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Biblijna Zuzanna na scenie les 

zczyńskiego gimnazjum 
Biblijna Zuzanna 

na scenie leszczyńskiego gimnazjum. 
Teatr w służbie dydaktyki 

Leszno, 8 lutego 1646 roku — 
horyzont geograficzny i historyczny 

Na kilka tygodni przed wystawieniem w leszczyńskim gimnazjum dzieła 
scenicznego Susanna, ex Danielis 13. tragoedia, w pobliskim księstwie 
brzeskim na Śląsku miało miejsce bulwersujące wydarzenie. 30 grudnia 
1645 roku żołnierze czy też grasanci szwedzcy porwali dla okupu tam-
tejszego księcia Chrystiana, który — niepomny niebezpieczeństwa 
(w przeciwieństwie do swego brata, Jerzego III, korzystającego wówczas 
wraz z żoną ze schronienia w warownym Ołomuńcu) — wybrał się na 
zimową przejażdżkę. Wprawdzie incydent zakończył się dla władcy 
szczęśliwie, gdyż zaalarmowani żołnierze z Brzegu odbili go z rąk po-
rywaczy, ale można go uznać za symptomatyczny dla chaosu i nie-
szczęść, jakie ogarnęły Śląsk w czasie wojny trzydziestoletniej1. 

Leszno, miasto położone w południowo-zachodniej Wielkopolsce, 
w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem, graniczyło z księ-
stwami śląskimi: głogowskim i legnicko-brzesko-wołowskim, stąd wy-
raźny wpływ wojny trzydziestoletniej na panujące w nim stosunki spo-
łeczne i religijne. Śląsk należał do tych dzielnic cesarstwa, które ucier-
piały wówczas najbardziej — na obszarze wymienionych wyżej księstw 
depopulacja osiągnęła ponad dwie trzecie ludności (w całej dzielnicy 
wynosiła około 30 procent)2. Przez ziemie położone nad środkową 
                              

1  Zob. M. BONIECKI, Książęta śląscy z domu Piastów, cz. III, Warszawa 1874, s. 78–79. 
2  Zob. S.J. LEE, The Thirty Years War, London—New York 1993, s. 4–5, 54–55; 

R. MAJEWSKI, Wojna 30-letnia na Śląsku, w: Wojna trzydziestoletnia (1618–1648) na 
ziemiach nadodrzańskich, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1993, s. 108. Należy 
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i górną Odrą aż czterokrotnie (luty i kwiecień 1620, 1622, 1633) 
przeciągały wojska lisowczyków, Petera Ernsta von Mansfelda (1626), 
za nimi przeszła armia Albrechta von Wallensteina, ponownie Mans-
felda (1627), wojska sasko-brandenbursko-szwedzkie (1631), oddziały 
Wallensteina (1632), szwedzkie (1639), a także armia Lennarta Tors-
tenssona (1642). Jeszcze w latach 1643 i 1645–1648 na Śląsku pojawiali 
się żołnierze szwedzcy3, w Głogowie stacjonowali oni nawet po zawar-
ciu kończącego wojnę trzydziestoletnią tzw. pokoju westfalskiego 
(24 października 1648), tj. do końca 1648 roku4, a w kilku miastach 
południowego Śląska aż do 1653 roku5. 

Sytuację ludności cywilnej podczas wojny trzydziestoletniej współ-
cześni historycy opisują następująco: 

Przemieszczali się żołnierze, a wraz z nimi drogami maszerowało mnóstwo 
innych osób: żony i dzieci oficerów i żołnierzy, kupcy, zawodowi gracze i oszu-
ści wszelkiej maści, markietanki, prostytutki i oszuści — wszyscy oni uznali, że 
najbezpieczniej im będzie właśnie w pobliżu uzbrojonej armii i że dzięki temu 
zapewnią sobie choć minimum bezpieczeństwa. Armia licząca 20 000 ludzi 
ciągnęła za sobą ogon złożony z 60 000 – 80 000 cywilów. Żołnierze i cywile 
przetaczali się przez okolicę jak stado szarańczy6. 

Przechodzące przez Śląsk wojska cesarskie i protestanckie dopu-
szczały się straszliwych łupiestw (sam tylko Głogów do roku 1638 
w wyniku rekwizycji i zniszczeń poniósł straty w wysokości ponad 
miliona talarów)7, całkowicie lub częściowo zrujnowały 36 miast, 
                              

podkreślić, że depopulacja danych regionów spowodowana była nie tylko śmiercią 
w wyniku działań wojennych i chorób roznoszonych przez wojsko, ale także 
migracjami ludności. 

3  Zob. R. MAJEWSKI, Wojna 30-letnia na Śląsku, s. 86–108; K. PIWARSKI, Dzieje poli-
tyczne i wojskowe, w: Historia Śląska, t. 1, cz. III: Od końca XVI w. do r. 1763, red. K. 
Maleczyński, Wrocław 1963, s. 335–370. 

4  Zob. T. DZWONKOWSKI, Straty gospodarcze miast księstwa głogowskiego w okresie 
wojny 30-letniej, w: Wojna trzydziestoletnia (1618–1648), s. 164. 

5  Zob. R. FUKALA, Dramat Europy. Wojna trzydziestoletnia (1618–1648) a kraje Ko-
rony Czeskiej, przeł. A. Spyra, Wrocław 2015, s. 384. 

6  L.-E. WOLKE, G. LARSSON, M.-E. VILLSTRAND, Wojna trzydziestoletnia. Europa 
i świat 1618–1648, przeł. W. Łygaś, Warszawa 2010, s. 259. 

7  Zob. T. DZWONKOWSKI, Straty gospodarcze, s. 164. 



Leszno, 8 lutego 1646 roku — horyzont geograficzny i historyczny 
 

7

prawie 1100 wsi i 133 zamki8. Za żołnierzami szły zarazy, pięciokrotnie 
nawiedzające tę dzielnicę, a także głód — według ówczesnej relacji były 
okresy, kiedy na Śląsku jedzono „chleb tylko z otrębów i żołędzi”9. 

Gwałty i okrucieństwa żołnierzy na ludności cywilnej były podczas 
wojny trzydziestoletniej na porządku dziennym, co w swej prozie opi-
sywał Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen10. W poezji grozę 
tych czasów wyraził Andreas Gryphius w sonecie z 1637 roku: 

Jesteśmy całkiem już i więcej niż zgładzeni! 
Grubiańskich ludów tłum, trąba co wpadła w szał, 
I od krwi tłusty miecz, i huk dudniących dział 
Pożarły pot i trud, zapasy cośmy mieli. 
 
W płomieniach wieże są, już kościół rozwalają. 
Z ratusza został gruz, potęgi rozgromione. 
I gdzie nie spojrzysz, tam dziewice pohańbione, 
Ogień, dżuma i śmierć, co serca przeszywają. 
 
Przez miasto, szańce twierdz, czerwona krew wciąż ciecze. 
Po trzykroć już lat sześć, od kiedy w naszej rzece 
Prąd ustał już, zwłokami tamowany. 
 
Lecz zmilczę o tym, co od śmierci gorszy grzech. 
Sroższy niż ogień, głód, zarazy straszny dech, 
Że z głębi duszy skarb tak wielu odebrany11. 

                              
8  Zob. R. MAJEWSKI, Wojna 30-letnia na Śląsku, s. 108. 
9  Moravské korespondence a akta z let 1620–1636. Listy Karla st. z Žerotína 1628–

1636, t. 2, ed. F. Hrubý, s. 245; cyt. za: R. FUKALA, Dramat Europy, s. 376. Według 
dawniejszych badaczy ogniska dżumy tliły się na Śląsku nieustannie w latach 1632–
1648, zob. K. MALECZYŃSKI, Śląsk w okresie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej 
i kontrreformacji (od schyłku XVI do połowy XVIII w.), w: Historia Śląska, t. 1, cz. III, 
s. 9–10. 

10  Zob. H.-J.-Ch. VON GRIMMELSHAUSEN, Przygody Simplicissimusa, przeł. A.-M. Linke, 
wiersze przeł. J. Dackiewicz, Warszawa 1958, s. 17–21. 

11  A. GRYPHIUS, Trauerklage des verwüsteten Deutschlandes [XXVI], w: A. GRYPHIUS, 
Frühe Sonette, Tübingen 1964, s. 19. Przytoczony tu, najnowszy przekład tego 
utworu, pt. Łzy ojczyzny Anno 1636, sporządzony został na potrzeby monografii: 
R. FUKALA, Dramat Europy, s. 319, przeł. J. Pacholski. 
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Głogowski poeta i dramaturg, nota bene wychowanek szkoły we 
Wschowie (1632–1634) i gimnazjum akademickiego w Gdańsku (1634–
1636)12, za „skarb odebrany” uważał przymusową konwersję śląskich 
luteranów na katolicyzm podczas wojny trzydziestoletniej. Po klęsce 
wojsk protestanckich pod Białą Górą (8 listopada 1620) objęła ona 
także braci czeskich z wszystkich krajów Korony Czeskiej, dlatego 
wielu z tych, którzy pragnęli pozostać przy swoim wyznaniu, wybrało 
emigrację. Jeden ze szlaków członków czesko-morawskiej Jednoty Bra-
terskiej i śląskich ewangelików augsburskich prowadził do Leszna. 

Położone na skrzyżowaniu dróg z Wrocławia do Poznania i z Lipska 
przez Głogów do Wielkopolski miasteczko (oppidum) założył kasztelan 
przemęcki Rafał Leszczyński w 1547 roku. Prawdopodobnie już rok 
później w Lesznie zamieszkała jakaś grupa braci czeskich, wygnanych 
z Czech edyktem cesarza Ferdynanda I. Przez cały wiek XVI niemie-
ckojęzyczni członkowie Jednoty ściągali do Leszna, zachęcani swobo-
dami gospodarczymi i religijnymi, które gwarantowali właściciele mia-
steczka, sami będący braćmi czeskimi. Miejska gmina braterska po-
wstała tu około 1555 roku (choć obecność pastora jest udokumento-
wana dopiero od 1566 roku), polska zaś gmina szlachecka około 1604 
roku. Obie należały do polskiej organizacji Jednoty Braterskiej z nie-
formalną stolicą w Ostrorogu (według ostrożnych szacunków Jolanty 
Dworzaczkowej na obszarze Wielkopolski i Kujaw Jednota miała na 
początku XVII wieku około 25 zborów). Mimo że Leszno było wówczas 
ośrodkiem niewielkim i niezbyt zasobnym, na krótko przed 1573 ro-
kiem powstała tu, staraniem Rafała Leszczyńskiego, szkoła, o której 
funkcjonowaniu w XVI stuleciu zachowało się niewiele informacji. 
Leszno, liczące przed 1628 rokiem dwa do trzech tysięcy mieszkańców, 
w większości sukienników produkujących na rynek wewnętrzny, było 
miejscowością bez większego znaczenia. Kulturalną i gospodarczą 
świetność przyniosły miastu dopiero dwie kolejne fale uchodźców 
z Czech i ze Śląska w trzeciej dekadzie XVII wieku13. 

                              
12  Zob. A. BOK, Andreas Gryphius. Zarys życia i twórczości, Głogów 1997, s. 13–19. 
13  Zob. S. TYNC, Szkoła w Lesznie w okresie renesansu (1555–1656), w: Sesja naukowa 

w Lesznie w czterechsetletnią rocznicę powstania Gimnazjum i w trzechsetną wy-
dania „Opera didactica omnia” J.A. Komeńskiego, red. Ł. Kurdybacha, Wrocław 
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Druga grupa przybyszów dotarła do Leszna 8 lutego 1628 roku. 
Około tysiącu pięciuset braciom czeskim przewodzili trzej pastorzy oraz 
Jan Amos Komeński, mający ordynację na ministra. Bezpośrednią przy-
czyną emigracji było zniesienie w 1626 roku, po zwycięstwie cesarskich 
wojsk Wallensteina nad Szwedami Mansfelda, swobód religijnych dla 
niekatolików, które dawał im w krajach Korony Czeskiej ogłoszony 
w roku 1609 i potwierdzony jeszcze dwanaście lat później List majesta-
tyczny14. Kolejne, znacznie większe grupy emigrantów zaczęły napływać 
z księstwa głogowskiego od końca 1628 roku. Byli to przede wszystkim 
sukiennicy z Góry Śląskiej, których w Lesznie do 1631 roku osiedliło się 
około trzy tysiące. Sprzyjała temu postawa wojewody bełskiego Rafała 
Leszczyńskiego (choć początkowo wyraźnie zakłopotanego skalą migra-
cji)15 oraz polityka króla Władysława IV, wyrażająca się „szerokim 
otwarciem granic Rzeczypospolitej dla uchodźców politycznych i religij-
nych”16. Napływ ludności, w przeważającej części wyznania luterań-
skiego, nie ustawał także w latach późniejszych, a przyczyną była za-
równo przedłużająca się wojna, jak i nowy nakaz cesarza z 1635 roku, by 
protestanci w ciągu trzech lat opuścili Śląsk17. Luteranie z księstw nadod-
rzańskich emigrowali nie tylko do Leszna, które w latach czterdziestych 
liczyło już około dwanaście-piętnaście tysięcy mieszkańców, lecz także 
zakładali w Wielkopolsce nowe miasta, na przykład Nowe Bojanowo 
(1638) w posiadłościach Stefana Bojanowskiego18 czy Szlichtyngową 
                              

1957, s. 18–36; W. NAWROCKI, [Głos w dyskusji], ibidem, s. 258–262; T. JUREK, 
Zagadki najdawniejszych dziejów Leszna, w: Leszno i Leszczyńscy. Sesja naukowa 
z okazji 450-lecia lokacji miasta Leszna, red. A. Konior, Leszno 1997, s. 13–21; 
J. DWORZACZKOWA, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 
1997, s. 18–19, 21, 53–54; EADEM, Czeskie początki Leszna. Mit czy rzeczywistość?, w: 
EADEM, Z dziejów braci czeskich w Polsce, Poznań 2003, s. 27–31. 

14  Zob. R. MAJEWSKI, Wojna 30-letnia na Śląsku, s. 101; J. DWORZACZKOWA, Śląska 
imigracja w I połowie XVII w., w: Leszno i Leszczyńscy, s. 22. 

15  Zob. J. TOPOLSKI, Leszno w latach 1628–1656, w: Historia Leszna, red. J. Topolski, 
Leszno 1997, s. 70–73; J. DWORZACZKOWA, Śląska imigracja, s. 22–23. 

16  R. MAJEWSKI, Wojna 30-letnia na Śląsku, s. 105. 
17  Zob. ibidem, s. 104. 
18  Zob. J. DWORZACZKOWA, Bojanowscy w ruchu reformacyjnym, w: EADEM, Z dzie-

jów braci czeskich w Polsce, s. 86–88. 
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(1644) na gruntach Jana Jerzego Szlichtynga19. Obaj szlachcice, senio-
rzy świeccy wyznania ewangelicko-augsburskiego, byli obecni w lesz-
czyńskim gimnazjum podczas wystawienia dramatu poświęconego bib-
lijnej Zuzannie. 

„Miasto podziwu godnym urokiem 
wszystkie miasta Polski wyprzedziło”20 

Powyższe słowa, charakteryzujące Leszno lat 1628–1656, napisał Jan 
Amos Komeński w opublikowanym w Amsterdamie druku Lesnae ex-
cidium anno MDCLVI in Aprili factum, fide historica narratum, powsta-
łym po złupieniu i spaleniu miasta przez konfederatów wielkopolskich 
i okoliczne chłopstwo 28–30 kwietnia 1656 roku. Bez wątpienia wy-
idealizowany obraz miasta i panujących w nim stosunków był podyk-
towany poczuciem utraty małej ojczyzny i chęcią podkreślenia kon-
trastu między wspaniałą przeszłością a teraźniejszą ruiną. Z drugiej 
jednak strony autor relacji nie mógł opinii publicznej Europy, a zwła-
szcza Rzeczypospolitej, przedstawić obrazu zafałszowanego — świet-
ność miasta i jego zniszczenie były ogólnie znane, a — jak stwierdza 
współczesna badaczka — „zawarte tam informacje, jeśli dają się spraw-
dzić, wykazują duży stopień wiarygodności”21. Oddajmy zatem głos 
Komeńskiemu: 

Co się tyczy religii, to mniej więcej w tym czasie Leszno uległo reformacji 
według obrządku wyznania czeskiego, dzięki przesławnemu Andrzejowi, hra-
biemu na Lesznie, wojewodzie brzeskiemu; ją też dotychczas zachowało, 

                              
19  Zob. W. DWORZACZEK, Schlichtingowie w Polsce. Szkic genealogiczno-historyczny, 

Warszawa 1938, s. 72–74. W okolicy Leszna założono wówczas siedem miasteczek 
zasiedlonych ludnością ze Śląska. 

20  J.A. KOMEŃSKI, Zburzenie Leszna (Lesnae excidium) w kwietniu 1656 r. Historycz-
nie wiernie opisał Komeński, tłum. J. Olejniczak, w: Jan Amos Komeński i bracia 
czescy w 380. rocznicę przybycia do Leszna (1628–2008), red. A. Konior, Leszno 
2009, s. 133. 

21  J. DWORZACZKOWA, Zniszczenie Leszna w roku 1656, w: EADEM, Z dziejów braci 
czeskich w Polsce, s. 99. 



„Miasto podziwu godnym urokiem wszystkie miasta Polski wyprzedziło” 
 

11

stawszy się niejako metropolią Kościołów tegoż wyznania w Wielkopolsce. 
Lecz gdy w Czechach po roku 1620 wzniecono najsroższe prześladowanie 
ewangelików i wkrótce potem wyjęci spod prawa duchowni i szlachta zmu-
szeni byli szukać schronienia w Polsce, przyjął ich pod swą opiekę bardzo 
pobożny i szlachetny Rafał Leszczyński, wojewoda bełski, wyznaczając im jako 
asylum Leszno, Włodawę i Baranów. Gdy zaś większość z powodu sąsiedztwa 
osiadła w Lesznie i wkrótce potem odbywał się daleko większy napływ ze 
Śląska, ponieważ dziwnym sposobem tam także w roku 1628 i 1629 wzmogło 
się prześladowanie, rozrosło się Leszno przez dobudowanie licznych ulic do 
bardzo wielkiego miasta, posiadającego 3 rynki, 4 kościoły, słynne gimnazjum, 
ponad 20 ulic, 1600 domów, obywateli umieszczonych w spisie do 2 tysięcy 
i licznej ludności napływowej. 

W celu odprawiania nabożeństw według obrządku augsburskiego zbudo-
wano także wspaniałą świątynię, przy której ustanowiono trzech uczonych 
pastorów, a ponadto szkołę powszechną z kilku nauczycielami, oprócz gimna-
zjum zwyczajnego, do którego dodano jako prorektora uczonego tegoż wy-
znania. Skoro wśród obywateli ustanowiono według najlepszej możliwości 
ustrój miasta, ustalono bez rozgłosu i zwracania uwagi wyborne zasady pu-
blicznych dochodów, bez czyjejkolwiek szkody, aby miasto miało przez kilka 
lat środki na utrzymanie rzemieślników, celem obwarowania się wałem i ro-
wem, i aby wzniesiono bramy murowane, ozdobione pięknymi wieżami, i wre-
szcie, aby na środku rynku dawnego miasta zbudowano piękny ratusz, które-
mu równy prawie że nie istnieje w Wielkopolsce, z wyjątkiem Poznania. 

W ogóle tutaj tak rozwinęło się społeczeństwo, rzemiosło, kupiectwo 
(albowiem tu można było wszystko kupić i sprzedawać), że to miasto podziwu 
godnym urokiem wszystkie miasta Polski wyprzedziło22. 

Leszno, będące przed katastrofą z kwietnia 1656 roku drugim co do 
wielkości miastem Wielkopolski, rzeczywiście bardzo dobrze pro-
sperowało gospodarczo i przez niemal trzydzieści lat stanowiło ważny 
ośrodek intelektualny nie tylko na mapie Rzeczypospolitej. 

Napływ egzulantów od 1628 roku spowodował zmianę ustroju mia-
steczka, które już trzy lata później, dzięki staraniom wojewody beł-
skiego Rafała Leszczyńskiego, zyskało pełne prawa miejskie (status 
civitas) i prawo składu23. Stosunki między wcześniej przybyłymi braćmi 
czeskimi a luteranami układały się dobrze, w czym niemała zasługa 
właścicieli miasta (po śmierci Rafała w roku 1636 został nim Bogusław, 
                              
22  J.A. KOMEŃSKI, Zburzenie Leszna, s. 132–133. 
23  Zob. J. TOPOLSKI, Leszno w latach 1628–1656, s. 74. 
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starosta generalny Wielkopolski) i ich plenipotenta Jana Jerzego Szlich-
tynga, zarządzającego dobrami leszczyńskimi. Już w rok po przybyciu 
ewangelicy augsburscy otrzymali wolność wyznaniową, a sporządzona 
przez Leszczyńskiego umowa z 1633 roku zapewniła równouprawnie-
nie obu konfesjom, z honorowym pierwszeństwem braci czeskich. 
Dwa lata później gmina luterańska posiadała nowo wybudowany ko-
ściół Świętego Krzyża, a od 1638 roku zaczęła funkcjonować wspólna 
szkoła (choć z oddzielną nauką katechizmu i śpiewu), zarządzana 
przez przedstawicieli obu wyznań. W „pięknym ratuszu”, którego bu-
dowę ukończono w 1639 roku, obradowali rajcy, w równej liczbie re-
krutujący się z braci czeskich i ewangelików augsburskich24. Wydana 
przez Bogusława Leszczyńskiego w 1637 roku ordynacja miejska, 
określająca przepisy porządkowe, a de facto mająca na celu integrację 
mieszkańców, uznawana jest przez historyków za wzorcową (mowa 
w niej m.in. o opłacaniu przez mieszczan sprzątaczy miejskich czy 
o nakazie krycia dachów gontem lub dachówką)25. Lesznianie, zdając 
sobie sprawę z wartości, którą jest zgodne współżycie mieszkańców 
różnych języków i wyznań, w gałce na hełmie ratusza z 1639 roku 
zamieścili tekst ze znamiennymi słowami: Linguis post vernaculam 
Latina, Germanica, Gallica, Italica solide et eleganter loquebatur, etiam 
Hispanicae non ignarus nec et Graecae26. 

W mieście otoczonym solidnymi fortyfikacjami typu holender-
skiego, wyposażonym w wodociągi27, a co ważniejsze — w mądre pra-
wa, kwitły handel i rzemiosło. Leszno słynęło zwłaszcza z sukiennictwa 
— ponad sto pięćdziesiąt warsztatów (według danych z 1635 roku) 
produkowało sukno, które skutecznie konkurowało z tekstyliami an-
gielskimi w Rzeczypospolitej, a także było sprzedawane na jarmarkach 
                              
24  Zob. J. DWORZACZKOWA, Śląska imigracja, s. 24–26. 
25  Zob. S. KARWOWSKI, Kronika miasta Leszna, Poznań 1877, s. 17; W. DWORZACZEK, 

Leszczyński Bogusław, w: Polski słownik biograficzny, t. 17, Wrocław 1972, s. 11. 
26 „Oprócz rodzimego [lesznianin] używał swobodnie i z wdziękiem również języ-

ków: łacińskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego, dobrze był mu znany 
nawet hiszpański i grecki” (przeł. R. Sawa). Cytat łac. za: E. KRĘGLEWSKA-FOKSO-
WICZ, Sztuka Leszna do początków XX w. Studium historyczne, Poznań 1982, s. 6. 

27  Zob. E. KRĘGLEWSKA-FOKSOWICZ, Architektura Leszna w czasach Komeńskiego, w: 
Jan Amos Komeński dziś i jutro, red. A. Konior, Leszno 1992, s. 88–89. 
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w Rzeszy, Prusach Królewskich i na Węgrzech28. Prężnie rozwijał się 
handel zbożem i młynarstwo (w okolicy Leszna było około 70 wia-
traków), a osiadła w mieście rodzina z Góry Śląskiej produkowała 
sławny w całej Rzeczypospolitej proch strzelniczy. W ciągu zaledwie 
kilku dziesiątków lat miasto wyrosło na znaczący w skali całego pań-
stwa ośrodek gospodarczy29. 

Na znaczenie Leszna jako ośrodka kultury i nauki złożyło się kilka 
czynników. Od 1637 roku, po upadku zboru w Ostrorogu, miasto stało 
się siedzibą władz duchownych braci czeskich w Polsce, tu przenie-
siono archiwum Jednoty, bibliotekę zboru zawierającą druki dysyden-
ckie gromadzone od roku 1550, i seminarium alumnów; tu wreszcie od 
roku 1629 odbywały się regularnie synody Kościoła braci czeskich. 
Istotny był też napływ śląskich myślicieli i literatów, choć obecni byli 
w Lesznie także protestanccy twórcy z Wielkopolski. 

Profil intelektualny nadawali środowisku leszczyńskiemu uczeni 
o ugruntowanej europejskiej sławie, jak Jan Amos Komeński (senior 
Jednoty od 1632 i jej najwyższy zwierzchnik od 1648 roku, przebywający 
w Lesznie w latach 1628–1641, 1648–1650 i 1654–1656) czy polihistor Jan 
Jonston (mieszkał w mieście w latach 1636–1656). Oprócz nich w insty-
tucjach szkolnych, miejskich i kościelnych działali: kaznodzieja luterań-
ski, autor popularnych do dziś pieśni religijnych Jan Heermann; profesor 
z Bytomia Odrzańskiego, doktor teologii, matematyk i płodny „poeta 
trójjęzyczny” Jerzy Vechner; tłumacz Ianua linguarum reserata na język 
polski, a później słynny historyk reformacji Andrzej Węgierski; architekt 
i tłumacz dzieła Diego Uffana Jan Dekan30; lekarz urolog i znany w Eu-
ropie uczony Henryk Martinus; autor prac z dziedziny geometrii, karto-
grafii, a przy tym tłumacz noweli Gryzelda Giovanniego Boccaccia 
i poeta religijny Maciej Głoskowski31. Osobliwością leszczyńskiego śro-
                              
28  Zob. A. MĄCZAK, Sukiennictwo wielkopolskie. XIV–XVII wiek, Warszawa 1955, 

s. 225–228, 276–281. 
29  Zob. J. TOPOLSKI, Leszno w latach 1628–1656, s. 76–82. 
30  T.M. NOWAK zakwestionował dotychczasowe przekonanie, że Dekan przełożył trak-

tat Uffana — zob. T.M. NOWAK, Polskie tłumaczenia europejskiej literatury woj-
skowej, „Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki” 10 (2000), s. 34–37. 

31  Syntetyczną charakterystykę leszczyńskiego środowiska naukowego przedstawił 
A. MATUSZEWSKI w monografii Odrębność i stereotypowość życia umysłowego w Lesz-
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dowiska literackiego była obecność kobiet — „dziewicy polskiej”, poetki 
Anny Memoraty, a także wizjonerki Krystyny Poniatowskiej. Nie dzia-
łały one w literackiej próżni — do miejscowego „koła poetów” należało 
również kilku innych pomniejszych autorów32. 

Aktywność literatów i naukowców Leszna upubliczniały dwie dru-
karnie (dla porównania: w dwudziestotysięcznym Poznaniu i w piętna-
stotysięcznym Lublinie funkcjonowało po jednej). Oficyna bracka, 
zwana „klejnotem Jednoty”33, została przywieziona z Moraw i działała 
początkowo pod zarządem Mateusza Teodora Krokoczyńskiego (1631–
1632), a następnie była kierowana przez Daniela Vettera, który przejął 
warsztat na przełomie 1637 i 1638 roku34. Ważnym zadaniem tej oficyny 
było wydawanie druków szkolnych, dlatego do swojego nazwiska Vet-
ter dodawał zwykle tytuł Scholae Lesznensis Typographus. Luteranie 
z Leszna, Wielkopolski i Śląska publikowali od 1634 roku w drukarni 
Wiganda Funcka, egzulanta z Głogowa35. W warsztacie tym wydawano 
także sporadycznie teksty braci czeskich i kalwinistów. 

Produkcja obu oficyn leszczyńskich zdumiewa różnorodnością 
i wysoką rangą tłoczonych dzieł. Drukarnia Jednoty opublikowała aż 
39 utworów Komeńskiego, w tym fundamentalne: Ianua linguarum re-
serata (1631), Ianuae linguarum reseratae vestibulum (1633), podręcznik 
nauczania przedszkolnego Informatorium der Mutter Schul (1633), Lin-
                              

nie XVII wieku, Leszno 1998, s. 120–157, postać zaś J.A. Komeńskiego i J. Jonstona 
na tle europejskim niedawno J. KOWZAN — zob. J. KOWZAN, Komeński i inni. W 
kręgu XVII-wiecznych encyklopedystów, polihistorów, naturalistów i filozofów nauki, 
w: Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku / Jan 
Amos Komenský im Kontext der europäischen Kultur und Geschichte des 17. 
Jahrhunderts, red. B. Sitarska, R. Mnich, Siedlce 2010, s. 31–39. 

32  Zob. D. ROTT, Kobiety w siedemnastowiecznym Lesznie — Krystyna Poniatowska 
i Anna Memorata, w: IDEM, Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka — 
teksty — recepcja, Katowice 2002, s. 62–84; J. ŚLIZIŃSKI, Z działalności braci 
czeskich w Polsce (XVI–XVII w.), Wrocław 1959, s. 101–107. 

33  A. KAWECKA-GRYCZOWA, Leszno — ośrodek wydawniczy Jednoty, „Odrodzenie 
i Reformacja w Polsce” 9 (1964), s. 229. 

34  Zob. ibidem, s. 221–230. 
35  Zob. A. KAWECKA-GRYCZOWA, Wielkopolska, w: Drukarze dawnej Polski. Od XV do 

XVIII wieku, t. 3, cz. 1, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, J. Sójka, Wroc-
ław 1977, s. 58–60. 
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guarum methodus novissima (1648) czy Scholae Latinae vestibulum 
(1651). Literaturę naukową najwyższej próby reprezentował w oficynie 
Vettera m.in. dokonany przez Jana Dekana przekład polski dzieła 
Archelia albo Artilleria Diego Uffana (1643) i Geometria peregrinans 
Macieja Głoskowskiego (b.r.). W obfitującej w dzieła literackie pro-
dukcji tej drukarni znalazły się utwory najwybitniejszych twórców 
epoki: Satyry Krzysztofa Opalińskiego (1650, 1654), aż pięć poematów 
Samuela Twardowskiego (w tym Pałac Leszczyński, 1643, 1645, i ogrom-
nych rozmiarów Władysław IV, 1649), jego znakomite epitalamium de-
dykowane Jakubowi Rozdrażewskiemu i Annie Przyjemskiej (1644), 
ważny dla kultury popularnej przekład noweli Giovanniego Boccaccia 
dokonany przez Macieja Głoskowskiego (1641), tom łacińskiej poezji 
Joachima Pastoriusa (1644) czy Olivetum Andreasa Gryphiusa (1648) 
— dzieło napisane z okazji pokoju westfalskiego. Vetter opublikował 
też swoją oryginalną relację z podróży na Islandię (po polsku, 1638, 
i po niemiecku, 1640). Kulturotwórcza rola jego drukarni wyrażała się 
też w tłoczeniu katechizmów dla braci czeskich i ewangelików refor-
mowanych oraz opublikowaniu monumentalnej luterańskiej postylli 
Adama Gdacjusza (1650), a pięć lat później zbioru kazań dla wspólnoty 
czeskobraterskiej i kalwińskiej Jana Bythnera. 

Oficyna Funcka, choć specjalizowała się głównie w publikacjach 
użytkowych przeznaczonych dla ewangelików augsburskich (drukowa-
ne kazanie stanowiło nieodłączną część liturgii pogrzebowej zamoż-
niejszych luteranów), wydawała również dzieła o charakterze ponad-
okolicznościowym36. Gryphius opublikował tu ważny dla poezji nie-
mieckiej tom Sonette (1637) i obszerny zbiór przywilejów Głogowa 
(wraz z Jonaszem Skultetem, 1653), Martin Opitz orację dedykowaną 
Władysławowi IV (1636), Anna Memorata zaś zbiór Sacris Hymenoeis 
(1635). Dożywający swoich dni w Lesznie egzulant ze Śląska Jan Heer-
mann, jeden z najwybitniejszych niemieckich poetów religijnych, wy-
dał w luterańskiej drukarni kazanie domowe Myśli budujące (1642)37. 
Z literatury naukowej Funck opublikował dwuczęściowy podręcznik 
                              
36  Zob. ibidem, s. 58–64. 
37  Zob. J. HEERMANN, Myśli budujące, przeł. i oprac. M. Błaszkowski, komentarz teo-

logiczny W. Gabryś, Leszno 2014. 
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Jana Jonstona do historii powszechnej dla leszczyńskiego gimnazjum 
(1639), dzieło dendrologiczne tego polihistora Syntagmatis dendro-
logici, in quo plantae maiores, tam indigenae, quam exoticae, in certas 
classes digestae ... specimen (b.r.), Jana Łasickiego ósmy tom Historiae 
de origine et rebus gestis Fratrum Bohemicorum (1649), Adama Hart-
mana historię martyrologii Jednoty (w języku czeskim, 1655). Ważną 
inicjatywą Funcka było wydanie laudacji Szlachetna sztuka druku 
(1640) pióra Heermanna; publikacja ta, jako jedna z dwóch wydanych 
w Rzeczypospolitej z okazji jubileuszu dwóchsetlecia wynalazku druku, 
świadczy o poczuciu zawodowej dumy leszczyńskiego typografa38. 

Leszno w latach 1628–1656 stało się poważnym w państwie polsko-
litewskim ośrodkiem kultury i nauki, otwartym na twórców i uczonych 
z zewnątrz, także katolików, ale z wyraźną dominacją protestantów. 
Nie dorównywało pod względem dorobku Gdańskowi, Warszawie, 
Toruniowi czy Wilnu, ale jako miasto, w którym działał Komeński, 
Jonston, i jako miejsce publikacji dzieł takich pisarzy, jak Gryphius, 
Opitz, Twardowski czy Opaliński, zdystansowało większe od siebie 
ośrodki miejskie, choćby Poznań, Lwów i Lublin, bądź akademickie, 
jak Zamość, Elbląg oraz Kalisz. 

Leszczyńskie gymnasium illustre 

W epoce wczesnonowożytnej instytucją, w której krzyżowały się drogi 
ówczesnych intelektualistów, była szkoła. Taka sytuacja miała miejsce 
także w Lesznie — z tamtejszym gimnazjum swoje losy związali naj-
wybitniejsi mieszkańcy miasta. 

Placówka, założona jako szkoła przed 1573 rokiem, w ciągu pół-
wiecza przechodziła zmienne koleje losu. Zaszczytną nazwę gymna-
sium illustre można jej przypisać raczej dopiero po reformie Andrzeja 
Leszczyńskiego z 1604 roku (rysy organizacyjne gimnazjum wynikają 
z opublikowanego wówczas Cursus studiorum; wiadomo też, że cztero-

                              
38  Zob. K. SZYMAŃSKA, „Szlachetna sztuka druku”. Wigand Funck i Johann Heermann 

w hołdzie Gutenbergowi, w: J. HEERMANN, Szlachetna sztuka druku, przeł. M. Błasz-
kowski, posłowie K. Szymańska, M. Błaszkowski, Leszno 2017, s. 37, 48–49. 



Leszczyńskie gymnasium illustre 
 

17

klasowa szkoła miała, oprócz czterech sal wykładowych, również salę 
biblioteczną i czytelnię), z pewnością zaś po działaniach naprawczych 
wojewody bełskiego Rafała Leszczyńskiego z roku 162439. W wysto-
sowanym do braci czeskich przez arcybiskupa Macieja Łubieńskiego 
zaproszeniu na Colloquium Charitativum (1645) placówka została na-
wet nazwana „Akademią Leszczyńską”40, ale widzieć w tym należy 
raczej gest grzeczności i pragnienie tworzenia dobrej atmosfery przed 
toruńskim spotkaniem katolików z dysydentami niż oddanie rzeczywi-
stych realiów, w Lesnaeum bowiem nie nadawano stopni naukowych. 

Pominąwszy w tym miejscu sprawy urządzenia gimnazjum, wy-
pada zwrócić uwagę na kwestie stanowiące kontekst kulturalny wysta-
wienia Zuzanny i wątki mogące być punktami odniesienia do analizy 
dramatu. 

Skład rady pedagogicznej w roku 1646 można odtworzyć jedynie 
w przybliżeniu. Szkoła zarządzana była przez przedstawicieli braci 
czeskich (od 1645 roku będących w ścisłej unii z kalwinistami) i ewan-
gelików augsburskich. Rektorem był wówczas Sebastian Macer, Czech, 
który studiował humaniora na uniwersytetach w Pradze, Greifswaldzie 
i Groningen, konrektorem ze strony czeskiej był Beniamin Ursinus, 
który odebrał edukację we Frankfurcie nad Odrą, w Lejdzie i Genewie, 
konrektorem zaś niemieckim Daniel Wankius, luterański pastor w Lesz-
nie. Od roku 1644 w gimnazjum pracowali Czech Paweł Cyrill (jako 
kantor) i niemiecki mieszczanin z Leszna Maciej Skultet (jako nauczyciel 
pomocniczy, łac. collega infimus); być może ze szkołą był także związany 
wspomniany wyżej Jerzy Vechner, doktor teologii, do roku 1628 profesor 
w gimnazjum akademickim w Bytomiu Odrzańskim41. Zatrudnienie 
pięciu nauczycieli świadczyłoby o funkcjonowaniu w leszczyńskiej 
szkole czterech klas oraz jednej klasy wstępnej. Przewodniczącym 
scholarchatu był Jan Jerzy Szlichtyng, plenipotent Bogusława Leszczyń-
skiego, a w radzie szkoły zasiadał m.in. Jan Jonston. 
                              
39  Zob. Th. WOTSCHKE, Das Lissaer Gymnasium am Anfange des siebzehnten Jahr-

hunderts, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen” 21 (1906), 
s. 161–197; S. TYNC, Szkoła w Lesznie, s. 28–33; J. DWORZACZKOWA, Szkoła w Lesz-
nie do 1656 roku. Nauczyciele i programy, Leszno 2003, s. 20–28. 

40  Zob. E. PISZCZ, Colloquium Charitativum w Toruniu A. D. 1645, Toruń 1995, s. 81. 
41  Zob. J. DWORZACZKOWA, Szkoła w Lesznie do 1656 roku, s. 54–62. 
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Uczniowie Lesnaeum mogli korzystać z najnowocześniejszych 
w ówczesnej Europie podręczników. Jak wiadomo, gimnazjum to sta-
nowiło dla Komeńskiego żywe laboratorium koncepcji dydaktycznych 
i pansoficznych42. Nauce łaciny służyła Ianua linguarum reserata (Lesz-
no, 1631 i wyd. nast.), a gdy okazało się, że dla młodszych chłopców jest 
to podręcznik zbyt trudny — jego Vestibulum (Leszno, 1633). Metoda 
poglądowa w nauczaniu przyrody mogła być praktykowana dzięki 
Komeniuszowej Phisicae ad lumen divinum reformatae synopsis (Lipsk 
1633). Etyki uczono zapewne z podręcznika Jonstona Enchiridion ethi-
cum ex sententionissimis dictis concinnatum (Lejda 1634), biologii zaś 
z elementami fizyki — z jego Thaumatographia naturalis in decem 
classes distincta (Amsterdam 1630). Specjalnie przeznaczone in usum 
gymnasii comitatus Lesnensis było kompendium leszczyńskiego scho-
larchy dotyczące historii powszechnej Sceleton historiae universalis, 
civilis et ecclesiasticae (Lejda 1633). 

Zarówno Komeński, jak i Jonston byli autorami kilku ambitnych 
programów nauczania, ubóstwo źródeł nie pozwala jednak określić, 
w jakim stopniu były one wdrażane i z jakich podręczników w rzeczy-
wistości uczyła się młodzież. Paradoksem jest, że zakres materiału 
z poszczególnych przedmiotów w kolejnych klasach można odtworzyć 
(i to jedynie do pewnego stopnia) z doskonale zachowanego szczegóło-
wego planu zajęć z kalwińskiego gimnazjum w podlubelskich Bełży-
cach, gdzie uczyli dawni nauczyciele z Leszna, a scholarchat sprawował 
ówczesny senior dystryktu lubelsko-chełmskiego Andrzej Węgierski, 
były rektor Lesnaeum43. 

Realia pracy nauczycielskiej leszczyńskiego gymnasium illustre oko-
ło 1646 roku przybliżają zaledwie dwa przekazy z epoki. Pierwszy 
                              
42  Zob. m.in. Ł. KURDYBACHA, Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce, War-

szawa 1957, s. 47–85; S. TYNC, Szkoła w Lesznie s. 38–60; M. BEČKOVÁ, Jan Amos 
Komenský o Polsce, Polakach i kulturze polskiej, w: Leszno i Leszczyńscy, s. 46–51; 
EADEM, Polští přátelé a stoupenci Komenského / Polscy przyjaciele i zwolennicy Ko-
meńskiego, w: Jan Amos Komeński w kontekście, s. 19–31; F. HÝBL, Význam lešenských 
pobytů J.A. Komenského na vývoj a osudy jeho života i díla / Znaczenie pobytu Ko-
meńskiego w Lesznie na rozwój i losy jego życia i twórczości, w: ibidem, s. 289–292. 

43  Zob. S. TWOREK, Działalność kulturalno-oświatowa kalwinizmu małopolskiego, Lu-
blin 1970, s. 190–199. 
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z nich to odkryte w 1906 roku kazanie pogrzebowe luterańskiego 
pastora, w którym żegnał on zmarłego w 1644 roku studenta, śląs-
kiego szlachcica Jana von Dyherra. W oracji funeralnej predykant 
przedstawił skrótowo zatrudnienia szkolne młodzieńca: uczył się on 
historii, etyki, polityki, geografii, astronomii, sztuki wojskowej, reto-
ryki i epistolografii; czytał listy Cycerona i Seneki, utwory Wergiliu-
sza (w tym Bukoliki wydane w Lesznie przez Macera), dzieła historio-
graficzne pióra Tacyta i Justyna. Istotne, że von Dyherr zapoznawał 
się również z komediami Plauta i zgłębiał wiedzę prawniczą44, która 
była zapewne przekazywana w klasie retoryki, niejako przy okazji 
nauki wymowy sądowej, jak o tym mowa w Prologu do Zuzanny 
z roku 1646. 

Cenne informacje o realiach szkoły przynoszą zachowane teksty 
trzech widowisk autorstwa Sebastiana Macera z lat 1650 i 1651. Były one 
inscenizacją kolejnych rozdziałów Ianua — pierwszych trzydziestu 
jeden na pokazie w roku 1650 oraz dalszych dziewiętnastu i ostatnich 
dziesięciu w roku następnym. Poszczególne dziedziny wiedzy reprezen-
towali na scenie wielcy uczeni starożytności, ale też zwykli ludzie, 
którzy przedstawiali swoje zawody (od chłopa i ogrodnika po biblio-
tekarza, drukarza, a nawet stenografa)45. Inscenizacja Macera, choć 
pozbawiona większych walorów artystycznych, świadczy z jednej stro-
ny o używaniu w gimnazjum podręcznika Komeńskiego46 i wykorzy-
stywaniu metody poglądowej w nauczaniu, z drugiej zaś o włączeniu 
teatru szkolnego w obręb szeroko rozumianej dydaktyki. 

                              
44  Zob. P. VOIGT, Aus Lissas erste Blütezeit, Leszno 1906, s. 104. 
45  Szczegółowe omówienie widowisk zob. Ł. KURDYBACHA, Działalność Jana Amosa 

Komeńskiego w Polsce, s. 224–228. 
46  Jak ustaliła M. Klosová, było to wydanie Ianua z 1649 roku — zob. M. KLOSOVÁ, 

Two Dramatizations of the “Janua linguarum”: J.A. Comenius and Sebastian Ma-
cer, http://magyarszak.uni-miskolc.hu/kiadvanyok/drama2002/ea/klosova.htm 
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„Igraszki te wiodą ku poważnym celom”. 
Teatr szkolny w Lesznie 

Początek sceny szkolnej w Lesznie wiąże się z rokiem 1635, kiedy to 
synod braci czeskich zobowiązał nauczycieli gimnazjum do organizo-
wania cztery razy w roku oratorii vel practici actus47, a więc, oprócz 
publicznych ćwiczeń oratorskich, będących naturalnym elementem 
nauczania retoryki już od czasów Kwintyliana48, miały być także 
grane utwory dramatyczne (łac. actus scenici, nota bene tłumaczenie 
tej frazy łacińskiej przez niektórych badaczy wyłącznie jako „przed-
stawienia teatralne” jest nadużyciem, wystawianie w szkole aż czte-
rech spektakli teatralnych rocznie byłoby bowiem zadaniem zbyt 
ambitnym). 

W świetle zachowanych przekazów pierwsze popisy oratorskie od-
były się w roku 1632, za rektoratu Andrzeja Węgierskiego, i dotyczyły 
problematyki chrystologicznej49, pierwsze zaś deklamacje o tematyce 
świeckiej zaprezentowano w roku 1637, a składały się na nie łacińskie 
przemówienia trzech kolejno występujących uczniów, omawiających 
różne modele życia. Występ był pozbawiony iluzji scenicznej50. Nato-
miast zalecenie synodu, by organizować również przedstawienia tea-
tralne, pozostało martwą literą do czasu mianowania rektorem Les-
naeum Jana Amosa Komeńskiego, który — przypomnijmy — sprawo-
wał tę funkcję w latach 1638–1641. 

W drugim roku jego rektoratu miała miejsce inscenizacja anonimo-
wego „aktu scenicznego” De Veritatis triumpho (tekst nie zachował się), 
który został odegrany 21 marca 1639 roku podczas synodu braci czeskich. 
Warto przyjrzeć się bliżej okolicznościom wystawienia owego „aktu” 
i jego prawdopodobnej treści, gdyż przedstawienie to spowodowało brze-
mienną w skutki dyskusję o roli teatru szkolnego i jego repertuarze. 

                              
47  Zob. A. GINDELY, Dekrety Jednoty Bratrské, Praha 1865, s. 227; S. TYNC, Szkoła 

w Lesznie, s. 60; A. MATUSZEWSKI, Odrębność i stereotypowość, s. 73. 
48  Zob. KWINTYLIAN, Kształcenie mówcy. Księgi I, II, X, przeł. i oprac. M. Brożek, 

Wrocław 2002, s. 147–151. 
49  Zob. A. MATUSZEWSKI, Odrębność i stereotypowość, s. 74. 
50  Omawia go A. Matuszewski (ibidem, s. 73–74). 
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W korespondencji Komeńskiego zachowała się wzmianka: „Po 
obiedzie poszliśmy do szkoły, kędy szkolna młódź specimen pilności 
swojej i preceptorów wydawała, bo się tam actus scenicus odprawował 
de Veritatis triumpho ex 3 Esdrae 3–4 capp.”51. Reformator pedagogiki 
jako źródło inventio przedstawienia podaje dwa rozdziały z Trzeciej 
Księgi Ezdrasza, wyodrębnionej przez św. Hieronima i uznanej w Wul-
gacie za apokryf; patron filologów i tłumaczy nadał tej księdze numer 
trzeci. Treść jej trzeciego i czwartego rozdziału dotyczy historii, która 
rozegrała się w czasie niewoli Izraelitów na dworze perskiego króla 
Dariusza. Władca zorganizował wówczas swoisty konkurs, którego 
uczestnicy mieli odpowiedzieć na pytanie, co jest najmocniejsze na 
świecie. Nadeszły trzy odpowiedzi, wszystkie autorstwa żydowskich 
młodzieńców, pokojowców Dariusza: według pierwszego z nich naj-
mocniejsze jest wino, drugiego — król, a ostatniego — kobiety, ale 
ponad wszystko najmocniejsza jest prawda. Zaintrygowany Dariusz 
urządził przesłuchanie młodzieńców, którzy przed nim i jego gośćmi 
uzasadnili swoje racje. Konkurs wygrał trzeci z uczestników, Zoroba-
bel, który argumentował, że kobiety są mocniejsze niż wino, bo rodzą 
winiarzy, są silniejsze niż królowie, bo przecież także ich rodzą, nie-
wiasty mają też przemożny wpływ na mężczyzn — ulegają im wszak 
najpotężniejsi. Od kobiet silniejsza jest jednak prawda, którą głosi cała 
ziemia i niebo, a także całe stworzenie. W nagrodę Zorobabel otrzymał 
pozwolenie na odbudowę świątyni jerozolimskiej, o czym mowa już 
w kanonicznej Księdze Ezdrasza. 

Treść omówionych wyżej dwu rozdziałów biblijnych nie rozwiewa 
wątpliwości, czy sformułowanie „akt sceniczny” oznaczało deklamacje 
oratorskie trzech uczniów, czy też sztukę teatralną. Możliwe, że ano-
nimowy autor połączył obie te formy, przydzielając role Dariuszowi 
i jego gościom. Sens utworu, w którym mowa o dominacji kobiet nad 
mężczyznami, mógł wówczas bulwersować, niepokoić mogła także 
wygłaszana ze sceny szkolnej apologia wina. 

Wystawienie „aktu scenicznego” inspirowanego księgą biblijną wy-
wołało wśród konserwatywnej części braci czeskich kontrowersje. Na 
synodzie Jednoty w marcu 1639 roku Komeński musiał się tłumaczyć 
                              
51  Cyt. za: M. KLOSOVÁ, Divadelní svět J. A. Komenského, Praha 2016, s. 36. 
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z zarzutu demoralizacji młodzieży52, a zapewne także z profanacji tekstu 
Pisma Świętego — wiadomo, że takie oskarżenie spotkało go na po-
czątku lat 50. w kalwińskim gimnazjum w Sárospatak, gdzie miejscowy 
rektor János Tolnai uważał wystawianie dramatyzacji ksiąg biblijnych za 
bluźnierstwo53. Opór konserwatystów Komeński przezwyciężył, odwołu-
jąc się do argumentu rywalizacji Lesnaeum z kolegiami jezuickimi. 
O dyskusji tej wspominał w pisanej u schyłku życia autobiografii: 

Radziłem również zaraz na początku, aby wprowadzili jakieś widowiska 
teatralne, miałem już bowiem pewne doświadczenie, że nie ma skuteczniej-
szego środka do przerwania umysłowej gnuśności i pobudzenia ducha. Ale 
odpowiadano mi, że igraszki te (odgrywanie komedii w szkołach) należy zo-
stawić jezuitom; mnie powołano ponoć do poważniejszych rzeczy. Odpowia-
dałem — igraszki te wiodą ku poważnym celom; jezuici są wprawdzie synami 
świata, zmyślnymi w swych sprawach, my zaś jesteśmy synami światła, 
w swych sprawach nie dość przezornymi. Oni przyjemnościami swej metody 
wabią do siebie zdolne głowy całego świata i czynią je ćwiczeniami tego 
rodzaju zdatnymi do zadań życiowych, podczas gdy myśmy z naszymi meto-
dami skamienieli. Dodałem też: gdybyśmy w Polsce nie mieli także tego ro-
dzaju ćwiczeń, wszystko utknęłoby w miejscu, tylko dzięki nim osiągamy to, że 
nie tylko nasi nie posyłają swych synów do jezuitów, ale jeszcze niektórzy 
[katolicy] przychodzą do nas54. 

Dowodzenie Komeńskiego nie wymaga komentarza, ale można 
uzupełnić je, wyprzedzając nieco analizę wystawienia Zuzanny, że 
wielu uczniów i gości obecnych na spektaklu w dniu 8 grudnia 1646 
roku pochodziło z okolic Kalisza, a w mieście tym działało jedno z naj-
większych kolegiów jezuickich w Rzeczypospolitej, z drukarnią (od roku 
1632) i bogatym repertuarem teatru szkolnego55. 

                              
52  Zob. J. LEWAŃSKI, Faust i Arlekin. Niezwykłe przedstawienie na scenie leszczyńskiej 

w r. 1647, „Pamiętnik Teatralny” 6 (1957), z. 1, s. 78. 
53  Zob. M. KLOSOVÁ, Two Dramatizations, s. 2. 
54  J.A. KOMENSKÝ, Vlastní životopis, Praha 1924, s. 88; cyt. za: M. CESNAKOVÁ-

-MICHALCOVÁ, Dramaty Jana Amosa Komeńskiego i jego poglądy na teatr szkolny, 
przeł. M. Erhardtowa, „Pamiętnik Teatralny” 9 (1960), nr 3–4, s. 507–508. Szerzej 
na temat roli teatru w szkole według Komeniusza zob. M. KLOSOVÁ, Divadelní svět 
J. A. Komenského, s. 26–32. 

55  Zob. B. NATOŃSKI, Szkolnictwo jezuickie w Polsce w dobie kontrreformacji, w: Wiek 
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Jako reformator pedagogiki i autor kilku dramatów, w tym dwu 
napisanych na potrzeby leszczyńskiego gimnazjum56, Komeński miał 
ugruntowane poglądy na temat teatru szkolnego. Nie ulega wątpli-
wości, że obecność myśliciela w mieście zainicjowała działalność sceny 
w Lesznie. Warto raz jeszcze oddać mu głos, gdyż jego refleksje stano-
wią ważne uzasadnienie racji teatru szkolnego i repertuaru Lesnaeum: 

1. Występy publiczne pobudzają uczniów do większego wysiłku niż najostrzejsza 
dyscyplina. Uczniowie, wiedząc, że będą występować w przedstawieniu, uczą się 
chętniej i łatwiej pożytecznych wiadomości, a także materiał podany w grze jest 
żywszy i łatwiejszy do zapamiętania, niż gdyby wkuwali go samodzielnie z książki. 

2. Nadzieja na pochwałę i obawa przed kompromitacją skłania uczniów do pil-
ności. 

3. Zainteresowanie w powodzeniu przedstawienia pobudza do intensywniejszej 
pracy także i nauczycieli, którzy na scenie publicznie demonstrują rezultaty 
swojej pracy z młodzieżą ich pieczy powierzoną. 

4. Rodziców cieszą dobre postępy i publiczny sukces ich synów, tak że nie żałują 
pieniędzy, które wyłożyli na ich wykształcenie i na teatralne przedstawienie. 

5. Na scenie utalentowane jednostki wybijają się łatwiej niż w klasie. Dlatego łat-
wiej jest też zdecydować, jaki kierunek studiów ma uczeń obrać i który z bied-
nych zasługuje na pomoc. 

6. Wreszcie (i to jest najważniejsze i samo wystarczyłoby do zalecenia teatru 
szkolnego) każdy człowiek (zwłaszcza ten, którego przeznaczono do służby dla 
kościoła, gminy czy szkoły, a takich właśnie szkoła wychowuje) musi się wyćwi-
czyć w rozmowach i w działaniu; tym więc sposobem młodzież krótko i przy-
jemnie, przykładami i naśladownictwem, uczy się obserwować rozmaite zjawi-
ska, odpowiadać bez przygotowania, poruszać się ładnie, panować nad wyra-
zem twarzy, ruchami rąk i całego ciała, zmieniać rozmaicie głos, słowem grać 
rzetelnie każdą rolę, a przy tym odrzucić wszelką nieśmiałość57. 

Rytm funkcjonowania teatru szkolnego w Lesznie był dość inten-
sywny, w świetle zachowanych przekazów wystawiono tu w latach 
1639–1656 dwanaście utworów dramatycznych. Dla porównania: w tym 
czasie w protestanckim gimnazjum akademickim w Toruniu zorga-
                              

XVII. Kontrreformacja. Barok. Prace z historii kultury, red. J. Pelc, Wrocław 1970, 
s. 309–337. 

56  Zob. M. KLOSOVÁ, Divadelní svět J. A. Komenského, s. 63–102. 
57  J.A. KOMENSKÝ, Škola vševědná, w: Výbor prací potockých, Praha 1926; cyt. za: 

M. CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Dramaty Jana Amosa Komeńskiego, s. 508. 
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nizowano dziewięć przedstawień, w Elblągu — siedem, a w trzech 
luterańskich szkołach Gdańska — zaledwie cztery58. Wątłość sceny 
szkolnej w mieście nad Motławą spowodowana była zakazem częstego 
realizowania spektakli, wydanym przez Radę Miejską jeszcze w roku 
160159. Teatr leszczyński musiał mieć poparcie nie tylko Komeńskiego, 
ale też, po przezwyciężeniu pierwszych oporów, duchownych Jednoty 
i Kościoła ewangelicko-augsburskiego (przypomnijmy, że gimnazjum 
było placówką dwu wyznań) oraz Rady Miasta, zwłaszcza że aż sześć 
spektakli odbyło się podczas nieobecności autora Wielkiej dydaktyki. 
Propagatorem i opiekunem teatru szkolnego był zapewne wszechwład-
ny w Lesznie Jan Jerzy Szlichtyng, jak wynika z ramy wydawniczej Zu-
zanny, miłośnik teatru (o czym niżej). 

Repertuar leszczyńskiej sceny szkolnej w latach 1639–1656 był różno-
rodny. Trzy z dwunastu przedstawień stanowiły wspomniane drama-
tyzacje rozdziałów Janua, których dokonał Macer w latach 1650 i 1651. 
Choć nie odznaczały się one walorami teatralnymi (Marketa Klosová 
określa je jako „heavy-handed, clumsy and lacking in internal logic”, 
a ich autora jako „a theatre diletante”60), to przecież inscenizacje Ma-
cera zainspirowały Komeńskiego do stworzenia własnej udramatyzo-

                              
58  Sumaryczne wykazy przedstawień podaje T. Bieńkowski w artykule Teatr i dramat 

szkół różnowierczych w Polsce. Zarys ogólnej charakterystyki, „Odrodzenie i Refor-
macja w Polsce” 13 (1968), s. 58–63. Do odnotowanych przez badacza jedenastu 
leszczyńskich spektakli (wystawionych do katastrofy Leszna w kwietniu 1656) na-
leży dodać jeszcze jeden — dramatyzację dziesięciu rozdziałów Ianua dokonaną 
przez S. Macera i wydaną zimą w roku 1651. Zob. P. VOIGT, Aus Lissas erste Blüte-
zeit, Leszno 1906, s. 104: Ianuae LL. Comenianae. Ex decem (a L ad LX) capitibus 
mathematicam exhibentibus, sub hyberni tempus examinis in Illustri Gymn. Les-
nensi publico exploranda documento, praxis comica, Leszno 1651, druk. D. Vetter, 
1651. Zob. A. KAWECKA-GRYCZOWA, Leszno, ośrodek wydawniczy Jednoty, „Odro-
dzenie i Reformacja w Polsce” 9 (1964), s. 257, poz. 122. Ponadto Bieńkowski nie 
uwzględnił w swojej liście przedstawienia Aktem komicznym hołduje gimnazjum 
leszczyńskie, Leszno 1693, druk. M. Buk. 

59  Zob. T. WITCZAK, O miejscu polskiej prapremiery „Le Burgeois Gentilhomme” 
Moliera, w: O teatrze i dramacie. Studia — przyczynki — materiały, red. E. Kra-
siński i in., Wrocław 1989, s. 9. 

60  „niezręczne, niezgrabne i pozbawione logiki wewnętrznej ... teatralnego dyletanta” 
(przeł. D. Chemperek). Zob. M. KLOSOVÁ, Two Dramatizations, s. 12, 13. 
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wanej wersji Ianua, a w powstałym później dziele Schola ludus pedagog 
wykorzystał wiele pomysłów leszczyńskiego rektora61. 

Trzy dramaty były inspirowane Starym Testamentem: wspomniany 
wyżej anonimowy De Veritatis triumpho (1639, jeśli przyjąć, że był to 
dramat lub przynajmniej utwór mający formę pośrednią między aktem 
oratorskim a konwencjonalną sztuką teatralną), Abrahamus patriarcha 
(1641) Komeńskiego oraz Susanna (1646), przy czym utwór o patriarsze 
jest w części centonem biblijnym62 — to ukłon twórcy w stronę kon-
serwatywnej grupy braci czeskich, niechętnie widzących rozdziały czy 
księgi Biblii na scenie. Charakterystyczne, że wątki zostały zaczerp-
nięte wyłącznie ze Starego Testamentu, przedstawienie zaś o tryumfie 
prawdy — z księgi apokryficznej. 

Do antyku grecko-rzymskiego odwoływano się trzykrotnie. W naj-
lepszym dziele dramatycznym Komeńskiego Diogenes cynicus redivivus 
(1640), wystawionym w Lesznie aż trzy razy, postać tytułowego filozofa 
jest pretekstem do ukazania bonum commune antyku i chrześcijaństwa; 
utwór ma przede wszystkim walor wychowawczy, nie historyczny, choć 
jest to „dramat o rozmachu szekspirowskim”63. Nachylenie moralne 
miała także znana tylko ze wzmianki sztuka o skąpym cesarzu Mau-
rycjuszu (1640), egzemplifikująca myśl o nieuchronności kary Bożej 
wobec tyrana. W anonimowym dramacie Hercules monstrorum domitor 
(listopad 1647) prace herosa stały się alegorią trudów życia chrześci-
janina, a sam protagonista — figurą Chrystusa. 

Dwa dramaty dotyczyły wątków historycznych z drugiej połowy 
XVI wieku. Ze wzmianki w prologu Zuzanny wiadomo, że wystawiono, 
zapewne w przedziale czasowym 1641–1645, sztukę Bironius Franciae 
mareschalcus, dotyczącą postaci Charlesa Birona de Gontaut, zdra-
dzieckiego marszałka króla Henryka IV. Być może była ona autorstwa 
legnickiego humanisty Andreasa Sevelenberga, który dramat na ten 

                              
61  Ibidem, s. 15; M. CESNAKOVÁ-MALCOVÁ, Dramaty Jana Amosa Komeńskiego, 

s. 503–504. 
62  Zob. M. CESNAKOVÁ-MALCOVÁ, Dramaty Jana Amosa Komeńskiego, s. 502; 

M. KLOSOVÁ, Divadelní svět J.A. Komenského, s. 88–90. 
63  J. LEWAŃSKI, Faust i Arlekin, s. 79. Wnikliwie analizuje dramat M. Klosová (Diva-

delní svět J. A. Komenského, s. 63–80). 
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sam temat pt. Bironius, tragoedia politica ex opere historico wydał póź-
niej, w roku 1658 we Wrocławiu. Nic jednak nie wiadomo o związkach 
Sevelenberga z Lesznem, choć łącznikiem między autorem a Lesnaeum 
mógł być Jonston, właściciel wiejskiej posiadłości pod Legnicą. W roku 
1640 pokazano anonimowy utwór Friderici Saxonis rapti filii, którego 
akcja dotyczyła porwania i uwolnienia dwu synów elektora saskiego 
Fryderyka Łagodnego. Zdaniem Klosovej w Lesznie zaprezentowano 
popularny w XVII wieku dramat szczecińskiego humanisty Daniela 
Cramera Plagium, comoedia de Alberto et Ernesto, Friderici II. electoris 
Saxonici filiis inclytis, astu et fastu surreptis, abductis, sorte et vi receptis, 
reductis (1593) lub jego przeróbkę64. Jedyną komedią — o jej wysta-
wieniu wiadomo ze wzmianki z prologu do Herkulesa — była Turbo, 
sive Moleste et frustra per cuncta divagans ingenium autorstwa Walen-
tyna Andreae. Sztuka została zagrana w roku 1647, niedługo przed 
prezentacją dramatu o mitologicznym herosie65. 

Teatr leszczyński wyróżniał się spośród innych scen szkolnych 
(katolickich i protestanckich) bardzo niskim odsetkiem dramatów 
o tematyce religijnej. Julian Lewański z pewnym zdziwieniem stwier-
dził: „Był to więc teatr wyjątkowo laicki jak na nasze pojęcia o szkolnej 
scenie w XVII wieku”66. Owa (ahistorycznie rzecz ujmując) „laickość” 
wynikała z postawy wręcz przeciwnej — wielkiego szacunku dla Pisma 
Świętego wśród braci czeskich i ewangelików reformowanych, połączo-
nych ostatecznie w jedną organizację kościelną przed Colloquium Cha-
ritativum; nie chciano więc zadrażniać stosunków z ortodoksyjnymi 
skrypturalistami wystawianiem sztuk opartych na Biblii. Stąd brak 
w repertuarze tak popularnych w luterańskich placówkach przedsta-
wień o tematyce bożonarodzeniowej czy Męce Pańskiej. W porów-
naniu jednak z kalwińskimi gimnazjami w Rzeczypospolitej sytuacja 
sceny leszczyńskiej była lepsza: w Kiejdanach aktywności teatralnej 
w ogóle zakazano67; ordynacja szkoły ewangelików reformowanych 
                              
64  Zob. M. KLOSOVÁ, Divadelní svět J. A. Komenského, s. 37–38. 
65  Zob. J. LEWAŃSKI, Faust i Arlekin, s. 85–93. 
66  Ibidem, s. 80. 
67  Zob. S. TWOREK, Programy nauczania i prawa gimnazjum kalwińskiego w Kiejda-

nach, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 15 (1970), s. 51. 
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w Słucku zezwalała wprawdzie na wystawianie komedii Terencjusza 
i Plauta, ale nie ma w niej mowy o inscenizacji wątków religijnych68. 

Wszystkie znane dramaty z Leszna zostały napisane prozą69, a nie-
chęć do mowy wiązanej można tłumaczyć protestanckim postulatem 
modestia — prostoty dzieła artystycznego. 

Kolejną cechą charakterystyczną, bardzo wyraźną na tle scen jezuic-
kich, ale też toruńskiej czy gdańskiej70, jest brak spektakli o tematyce za-
czerpniętej z historii Polski. Wynikało to zarówno z braku głębszego zain-
teresowania kulturą Rzeczypospolitej (np. w gimnazjum nie było lektoratu 
języka polskiego)71, niskiego jeszcze poziomu polonizacji niedawnych 
emigrantów72, jak i z ich nadziei na rychły powrót do Czech czy na Mo-
rawy po korzystnych rozstrzygnięciach politycznych (nota bene Komeński 
kupił dom w Lesznie dopiero kilka lat przed feralnym rokiem 1656)73. 

W latach 1639–1656 nie prezentowano tu również widowisk dotyczą-
cych starożytności rodów szlacheckich, heraldyki, tematyki genea-
logicznej czy pseudogenealogicznej — utworów dość często występują-
cych w repertuarze kolegiów jezuickich74. 

Mimo że udział teatru leszczyńskiego w ogólnej produkcji staro-
polskich scen protestanckich wyniósł około pięć procent75, to jego 
                              
68  Zob. M. JARCZYKOWA, Program nauczania liceum w Słucku. Z dziejów szkolnictwa 

kalwińskiego w XVII wieku, „Studia Bibliologiczne” 12 (2000), s. 125–126. 
69  Wyjątkiem jest akt pierwszy i dwa interscenia Zuzanny, o czym niżej. 
70  Zob. T. BIEŃKOWSKI, Teatr i dramat szkół różnowierczych w Polsce, s. 64–65. 
71  Zob. J. DWORZACZKOWA, Szkoła w Lesznie do 1656 roku, s. 58–59. 
72  Przykład rodziny Rybów-Rybińskich dowodzi, że polonizacja dokonywała się naj-

wcześniej w drugim pokoleniu: Jan i Maciej Rybińscy, synowie Czecha, ministra 
Jednoty Jana Ryby, który przybył do Wielkopolski podczas pierwszej fali emigracji 
czeskiej w połowie XVI wieku, tworzyli po polsku i czuli się Polakami. 

73 Zob. J.A. KOMEŃSKI, List do Piotra Figulusa, tłum. J. Swoboda, w: Jan Amos Ko-
meński i bracia czescy, s. 149. 

74  Zob. J. OKOŃ, Barokowy dramat i teatr szkolny w Polsce. Wśród zadań publicznych 
i religijnych, w: IDEM, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce, Warszawa 2006, s. 83–84. 

75  Wynika to z zestawienia T. Bieńkowskiego: na 222 utwory teatru szkolnego w Rze-
czypospolitej w Lesznie wystawiono w XVII i na początku XVIII wieku czternaście 
utworów — zob. T. BIEŃKOWSKI, Teatr i dramat szkół różnowierczych w Polsce, 
s. 58–63. Po dodaniu dwu jeszcze nieuwzględnionych inscenizacji dramatycznych 
(zob. przyp. 58) jest ich szesnaście. 
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znaczenie dla historii teatru w Polsce jest nie do przecenienia. Leszczyń-
skie gymnasium illustre dało Komeńskiemu asumpt do napisania i wy-
stawienia dwu dramatów, a jego podręcznik do nauki łaciny stał się 
inspiracją do powstania sztuk, które można uznać za eksperymenty 
teatralne. Scena Lesnaeum była miejscem prapremiery dramatu encyklo-
pedysty barokowego Walentyna Andreae, przede wszystkim zaś, co 
ustalił Julian Lewański, tu po raz pierwszy w Rzeczypospolitej przed-
stawiono commedia dell’arte z postacią Arlekina: trzeci, komediowy akt 
Turbo, sive Ingenium, który podczas premiery pominięto, podzielony na 
trzy części, wykorzystany został w listopadzie roku 1647 jako intermedia 
w dramacie Hercules monstrorum domitor76. Do rewelacji Lewańskiego 
dołączyć można ustalenia filologiczne poczynione podczas pracy nad 
edycją Zuzanny. Uprzedzając już w tym miejscu ich wyniki, trzeba 
wspomnieć o żywej i oryginalnej recepcji literatury nowołacińskiej auto-
rów niemieckich z XVI i XVII wieku. Na marginesie dodać należy, że teatr 
dworski Leszczyńskich (w Lesznie lub pobliskiej Rydzynie) zapisał się na 
kartach historii teatru i dramatu polskiego wystawieniem komedii Les 
précieuses ridicules (Pocieszne wykwintnisie) Moliera w języku oryginału 
w roku 168777, a około dziesięć lat później, między rokiem 1695 a 1707, 
powstał tu pierwszy polski przekład tego utworu78. 

Susanna, ex Danielis 13. tragoedia — 
widownia i aktorzy 

W zachowanym egzemplarzu dramatu Susanna, ex Danielis 13. tragoe-
dia, oratorii et poetici exercitii gratia in illustri Lesznaeo Anno MDCXLVI. 
8. Februarii in scaenam producta, wydanym w oficynie Daniela Vettera, 
znajduje się dedykacja adresowana do zgromadzonych na sali widzów 
i spis aktorów. Stanowią one znakomity materiał do badania społecz-
nych aspektów funkcjonowania teatru szkolnego w Lesznie, szerzej 
nawet — całego gimnazjum. 
                              
76  Zob. J. LEWAŃSKI, Faust i Arlekin, s. 85–93. 
77  Zob. T. WITCZAK, O miejscu polskiej prapremiery, s. 30–31. 
78  Zob. R. PAWŁOWSKI, Pierwszy polski przekład komedii Moliera. „Komedyja pary-

ska” wobec „Les prècieuses ridicules”, „Barok” 39 (2013), nr 1, s. 171–187. 
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Dramat dedykowany jest trzydziestu jeden wymienionym z imienia 
i nazwiska widzom, oprócz których na widowni zasiadali jeszcze 
„panowie ojcowie, krewni, powinowaci, protektorzy i przyjaciele” mło-
dych aktorów79. Najznakomitszymi gośćmi byli Jan Teodor i Krzysztof 
Potoccy, kalwińscy magnaci, którzy przybyli do Leszna aż z Ziemi 
Halickiej i Chełmszczyzny. Nie zabrakło widzów z innych stron 
Rzeczypospolitej: burmistrza Torunia Jana Kislinga, dyrektora synodu 
krakowskiego ewangelików reformowanych Stanisława Chrząstow-
skiego, czy pochodzącego z Podlasia Hieronima Kłopotowskiego 
(klienta Krzysztofa Potockiego). Dość liczna była szlachta śląska: Jan 
Krzysztof von der Dahme, trzej bracia Kottwitzowie i dwaj inni her-
bowi. Z województwa kaliskiego przybyli sekretarze królewscy Zyg-
munt Twardowski, Piotr Koźmiński i aspirujący do pozycji magnata 
żupnik bydgoski Andrzej Twardowski. 

Więcej niż trzecia część widzów pochodziła z bardzo odległych 
stron. Wielu z nich nie miało synów w leszczyńskim gimnazjum, ich 
obecność na widowni nie była więc powodowana względami rodzinnymi. 
Można stąd wnosić, że teatr szkolny odgrywał rolę sceny miejskiej, re-
prezentacyjnej dla piętnastotysięcznego Leszna. Zuzannę mógł podzi-
wiać nie tylko burmistrz Torunia, w którym funkcjonowało kon-
kurencyjne gimnazjum, lecz także przedstawiciele najwyższych władz 
miasta, seniorzy Kościoła luterańskiego i połączonych Kościołów kal-
wińskiego i braci czeskich. Na widowni pojawiła się elita polskiego 
protestantyzmu: polihistor o europejskiej sławie Jan Jonston, senior 
świecki wielkopolskich luteranów Andrzej Ossowski, senior generalny 
wielkopolskiego Kościoła ewangelicko-augsburskiego Stefan Bojanow-
ski, minister braci czeskich i późniejszy autor postylli Jan Bythner, 
wspomniany wyżej Piotr Koźmiński. Wszyscy oni, jak również wy-
mieniony wcześniej Kisling, reprezentowali dysydentów na odbytym 
w roku 1645 Colloquium Charitativum. Obecny był Jan Jerzy Szlich-
tyng, przewodniczący scholarchatu i uczestnik zwołanego w tym 
                              
79  Wymienieni w dedykacji notable musieli rzeczywiście być obecni na widowni. 

Gdyby przypisanie miało charakter kurtuazyjny, a nie odzwierciedlający stan fak-
tyczny, bez wątpienia znalazłoby się w nim nazwisko właściciela miasta czy pro-
minentnych magnatów protestanckich, np. Radziwiłłów, Andrzeja Firleja lub Ge-
rarda Denhoffa. 
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samym roku kongresu westfalskiego, na którym był rzecznikiem inte-
resów książąt brzesko-legnicko-wołowskich. Do elity należeli oczy-
wiście także bracia Potoccy i Twardowscy. Z duchownych luterańskich 
przybyli: Jan Holfeld z Leszna, konrektor szkoły głogowskiej Kaspar 
Knorr, z pobliskiego Zaborowa przyjechał Krystian Zieger80, z Saksonii 
zaś Jerzy Scultetus (w roku 1646 będący prawdopodobnie jeszcze stu-
dentem teologii). Ze strony braci czeskich, oprócz wspomnianego 
wyżej Bythnera, obecny był senior Jednoty Marcin Gertich. 

Zgromadzenie tak wielu prominentnych ewangelików i braci czes-
kich było zapewne nieprzypadkowe. Zebranie w Lesznie 8 lutego 1646 
roku, w rocznicę przybycia do miasta pierwszej w XVII wieku dużej 
grupy uchodźców, musiało być okazją do podsumowania Colloquium 
Charitativum, prowadzenia rozmów na temat przyszłości dysydentów 
w Rzeczypospolitej. Wystawienie Zuzanny uświetniło leszczyńskie 
spotkanie. 

Ciekawą uwagę o uczniach gimnazjum zawarł w druku, opubli-
kowanym już po katastrofie z roku 1656, leszczyński historyk Jan 
Langner: 

Gimnazjum tutejsze, z wiernej pracy nauczycieli słynne aż po najdalsze granice 
Polski, przyjmowało w wielkiej liczbie nie tylko synów rodowitej szlachty, ale 
także z sąsiedzkich, i z dalszych okolic Niemiec napływała młodzież wszyst-
kich stanów w tak wielkiej liczbie, że wielu nie wahało się nazwać [szkoły] 
„Nowymi Atenami”, co więcej, oświadczali, że tam przeniosła się jakby ewan-
gelicka Sorbona i powstało targowisko pobożności i wszelkich nauk81. 

 
Informację o tłumnym napływie uczniów ze wszystkich stron do 

leszczyńskiego gimnazjum weryfikuje w części (bo pochodzenie etnicz-
ne czy terytorialne studentów w latach tuż przed katastrofą miasta 
mogło być inne niż w roku 1646) analiza listy aktorów wystawiających 
                              
80  Zawarta w spisie gości (cz. I ramy wydawniczej dramatu) informacja o Ziegerze 

jako pastorze w Chemnitz w Saksonii musi pochodzić z czasu już po wystawieniu 
Zuzanny. W lutym roku 1646 i wcześniej Zieger sprawował z pewnością posługę 
pasterską w Zaborowie (obecnie dzielnica Leszna), gdyż jego nazwisko spotykamy 
też w spisie aktorów (cz. III ramy). 

81  J. LANGNER, Lamentabile Lesnae in Maiori Polonia per Polonos excidium..., Frank-
furt 1657, s. 7; polskie tłumaczenie za: S. TYNC, Szkoła w Lesznie, s. 65–66. 
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Zuzannę. Spośród szesnastu (liczba ta nie uwzględnia chłopców grają-
cych lud żydowski — Populus Israeliticus, nie sposób ustalić, ilu ich 
było) aż dziesięciu to Polacy, w większości z Ziemi Wschowskiej i wo-
jewództwa kaliskiego. Wyjątkami byli Krzysztof Sędziwój Potocki, syn 
Jana Teodora, wywodzący się z Ziemi Halickiej (młodzieńcowi przy-
padła zaszczytna, a przy tym nietrudna rola proroka Daniela), i pocho-
dzący z Podlasia Jan Kłopotowski. Znakiem czasów (i poniekąd po-
twierdzeniem informacji Langnera) jest obecność czterech młodych 
szlachciców przybyłych z księstw śląskich. Ich pobyt w leszczyńskim 
gimnazjum nie musiał jednak wynikać z traktowania Lesnaeum jako 
„ewangelickiej Sorbony”. Wobec zamknięcia w roku 1628 gimnazjum 
akademickiego w Bytomiu Odrzańskim, zniszczenia Głogowa i ciąg-
łych ruchów wojsk na Śląsku rodzice chłopców mogli po prostu uznać, 
że pobliskie Leszno będzie najbezpieczniejszym miejscem dla pobiera-
nia nauk przez ich synów. Ze stanu mieszczańskiego pochodzili Maciej 
Elsner i Joachim Güllich. 

Lista aktorów bynajmniej nie upoważnia do wnioskowania o skła-
dzie narodowym uczniów gimnazjum. Twierdzenie Lewańskiego, sfor-
mułowane na podstawie przeglądu ram wydawniczych Zuzanny i Her-
kulesa, o dwukrotnej przewadze liczebnej Polaków nad Niemcami 
wśród studentów82 jest pochopne — o obsadzie decydowały nie tyle 
zdolności chłopców, ile ich pochodzenie społeczne (każdej szkole za-
leżało na wysoko urodzonych i zamożnych uczniach, ich bowiem wy-
stępy publiczne budowały renomę placówki), dlatego preferowano 
szlacheckich synów, a ci pochodzili głównie z rodów polskich. Nawet 
przedstawiciel drobnej kalwińskiej szlachty Jan Górzyński, którego 
dwaj bracia pięć lat wcześniej swą butą i zuchwałością przyczynili się 
do rozstroju nerwowego ówczesnego rektora Komeńskiego (tylko dzię-
ki temu, jak się zdaje, zapisali się na kartach historii)83, dostał epizo-
dyczną rolę w Zuzannie. Bywało, że młodzi szlachcice mieli auten-
tyczny talent, a przynajmniej potrafili sprostać zadaniu aktorskiemu: 
grający dużą rolę starca Symeona Bartłomiej Koźmiński rok później 
wcielił się w postać Turbona w intermediach sztuki o Herkulesie, 
                              
82  Zob. J. LEWAŃSKI, Faust i Arlekin, s. 78. 
83  Zob. S. TYNC, Szkoła w Lesznie, s. 42. 
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natomiast Jan Kłopotowski, występujący w Zuzannie w małej roli, 
awansował w roku 1647 — grał Arlekina w Hercules monstrorum 
domitor84. 

Niezwykłym odkryciem jest obecność na liście aktorów Jana Jerzego 
Szlichtynga85. Sędzia Ziemi Wschowskiej, przewodniczący scholar-
chatu i administrator dóbr leszczyńskich wcielił się w drugim inter-
scenium dramatu w postać Nemo — Nikogo. 

Leszczyńska Zuzanna wobec tradycji literackiej 

Zaczerpnięta z rozdziału trzynastego Księgi Daniela historia cnotliwej 
Zuzanny znalazła w literaturach europejskich dość szerokie odbicie. 
Przyczyną tej popularności była atrakcyjność fabularna opowieści, która 
zawiera dwa wyraziste motywy: uwodzenia, a następnie oskarżenia 
niewinnej kobiety oraz pojawiającego się deus ex machina mądrego 
chłopca. Cała zaś fabuła mieści w sobie potencjał różnorodnych, tak 
świeckich, jak i religijnych interpretacji. 

W literaturze polskiej, do czasu powstania leszczyńskiego dramatu, 
biblijna opowieść o Zuzannie i starcach zainteresowała zarówno poe-
tów lirycznych, jak i epickich, pojawiły się też dwa opracowania 
sceniczne. Przed rokiem 1646 temat ten podjęło, według Wacława 
Waleckiego, dziesięciu pisarzy: Jan Kochanowski w poemacie Zuzanna 
(1561/1562); Mikołaj Rej w Źwierzyńcu (1567/1578); nieznany autor, 
którego komedię Susanna wystawiono w jezuickim kolegium w Bra-
niewie (1569); Jan Reusmann w Historia Susannae (1571); Maciej 
Wirzbięta w parafrazie Henryka Korneliusza Agryppy O ślachetności 
a zacności płci niewieściej (1575); Adamus Plactomus Silesius (?) w Para-
phrasis historiae de Susanna (1584); Erazm Otwinowski w zbiorze 
Historyje zacnych niewiast (1589); Sebastian Grabowiecki w tomie Set-

                              
84  Zob. J. LEWAŃSKI, Faust i Arlekin, s. 92–93. 
85  Bez wątpienia jest nim sam plenipotent, żaden z jego synów nie nosił bowiem 

imienia Jan. Pierworodny Aleksander zmarł w roku 1639, Andrzej zaś, po skończe-
niu szkoły we Wschowie w roku 1640, służył w armii francuskiej. Zob. W. DWO-
RZACZEK, Schlichtingowie w Polsce, s. 76. 
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nik rymów duchownych (1590); Filip Francking w Susanna. Comoedia 
sacra (ok. 1600); Samuel Dowgird w Historyi o Zuzannie (1624)86. Do 
powyższego zestawienia — nieco na wyrost, bo Rej i Wirzbięta historię 
Zuzanny potraktowali pretekstowo — dodać należy wczesnorenesan-
sowy romans O dwu starcoch, ktorzy pożądali Zuzannę a sądzeni są od 
Daniela87 oraz Jana Achacego Kmity Penelopeę (1610), poemat będący 
parafrazą listu św. Hieronima, gdzie fabuła oparta jest na motywach 
wziętych z biblijnej opowieści88. Powyższe uzupełnienie nie zmienia 
jednak obrazu scenicznych opracowań historii o Zuzannie — do roku 
1646 w literaturze polskiej były zaledwie dwa: jedno pochodziło ze 
środowiska jezuickiego, drugie to komedia Filipa Franckinga. Oba 
dramaty nie zachowały się do naszych czasów. 

Dla autora leszczyńskiej Zuzanny, który poszukiwał dla własnego 
utworu wcześniejszego dramatu jako punktu odniesienia, tradycja pol-
ska okazała się niewystarczająca. Sięgnął zatem do bogatego dorobku 
nowołacińskiej dramaturgii, a wybór nie był trudny, gdyż w XVI wieku 
tylko na terenie Rzeszy powstało aż siedem dzieł scenicznych poświę-
conych Zuzannie. Zainteresowanie niemieckich twórców tym wątkiem 
tłumaczy się zarówno rekomendacją Marcina Lutra, który entuzja-
stycznie odnosił się do utworów scenicznych o tematyce biblijnej, pro-
ponując przyszłym autorom za źródło inventio przede wszystkim opo-
wieść o cnotliwej małżonce Joachima, jak i treścią tej historii, której 
symboliczne sensy bardziej odpowiadały intencjom luteranów niż kato-
lików, ci pierwsi zresztą stanowili znaczącą większość wśród twórców 
XVI- i XVII-wiecznych, podejmujących temat Zuzanny89. 

Uwagę autora leszczyńskiego dramatu przykuł utwór Nikodema 
Frischlina Susanna, comoedia nova, sacra et lectu iucunda atque utilis, 

                              
86 Zob. W. WALECKI, Motyw Zuzanny i starców w literaturze staropolskiej. (Szkic 

zagadnienia), „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1972, t. 10, s. 27–49. 
87 Zob. J. KRZYŻANOWSKI, Romans polski wieku XVI, Warszawa 1962, s. 179. 
88 Zob. K. WÓJCIGA, „Penelopea” Jana Achacego Kmity wobec „Listu 1” św. Hieronima 

ze Strydonu oraz „Zuzanny” Jana Kochanowskiego, „Meluzyna” 2 (2015), nr 2 (3), 
s. 43–55. 

89  Zob. P.F. CASEY, The Susanna Theme in German Literature. Variations of the 
Biblical Drama, Bonn 1976, s. 7–11. 
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in qua femini pudoris exemplum proponitur, wydana po raz pierwszy 
w roku 1577. O popularności dramatu humanisty z Tybingi świadczy 
fakt dwukrotnego tłumaczenia dzieła na język niemiecki: przez brata 
autora, Jakuba (Frankfurt nad Menem 1589), i Andrzeja Calagiusa 
(Zgorzelec 1604)90. 

Nikodem Frischlin (1547–1590) należy do grona najwybitniejszych 
niemieckich humanistów drugiej połowy XVI wieku. Komentator Bu-
kolik i Georgik Wergiliusza, satyr Persjusza, tłumacz Arystofanesa 
i Kallimacha na język niemiecki, poeta elegijny, autor poematu biblij-
nego Hebraeis (1590), astronom (zwolennik teorii Kopernika, napisał 
wierszowaną laudację na jego cześć), twórca łacińsko-grecko-niemiec-
kiego słownika Nomenclator (1591), profesor poezji i historii na lute-
rańskim uniwersytecie w Tybindze, rektor pierwszego w Słowenii 
gimnazjum humanistycznego w Lublanie, największą sławę zyskał jako 
dramaturg nowołaciński. Za tragedię Rebecca (1575) otrzymał od cesa-
rza Rudolfa II wieniec poetycki, a jego komedia Iulius Caesar redivivus 
(1585) znalazła stałe miejsce w repertuarze szkół niemieckich91. W su-
mie Frischlin napisał sześć tragedii i dwie komedie. Zuzanna huma-
nisty z Tybingi, obok dramatu o tym tytule Pawła Rebhuhna, do dziś 
uważana jest za najwybitniejszą realizację tematu cnotliwej żony Joa-
chima w literaturze niemieckiej wszech czasów92. 

Autor monografii The Susanna Theme in German Literature nastę-
pująco podsumował swą analizę utworu Frischlina: 

Być może największa wartość tego dzieła leży w stosowanej przez Nikodema 
Frischlina praktyce wyposażania bohaterów w całkowicie ludzkie rysy — była 
to praktyka zainicjowana przez Bricka i Rebhuhna — dla osiągnięcia rea-
listycznego obrazu […] Dzieło to […] przewyższa wszystkie poprzednie adap-
tacje tego epizodu biblijnego z całym jego potencjałem dramatycznym 
i dostarcza późniejszym autorom dramatów poświęconych Zuzannie impo-
nującej wersji tego tematu, nie zawsze jednak odznaczali się oni dostateczną 
mądrością, aby z tego modelu skorzystać. […] Nikodem Frischlin […] położył 

                              
90  Zob. ibidem, s. 100. 
91  Zob. R. JONAS, „Iulius Redivivus” von Nicodemus Frischlin als Schullektüre auf-

bereitet, München 2014. 
92  Zob. P.F. CASEY, The Susanna Theme in German Literature, s. 115. 
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nacisk na zróżnicowanie dramaturgiczne, jak również na jedność akcji i moty-
wacji, akcentując szczególnie charakterystykę postaci93. 

Twórca leszczyńskiego dramatu, co ustaliła Marketa Klosová94, 
przejął z Zuzanny Frischlina akt pierwszy. Proceder plagiatorstwa, nie-
wiele tylko młodszy od tworzenia literatury, doczekał się nawet w XVII 
wieku monografii pióra Jana Thomasiusa (De plagio litterario, Lipsk 
1678) i był powszechny w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy 
XVII wieku. Pomijając kwestię plagiatu i moralnej odpowiedzialności 
autora za przywłaszczenie cudzej własności intelektualnej95, zapożycze-
nie z dramatu Frischlina można by uznać za fortunny wybór z tradycji 
literackiej, gdyby nie fakt, że w utworze z roku 1646 pominięto istotne 
jakości artystyczne pierwowzoru. Zabrakło tak charakterystycznego 
dla Zuzanny Frischlina subtelnego modelunku psychiki starców. W ory-
ginale Midian jest chwiejny i impulsywny, Symeona zaś charakteryzuje 
wyrachowanie i konsekwencja w działaniu, tymczasem w dramacie 
z Leszna obaj bohaterowie nie są zróżnicowani pod względem psycho-
logicznym. Usunięto postać Philergusa — sprytnego sługi w typie 
Plautowskim, ponadto opuszczono świetny dramaturgicznie passus, 
w którym Symeon, po usłyszeniu od Midiana o jego skrywanej żądzy, 
drwi ze starca, wytykając mu wiek (ma on 70 lat), co doprowadza za-
lotnika do zniechęcenia, by za chwilę, po odkryciu swojego afektu do 
Zuzanny, ponownie rozpalić w Midianie lubieżność i nadzieję, że dzię-
ki planowi Symeona obu mężczyznom uda się posiąść żonę Joachima. 
Nie włączono do leszczyńskiej adaptacji cynicznych i nasyconych ero-
tyzmem uwag starców, podsłuchujących rozmowę Zuzanny ze służącą. 
                              
93  Ibidem, s. 114–115 (przeł. D. Chemperek). 
94  Zob. M. KLOSOVÁ, Two Dramatizations, s. 2. 
95  O ówczesnym plagiatorstwie i pojmowaniu plagiatu zob. m.in. A. BRÜCKNER, 

Studia nad literaturą wieku XVII, w: Rozprawy Akademii Umiejętności. Seria III, 
t. XIII, Kraków 1919, s. 68, 86–88; S. BODNIAK, Z dziejów plagiatu w literaturze 
polskiej XVII wieku, „Ruch Literacki” 1928, s. 268–271; M. PISZCZKOWSKI, Pisma 
Jana Żabczyca, Lwów 1937, s. 4, 72–75; R. GRZEŚKOWIAK, Barokowy tekst i jego 
twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji „wieku rękopisów”, Gdańsk, 2003, s. 133–
167; D. CHEMPEREK, Wprowadzenie do lektury, w: Pamiątka rycerstwa sarmackiego 
i senatorów Obojga Narodów przy żałosnej śmierci Jana Karola Chodkiewicza, wyd. 
D. Chemperek, Warszawa 2006, s. 8–11. 
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Dziwić może opuszczenie fragmentu dotyczącego swoistej perswazji 
miłosnej: Symeon trawestuje biblijną scenę zwiastowania Maryi, by 
przekonać, że do współżycia z Zuzanną nakłonił go we śnie anioł; 
kobieta zaś zdecydowanie, używając racjonalnych argumentów i posłu-
gując się erudycją biblijną, demaskuje obrazoburcze kłamstwo starca. 
Zrozumiałe, że z uwagi na miejsce przedstawienia i osoby młodocia-
nych aktorów pominięto opis urody bohaterki (na ten aspekt zwróciła 
uwagę Klosová96), starań, by ją przekupić, a także dość drastyczny 
passus, w którym Midian i Symeon próbują molestować Zuzannę97. 
Pozostawiono Frischlinowski wers jambiczny (senary i oktonary jam-
biczne), choć w edycji Vettera jest on słabo widoczny — typograf za-
drukował każde wolne miejsce, nie respektując podziału na wersy. 

Trzeba przyznać, że cięcia fragmentów pierwowzoru zostały doko-
nane wprawną ręką — akcja aktu pierwszego dramatu z roku 1646 jest 
spójna logicznie, niemal nie znać wymienionych wyżej opuszczeń98. Za 
humanistą z Tybingi autor przejął imiona starców i sędziów, dzięki 
czemu po raz pierwszy w literaturze polskiej zalotnicy i sądzący sprawę 
członkowie palestry zostali obdarzeni imionami99. 

Interesujące, że twórca dramatu z Leszna nie poprzestał na przeję-
ciu tylko tekstu Frischlina, kilka wersów z aktu pierwszego zawiera 
bowiem frazy z poematu Historia sacra Susannae Jerzego Konrada 
Maicklera (1574–1647)100. Utwór niemieckiego humanisty, ucznia i na-
śladowcy renesansowego dramaturga, został wydany po raz pierwszy 
w Tybindze w roku 1632 (druga edycja tamże, w zbiorze Poemata sacra, 
                              
96  Zob. M. KLOSOVÁ, Two Dramatizations, s. 2. 
97 Pominięte w leszczyńskiej adaptacji fragmenty dramatu Frischlina wydawcy po-

dają, wraz z polskim tłumaczeniem, w Komentarzu. 
98  Usunięcie partii oryginału najwyraźniej widać w niezgodnych z akcją wierszach 

13–15 leszczyńskiego dramatu, w których występuje odwołanie do pominiętego 
wcześniej wątku rozmowy starców: Symeon na początku okłamał Midiana, że 
idzie do domu, by zjeść posiłek, Midian zaś Symeona — że udaje się na rynek. 
Tymczasem po chwili obaj spotykają się przy murze ogrodu Joachima i zarzucają 
sobie nawzajem kłamstwo. 

99  Zob. W. WALECKI, Motyw Zuzanny i starców, s. 37–38. 
100  Zob. R.G. CZAPLA, Das Bibelepos in der Frühen Neuzeit. Zur deutschen Geschichte 

einer europäischen Gattung, Berlin 2013, s. 382. 
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1635). Plagiator miał więc pewną kulturę literacką, wiedzę o współ-
czesnej poetyckiej realizacji tematu Zuzanny, co skwapliwie wykorzy-
stał w pierwszej części dramatu. 

W zamyśle autora leszczyńskiej Zuzanny akt pierwszy miał być 
tylko wprowadzeniem do właściwej fabuły, którą stanowił spór prawny, 
wypełniający akty drugi i trzeci. Właśnie ta problematyka decyduje 
o oryginalności dramatu — ani polska, ani niemiecka tradycja lite-
rackich inkarnacji biblijnej opowieści o Zuzannie nie zna utworu tak 
mocno przenikniętego tematyką prawniczą101. W dramaturgii staro-
polskiej utworem, który mógłby stanowić dla lesznianina punkt od-
niesienia, jest Kupiec Mikołaja Reja, gdzie sceny sądowe zostały wyko-
rzystane do prezentacji problematyki eschatologicznej (na akcję procesu 
przed Sądem Bożym autor nałożył realia ówczesnego sądu ziemskiego) 
i stanowią około jednej trzeciej objętości dramatu102. 

Frapujący i nierozpoznany dotąd wątek dialogu z tradycją literacką 
znajdujemy w drugim interscenium dramatu. Wypełniający je mono-
log o wszechwładzy Nikogo i Niczego jest bowiem pierwszą na zie-
miach polskich parafrazą adoksograficznego poematu Nemo autorstwa 
Ulricha von Huttena (1488–1523). 

Przedwcześnie zmarły humanista, poeta laureatus, płodny autor 
niemieckojęzycznych i łacińskich utworów publicystycznych, uczestnik 
najważniejszych dysput naukowych, m.in. w obronie studiów hebrai-
stycznych Jana Reuchlina, tyleż gorliwy, co niefortunny propagator idei 
politycznych i religijnych Marcina Lutra, znany jest jako entuzjastyczny 
wielbiciel współczesności, przedstawiciel renesansowego optymizmu 
(jego słynna fraza: „O wieku, o nauko! Jakże radośnie jest żyć!” została 
wywołana lekturą dzieła Macieja Miechowity Tractatus de duabus Sar-
matiis)103. W historii literatury europejskiej von Hutten zapisał się jako 
twórca dwu wybitnych utworów. Był anonimowym współautorem 
                              
101  Zob. W. WALECKI, Motyw Zuzanny i starców, s. 38; P.F. CASEY, The Susanna 

Theme in German Literature, s. 33–178. 
102  Zob. A. KOCHAN, Kupiec przed polskim sądem. Uwagi i komentarze do „Kupca” 

Mikołaja Reja, „Pamiętnik Literacki” 94 (2003), z. 4, s. 211–223. 
103  Zob. H. BARYCZ, Wstęp, w: MACIEJ Z MIECHOWA, Opis Sarmacji azjatyckiej i euro-

pejskiej, wstęp H. Barycz, przekład i komentarze T. Bieńkowski, posłowie W. Voise, 
Warszawa 1972, s. 5. 
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zbioru Epistolae obscurorum virorum (wyd. całkowite 1517), w którym 
dokonano satyrycznej krytyki poziomu szkolnictwa wyższego w Niem-
czech, scholastyki i jej przedstawicieli. Drugim ważnym jego doko-
naniem jest łaciński poemat Nemo. Utwór o Nikim, choć powstał 
w roku 1506, gdy autor miał zaledwie 18 lat, i dotyczył na pozór błahej 
tematyki — jest oparty na koncepcie Odyseusza, który zapytany przez 
ludożerczego cyklopa Polifema o swoje imię, przedstawił mu się właś-
nie jako Nikt — był na tyle ważny dla von Huttena, że ten poprawił go 
w roku 1518104. Niemiecki humanista zainicjował bowiem tworzoną od 
początku XVI wieku w Europie serię utworów o Nikim, w którą wpisali 
się Niemand Georga Schana (1507, 1533), Prosopopeia de Neminis Geof-
froya Tory’ego (ok. 1513), Les gras et merveilleux faictz du Seigneur 
Nemo Jehana d’Abundance (ok. 1525–1530). Moda na adoksograficzne 
wiersze przybrała na sile w końcu XVI stulecia i w wieku XVII, a kory-
feuszem tego nurtu był Jean Passerat, który w poemacie Nihil (1587) 
zastąpił Nikogo Niczym105. 

Liczący 157 wersów poemat Nemo (wersja ostateczna z 1518 roku) 
składa się z dwu niemal równych części. Pierwszą stanowią ironiczne 
zwykle aforyzmy o aktywności Nikogo, paradoksy, w których autor igra 
z językiem i powszechnymi sądami, część drugą zaś (przejętą z poematu 
Schana)106 wypełnia satyryczny obraz nieporządków, które rozpasani 
służący uczynili w domu poety; oczywiście za bałagan i braki w spiżarni 
odpowiada Nikt (ten fragment współczesny wydawca Jean-Paul Woitrain 
zatytułował Les malheurs domestiques — Nieszczęścia domowe). Autor 
Zuzanny odwołał się do pierwszej części utworu von Huttena, z którego 
przejął 18 wersów, pozostałe 81 wypełnił własną treścią. Z jednym 
wszakże wyjątkiem w. 69: Tange NIHIL, dicesque NIHIL sine corpore tangi 
/ „Dotknij NICZEGO, a powiesz, że NIC, choć bez ciała, dotknąć się da” 
                              
104  Zob. J.-P. WOITRAIN, Lecture guidée, w: ULRICH VON HUTTEN, Nemo, ed. J.-P. Woi-

train, Marcq-en-Baroeul 2013, s. 2–3. 
105  Na gruncie polskim omówienia tych utworów i ich filozoficznych implikacji doko-

nali A. BIELAK, P. SADZIK, W nurcie pochwał Niczego. „Cień”, „Róża”, „Kur”, 
„Kalendy styczniowe” Daniela Naborowskiego jako przekłady utworów Jeana Pas-
serata, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. Rocznik Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego” 2015, nr 5 (8), s. 29–33, 37–47. 

106 Zob. J.-P. WOITRAIN, Lecture guidée, s. 3. 
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zaczerpnął z wiersza Passerata107. Sens tego wersu niepokoi: czy to poe-
tycka intuicja istnienia próżni? trącąca bluźnierstwem apologia nihiliz-
mu? czy może przeciwnie — jego zanegowanie? 

Przyjęta tu przez autora Zuzanny strategia imitacji jest analogiczna 
do zastosowanej w pierwszym akcie dramatu: twórca sięgnął do tradycji 
dawniejszej, z pierwszej połowy XVI wieku (Frischlin, von Hutten), ale 
niejako mimochodem, za pomocą jednego przejętego wersu, daje znać 
czytelnikowi, że jest obeznany z literaturą nową i najnowszą (Maickler, 
Passerat). Inkrustacja leszczyńskiego interscenium frazą z Nihil staje się 
filologicznym tropem, który kieruje uwagę na sprawy szersze — oto od 
drugiej połowy XVI stulecia autorzy utworów adoksograficznych, wy-
rastających z nurtu zapoczątkowanego przez von Huttena, dokonali zna-
czącej zmiany, zastępując Nikogo Niczym, co miało poważne kon-
sekwencje dla filozoficznej i teologicznej wymowy tych wierszy108. 

Autor drugiego interscenium Zuzanny połączył tradycję bezpreten-
sjonalnej zabawy w tworzenie paradoksów o Nikim niemieckiego 
humanisty z późniejszymi poetyckimi refleksjami o Niczym, dodając 
ponadto aforyzmy o Każdym. Powstał zatem, jak u von Huttena, łań-
cuch niepowiązanych ze sobą enumeracji — paradoksów. Dzięki temu 
anonim swobodnie lawiruje między beztroską a gorzkimi przemyśle-
niami o relatywizmie powszechnie uznawanych wartości czy wręcz 
o ich braku. Na przykład oscylowanie między agnostycyzmem a fideiz-
mem wyrażają lapidarnie wersy Zuzanny (94 i 95): 

NEMO sibi moritur, NEMO post funera vivit. 
OMNIS habet vitae pius arrham in corde beatae. 

Omawiane interscenium jest pierwszym w literaturze polskiej nawią-
zaniem do sławnego Nemo von Huttena. Co prawda poemat Niemca 
znany był już Andrzejowi Krzyckiemu109 (wśród jego rękopisów zacho-
                              
107  Por. J. PASSERAT, Nihil. Joannis Passerati ad Henricum Memmium, w: J.E. MINASO-

WICZ, Pochwała Niczego przypisana Nikomu. Pochwała Czegoś przypisana Komuś, 
oprac. A. Bielak, R. Bronikowska, Warszawa–Kraków 2015, s. 219–221, w. 50 (przy-
toczony cytat został podany w przekładzie R. Sawy). 

108  Zob. A. BIELAK, P. SADZIK, W nurcie pochwał Niczego, s. 38–45. 
109  Ibidem, s. 32; A. BIELAK, Przedmowa, w: J.E. MINASOWICZ, Pochwała Niczego przy-

pisana Nikomu. Pochwała Czegoś przypisana Komuś, s. 22–23. 
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wał się fragment tego utworu; analiza porównawcza prowadzi do 
wniosku, że kilkadziesiąt wersów przypisywanych prymasowi-huma-
niście zostało przejęte z Nemo w wersji z 1518 roku)110, to jednak autor 
Zuzanny był jedynym, jak dotąd, znanym historii literatury polskiej 
pisarzem, który wyzyskał dziełko niemieckiego humanisty w sposób 
twórczy, odwołując się przede wszystkim do konceptu Nemo — po-
chwały Nikogo. Kim zatem jest leszczyński dramaturg znający nowo-
łacińską tradycję literacką oraz — jak dowodzą akty II i III — mający 
erudycję biblijną, pilny czytelnik dzieł antyku grecko-rzymskiego 
i Adagiów Erazma z Rotterdamu? 

Wokół autorstwa Zuzanny 

W literaturze przedmiotu spotykamy trzy propozycje atrybucyjne inte-
resującego nas utworu. Z hipotezą, że leszczyński dramat jest autor-
stwa Sebastiana Macera, profesora i rektora Lesnaeum, wystąpiła Alo-
dia Kawecka-Gryczowa w opublikowanym w roku 1964 spisie druków 
oficyny Daniela Vettera opatrując druk notką: „[Autor: Seb. Macer?]111. 
Ostrożne domniemanie badaczki wynikało zapewne z faktu, że kilka 
lat później Macer dokonał teatralnej adaptacji rozdziałów Ianua lin-
guarum reserata Komeńskiego. Nic jednak nie wskazuje na to, by 
leszczyński pedagog parał się twórczością dramatyczną wcześniej — 
jego inscenizacje z 1650 i 1651 roku zdradzają rękę dyletanta i pozba-
wione są większych walorów artystycznych, nerwu scenicznego112. 
Brak dowodów filologicznych, że Zuzanna jest jego autorstwa. Wydaje 
                              
110  Zob. Wiersze polityczne i przepowiednie. Satyry i paszkwile z XVI wieku, wyd. 

T. Wierzbowski, Warszawa 1907, s. 1–2; U. VON HUTTEN, Nemo, s. 8–11, w. 19–72. 
Spośród trzech wersów zamykających utwór Pseudo-Krzyckiego w edycji Wierz-
bowskiego dwa pochodzą z Disticha Catonis I 5, a ostatni stanowi łacińską wersję 
powiedzenia przypisywanego jednemu ze starożytnych siedmiu mędrców greckich 
— Solonowi. 

111  A. KAWECKA-GRYCZOWA, Leszno — ośrodek wydawniczy Jednoty, „Odrodzenie 
i Reformacja w Polsce” 9 (1964), s. 260. 

112  Zob. m.in. Ł. KURDYBACHA, Inscenizacja „Januy” Komeńskiego, „Acta Comeniana” 
16 (1957), z. 2, s. 178; M. KLOSOVÁ, Two Dramatizations, s. 12–13, 15. 
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się, że Macer zajął się pracą na rzecz teatru szkolnego niejako z przy-
musu — w 1648 roku doznał udaru, zaczął tracić władzę w nogach, 
a ponieważ wciąż, do roku 1652, jako rektor pobierał pensję113, pragnął 
adaptacją sceniczną dzieła Komeńskiego przysłużyć się swemu gimna-
zjum. Ciekawy eksperyment, za jaki można uznać przekład podręcz-
nika na język teatru, był więc nie tyle wyrazem samoświadomości arty-
stycznej Macera, ile raczej efektem zdarzeń losowych. 

Z arbitralnym przypisaniem leszczyńskiej Zuzanny niemieckiemu 
humaniście Sixtowi Birckowi wystąpił Tadeusz Bieńkowski, który 
w wykazie utworów, jakie pojawiły się na scenie Lesnaeum, po prostu 
dopisał imię i nazwisko dramatopisarza do tytułu114. Teza ta nie wy-
trzymuje krytyki: utwór wystawiony w Lesznie nie jest tożsamy z po-
wstałym w roku 1537 dziełem dbałego o poetyckość swych dramatów 
„niemieckiego Terencjusza”. Złożony z pięciu epejzodionów i trzech 
chórów, wyrażający estetykę renesansowego klasycyzmu dramat huma-
nistyczny Bircka Susanna. Comoedia tragica115 nie ma nic wspólnego 
z utylitarnie pomyślaną Zuzanną z roku 1646. Należy dodać, że zarów-
no przypuszczenie Kaweckiej-Gryczowej, jak i atrybucja Bieńkow-
skiego nie zyskały aprobaty późniejszych literaturoznawców. 

Zasłużony dla badań nad kulturą XVII-wiecznego Leszna Adam Matu-
szewski w roku 1993 wystąpił natomiast z tezą, że autorem dramatu jest 
sam Jan Amos Komeński116. Nie wziął jednak przy tym pod uwagę 
m.in. faktu, że reformator pedagogiki, w latach 1638–1641 rektor Les-
naeum, w roku wystawienia Zuzanny przebywał w Elblągu, gdzie pra-
cował w tamtejszym gimnazjum (do 1648)117. Ponadto pisanie drama-
tów szkolnych przez autorów niezatrudnionych w danej placówce było 
praktyką w dawnej Europie nieznaną; zapewnianie repertuaru scenom 

                              
113  Zob. J. DWORZACZKOWA, Szkoła w Lesznie do 1656 roku, s. 62. 
114  Zob. T. BIEŃKOWSKI, Teatr i dramat szkół różnowierczych, s. 61. 
115  Zob. P. CASEY, The Susanna Theme in German Literature, s. 44–61. 
116  Zob. A. MATUSZEWSKI, The Role of School Theater in the Pedagogical System of J.A. 

Comenius, w: J. A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník z medzinárodnej kome-
niologickej konferencie konanej v Bratislave v dňoch 30. a 31. marca 1992, red. 
P. Hrnčiar et al., Bratislava 1993, s. 320–324. 

117  Zob. J. DWORZACZKOWA, Szkoła w Lesznie do 1656 roku, s. 54–59. 
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gimnazjów postrzegano wówczas przede wszystkim jako obowiązek 
nauczycieli w nich pracujących, jako mało efektywną, dodatkową ich 
pracę, której plonem był zwykle tylko raz wystawiany spektakl118. 
I z tego zatem powodu przypisywanie Zuzanny Komeńskiemu jest nie 
do przyjęcia. W późniejszej monografii życia umysłowego Leszna 
w XVII stuleciu Matuszewski milcząco wycofał się ze swej tezy119. 

Jaką wiedzę o nieznanym autorze leszczyńskiej Zuzanny przynosi 
sam utwór? Z przedstawionych wyżej badań wynika, że Anonim był 
bardzo dobrze obeznany z literaturą nowołacińską niemieckiego kręgu 
kulturowego XVI i XVII wieku, najprawdopodobniej czytał także Nihil 
Jeana Passerata. Obficie korzystał z renesansowej tradycji, ale też 
odwoływał się niekiedy do nowszej literatury. Doskonale znał Stary 
Testament (większość odniesień biblijnych dotyczy tej części Pisma 
Świętego) i miał obycie z literaturą klasyczną. Bez wątpienia bardzo 
dobrze orientował się w ówczesnej praktyce sądowej, czego dowodzi 
treść drugiego i trzeciego aktu, między innymi obfitość obecnych 
w nich technicznych terminów prawniczych. 

Krytyka wewnętrzna tekstu przynosi kilka innych istotnych infor-
macji. Zaskakującym i ważnym tropem w dowodzeniu autorstwa jest 
użycie przez Anonima dwu, rzadko występujących w języku łacińskim, 
leksemów. Pierwszy z nich to deastri ‘bożkowie pogańscy’, ‘bałwany’, 
‘idole’ (akt II, sc. 1, akapit 20). Słowa tego nie znała klasyczna łacina, 
neologizm ów stworzył antytrynitarski teolog Sebastian Castellion, za 
nim w Pierwszej Rzeczypospolitej używali go bracia polscy, m.in. Szy-
mon Budny120. Autor Zuzanny musiał się więc zetknąć z pismami 
antytrynitarzy. Drugi z leksemów to proxeneta (akt III, sc. 1, akapit 16), 
znaczący, w zależności od kontekstu, ‘stręczyciel’ (tak w dramacie) lub 
‘pośrednik’. Oba słowa należą do leksyki specjalistycznej. 

Kolejną niespodziankę zawiera rama wydawnicza Zuzanny. W wyka-
zie aktorów znajdujemy mianowicie dwie osoby niebędące uczniami: 
dużą rolę sędziego Melchiasza grał luterański pastor Krystian Zieger 
                              
118  Zob. J. OKOŃ, Barokowy dramat i teatr szkolny w Polsce, s. 79, 89. 
119  Zob. A. MATUSZEWSKI, Odrębność i stereotypowość, s. 91–92. 
120  Zob. D.A. FRICK, Polish Sacred Philology in the Reformation and the Counter-Refor-

mation. Chapters in the History of the Controversies (1551–1632), Oakland 1989, s. 104. 
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z Zaborowa, położonego nieopodal Leszna, monolog Nemo zaś, wypeł-
niający drugie interscenium, deklamował Szlichtyng — scholarcha Les-
naeum, sędzia wschowski, wszechwładny w Lesznie plenipotent Bogu-
sława Leszczyńskiego. Zieger, jak wynika z listy gości (drukarz przy ich 
nazwiskach zamieścił sprawowane przez nich godności), którym został 
przypisany dramat, rychło po jego wystawieniu najprawdopodobniej 
opuścił Zaborowo i wyjechał do Saksonii, gdyż w ramie wydawniczej 
tekstu został nazwany „najbaczniejszym pastorem zboru w Chemnitz”. 

Warto w tym miejscu przyjrzeć się postaci Jana Jerzego Szlichtynga 
(zm. 1657/1658). Pochodził on z wywodzącego się z Ziemi Wschow-
skiej rodu zasłużonego dla reformacji. Jego bratem stryjecznym był 
autor słynnej Confessio fidei christianae (1642), socyniański teolog 
Jonasz Szlichtyng, sam zaś Jan Jerzy był luteraninem121. W roku 1625 
został sędzią surogatorem wschowskim (zastępcą starosty w sprawach 
sądowych), a już siedem lat później uzyskał nominację na sędziego 
ziemskiego wschowskiego i posła na sejm konwokacyjny, co zapocząt-
kowało jego ponaddwudziestoletnią karierę parlamentarną, w trakcie 
której wchodził w skład różnych komisji (m.in. ustalającej dokładny 
przebieg granic z cesarstwem i Brandenburgią czy też wysokość ceł 
w Królewcu). Wykorzystywał w nich swoją znajomość spraw gospo-
darczych i języka niemieckiego. Zapewne przed rokiem 1628 został 
zarządcą wielkopolskich dóbr Rafała, a później Bogusława Leszczyń-
skich (rezydowali oni głównie w Baranowie Sandomierskim, dlatego 
pozycja Szlichtynga w Lesznie była silna) i scholarchą Lesnaeum. Jako 
dyplomata reprezentował książąt brzesko-legnicko-wołowskich na kon-
ferencji westfalskiej, szczytem zaś jego kariery politycznej w Rzeczy-
pospolitej było obranie go w roku 1655 marszałkiem sejmiku gene-
ralnego wielkopolskiego. Niedługo potem kunktatorstwo Szlichtynga 
wobec Szwedów, sprzyjanie Brandenburczykom i niejasna gra politycz-
na z antyszwedzkimi konfederatami spowodowały katastrofę Leszna 
(kwiecień 1656), a także upadek znaczenia sędziego wschowskiego122. 
                              
121  Znany z historii literatury radziwiłłowski poeta Jan Szlichtyng (co do atrybucji 

przypisywanych mu wierszy jest wiele wątpliwości) był rodzonym bratem Jonasza, 
a stryjecznym Jana Jerzego. 

122  Zob. W. DWORZACZEK, Schlichtingowie w Polsce, s. 61–76, 153–158; J. DWORZACZ-
KOWA, Bracia czescy w Wielkopolsce, s. 96–129. 
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W latach czterdziestych i wcześniej cieszył się jednak jeszcze zaufa-
niem szlachty wielkopolskiej. Symptomatyczny jest tu fakt, że już 
w roku 1627 został wytypowany na urząd podsędka ziemskiego przez 
dwie zwaśnione podczas zjazdu grupy — dysydentów i katolików123. 
W roku 1643 na weselu córki Jonasza mógł Jan Jerzy usłyszeć o sobie 
podczas oracji Andrzeja Moskorzowskiego: „tkwią w oczach ludzkich 
nieustające w Koronie zasługi Jejmość Pana Jana Szlichtinga sędziego 
ziemskiego wschowskiego, deputacjami na trybunały, poselstwy na 
sejmy koronne, ustawicznymi komisjami zawołanymi w Rzeczypospo-
litej, funkcjami głośno wsławione”124. Wybierany posłem dwadzieścia 
sześć razy, musiał Szlichtyng być lubiany i szanowany przez szlachtę 
(niezależnie od tego, że stali za nim potężni Leszczyńscy). 

Czy to wszystko wystarczało, by poseł i sędzia zdecydował się na 
krok tak niebywały, jak wystąpienie w dramacie szkolnym? Można 
przypuszczać, że głoszenie ze sceny przed doborowym gronem wi-
dzów skrzącego się paradoksami monologu Nemo było elementem 
swoistej autopromocji parlamentarzysty, a bez wątpienia także rekla-
mą Lesnaeum. 

Można też zastanawiać się, czy wykonawca roli Nikogo mógł być 
autorem całego dramatu lub choćby drugiego interscenium? Nie spo-
sób udzielić na to pytanie zdecydowanie twierdzącej odpowiedzi, ale 
fakt, że grający w dramacie sędzia wschowski doskonale znał przebieg 
procesu sądowego, podróżował do państw niemieckich i utrzymywał 
zażyłe kontakty ze swym bratem stryjecznym — socyniańskim teo-
logiem, otwiera pole do dalszych domysłów. W Niemczech mógł 
zapoznać się z utworami von Huttena, Frischlina czy Maicklera 
(z pewnością, by się z nimi zaznajomić, nie trzeba było udawać się do 
Rzeszy, znamienne jest jednak sięgnięcie do wcale nieoczywistej 
w Rzeczypospolitej XVII wieku tradycji literatury nowołacińskiej prote-
stanckich autorów z Rzeszy125). Z większą dozą prawdopodobieństwa 
                              
123  Zob. W. DWORZACZEK, Schlichtingowie w Polsce, s. 59–61. 
124  A. MOSKORZEWSKI, [Oracja na weselu Barbary z Szlichtyngów i Łazińskiego], cyt. 

za: W. DWORZACZEK, Schlichtingowie w Polsce, s. 30. W niniejszej edycji wydawcy 
przyjęli używaną współcześnie formę pisowni nazwiska: Szlichtyng. 

125  Zob. W. PAWLAK, Barbara quae fuerant regna latina fiunt. Polsko-niemieckie 
związki kulturalne XVI-XVIII wieku w perspektywie neolatynistyki, w: Wśród krajów 
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można domniemywać, że dzięki przyjaźni i pokrewieństwu z Jonaszem 
mógł zwrócić uwagę na teksty antytrynitarzy, w których bożkowie 
pogańscy określani są jako deastri. Ta wiązka faktów i przypuszczeń 
pozwala na postawienie hipotezy, że Jan Jerzy Szlichtyng jest autorem 
Zuzanny. 

Wzmacnia ją jeszcze kolejny argument: w jedynym utworze sędziego 
wschowskiego podpisanym jego nazwiskiem Acclamatio panegyrica 
super coronatione Vladislai IV, Dei gratia electi [...], (b.m.w. 1633) znaj-
duje się rzadkie słowo proxeneta. W panegiryku napisanym z okazji 
koronacji Władysława IV oznacza ono ‘pośrednika’: 

Gdy zaś tylko zwrócisz [apostrofa do Władysława IV — D.Ch.] swe oczy na 
Jagiellona, protoplastę twego królewskiego rodu, bez wątpienia przyjdzie Ci na 
myśl, w jaki sposób dzięki temu p o ś r e d n i k o w i  bardzo rozległe [Wiel-
kie] Księstwo Litewskie zaślubiło nasze Królestwo, a także i to, z jak wielką 
życzliwością królowie nasi pojmowali zawsze pannę młodą o tak wielkiej 
potędze, że nie miało [sc. Królestwo] żadnego powodu, aby się rozwieść126. 

Dramat nie tylko dla (przyszłych) prawników 

Pełny tytuł dramatu: Susanna, ex Danielis 13. tragoedia, oratorii et poetici 
exercitii gratia in illustri Leszneo, Anno Domini MDCLXVI 8 Februarii in 
scaenam producta zawiera, oczywiście oprócz tematu sztuki, jego pro-
weniencji oraz miejsca i czasu wystawienia widowiska, jeszcze dwie 

                              
Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiań-
skich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. M. Hanusiewicz—
Lavallee, Warszawa 2015, s. 320–364. Z badań W. Pawlaka wynika, że w XVII-
wiecznej Rzeczypospolitej recypowano przede wszystkim utwory nowołacińskie 
pisarzy jezuickich, szerzej — katolickich. 

126  Przeł. R. Sawa, za: J.J. SZLICHTYNG, Acclamatio panegyrica super coronatione Vla-
dislai IV, Dei gratia electi..., b.m.w. 1633, k. b[1]r-v: In primum autem eius tuae [sc. 
Vladislai IV] Regiae familiae auctorem Iagiellonem cum animi oculos convertis pro-
cul dubio Tibi in mentem venit, quemadmodum ipso p r o x e n e t a  [podkr. D.Ch.] 
vastissimi dominatus provincia Lithuania regno nostro nupserit: quantaque bene-
volentia Reges nostri tantarum opum nuptam semper amplexi fuerint, ut ne causam 
ullam haberet, quamobrem divortium faceret. 
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istotne informacje. Określenie utworu mianem tragedii oznacza nie tyle 
jego ścisłą kwalifikację gatunkową — ta bowiem miała w dramaturgii 
dawnej Europy charakter umowny i niedostateczny z punktu widzenia 
dzisiejszej genologii literackiej — ile dominantę stylistyczną i tematyczną. 
Użyty w tytule kwalifikator tragoedia zapowiada tylko, że dramat będzie 
utrzymany w tonacji serio, jego bohaterami będą personae graves, akcja 
zaś dotyczyć ma tematyki poważnej. Tak właśnie jest w tym przypadku: 
właściwą fabułą dramatu jest przebieg procesu sądowego o cudzołóstwo 
wysoko urodzonej kobiety, spór prawny prowadzony z namaszczeniem 
przez dostojnych, cieszących się autorytetem sędziów. 

Z kolei zawartą w tytule informację, że utwór jest dramatem szkol-
nym — wystawiają go uczniowie „w celu ćwiczenia wymowy i poetyki” 
— dopełnia ważna w tym kontekście fraza obecna w prologu: cursus 
nostri oratorii dum in iudiciali versamur dicendi genere / „w ramach 
naszego kursu krasomówstwa zajmujemy się sądowym rodzajem wy-
mowy” (akapit [1]). Wzięty z Księgi Daniela temat oskarżenia cnotliwej 
żony Joachima o cudzołóstwo stał się w Zuzannie pretekstem do 
ćwiczenia studentów leszczyńskiego gimnazjum w zakresie procedury 
sądowej, przebiegu procesu, terminologii prawniczej, a biblijna fabuła, 
dająca wcześniejszym autorom asumpt do refleksji o stałości wiary, 
cnoty, działaniu Opatrzności Bożej czy prowidencjonalizmu, została 
w Zuzannie niemal całkowicie zeświecczona. Istotnym novum nie jest 
tu szkolna inscenizacja procesu przeprowadzanego według współczes-
nych reguł i norm sądownictwa — „sądy prawne”, czy to w formie 
actus oratorii, czy też w postaci udramatyzowanej, pojawiały się już 
wcześniej w placówkach jezuickich127 i luterańskich128 — lecz fakt, że 
materiałem inwencyjnym stała się uaktualniona historia biblijna. 

Obecność realiów współczesnych, nacisk na utylitarną funkcję 
utworu to przejaw szerszych tendencji w XVII-wiecznym dramacie 
szkolnym, bez względu na przynależność konfesyjną jego twórców, 
które Jan Okoń opisuje następująco: 

                              
127  Zob. J. OKOŃ, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku, Wrocław 1970, 

s. 140–143. Według badacza pierwsze „sądy prawne” pojawiły się w repertuarze 
scen jezuickich już w latach siedemdziesiątych XVI wieku. 

128 Zob. M. KLOSOVÁ, Divadelní svět J. A. Komenského, s. 18, 25, 75. 
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Wydaje się bowiem rzeczą niewątpliwą, że w barokowym teatrze szkolnym 
zmienia się pojęcie literackości. Więcej w nim (przynajmniej w intencji auto-
rów) realnego życia niż literatury, więcej konkretu niż fikcji literackiej129. 

Autor omawianego dramatu, podporządkowując religijny wymiar 
historii Zuzanny publicznym zadaniom szkoły (przekazanie rudymen-
tarnej wiedzy prawniczej), zilustrował przebieg współczesnego sporu 
prawnego, w którym połączył sztafaż biblijny (realia niewoli babiloń-
skiej żydów w VI wieku p.n.e.)130 z prawem rzymskim i staropolskim. 
Akcja dotyczy procesu karnego, gdyż cudzołóstwo, o które została 
oskarżona tytułowa bohaterka, miało taką kwalifikację prawną. Już 
w starożytności traktowane było jako przestępstwo ciężkie: 

Izraelici, w przeciwieństwie do innych narodów, uważali, że cudzołóstwo pod-
kopuje nie tylko fundamenty prawa osobistego związanego z małżeństwem 
i rodziną, lecz także narusza prawo Boże (Wj 20,14) i kompromituje naj-
istotniejsze podstawy życia narodu (por. Pwt 22,226). Wymierzenie kary jest 
w kompetencjach wspólnoty. Jeśli kobieta jest tylko podejrzana o cudzołóstwo, 
to wtedy o jej winie czy niewinności decyduje sąd Boży (por. Lb 5,11–31)131. 

W Polsce w okresie wczesnonowożytnym cudzołóstwo uważano za 
przestępstwo przeciw moralności i dobrym obyczajom, dlatego w pra-
wie miejskim było zagrożone karą śmierci132. Sądy wiejskie okazywały 
większą łagodność, ograniczając się do kary więzienia, chłosty, grzyw-
ny, pokuty kościelnej133. 
                              
129  J. OKOŃ, Barokowy dramat i teatr szkolny w Polsce, s. 85. 
130  Realia antycznego Izraela nie ograniczają się w dramacie do prostego kolorytu 

lokalnego, takiego jak imiona bohaterów, kary ukamienowania czy posługiwanie 
się szeklami jako jednostką płatniczą, lecz sięgają głębiej. Na przykład Joachim 
(akt II, sc. 1, akapit 27) nawiązuje do starotestamentowej próby „gorzkiej wody” 
(Kpł 5,11–31) — obyczaju sprawdzania wierności kobiety podejrzewanej o zdradę. 

131  R. RUMIANEK, Motyw miłości cudzołożnej w Ez 16 i 23, Warszawa 1995, s. 157–158. 
132  Zob. J. BARDACH, B. LEŚNODORSKI, M. PIETRZAK, Historia państwa i prawa pol-

skiego, Warszawa 1977, s. 270. 
133  Zob. W. URUSZCZAK, Cudzołóstwo według prawa zakazane popełniali. Pitaval mało-

polski, Kraków 2005, s. 16–17, 22–23. W pierwszym z relacjonowanych tu przy-
padków kobietę skazano na rok wieży, chłostę, grzywnę i ufundowanie świec do 
kościoła oraz na eksmisję ze wsi, jej kochanka na pobyt w więzieniu przez miesiąc, 
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Linearna fabuła dramatu prowadzi czytelnika od feralnego najścia 
Zuzanny przez lubieżnych starców aż po cudowne wybawienie boha-
terki. Łącznikiem między aktem pierwszym, będącym zawiązaniem 
akcji (żona Joachima odrzuca niemoralną propozycję), a aktem dru-
gim, którego akcję stanowi posiedzenie sądu, jest pierwsze intersce-
nium. Wypełnia je, nawiązujący do Eneidy Wergiliusza i Metamorfoz 
Owidiusza, monolog Famy (Plotki), chełpiącej się swym pałacem zbu-
dowanym z oczu, uszu, języków i szczycącej się siłą oddziaływania. 
W zakończeniu swej wypowiedzi Plotka przynosi najnowszą wieść 
o nierządzie Zuzanny i mającym się zacząć procesie. Do faktu, że 
opinia publiczna (fama publica) zna już wydarzenia z domu Joachima, 
nawiązuje przewodniczący składu sędziowskiego, Kleofas, już na po-
czątku swego wystąpienia. Ale nie znana powszechnie wiadomość jest 
przyczyną wszczęcia postępowania sądowego, lecz oskarżenie starców. 

Akcja dramatu — procedowanie sprawy — świadczy o tym, że insce-
nizowany jest proces według prawa miejskiego, którego przebieg regulują 
stosowne przepisy134. W Zuzannie sędziowie po kolei — przewodniczący, 
Sadok, Azariasz, Melchiasz i Ananiasz deklarują w swych pierwszych wy-
stąpieniach, że będą rozpatrywali sprawę bez pośpiechu, wysłuchają obu 
stron, wydadzą wyrok na podstawie dowodów na drodze prawa. Kolej-

                              
grzywnę pieniężną, 500 plag, innego zaś (przygodnego) partnera skazanej — na 
symboliczną grzywnę oraz chłostę. W innym procesie karą dla dziewczyny za 
obcowanie z ojczymem stało się ostatecznie 50 plag — zadecydował o tym fakt, że 
jest „młoda, w rozumie niedoskonała”, a przede wszystkim łaskawość starosty. 

134  Bibliści J. Turner Marshall i R.H. Charles wysunęli tezę, że sądowy sztafaż epizodu 
Zuzanny w Księdze Daniela może być odbiciem sporu o interpretację Prawa 
między stronnictwami żydowskimi saduceuszów i faryzeuszów, toczącego się 
w I wieku p.n.e. w Palestynie, kiedy przewodniczącym Sanhedrynu, żydowskiego 
Sądu Najwyższego, był Szymon ben Szetach. Jego syn na podstawie (jak się później 
okazało) fałszywego oskarżenia, lecz w zgodzie z prawodawstwem żydowskim, 
skazany został na śmierć i mimo odwołania oszczerstwa przez oskarżycieli po-
prosił ojca o zatwierdzenie wykonania wyroku, aby umocnić pozycję ben Szetacha 
w momencie rozpoczynania przezeń reformy sądownictwa. Zob. D.M. KAY, Su-
sanna, w: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English: Apo-
crypha, red. R.H. Charles, Oxford 1913, s. 638–651. Zob. też H. ENGEL, Die Susanna-
Erzählung: Einleitung, Übersetzung und Kommentar zum Septuaginta-Text und 
zur Theodotion-Bearbeitung, Göttingen 1985. 
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nym etapem jest wezwanie stron do przedstawienia stanowisk. Jeden ze 
starców, Midian, występuje z ustnym pozwem (ta forma była charaktery-
styczna dla sądów miejskich)135 przeciw Zuzannie. Zastępcą procesowym 
oskarżonej — procedura zastępstwa obejmowała w dawnym prawie ko-
biety136 — jest Joachim, który odrzuca pozew i zarzuca oskarżycielom 
oszczerstwo. Po merytorycznej odpowiedzi strony pozwanej następuje 
stwierdzenie sporu (litis contestatio), już żadna ze stron nie może wycofać 
się z procesu137. Następnie przewodniczący nakazuje powodom i pozwa-
nej oddalenie się i w gronie sędziowskim prosi o odstąpienie od asyryj-
skiej procedury prawnej, by zachować wierność prawu żydowskiemu; 
pozostali sędziowie wyrażają na to zgodę. Kleofas formalnie stwierdza 
spór (nie można już podejmować prób mediacji czy zgłaszać zarzutów 
procesowych o charakterze formalnym) i ponownie przywołuje strony. 
Midian, który jest jednocześnie oskarżycielem i świadkiem, uzasadnia 
oskarżenie, mając świadomość, że to na nim spoczywa obowiązek uargu-
mentowania zarzutów (ciężar dowodu). Jego najważniejszym dowodem 
jest naoczne świadectwo. Dalej następuje ekscepcja, czyli odpowiedź Joa-
chima. W mowie obrończej męża Zuzanny dominują argumenty jej do-
brego pochodzenia i dotychczasowego wzorowego trybu życia. W daw-
nym prawie była to ważna okoliczność łagodząca138, tu zaś ma być 
dowodem na niewinność oskarżonej. Przewodniczący zamyka tę część 
obrad i zarządza rozejście się stron. 

Akt III otwiera narada sędziów. Kleofas przypomina stan sporu 
prawnego i prosi kolegów, by wydali sprawiedliwy wyrok, nie mając 
względu na osoby sporu. Sadok i Azariasz w swoich wystąpieniach 
akcentują, że dochodzenie oparte jest jak dotąd na domniemaniach. 
Melchiasz podaje w wątpliwość okoliczności pojawienia się świadków 
w ogrodzie Zuzanny. Ananiasz zaś ripostuje, że starcy z racji wieku 
                              
135  W procedurze staropolskiej nie istniało, typowe dla procedur współczesnych, 

terminologiczne zróżnicowanie na „oskarżyciela” i „powoda” oraz „oskarżonego” 
i „pozwanego”. Zob. J. BARDACH, B. LEŚNODORSKI, M. PIETRZAK, Historia państwa 
i prawa polskiego, s. 279. 

136  Zob. ibidem. 
137  Zob. ibidem, s. 281. 
138  Zob. M. MIKOŁAJCZYK, Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI- 

XVIII wieku, Katowice 1998, s. 152. 



Biblijna Zuzanna na scenie leszczyńskiego gimnazjum 
 
50

i dotychczasowej przyjaźni z Joachimem nie mają motywu, by fałszy-
wie zeznawać i oskarżać. W związku z różnicą zdań w kolegium 
sędziowskim przewodniczący kieruje sprawę do dalszego rozpoznania 
i przywołuje strony. W swym przemówieniu (replice) Midian na pod-
stawie wielu przykładów z Biblii omawia dwulicowość i podstępność 
kobiet oraz przypomina, że jest dwóch naocznych świadków, co w świe-
tle prawa stanowi dowód pełny. Duplika (czyli odpowiedź na replikę) 
Joachima zawiera myśl, że egzempla, nawet biblijne, mogą tylko objaś-
niać, ale w tej konkretnej sprawie nie dowodzą niczego. Ponadto za-
rzuca on starcom bezprawne wejście do ogrodu i śledzenie cudzej 
żony. Przewodniczący orzeka, że nie można przyznać racji żadnej ze 
stron i proponuje pozostałym sędziom, by odwołać się do środka do-
wodowego o charakterze ostatecznym: nałożyć na oskarżających obo-
wiązek przysięgi. Tego samego zdania są pozostali sędziowie. 

Warto w tym miejscu porzucić na chwilę rekapitulację fabuły dra-
matu, by z perspektywy współczesnego czytelnika zapytać, dlaczego 
nie zarządzono śledztwa w tak poważnej sprawie karnej? Instytucja 
śledztwa prowadzonego z urzędu (skrutynium) w sporach karnych 
zaczęła nabierać znaczenia dopiero od XVI wieku, i to w sądach szla-
checkich (ziemskich). W sądach miejskich śledztwo zastępowały nie-
jednokrotnie tortury139. Tu nie mają one zastosowania m.in. dlatego, 
że Zuzanna jest wysokiego rodu. Stąd dowodem ostatecznym świad-
ków była przysięga. 

Współcześni zdawali sobie sprawę z rzeczywistej słabości takiego 
dowodu: „Mało nie wszystko prawo wasze […] na przysiędze za-
wisło”140 — mówi ironicznie cudzoziemiec w dialogu Łukasza Gór-
nickiego. W miastach trybunalskich powszechne było przysięganie 
w sądach przez przekupionych świadków — szlachtę brukową, czy-
niącą z krzywoprzysięstwa wręcz sposób na życie141. Mimo to przy-

                              
139  J. BARDACH, B. LEŚNODORSKI, M. PIETRZAK, Historia państwa i prawa polskiego, s. 281. 
140  Ł. GÓRNICKI, Rozmowa Polaka z Włochem o wolnościach i prawach polskich, w: 

IDEM, Pisma, oprac. R. Pollak, t. 2, Warszawa 1961, s. 396. 
141  Zob. K. MALINOWSKI, Pamiętniki, „Pamiętnik Sandomierski” 1 (1829), s. 30–39; 

J. CZUBEK, Wespazjan z Kochowa Kochowski. Studium biograficzne, Kraków 1900, 
s. 185–188. 
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sięga pozostała w Polsce do XVIII wieku najmocniejszym środkiem 
dowodowym. 

Po uroczystej przysiędze Midiana i Symeona przewodniczący oznaj-
mia, że jest ona dowodem ostatecznym w sporze, po czym sędzia przez 
niego wyznaczony ogłasza wyrok: zgodnie z prawem żydowskim karą 
jest ukamienowanie cudzołożnicy. Dopiero pojawienie się Daniela umo-
żliwia przeprowadzenie śledztwa, polegającego na złożeniu przez star-
ców zeznań, które obnażają ich oszczerstwa i krzywoprzysięstwo. 
W obliczu nowych faktów wszyscy sędziowie, w ślad za przewodniczą-
cym, ogłaszają wyrok ostateczny — ukamienowanie Midiana i Symeona. 

Prezentacja przebiegu akcji ukazuje zarówno wewnętrzną drama-
turgię procesu (posiedzenia kolegium sędziów, wchodzenie i wycho-
dzenie stron, ich przemówienia), jak i bliskość treści dramatu realiom 
XVII-wiecznego sądownictwa. Leszczyńska Zuzanna przynosi także 
wiedzę o wykorzystaniu przez autora nowatorskich jak na owe czasy 
reguł prawniczych. Kilkakrotnie, np. akt II, sc. 1, akapit 7: Lex Divina id 
severe iubeat, ut praeiudicia vitentur una partium audita, altera itidem 
audiatur („Prawo Boskie surowo to nakazuje, aby po wysłuchaniu jed-
nej ze stron także i drugiej wysłuchać”), przywoływana jest w dramacie 
maksyma Audiatur et altera pars, świadcząca o recepcji wartości wy-
pracowanych przez chrześcijańską teologię moralną142. Częste powoły-
wanie się na zasadę, by uwzględniać istotę sprawy, a nie ludzi (m.in. 
akt III, sc. 1, akapit 2), musiało być w XVII wieku odbierane jako nowo-
czesne. Bohaterowie dramatu nawiązywali także do innych użytecz-
nych dla adeptów prawa dyrektyw procesowych, m.in.: Argumenta non 
sunt numeranda, sed poneranda („Dowodów nie należy liczyć, lecz 
ważyć”; zob. Objaśnienia do a. II, sc. 1, akapit 28); Facta probantur, iura 
novit curia („Udowodnić należy fakty, prawo sąd zna”, „Kto dowodzi 
dużo, niczego nie dowodzi”; zob. Objaśnienia do a. III, sc. 1, akapit 19), 
czy też wskazówki, by niekiedy odchodzić od formalizmu prawnego na 
rzecz słuszności (zob. Objaśnienia do a. II, sc. 1, akapit 34). 

Leszczyński dramat z 1646 roku ma wszelako sens szerszy. Można 
w nim widzieć znak protestu przeciw nasilającemu się w Rzeczy-
pospolitej procederowi krzywoprzysięstwa lub też — pamiętając, że 
                              
142 Zob. M. JOŃCA, Prawo rzymskie. Marginalia, Lublin 2015, s. 57–71. 
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utwór powstał w protestanckim środowisku — przywołać w inter-
pretacji ważną luterańską zasadę etyczną, głoszącą, że każda aktyw-
ność człowieka jest uświęcona przez Boga. Gdy zatem sędziowie nie 
z własnej winy niesprawiedliwie orzekają o winie, w proces — i to, co 
znamienne, jeszcze przed wydaniem wyroku ostatecznego — ingeruje 
za pośrednictwem swego posłańca sam Najwyższy Sędzia, by przy-
wrócić godność zawodowi prawnika, ocalić Zuzannę i osądzić krzywo-
przysięstwo. 

 
Dariusz Chemperek 
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[I] 
Illustribus, Magnificis, Generosis, Nobilibus, 
Reverendis, Clarissimis, Doctissimisque Viris 

dederunt, donaverunt, dedicaverunt 

D[omi]no Iohanni Theodorico de Potok Potocki, Terrae Halicensis 
succamerario, 

D[omi]no Christophoro de Potok Potocki, Magni Ducatus Lithuaniae 
pocillatori, 

D[omi]no Raphaeli de Buczacz Buczacki, S[acrae] R[egiae] M[aiesta-
tis] aulico, 

D[omi]no Iohanni Schlichting de Bukowietz, Terrae Wschovensis 
iudici provinciali, 

D[omi]no Petro de Iwanowice Koźmiński, Terrae Calissiensis vice-
iudici provinciali, 

D[omi]no Andreae de Skrzypna Twardowski, regio salinarum Bidgo-
stensium praefecto, 

D[omi]no Sigismundo de Skrzypna Twardowski, iudici surrogato cas-
trensi et vicecapitaneo Posnaniensi, Sacrae R[egiae] M[aiesta-
tis] secretario et Iudicii Tribunalis Regni assessori ac deputato, 

D[omi]no Andreae de Ossowaszyn Ossowski, 
D[omi]no Iohanni de Górzyn Górzyński, 
D[omi]no Adamo de Miękisz Miękiski, 
D[omi]no Alberto de Mycielino Mycielski, 
D[omi]no Stephano de Bojanowo Bojanowski, 
D[omi]no Stanislao de Chrząstowo Chrząstowski, 
D[omi]no Alberto de Jaruchowo Jaruchowski, 
D[omi]no Iohanni de Jaruchowo Jaruchowski, 
D[omi]no Hieronymo de Patrów Kłopotowski, 
D[omi]no Iohanni Christophoro von der Dahme, vicario colonello 

militari, 
D[omi]no Adamo Sigismundo a Kotwitz in Weisholtz, 
D[omi]no Abrahamo a Kotwitz in Bresch[k]aw etc., 
D[omi]no Adamo a Kotwitz in Jacobskirche etc., 
D[omi]no Iohanni a Schmalenberg, 
D[omi]no Hieronymo a Valdaw, 
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[I] 
Ofiarowano, złożono w darze i zadedykowano 

Prześwietnym, Wielmożnym, Szanownym, Szlachetnym, 
Czcigodnym i Jaśnie Oświeconym Panom: 

Panu Janowi Teodorykowi z Potoka Potockiemu, podkomorzemu Zie-
mi Halickiej, 

Panu Krzysztofowi z Potoka Potockiemu, podczaszemu litewskiemu, 
Panu Rafałowi z Buczacza Buczackiemu, dworzaninowi Jego Królew-

skiej Mości, 
Panu Janowi Szlichtyngowi z Bukowca, sędziemu ziemskiemu Ziemi 

Wschowskiej, 
Panu Piotrowi z Iwanowic Koźmińskiemu, podsędkowi ziemskiemu 

Ziemi Kaliskiej, 
Panu Andrzejowi ze Skrzypny Twardowskiemu, królewskiemu zarząd-

cy żup bydgoskich, 
Panu Zygmuntowi ze Skrzypny Twardowskiemu, sędziemu surogato-

rowi i podstarościemu grodzkiemu poznańskiemu, sekretarzowi 
Jego Królewskiej Mości, asesorowi i deputatowi królewskiego 
sądu trybunalskiego, 

Panu Andrzejowi z Osowej Sieni Ossowskiemu, 
Panu Janowi z Górzyna Górzyńskiemu, 
Panu Adamowi z Miękisza Miękiskiemu, 
Panu Wojciechowi z Mycielina Mycielskiemu, 
Panu Stefanowi z Bojanowa Bojanowskiemu, 
Panu Stanisławowi z Chrząstowa Chrząstowskiemu, 
Panu Wojciechowi z Jaruchowa Jaruchowskiemu, 
Panu Janowi z Jaruchowa Jaruchowskiemu, 
Panu Hieronimowi z Patrowa Kłopotowskiemu, 
Panu Janowi Krzysztofowi Dahme, podpułkownikowi armii, 
Panu Adamowi Zygmuntowi Kottwitzowi na Weisholz, 
Panu Abrahamowi Kottwitzowi na Breschkaw itd. 
Panu Adamowi Kottwitzowi na Jakobskirche itd. 
Panu Janowi Schmalenbergowi, 
Panu Hieronimowi Waldauowi, 
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D[omi]no Iohanni Kisling, Reipubl[icae] Thoruniensis consuli et Iudi-
cii Pupillaris praesidi, 

D[omi]no Iohanni Ionstono, phil[osophiae] et med[icinae] doct[ori], 
Comitatus Lesnensis physico ordinario, 

D[omi]no Ieremiae Girnthio, phil[osophiae] et med[icinae] doct[ori] 
et Volsteinii practico, 

D[omi]no Martino Gertichio [et] D[omi]no Iohanni Büttnero, Eccle-
siarum Boh[emicae] confess[ionis] per M[agnam] Pol[oniam] 
sen[ioribus], 

D[omi]no Iohanni Holfeldio, Eccles[iae] apud Lesnenses Augustanae 
antistiti dignissimo, 

D[omi]no Christiano Ziegero, pastori coetus Kemnicensis vigilantis-
simo, 

D[omi]no Georgio Sculteto, 
D[omi]no Casparo Cnorrio, scholae Glogoviensis conrectori indu-

strio, etc., etc., 
D[ominis] patribus, cognatis, affinibus, patronis, fautoribus et amicis 

dant et consecrant officiose actores. 
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Panu Janowi Kislingowi, burmistrzowi i przewodniczącemu urzędu 
opiekuńczego Rzeczypospolitej Toruńskiej, 

Panu Janowi Jonstonowi, doktorowi filozofii i medycyny, lekarzowi 
urzędowemu dóbr leszczyńskich, 

Panu Jeremiaszowi Girnthowi, doktorowi filozofii i medycyny, leka-
rzowi-praktykowi w Wolsztynie, 

Panu Marcinowi Gertichowi i Panu Janowi Bytnerowi, seniorom Ko-
0ściołów konfesji czeskiej na Wielkopolskę, 

Panu Janowi Holfeldowi, najczcigodniejszemu biskupowi Kościoła 
augsburskiego w Lesznie, 

Panu Krystianowi Ziegerowi, najbaczniejszemu pastorowi zboru 
w Chemnitz, 

Panu Jerzemu Skultetowi, 
Panu Kasparowi Knorrowi, roztropnemu konrektorowi szkoły gło-

gowskiej itd., itd., 
Panom ojcom, krewnym, powinowatym, opiekunom, protektorom 

i przyjaciołom przekazują i uprzejmie dedykują aktorzy. 
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[II] 
Illustres, Magnifici, Generosi, Nobilissimi, Reverendi, 

Clarissimi, Doctissimique Viri, 

[1] quid quantumve quisque nostrum, suo inquam quisque loco, 
virtuti debeat Vestrae, parum attinet prolixa edisserere oratione. Pro 
omni grati animi significatione sufficiat beneficium agnoscere, cui re-
metiendo impar est, quicquid a nobis mentis vel corporis intensissimis 
etiam suscipitur viribus. Studium, quod fideliter urgemus, virtutis, quod 
impetu decurrimus gnaviore, studium omne benevolentiae et libera-
litatis Vestrae est; cui fas est, quale quale debitae gratitudinis respon-
deat redhostimentum. Non enim eorum numero censeri volumus, qui 
beneficium sciunt accipere, reddere nesciunt, non eorum e censu 
haberi sustinemus, qui quo scholasticae iugum cervicibus, quantocius 
excutiant disciplinae, parentum animos variis oppugnant querulatio-
nibus, donec licentiosae compotes libertatis, se liberos, vere liberos 
parentes vel sibi parentes, vel tarde importuna filiorum deplorantes 
viderint desideria. Quorum dissimiles ut deprehendamur, non tantum 
hoc quodcumque est nostrae in hoc opusculo opellae Ill[ustribus] 
Gen[erosis] et Em[inentissimis] Dig[nitatibus] Vestris inscribere, sed 
veluti tesseram, immo syngrapham, per omnem vitam duraturae de-
vinctionis exstare cupimus. Quod si nostrum conamen istud Illu-
strib[us], Gen[erosis] et Em[inentissimis] Dig[nitatibus] Vestris pro-
bari intellexerimus, facile ad maiora excellentioraque attentanda, bene-
voli affectus Vestri animabimur Favonio. 

[2] Sic Illust[res], Gene[rosas] et Em[inentissimas] Dignit[ates] Ve-
stras Deus Opt[imus] Max[imus] sospitet et Ecclesi[a]e ac Reip[ubli-
cae] diu diuque servet incolumes. Lesna, 8 Febr[uarii], Anno Salutis 
MDCXLVI. 

Illust[rissimarum], Gen[erosarum] Eminentiss[imarum] Dig[nita-
tum] Vestrarum cultores clientesque humillimi actores. 
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[II] 
Jaśnie Oświeceni, Wielmożni, Urodzeni, Najszlachetniejsi, 

Czcigodni, Przesławni i Wielce Uczeni Mężowie, 

[1] o tym, co i jak wiele każdy z nas, każdy — powiadam — bez 
względu na swoją pozycję, jest winien Waszej cnocie, nie trzeba się 
zbyt szeroko rozwodzić. Dla okazania całej wdzięczności niech wy-
starczy uznanie dobrodziejstwa, któremu nie dorównuje nic, cokol-
wiek podejmujemy siłami umysłu bądź ciała, choćby najbardziej 
wytężonymi. Zamiłowanie do cnoty, któremu się nieustępliwie od-
dajemy, do którego z zapałem dążymy, jest najwyższym sprawdzianem 
Waszej życzliwości i uprzejmości. Godzi się, aby choć w pewnej 
mierze, choćby w przybliżeniu zamiłowanie to spotkało się z należną 
wdzięcznością. Nie chcemy bowiem być zaliczeni do grona tych, 
którzy dobrodziejstwo przyjmować umieją, ale odwzajemniać go nie 
potrafią. Nie możemy dopuścić do tego, aby zaliczono nas do tych, 
którzy, by jak najszybciej zrzucić z karków jarzmo szkolnej dyscypliny, 
zajmują umysły rodziców najprzeróżniejszymi skargami tak długo, aż 
oni, przyzwalając dzieciom na swawolną wolność, okażą się rodzicami 
nie tyle wolnymi, ile w istocie wyzwolonymi, i zbyt późno z ubolewa-
niem dostrzegą zuchwałe zachcianki dzieci. Abyśmy nie zostali uznani 
za im podobnych, chcemy to dziełko, w którym zawarta jest cząstka 
naszego trudu, zadedykować Waszym Jaśnie Oświeconym, Szlachet-
nym i Najznakomitszym Dostojnościom, co więcej, pragniemy, by 
było ono nie tylko dowodem, lecz także zastawem przywiązania, które 
trwać będzie przez całe życie. Bo jeżeli zobaczymy, że ten nasz wysiłek 
znajdzie uznanie u Waszych Jaśnie Oświeconych, Szlachetnych i Naj-
znakomitszych Dostojności, pomyślny wiatr okazywanej nam przez 
Was życzliwej skłonności z łatwością zachęci nas do tego, byśmy 
ważyli się na rzeczy jeszcze większe i jeszcze wspanialsze. 

[2] Niech zatem Bóg Najlepszy i Największy otoczy Wasze Jaśnie 
Oświecone, Szlachetne i Najznakomitsze Dostojności opieką i jak naj-
dłużej zachowa w zdrowiu dla Kościoła i Rzeczypospolitej. Leszno, 
8 lutego, Roku Zbawienia 1646. 

Waszych Jaśnie Oświeconych, Szlachetnych i Najznakomitszych 
Dostojności najuniżeńsi czciciele i protegowani aktorzy.
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[III] 
P E R S O N A E  

PROLOGUS: Iohannes Fabian ab Hase, 

S e n e s 

MIDIAN: Iohan-Henricus a Schmalenberg, 
SIMEON: Bartholom[aeus] de Iwanowice Koźmiński, 

I u d i c e s 

CLEOPHAS praetor: Matthias de Skrzypna Tward[owski], 
SADOCUS: Adamus de Chrząstowo Chrząstowski, 
AZARIAS: Christianus Scultetus, 
MELCHIAS: Christianus Ziegerus, 
ANANIAS: Ioachimus Henricus a Kotwitz, 

DANIEL propheta puer: Christophorus Sendziwój de Potok Po-
tocki, 

SUSANNA: Venceslaus Dąbrowski de Baubin, 
THAMAR: Ioachimus Güllich, 
Susannae parens CHILCIAS: Alexander comes de Labieszyn La-

talski, 
Susannae maritus et advocatus IOACHIMUS: Vladislaus de Iwa-

nowice Koźminski, 
POPULUS ISRAELITICUS, 
ATRIENSIS: Matthias Elsner Lesnensis, 
FAMA: Iohannes de Jaruchowo Jaruchowski, 
NEMO: Iohannes Schlichting de Bukowiec, 
OMNIS: Iohannes de Patrów Kłopotowski, 
NIHIL: Albertus de Bronikowo Bronikowski, 
EPILOGUS: Iohannes de Górzyn Górzyński. 
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[III] 
O S O B Y  

PROLOG: Jan Fabian Hase, 

S t a r c y  

MIDIAN: Jan Henryk Schmalenberg, 
SYMEON: Bartłomiej z Iwanowic Koźmiński, 

S ę d z i o w i e  

KLEOFAS SĘDZIA: Maciej ze Skrzypny Twardowski, 
SADOK: Adam z Chrząstowa Chrząstowski, 
AZARIASZ: Krystian Skultet, 
MELCHIASZ: Krystian Zieger, 
ANANIASZ: Joachim Henryk Kottwitz, 

Chłopiec-prorok DANIEL: Krzysztof Sędziwój z Potoka Potocki, 
ZUZANNA: Wacław Dąbrowski z Baubina, 
TAMAR: Joachim Güllich, 
Ojciec Zuzanny CHILKIASZ: Aleksander, pan na Labieszynie 

Latalski,  
Małżonek i obrońca Zuzanny JOACHIM: Władysław z Iwanowic 

Koźmiński, 
LUD IZRAELSKI, 
ODŹWIERNY: lesznianin Maciej Elsner, 
FAMA: Jan z Jaruchowa Jaruchowski, 
NIKT: Jan Szlichtyng z Bukowca, 
KAŻDY: Jan z Patrowa Kłopotowski, 
NIC: Wojciech z Bronikowa Bronikowski, 
EPILOG: Jan z Górzyna Górzyński.
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[IV] 
 PROLOGUS 

[1] Prodit ad Vos, Auditores omnium ordinum Spectatissimi, pro-
dit, inquam, ad Vos Susanna, non ut intra horti pomoeria senum 
denuo fiat ludibrium: sed ut actionem repraesentet forensem, et homi-
num cupiditati suae litantium perversa pingat ingenia. Illud, incle-
mentior sub Iove frigido, prohibuit aeris intemperies: hoc, cursus 
nostri oratorii dum in iudiciali versamur dicendi genere, status suasit 
coniecturalis. In quo adornando, si quid desideraverint perspicaciores, 
tantum indulgebunt sane iuvenili ad seria impetui, ut prodire tenus 
liceat, si non datur ultra. 

[2] Placuit studium nostrum viris de republ[ica] literaria meritis-
simis, cum non ita pridem „Mauritium imperatorem” et nuper ad-
modum „Bironium Franciae mareschalcum” theatrum daremus publico. 
Habet fortassis et „Susanna” nostra idem, cur speret. Cuius historiam 
iam iam foetidi et nequam dabunt senes, factum infectum Fama per-
vulgabit loquacula. Vos interim, obnixe rogo, togam placide com-
ponite. 
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[IV] 
 PROLOG 

[1] Przychodzi oto do Was, Najznakomitsi Słuchacze wszelkich sta-
nów, przychodzi do Was, powiadam, Zuzanna, nie po to, aby ponow-
nie stać się obiektem zwykłej rozrywki, lecz aby przedstawić proces 
sądowy i nakreślić przewrotne charaktery ludzi oddających się włas-
nemu pożądaniu. W wystawieniu poprzedniego przedstawienia pod 
gołym niebem przeszkodziła niełaskawa aura i chłód, do obecnego zaś 
dało okazję zagadnienie ustalenia stanu rzeczy, ponieważ w ramach 
naszego kursu krasomówstwa zajmujemy się sądowym rodzajem wy-
mowy. A co do jego [niedostatecznej] ozdobności, jeśli osoby bardziej 
światłe pragnęłyby czegoś więcej, prosimy, niech wybaczą młodzień-
czemu zgoła pędowi ku sprawom poważniejszym, by wolno nam było 
posunąć się choć odrobinę, nawet jeśli nie można dalej. 

[2] Gdy swego czasu dawaliśmy publiczne przedstawienie Cesarza 
Maurycego, a całkiem niedawno Bironiusza marszałka Francji, nasze 
działanie sprawiło przyjemność ludziom zasłużonym dla świata nauki. 
Także zatem i nasza Zuzanna może żywić taką nadzieję. Jej historię już 
za chwilę przedstawią szpetni i nikczemni starcy, a jej niepopełniony 
występek rozgłosi gadatliwa Fama. Was tymczasem proszę uniżenie: 
usiądźcie wygodnie i poprawcie szaty. 



Susanna, ex Danielis 13. tragoedia, Actus primus, Scaena prima  
 

66

A C T U S  P R I M U S  
S c a e n a  p r i m a  
Midian, Simeon senes 
 

 [MIDIAN] 
Non mihi licere meam rem me solum, ut volo, 
Loqui atque cogitare sine istoc arbitro? 
Quid hoc mali, obsecro, quod istoc me, quoquo eo, 
Quasi umbra sequitur? 

 5 Quae res sit, quae illum tam crebro in hunc protrahit 
Locum? Quid vero si adeam, et semel ipsum alloquar? 
Ita faciam. Quaeso, edepol, ne aegre feras, 
Simeon, quod audacter te compello, et nimis 
Forte familiariter. 

   SIMEON 
        Quid est? Quid res tibi? 

 
   MIDIAN 
 10 Miror, quid rerum geras, aut quid tibi 

Negotii: quaeve tua huc crebra reditio? 

   SIMEON 
Midian, tantumne a re tua otii tibi, 
Aliena ut cures eaque, nihil quae ad te attinent? 
Quid enim tua intersit scire, quid ego hic agam, 

 15 Cum nondum a me rogatus sis, quid hic tibi 
Negotii? 

   MIDIAN 
Lubet hic esse. 

   SIMEON 
Et mihi lubet.
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A K T  P I E R W S Z Y 
S c e n a  p i e r w s z a 
Starcy: Midian, Symeon 

 MIDIAN 
Czyż nie wolno mi mówić o mej sprawie tak, jak tego pragnę, 
W samotności, i rozmyślać o niej bez tego sędziego? 
A zresztą, niech tam, cóż w tym złego, że ten za mną idzie, 
Dokądkolwiek pójdę, podąża jak cień? 

 5 Cóż to za sprawa, która tak często tutaj go sprowadza? 
A gdybym podszedł i po prostu go o to zagadnął? 
Tak zrobię. Proszę, na Polluksa, nie gniewaj się, Symeonie, 
Że tak śmiało zwracam się do ciebie 
I może nazbyt poufale. 

   SYMEON 
         O co ci chodzi? Jaką to masz sprawę? 

 MIDIAN 
 10 Ciekawi mnie, co tu robisz, i co za interes 

Tak często, wciąż na nowo tutaj cię sprowadza? 

   SYMEON 
Czy dość masz czasu, Midianie, w swoich przedsięwzięciach, 
Że troszczysz się o cudze, do których nic nie masz? 
Czemu ci tak zależy, by wiedzieć, co ja tutaj robię, 

 15 Skoro jeszcze o to ciebie nie zdążyłem spytać, 
Co też ty tutaj masz do załatwienia? 

 MIDIAN 
              Miło tu. 

   SYMEON 
              I mnie miło.
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   MIDIAN 
Sed tu non modo digredienti mihi dixeras, 
Quod hinc ires domum prandendi gratia? 

   SIMEON 
Et tu annon dixeras mihi, quod hinc pergeres 

 20 In forum, ut ibi negotii quippiam, puto, 
Conficeres? 

   MIDIAN 
        Confeci illico. 

   SIMEON 
          Et ego similiter 

Pransus sum illico. 

   MIDIAN 
 Hecates hoc prandium fuit. 

   SIMEON 
Quamobrem, Midian? 

   MIDIAN 
         Quia parcum et nimium breve. 

   SIMEON 
Tum, pol, tibi eadem via, quae olim Perseo fuit? 

   MIDIAN 
 25 Quamobrem? 

   SIMEON 
  Nisi enim insedisti alicui Pegaso, 

Tam cito reverti non potuisti.
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 MIDIAN 
Zaraz, czy właśnie, gdy miałem stąd odejść, nie wspomniałeś o tym, 
Że już się do domu wybierasz, aby zjeść posiłek? 

   SYMEON 
A ty, czyś mi nie powiedział, że chcesz stąd się wybrać 

 20 Na rynek, aby tam, jak sądzę, 
Dobić interesu? 

 MIDIAN 
  Już go dobiłem. 

 SYMEON 
             A i ja, podobnie — już sobie zjadłem. 

 MIDIAN 
Musiał to być chyba posiłek Hekaty. 
 

   SYMEON 
A cóż, Midianie, chcesz przez to powiedzieć?  

 MIDIAN 
      Że, widać, skromny i nadzwyczaj szybki. 

 SYMEON 
Ty zaś, na Polluksa, tę samą drogę musiałeś pokonać, co niegdyś 

[Perseusz? 

 MIDIAN 
 25 Co masz na myśli? 

 SYMEON 
      To, że siedziałeś chyba na jakimś Pegazie, 
Inaczej nie mógłbyś przecież tak szybko tu wrócić.
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   MIDIAN 
           Quid Pegaso opus est, 

 Ubi amor loci pedibus alam addidit? 
Sed ausimne ego tibi eloqui, si quid velim? 

   SIMEON 
Audacter. Nam quicquid dixeris, id dixeris 

 30 Lapidi. 

   MIDIAN 
    Nolo lapidi, unde mihi neque consilii, 

Neque auxilii copiam habere in dubiis licet. 

   SIMEON 
Quin ergo amico dixeris, si sic lubet. 

   MIDIAN 
Susannam Ioachimi illius coniugem probi 
Nosti? 

   SIMEON 
  Non aliter ac te. 

   MIDIAN 
 35        Quin tu rogas? 

   SIMEON 
Numquid amas hanc mulierem? 

   MIDIAN 
            Rectam instas viam: 

Ea res est. 

   SIMEON 
     Sic equidem ominabar.
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 MIDIAN 
        I po cóż mi Pegaz, 
Gdy skłonność do tych okolic uskrzydla me nogi? 
Ale, czy mógłbym o coś cię zapytać? Bardzo o to proszę. 

 SYMEON 
Śmiało. Cokolwiek powiesz, 

 30 Powiesz jak do głazu. 

 MIDIAN 
   Nie chcę mówić do głazu, skąd ani porady, 
Ani pomocy w kłopotach uzyskać nie mogę. 

 SYMEON 
Może więc powiedz jak przyjacielowi, jeżeli tak wolisz. 

 MIDIAN 
Czy ty znasz Zuzannę, 
       Cnego Joachima żonę? 

 SYMEON 
Podobnie jak ciebie. 

 MIDIAN 
 35         Co więc chciałbyś wiedzieć? 

 SYMEON 
Czy ty się kochasz w tej oto kobiecie? 

 MIDIAN 
         Jesteś na dobrym tropie: 

W tym właśnie sedno. 

 SYMEON 
       Tak też przypuszczałem.
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   MIDIAN 
            Optime! 

Nam huius mulierculae causa tam creber hic 
Obambulo, tam frequenter me huc recipio. 

 40 Nam ad hunc, qui in proximo est, hortum soleo fere 
Plerunque eam operiri, dum redeat domum. 

   SIMEON 
Ah, quanto satius est, Midian, te id dare operam, 
Qui amorem hunc ex animo eicias tuo, quam id loqui, 
Quo magis frustra libido incendatur tua. 

   MIDIAN 
 45 Obsecro te per amicitiam nostram, Simeon, 

Fac, inveni, finge, effice, qui Venere hac fruar. 
Nisi id facies, hodie postremum me vides. 

   SIMEON 
   Cave sis, Midian, 

Ne ovem lupo committas. Nam si cui velim 
 50 Amorem huius mulieris copulare, cur 

Tibi potius quam mihi, qui aeque illam amo, copulem? 

   MIDIAN 
Itane? 

   SIMEON 
  Videlicet. 

   MIDIAN 
Nunc ego verum illud verbum esse experior vetus: 
 ‘Omnes sibi malle melius esse, quam alteri’. 

 55 Sed obsecro, non ludificas me, mi senex?
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 MIDIAN 
               Brawo! 
To z powodu tej właśnie kobietki 
Tak często się tu kręcę, ciągle tu przychodzę. 

 40 I w sąsiednim ogrodzie na nią potajemnie czekam, 
Zazwyczaj wtedy, gdy wraca do domu. 

 SYMEON 
Byłoby lepiej, Midianie, byś wziął się do dzieła,  
Ty, który tę miłość przede mną ujawniasz, zamiast tylko gadać, 
Co jeszcze silniej — lecz na próżno — rozpala twą żądzę. 

 MIDIAN 
 45 Błagam cię na przyjaźń naszą, Symeonie, 

Czyń, obmyślaj, wymyślaj, spraw, abym mógł użyć tej miłości. 
Jeśli tego nie zrobisz, dziś jeszcze ujrzysz mnie po raz ostatni. 

 SYMEON 
                Uważaj, Midianie, 
Byś owcy nie oddał wilkowi. Bo jeślibym pragnął 

 50 Wyjednać dla kogoś miłość tej kobiety, 
Czemu dla ciebie raczej niż dla siebie? Kocham ją przecież tak samo. 

 MIDIAN 
Czy rzeczywiście? 

 SYMEON 
       Z całą pewnością. 

 MIDIAN 
Teraz się upewniam, że prawdą są te dawne słowa: 
„Wszyscy wolą, by im samym było lepiej niż komuś innemu”. 

 55 Lecz powiedz, proszę, czy mnie nie zwodzisz, mój starcze?
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   SIMEON 
Non, hercle. Nam ita efflictim eius amore ipsemet ego 
Depereo, ut vix quisquam antehac. Nam illa mulier 
Lapidem silicem subigere, ut sese amet, potest. 

   MIDIAN 
Nae, imprudens ego, qui amorem detexi meum! 

 60 Nam postquam amare dixi, complacita est tibi. 

   SIMEON 
Erras manifesto. Nam hic amor in me haud est recens, 
Vetus est. Pol, haud scio, uter nostrum, si dies 
Et crebras utriusque itiones in hunc locum 
Numerare velis, vehementius Susannam amet. 

 65 Sed age, bono animo sis! Ego te amantem haud deseram. 

   MIDIAN 
Quid ages, mi Simeon? 

   SIMEON 
  Si consilium vis, dabo. 

   MIDIAN 
Obsecro: nam ego et me, et amorem tibi credo meum. 

   SIMEON 
Vides hunc hortum? 

   MIDIAN 
 Video. 

   SIMEON 
      Age, huc intremus!
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 SYMEON 
Nie, na Herkulesa, tak gwałtownie konam 
Z miłości do niej, jak niemal nikt dotąd. Ta bowiem kobieta 
Zdolna jest głaz ujarzmić i sprawić, że się w niej zakocha. 

 MIDIAN 
O, ja nieroztropny, zdradziłem się z moim uczuciem! 

 60 Bo gdy powiedziałem, że ją kocham, wtedy i tobie też się spodobała. 

 SYMEON 
Bardzo się mylisz. Ta miłość we mnie nie jest świeżej daty, 
Lecz trwa od dawna. Na Polluksa, gdybyś zechciał dni zliczyć 
I jakże częste nas obu w to miejsce powroty, 
To nie wiem, który z nas bardziej miłuje Zuzannę. 

 65 Ale odwagi, bądź dobrej myśli! Ja w tym uczuciu ciebie nie opuszczę. 

 MIDIAN 
Co więc zamierzasz, mój Symeonie? 

 SYMEON 
Jeśli chcesz rady, to ci jej udzielę. 

 MIDIAN 
Usilnie o to proszę, tobie powierzam siebie i swą miłość. 

 SYMEON 
Widzisz ten ogród? 

 MIDIAN 
      Widzę. 

 SYMEON 
        Dalej więc, wejdźmy!
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   MIDIAN 
   Quid acturi, cedo? 

   SIMEON 
 70 Susannam illuc advenientem exspectabimus, 

Nam singulis diebus per meridiem 
Huc ingredi, hic apricari, hic lavarier 
Solet, saepe etiam hic incomitata conspici. 

   MIDIAN 
Decet sapientem omnes casus perpendere. 

   SIMEON 
 75 Nimium sapere nimia saepe insipientia est. 

Sed ostium crepuit, ipsa egreditur domo. 
Eamus hinc ocius, atque hunc horti angulum 
Teneamus, ut latitemus tuti. 

   MIDIAN 
I prae, sequor. 

 
S c a e n a  s e c u n d a  
Susanna, Thamar 

   [SUSANNA] 
Syrisce, cape hunc nummum aureum, quod tam laetae rei nuntio 

 80 Me exhilarasti, qui literas ab hero modo attuleris mihi, 
Eumque salvum ad nos hodie rediturum nuntiaveris. 
Iamque domi, ut sis, vide, ne, si herus interea redeat, hominibus 
Vacuas aedes inveniat. Intellextin’? Tu focum instruas, 
Phrygia, et opiparum convivium. Vos huc sequimini! 

   THAMAR 
 85 Sequimur, hera.
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 MIDIAN 
Co, jeśli łaska, będziemy tam robić? 

 SYMEON 
 70 Czekać na Zuzannę, aż tutaj nadejdzie, 

Codziennie bowiem około południa 
Zwykła tu przychodzić, tu się w słońcu pławić i tutaj się kąpać. 
Często też widywałem ją tutaj samotną. 

 MIDIAN 
Trzeba mądremu rozważyć wszystkie możliwości. 

 SYMEON 
 75 Zbyt wiele myśleć jest często nadmierną głupotą. 

Lecz drzwi skrzypnęły, to ona z domu wychodzi. 
Chodźmy stąd szybko i spieszmy do tego zakątka ogrodu, 
Byśmy się mogli bezpiecznie w nim zaszyć. 

  MIDIAN 
      Ruszaj więc przodem, ja pójdę za tobą. 

 
S c e n a  d r u g a  
Zuzanna, Tamar 

 ZUZANNA 
Syrisku, weź tę złotą monetę za to, że wieścią tak miłą 

 80 Mnie ucieszyłeś, przynosząc mi właśnie nowiny od pana, 
I obwieszczając, że dziś do nas szczęśliwie powróci. 
A bacz, byś był wtedy w domu, gdy pan będzie wchodził, 
Żeby nie znalazł go pustym. Czyś pojął? Ty, Frygio, 
Przygotuj ogień i wspaniałą ucztę. Wy zaś chodźcie za mną! 

 TAMAR 
 85 Idziemy, pani.
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   SUSANNA 
       Aestus hic magnus, et ardens Solis fervor. 

   THAMAR 
                       Equidem, 

Maior vix possit esse. 

   SUSANNA 
  Pol, meus sudabit in via 

Maritus! 

   THAMAR 
     Admodum, hera. 

   SUSANNA 
Properemus ocius in nostrum hortulum! 

   THAMAR 
  Quid ages, hera, in horto? 

   SUSANNA 
          Volo, priusquam meus adveniat herus 

Ioachimus, liquido intus me rore aspergere, et has sordes simul 
 90 Cum sudore abluere. 

   THAMAR 
            Quas sordes? 

   SUSANNA 
 Quas in vultu conspicis, 

Et quas per hosce dies contraxi. 

   THAMAR 
            Ah tace! Ego tuas sordes mihi 

Pro munditie exoptare velim. Qui enim tu sis venustior!
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 ZUZANNA 
       Upał tu wielki, słońce pali żarem. 

 TAMAR 
               Zaiste, 
Większy trudno sobie wyobrazić. 

 ZUZANNA 
       Ach, na Polluksa, mąż mój po podróży 
Będzie zlany potem! 

 TAMAR 
     I jeszcze jak, pani. 

 ZUZANNA 
    Spieszmy więc do naszego małego ogrodu! 

 TAMAR 
A co zamierzasz, pani, robić w tym ogrodzie? 

 ZUZANNA 
       Chcę, zanim nadejdzie mój pan, 

Joachim, skropić się tu wodą i wszystkie te brudy 
 90 Zmyć razem z potem. 

 TAMAR 
         Jakież to brudy? 

 ZUZANNA 
Te, które widzisz tu, na mojej twarzy, 

A które przez te dni na niej się zebrały. 

 TAMAR 
     Ach, nic już nie mów! Ja te twoje brudy 

Bardzo bym chciała mieć za swą czystość. Jakże jesteś piękna!
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   SUSANNA 
Probam me dici, quam formosam aut pulchram malo, Tham[ar]. 
Satis verborum est! 

 95 Nunc, quod constitui, peragam, et corpus reficiam aspergine. 
Vos ite, et balsamum mihi cum smigmate afferte et oleum! 
Atque audin’, Scapha! Fac, ut primo omnium niteant aedes: leves 
aranearum telas deicito de foribus, de pariete, 
De valvis, de fenestris: volo fieri munditias. Tu, Thamar, 

 100 Lectum instrue: infer aulaea et conchyliata tapetia! 

   THAMAR 
Nimium sollicita es, hera, nimium studiosa viri. 

   SUSANNA 
Hem, inepta, quid 
Garris? Tace sis! Cum istuc ex te umquam post audiam, Thamar! 
 
Nam numquam uxores nimium possunt curare suos viros. 
 
Etsi enim agant omnia, ut aequum est, et sint, quales esse addecet, 
 

 105 Tamen ut omnibus os obturent, ne quis maledicta ingerat, 
Numquam cavere possunt. 

   THAMAR 
 Vin’ prius, hera, calceos ut pedibus detraham? 

   SUSANNA 
                    Non est opus. 

Sed ite, et quae iussae estis, curate, ut fiant. 

   THAMAR 
               Curabitur.
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 ZUZANNA 
Wolę, by mówiono o mnie, że jestem uczciwa, niż że kształtna 
              [i powabna, Tamar. 
Ale słów już dosyć! 

 95 Teraz wykonam to, co postanowiłam, i swe ciało zwilżę. 
A wy zaś idźcie, przynieście mi balsam, mydło i olejek! 
I, słyszysz, Skafo! Zadbaj przede wszystkim, aby czystością 
            [błyszczało domostwo: 
Zmieć z bram, ze ściany, z odrzwi i z okiennic 
Lekką sieć pajęczą — chcę, by było czysto. Ty, Tamar, 

 100 Przygotuj sofę, przynieś kobierce, dywany z purpury! 

 TAMAR 
Zbytnio się starasz, pani, nad miarę troszczysz się o męża. 

 ZUZANNA 
O, bezrozumna, 
Co też ty pleciesz? Zamilcz! Niech nigdy więcej od ciebie tego 

[nie usłyszę! 
Nie mogą przecież, Tamar, nigdy dostatecznie żony o mężów 

[się troszczyć, 
Bo choćby wszystko zrobiły, jak trzeba, i sprawowały się tak, 

[jak należy, 
 105 Nie mogą ust zamknąć wszystkim potwarzom oszczerców. 

Od tego się uchronić nigdy nie są w stanie. 

 TAMAR 
Czy chcesz, pani, bym zdjęła ci buty? 

 ZUZANNA 
Nie ma potrzeby. 
Lecz idźcie i zadbajcie o to, co wam przykazano. 

 TAMAR 
            Dołożymy starań.
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   SUSANNA 
At ostium, Thamar, ut sit occlusum, vide! 

   THAMAR 
               Quieta sis. 

   SUSANNA 
 110 Obde illi pessulum, ne quis spectator huc eat 
  Cum oculis emissiciis. 

   THAMAR 
   Fiet, hera. 

   SUSANNA 
              At diligenter. 

   THAMAR 
                     Admodum. 

 
S c a e n a  t e r t i a  
Midian, Simeon, Susanna 

   [MIDIAN] 
Illae abeunt. Nos soli, quid adhuc moramur? 

   SIMEON 
   Expecta, mane. 

Nimium properas. Sine, observemus, quam nunc rem gerat. 

   SUSANNA 
                  Nimis 
Me torquet hic vehemens aestus Solisque fervor maximus. 

   MIDIAN 
 115 Dii immortales, omnipotentes, quid apud vos pulchrius?
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 ZUZANNA 
O wrota także zadbaj, Tamar, niech będą zamknięte! 

  TAMAR 
             Bądź spokojna. 

 ZUZANNA 
 110 Załóż na nie rygiel, by jakiś podglądacz nie przyszedł tutaj 

Na przeszpiegi. 

 TAMAR 
     Tak się stanie, pani. 

 ZUZANNA 
           Tylko starannie. 

 TAMAR 
              Zaiste, tak będzie. 

 
S c e n a  t r z e c i a  
Midian, Symeon, Zuzanna 

 MIDIAN 
One odchodzą. Czemuż my zwlekamy? 

 SYMEON 
             Poczekaj, zostań, 
Za bardzo się spieszysz. Popatrzmy, proszę, co się teraz stanie. 

 ZUZANNA 
Nazbyt 

Mnie tu dręczy okrutny upał i wielki żar słońca. 

 MIDIAN 
 115 Bogowie nieśmiertelni, wszechmocni, cóż u was piękniejszego?
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Nam prae hac Iuno non est Iuno, Venus non est Venus! 
Hanc equidem Venerem venerabor, me ut amet, ac sit propitia. 

   SIMEON 
Ita me dii ament, ut illa me amet malim, quam alii coelites. 
 

   SUSANNA 
     Quis hic loquitur? Non sola sum? 

   SIMEON 
 120 Quid cessas mulierem hanc adire, et blande in principio alloqui? 
 

   MIDIAN 
Quaeso, tu prior adeas, et quod te facturum promiseras, 
Amorem huiusce mulieris mihi concilia verbis tuis. 

   SIMEON 
Imo mihi potius, quam tibi. Mane, dum mulierem alloquar. 

   SUSANNA 
Certe mihi visa sum vocem audire hominis. Accingar iterum, 

 125 Ne cui inopinato nuda conspicer. 

   MIDIAN 
              Ego in insidiis ero 
Quasi succenturiatus, si quid deficies. 

   SUSANNA 
            Clamabo: Thamar! 

   SIMEON 
Tace sis, ego sum.
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Wobec niej Junona to nie Junona, Wenus to nie Wenus! 
Tę właśnie Wenus czcił będę, by mnie kochała i była mi skłonna. 

 SYMEON 
Na miłość boską, wolałbym zaiste, by ona mnie kochała, niż tamte 

     [niebianki. 

 ZUZANNA 
      Kto tu coś mówi? Więc nie jestem sama? 

 SYMEON 
 120 Czemuż to zwlekasz, by do tej kobiety podejść i miło na wstępie 

[zagadnąć? 

 MIDIAN 
Ty idź pierwszy, proszę, uczyń, coś obiecał, 
Swymi słowami zjednaj mi jej miłość. 
 

 SYMEON 
Sobie samemu raczej, niźli tobie. Poczekaj, aż do niej przemówię. 

 ZUZANNA 
Słusznie mi się zdało, że słyszę głos człowieka. Przepaszę się znowu, 

 125 By niespodzianie nikt nie ujrzał mnie nagiej. 

 MIDIAN 
Ja tu stał będę na czatach 

Jako twój zastępca, gdybyś był w potrzebie. 

 ZUZANNA 
           Zawołam: Tamar! 

 SYMEON 
Cicho, to ja jestem.
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   SUSANNA 
     Quis ille? Ego, me miseram, quem video? 

   SIMEON 
Ne time, 

Amantem tui hominem, non inimicum, vides. 

   SUSANNA 
                 Quid ais, senex, 

Amantem te mei?  

   SIMEON 
 Imo maxime. 

   SUSANNA 
            At quomodo? 

   SIMEON 
                 Scies, sede huc. 

   SUSANNA 
 130 Absit, a[l]ieno cum viro ut assidam, istuc matronam haud decet, 

Sed si quid me voles, domi invenies. 
 

   SIMEON 
             Mane, obsecro, mane. 
Atque audi verbum unum. 

   SUSANNA 
Quid audiam? 

   SIMEON 
   Ah sine, quaeso, tuos 

Ocellos deosculer, voluptas mea!
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 ZUZANNA 
     Któż to? O ja, nieszczęsna! Kogo tutaj widzę? 

 SYMEON 
Nie bój się, 

Wielbiciela twego, a nie wroga, widzisz. 

 ZUZANNA 
             Co mówisz, starcze, 

Ty mym wielbicielem? 

 SYMEON 
       Tak jest, zaiste. 

 ZUZANNA 
           A to w jaki sposób? 

 SYMEON 
Dowiesz się, usiądź. 

 ZUZANNA 
 130 Niech mnie Bóg broni, bym siadła z obcym mężczyzną, to pani 

[niegodne, 
Lecz jeśli czegoś zechcesz ode mnie, to znajdziesz mnie w domu. 

 SYMEON 
Zostań, proszę, zostań. 

I posłuchaj: jedno tylko słowo. 

 ZUZANNA 
        Co usłyszę? 

 SYMEON 
Ach, pozwól, proszę, 

Rozkoszy moja, bym ucałował twe oczy!
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   SUSANNA 
Quid sinam?! 

   SIMEON 
                 Sine. 

 

   SUSANNA 
 135 Proh, summe Deus! Quam tu merere feminam? 

   SIMEON 
                   Quam? Melleam, 

Roseam, auream. Aureas, quaeso, da mihi manus, ut osculer. 

   SUSANNA 
O Chanaae progenies! Nihil te pudet ista senem proloqui 
Cano capite, qui iam alterum pedem in Charontis cymba habes? 
Tune populi sis iudex? Tune praesidium reipublicae? 

 140 Hoscene magistratum est aequum mores civibus largirier? 
Itane praecepta et Leges Mosaicas meministi? 
 

   SIMEON 
              Ah, desine 
Memorare, quae scio, potiusque m[i]hi illa dic, quae nescio! 

   SUSANNA 
Quid nescis? 

   SIMEON 
    Tuum amorem. 

   SUSANNA 
          Imo illum nunc expertus es.
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 ZUZANNA 
        Na co mam pozwolić?! 

 SYMEON 
Pozwól. 

 ZUZANNA 
 135 Boże Najwyższy! Za jaką ty mnie masz kobietę? 

 SYMEON 
Za jaką? Jak miód słodką, 

Różaną i złotą. Proszę cię, daj twe złote dłonie, bym je ucałował. 

 ZUZANNA 
Nasienie Kanaanu! I ty się, starcze, nie wstydzisz mówić takie rzeczy, 
Choć głowę masz siwą i jedną nogą jesteś już w łodzi Charona? 
Czyś nie sędzią ludu? Nie współrządzisz nami? 

 140 Czyż nie jest słuszne, aby dostojnicy dawali obywatelom przykład 
 [obyczajów? 

Czy nie pamiętasz nakazów i Praw Mojżeszowych? 

 SYMEON 
Ach, przestań 

Przypominać mi o tym, co wiem, powiedz to raczej, czego jeszcze 
 [nie znam! 

 ZUZANNA 
Czegóż to nie znasz? 

 SYMEON 
        Twojej miłości. 

 ZUZANNA 
            Właśnie ją poznałeś.
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   SIMEON 
At quomodo? 

   SUSANNA 
Nam amicae officium facio, dum te a proposito hortor malo. 

 145 Verus enim hic amor est. At quem tu quaeris, non amor est, sed furor. 
Nam furiae te et intemperiae agitant. 
 
 

   MIDIAN 
Enimvero tempus nunc esse video, ut et ego amoris hic 
Faciam periculum. Modo Venus sit propitia, ne parem 
Cum Simeone repulsam feram. 

   SUSANNA 
Quis hic loquitur? Non nos sumus? 

   MIDIAN 
 150 Adibo. Quid hic agitur? 

   SUSANNA 
Ah, mi Midian, fer opem mihi, obsecro. 

   MIDIAN 
Quamobrem? Quid pateris? 

   SUSANNA 
Vim, quam hic pudicitiae parat. 

   SIMEON 
Nequaquam, sed tantum oravi suavium, quo recreet me, senem, 
Quemadmodum olim Davidem puella refecisse legitur.
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 SYMEON 
A to w jaki sposób? 

 ZUZANNA 
Daję ci bowiem dowód mej przyjaźni, gdy cię odwodzę od złej 

 [propozycji. 
 145 To prawdziwa miłość. Ta zaś, której szukasz, nie jest miłością, 

 [lecz jakimś szaleństwem. 
Dręczą cię, widać, furie rozwiązłości. 

 MIDIAN 
Czas teraz, widzę, abym i ja także podjął ryzyko amorów. 
Oby tylko Wenus była mi przychylna, aby mnie podobna 
Jak Symeona odmowa zaraz nie spotkała. 

 ZUZANNA 
A kto to mówi? Nie jesteśmy sami? 

 MIDIAN 
 150 Przybywam. Co się tutaj dzieje? 

 ZUZANNA 
Ach, mój Midianie, proszę, udziel mi pomocy. 

 MIDIAN 
A to dlaczego? Jaka spotyka cię krzywda? 

 ZUZANNA 
Ten tu chce mnie zgwałcić. 

 SYMEON 
Bynajmniej, prosiłem tylko o całusa, którym by mnie, starego, 

 [podniosła na duchu,  
Podobnie, jak niegdyś, czytamy, dziewczyna przywróciła siły 

 [Dawidowi.
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   MIDIAN 
Quid ipsa, num renuit? 

   SIMEON 
        Quin immo pessimis conviciis 

 155 Me proscidit. 

   SUSANNA 
    Factum nego. Sed tu mihi vim paraveras. 

   MIDIAN 
Ubi voluntas prompta est, vi nihil est opus. 

   SUSANNA 
         Quid ais, mi homo? 

   MIDIAN 
Si sponte parueris roganti, nemo vim faciet tibi. 

   SUSANNA 
Me miseram! An et tu animo gladiatorio ad me affectas viam? 
 

   MIDIAN 
Non, certe, tui amantissimo. Nam verum ut tibi loquar, 

 160 Fixus apud te hic noster est animus clavo Cupidinis. 

   SUSANNA 
Iehova, quaeso, da pacem propitius! Serva me, obsecro! 
Nam ex composito uterque pudicitiam venit oppugnatum meam. 

   MIDIAN 
Quid clamitas? Tace sis! Nam si hunc odio persequeris, at me ames…
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 MIDIAN 
I cóż ona, czy ci odmówiła? 

 SYMEON 
           Owszem, a nawet mnie zelżyła 

 155 Najgorszymi słowy. 

 ZUZANNA 
Zaprzeczam. To tyś na mnie przemocą nastawał. 

 MIDIAN 
Tam, gdzie wola skłonna, nie trzeba przemocy. 

 ZUZANNA 
Co mówisz, człowieku? 

 MIDIAN 
Jeśli z własnej woli ulegniesz temu, kto cię o to prosi, nikt gwałtu  

[nie zadał. 

 ZUZANNA 
O, ja nieszczęsna! Czy i ty mnie pragniesz z uporem godnym 

 [gladiatora? 

 MIDIAN 
Ależ skąd, lecz jak na zabój w tobie zakochany. Bo, by rzec ci prawdę, 

 160 To nasze do ciebie uczucie jest przytwierdzone ćwiekiem Kupidyna. 

 ZUZANNA 
O, Jahwe, proszę, daj łaskawie pokój! Uratuj mnie, proszę! 
Bo zmówiwszy się, przyszli tu obaj, by mnie napastować. 

 MIDIAN 
Czemu tak krzyczysz? Bądź cicho! Bo jeśli jego znienawidzisz, 

 [a mnie pokochasz…
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   SUSANNA 
Abscede hinc, sycophanta. 

   MIDIAN 
  Parcius, quaeso, ac blandius. 

   SUSANNA 
 165 Non matronarum est, sed meretricum aliis subblandirier 

Viris. Quin abstines manum! 

   MIDIAN 
Mulier, nisi aut huic, aut mihi morem geris, 

Periisti iam nunc illico. 

   SUSANNA 
         Minis nihil moveor. 

   SIMEON 
At posthac tibi 

Mali, quod potero facere, faciam. Meritoque id faciam tuo. 
 170 Atque eccos ambos, si nobis copiam tui ad huc negas, 

Adulterii suspectam te ream reddemus omnibus. 
Nam criminabor te visam esse cum alieno oscularier. 

   SUSANNA 
Proh, deum atque hominum fidem! Iam non satis hoc est vos 

[adulterii 
Esse reos et animis scortatos? Vultin’ tam grande hoc scelus 

 175 Alio insuper cumulare scelere et testari mendacium? 

   SIMEON 
Iuva me, Midian! Rape in hunc angulum, rape! 

   SUSANNA 
Siccine agitis?
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 ZUZANNA 
Odejdź, szantażysto. 

 MIDIAN 
        Trochę uprzejmiej i łagodniej, proszę. 

 ZUZANNA 
 165 Nie jest obyczajem kobiet szacownych, lecz tylko nierządnic, 

Wdzięczyć się do mężczyzn. Cofnij więc rękę! 

 MIDIAN 
Kobieto, jeżeli jemu lub mnie nie ulegniesz, 

To już nie żyjesz. 

 ZUZANNA 
      Groźby mnie nie wzruszą. 

 SYMEON 
Później ci zaszkodzę, 

Jak tylko będę umiał. I sama będziesz sobie winna. 
 170 A my obaj, jeżeli nam nadal będziesz odmawiać swych wdzięków, 

Sprawimy, że w oczach wszystkich będziesz cudzołożna. 
Oskarżę cię bowiem, że cię widziano, jak się całujesz z obcym. 

 ZUZANNA 
Na wierność bogów i ludzi! Czy nie dosyć tego, żeście sami winni 

[cudzołóstwa 
I myśli rozpustnych? Tak wielki więc chcecie występek 

 175 Dołożyć do tamtego i kłamać przed sądem? 

 SYMEON 
Pomóż mi, Midianie! Ciągnij ją, ciągnij do tego zakątka! 

 ZUZANNA 
Więc to tak działacie?
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Heus! Famuli, subvenite mihi, succurrite, oppressae mihi 
Opem ferte! 

   SIMEON 
Sine ipsam hinc abire in maximam malam crucem! 

 180 Ego, edepol, te ulciscar! 

   MIDIAN 
         Et ego te perdam, scelus, 
Atque ut de me merita es! 

   SUSANNA 
Fugiam per apertum istoc posticulum, 

Ut inde me domum recipiam, nam id solum insidiantibus 
Patuisse video. 

   SIMEON 
        Sequere tu, Midian, et posticum tene! 
Atque audi sis, Midian, quasi adulter e manibus cum adultera 

 185 Tibi seni elapsus sit, comminiscitor, atque a dextera 
Venire te assimulato. Dein, ut subservias verbis, vide. 

   MIDIAN 
Ero memor. 

   SIMEON 
    Ego ad hoc ostium concedo, aliquem evoco foras. 
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Hej, słudzy, na pomoc pospieszcie, bo mnie napastują, 
Udzielcie mi wsparcia! 

 SYMEON 
Zostaw ją, niech idzie do ciężkiego diabła! 

 180 Ja, na Polluksa, pomszczę się za ciebie! 

 MIDIAN 
           A ja cię zniszczę, podła, 

I to tak, jak sobie u mnie na to zasłużyłaś! 

 ZUZANNA 
Ucieknę przez furtkę tę tutaj otwartą, 
By schronić się w domu, tylko ona bowiem dla prześladowców, 
Jak widzę, została otwarta. 

 SYMEON 
Idź za nią, Midianie, i te drzwi przytrzymaj! 

I słuchaj, Midianie, tak to upozoruj, jak gdyby cudzołożnik wraz 
 [z cudzołożnicą 

 185 Z rąk ci, staremu, się wyrwali. Udawaj, 
Że nadszedłeś z prawej. A potem bacz, by mnie wesprzeć słowami. 

 MIDIAN 
Będę pamiętał. 

 SYMEON 
Ja zaś pójdę do bramy i wezwę tutaj kogoś z zewnątrz. 
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I N T E R S C E N I U M  I 
 

   FAMA 
Quod felix faustumque sit! Haud incommoda nostra 
Egredior, Regina, domo. Fortuna, labori 
Dextra fave nostro! Video solenne virorum 
Agmen et aspicio multam sine nomine turbam. 

 5 Forsan et hic aliquis, qui gratas arriget aures. 
Quae sim, quae nostrae commissa negotia curae, 
Quaeritis? Illa ego sum bene nota sub aethere Fama. 
Terra mihi genitrix, sum magnae filia matris, 
Sed nec matre minor. Sum prima fronte pusillus 

 10 Rumor ego, mox alta leves diffundor in auras 
 

Quaque patet Solis dimensus cursibus orbis 
Ore feror populi, videor dum mortua, vivo. 
Ars mea non ventos mulcere aut tollere fluctus, 
Non Solis rexisse rotas, non spargere fruges, 

 15 Sed quae vel minimus tenet angulus abdita mundi 
Scrutari, et magnum vulgare, sed aucta per orbem. 
Hinc mihi magna domus, tantisque accomoda rebus 
Orbe domus medio mare terras inter et astra. 
Non saxis paries structus, non robore secto, 

 20 Auribus ast patulis oculisque ex constat apertis, 
Mille tegunt linguae; caementi munera supplet 
Coniectura. Patent ibi circum mille fenestrae, 
Mille aditus vocum, ter mille foramina tecto, 
Murmure perpetuo limen strepit atque susurro. 

 25 Hic mihi nulla quies, non lectulus ullus in aede, 
Sed solium parvum, in partes quod vertitur omnes. 
Unde quod est usquam, quamvis procul absit, opacis 
Quamvis in tenebris, quamvis sub nocte geratur 
Pervigil observo, simul et pernicibus alis, 

 30 Passibus et subitis magnum cito porto per orbem, 
Quod simul ac vulgi trepidas defertur ad aures,
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I N T E R S C E N I U M  I 
 

   FAMA 
Oby to było szczęśliwe, pomyślne, w samą porę! 
Ja, władczyni, opuszczam swój pałac. Fortuno, podaj dłoń pomocną 
Naszemu trudowi! Orszak tu widzę uroczysty mężów 
I dostrzegam wielki, bezimienny tłum. 

 5 Być może i tu się ktoś znajdzie, kto ucha życzliwie nadstawi. 
Kim jestem, jakie to sprawy mam w swojej pieczy, pytacie? 
Jam jest ową Famą, którą pod niebem wszyscy doskonale znają. 
Ziemia mi rodzicielką, córce wielkiej matki, 
Nie mniejszam jednak od niej, choć z początku drobna — 

 10 Plotką jestem, wnet w niebo wysokie się wzbijam, rozchodzę 
              [w przestworzach 

I tam, gdzie rozciąga się sfera słoneczna, 
Na ustach ludu niesiona, choć pozornie martwa, ja żyję. 
Sztuką moją nie jest rozpędzanie wiatrów ni tłumienie fal, 
Kierowanie obrotami Słońca, zraszanie zasiewów, 

 15 Lecz badanie tego, co słychać w najmniejszym nawet kątku 
I rozdmuchanego roznoszenie w świat. 
Tu me ogromne domostwo, do wielkich stworzone rzeczy, 
Pośrodku sfery między morzem, ziemią a gwiazdami. 
Nie na skałach wzniesione ani oparte na dębowych kłodach, 

 20 Lecz z uszu bacznych się składa i oczu szeroko otwartych, 
Tysiącem pokryte języków; kamienne podwaliny wzmacnia 
Przypuszczenie. Wokół tysiąc okien na oścież rozwartych, 
Tysiąc wejść dla głosów, trzy tysiące jest w dachu otworów, 
Wiecznym pomrukiem i szmerem rozbrzmiewają progi. 

 25 Nie mam tu odpoczynku, nie ma łóżka w domu, 
Lecz tron mały stoi, który na wszystkie się strony obraca. 
Stąd wszystko, co w oddali, czy jest w cieniu skryte, 
Czy w głębokich ciemnościach dzieje się, czy w nocy, 
Czujnie tu śledzę i na chyżych skrzydłach 

 30 Bystro, szybkim krokiem niosę w wielki świat, 
A kiedy tylko dotrze do uszu strwożonego ludu,
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Crescit in immensum, viresque acquirit eundo. 
Ficta simul veris passim commenta vagantur 
Semper et auditis aliquid novus adicit auctor; 

 35 Saepe prior factis Fama est, saepe addere rebus 
Saepe infecta solet pro veris promere factis. 
Nil schola, templa, forum, nil porticus ulla domusque 
Usque adeo tacite peragit, non angulus ullus, 
Quod non Fama foras cogat prorumpere, perque 

 40 Ambubaiarum collegia, pharmacopolas, 
Tonsorumque greges, vario cum turbine ferri, 
Credula femineam turbant praesagia mentem. 
Re super ignota, tot commentaria vulgus 
Incautum spargit, quot scit nescitque futura. 

 45 Vah, quoties vana populus spe luditur! Ah quam 
Saepe metu trepidat, nobis dum credit inani! 
Quod reges, regum quod funera sola superstes 
Fama canat, toto quod et inclita personet orbe, 
Delectos heroas et horrida proelia Martis. 

 50 Muneris omne sui est. Qua parte benignior audit 
Firma fides datur his, quae numquam viderat orbis 
Quaeque fidem superant omnem atque oracula vatum. 
Tantum Fama potest! Me, me, Fama, indice nostis 
Et quod abhinc denis annorum millibus olim 

 55 Aegypto asseruit cunabula dia vetustas, 
Et bello Augusti, celsa quod piscis in ulmo 
Haeserit, et timidi natarint aequore damae, 
India Pygmaeos et vasta mole gigantes 
Ipsis quod videat maiores rupibus altis 

 60 Fama docet. Famae nec frustra creditur istud. 
Spargitur imperium, taciturna per atria Famae, 
Dicere si fas sit, mentis cordisque recessus, 
In varios abiens variata mente susurros. 
Conscia mens recti Famae mendacia ridet, 

 65 Fortunaeque vices, quos diri conscia facti 
Mens habet attonitos et surdo verbere caedit 
Occultum quatiente animo tortore flagellum. 
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Urasta w bezmiar, po drodze nabierając mocy. 
Zmyślone kłamstwa z prawdą wspólnie krążą 
I wciąż do zasłyszanych nowy dorzuca coś twórca; 

 35 Często szybsza niż czyny prawdziwe jest Fama, często także zwykła 
Dodawać coś do faktów, obwieszczać niedokonane jako ukończone. 
Szkoła, świątynie, forum, portyk ni dom żaden 
Niczego skrycie dokonać nie może, ni żaden zakątek, 
Czego by Fama nie zmusiła do wyjścia za próg. 

 40 Przepowiednie, pędem gnając wśród rzeszy fletnistek, 
Sprzedawców cudownych lekarstw, tłumu golibrodów, 
Mącą w głowach kobietom nazbyt łatwowiernym. 
W sprawach niezrozumiałych tak wiele wyjaśnień 
Lud niebaczny rozsiewa, czy zna, czy nie zna przyszłości. 

 45 Ach, jak często próżną nadzieją mamiony jest lud! 
Jak często drży próżno z lęku, kiedy nam zaufa! 
Bo królów i groby królewskie tylko Fama chwali 
Pozostała po nich, i sławna po świecie rozgłasza 
Wybornych bohaterów i Marsa straszliwe zmagania. 

 50 Oto cała jej praca. A kiedy chętniej nadstawi swe ucho, 
Tym bardziej wierzy się historiom, których świat nie widział, 
Zarówno temu, co wiary niegodne, jak przepowiedniom wieszczów. 
Tak wiele może Fama! Z moich to, Famy, doniesień, 
Wiadomo o tym, że niegdyś, tysiące lat temu, 

 55 Starożytność przypisała Egiptowi boskie pochodzenie 
I że na wojnie Augusta ryba na wysokim wiązie 
Utkwiła, a jelenie lękliwe pływały w mórz toni, 
Że Indie widzą Pigmejów i wielkich gigantów, 
Którzy swoim ogromem przewyższają góry. 

 60 O tym Fama poucza. Nie darmo wierzy się Famie. 
Władztwo Famy się szerzy, by się tak wyrazić, 
Poprzez ciche komnaty — zakątki umysłu i serca, 
Pod wpływem zmiennych myśli rodząc różne plotki. 
Świadoma myśl prawego drwi z przekłamań Famy 

 65 I z koła Fortuny, a świadomych strasznego występku, 
Bat ich umysłu chłoszcze głucho raz po raz, 
Skrycie bicz ducha dręczy swą torturą.
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‘Fama, tace, satis est’ dicunt, ‘te saevior ipse 
Poena Caeditius nos lancinat et Rhadamantus, 

 70 Nocte dieque acuens pungentem pectora testem’. 
    

            * * * 
Et nunc praecipitem ne frustra credite Famam 
Aedibus egressam. Magnum est! Vix audeo verbis 
Promere. Proh, magnum est! Iurate silentia dictis! 
 
Casta illa est, de qua mentiri fama veretur, 

 75 Hinc fit, ut incertis dum misceo certa, repente 
Turber et in torto hall-, hall-, hall-, halluciner ore: 
Gemma per Hebraeas Chalciae filia patris, 
Dulce decus quondam generisque virique voluptas 
Opprobrium facta est totique infamia genti! 

 80 Haeretis, stupefacti animis? Mox ordine pandam: 
Illa per aestivos sub Cancri sidere Soles 
Saepe ingressa petit ridentem floribus hortum 
Et gelidis corpus rigat, irrigat undique lymphis 
Maior at intus alit flamantia pectora fervor 

 85 Quem non succendit violento Syrius aestu, 
Sed, si vera loquor, iuvenis de millibus unus 
Cultior innumeris, quem forte petebat amicum. 
Viderunt facinus viridi sub fronde latentes 
Praegrandes aetate viri tantumque merito. 

 90 Detexere nefas, nunc ad subsellia rapta 
Grandibus obicitur temeraria adultera saxis. 
Sat dixisse mihi est, Vestrum est aut credere totum, 
Aut nihil, aut partem dignari nomine veri. 
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„Zamilknij, Famo, już dość”, mówią, „że od ciebie 
Surowiej karzą tylko Cedycjusz oraz Radamantus, 

 70 Dniem i nocą przeszywając serce swym własnym świadectwem”. 
 

* * * 
Teraz rzecz główna: nie wierzcie na darmo rozpędzonej Famie, 
Która z pałacu wyszła. Ach, to bardzo ważne! Ledwo mam odwagę 
Wydobyć z siebie słowa. Ach, to bardzo ważne! Złóżcie przysięgę 

[milczenia! 
Czysta jest ta, o której Fama nie waży się kłamać, 

 75 Stąd, gdy z tym, co niepewne, razem zmieszam pewne, 
Język mi się plącze i ją-, ją-, ją-, jąkam się w słowach: 
Perła wśród Hebrajczyków, córka Chilkiaszowa, 
Niegdyś rodu słodycz i ozdoba, a rozkosz dla męża, 
Hańbą się stała, niesławą dla całego rodu! 

 80 Stanęliście jak wryci? Wnet wszystko objaśnię: 
Ona w upały zwykłe w znaku Raka 
Często szła do ogrodu skrzącego się kwieciem, 
By ciało zewsząd zwilżyć, skropić zimną wodą, 
Ale wewnątrz większy jeszcze żywi serca żar. 

 85 Nie Syriusz go roznieca gwałtownym upałem, 
Lecz jeśli prawdę mówię, pewien młodzieniec, od wielu 
Urodziwszy, którego być może miała za kochanka. 
Widzieli występek skryci wśród listowia 
Mężowie szacowni wiekiem i takąż zasługą. 

 90 Odkryli niegodziwość, a teraz ciągniętą przed sąd 
Obrzucają kamieniami jak niecną cudzołożnicę. 
Dość już powiedziałam, Wam trzeba albo we wszystko uwierzyć, 
Albo w nic, albo też część tylko uznać za prawdziwą. 

 



Susanna, ex Danielis 13. tragoedia, Actus secundus, [Scaena prima]  
 

104

A C T U S  S E C U N D U S  
[S c a e n a  p r i m a]  
[Cleophas, Sadocus, Azarias, Melchias, Ananias, Midian, Ioachimus] 
 

 CLEOPHAS 
[1] Calamitas praesentis seculi, Patres Hebraei, clades acerbissimae, 

aerumnosa contemptissimi populi Israelis captivitas, quam tristi, 
quam acerbo mihi sit cordolio, non est, quod prolixe edisseram. ‘Op-
time miserias ferunt qui abscondunt.’ Gravius hoc malo animam pro-
pemodum mihi eripit malum, inter tot infestos ancipitesque rerum 
nostrarum casus, tot inter aspera adversaque fortunae ludibria, turpis-
sima inter populares nostros grassari scelerum ac flagitiorum portenta, 
quae Sodomae fatale intulere exitium, Beniamitis totius fere tribus 
excidium, gentem vero nostram in hoc triste egere exilium, et istud, in 
quo periculosissime iactamur, pelagus malorum. 

[2] Quid velim, non Vos fugit, Collegae Honorandi, infame Susan-
nae, quod iam fama pervulgavit publica, propudium. Ah, potuisse tam 
celebrati parentis filiam, tam honorati coniugem mariti id turpissimi 
commississe in Israele flagitii, potuisse eo maxime tempore, quo gravis 
dextra Iehovae cervicibus incumbit nostris, totque ob oculos versantur 
ruinae, tot capitum nostrorum discrimina et ad fores malo immo 
internecioni Reliquiarum populi Dei, quasi excubans vindex ira Nu-
minis. O Deus, in quae nos servasti tempora! 

[3] Sed quorsum lamenta. Hoc fine Vos convocari iussi, cum ho-
dierna dies dicta sit in iudicio, ut actores et rea causam dicant. Vos 
vero ad normam legum, et non praecipitati iudicii, decretum feratis, in 
quo neminem segnem reperiri cupio. 
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A K T  D R U G I  
S c e n a  p i e r w s z a  
Kleofas, Sadok, Azariasz, Melchiasz, Ananiasz, Midian, Joachim 

 

 KLEOFAS 
[1] Ojcowie Hebrajscy, nie jestem w stanie dostatecznie mocno wy-

razić, jak wielkim smutkiem, jak ostrym bólem przeszywa mi serce 
nieszczęście tych czasów, najstraszliwsze klęski, opłakana niewola 
wzgardzonego ludu Izraela. „Najlepiej znoszą nieszczęścia ci, którzy je 
tają”. Nieszczęście cięższe od tego nieszczęścia wyrywa mi nieomal 
duszę pośród tylu wrogich i niebezpiecznych przypadków w naszym 
położeniu, tak wielu przykrych i nienawistnych szyderstw losu: wśród 
naszych współobywateli grasują potwory występków i zbrodni, które 
Sodomie przyniosły śmiertelną zgubę i zagładę całego niemal poko-
lenia Beniamina, nasze plemię zaś rzuciły na to smutne wygnanie 
i w to morze nieszczęść, po którym się miotamy wystawieni na niebez-
pieczeństwa. 

[2] Chciałbym, by nie uszło Waszej uwagi to, co chcę przedstawić, 
Czcigodni Współkoledzy — niesławny bezwstyd Zuzanny, który opi-
nia publiczna wszędzie już rozniosła. Ach, czyż córka tak sławnego 
rodzica, małżonka tak czcigodnego męża mogła dopuścić się występku 
w oczach Izraela równie szpetnego, a tym bardziej, czyż mogła uczynić 
to w tym właśnie czasie, w którym przygniotła nasze karki ciężka 
prawica Jahwe i na naszych oczach tyle upadku się widzi, tak wiele kar 
spada na nasze głowy, u bram czuwa już jako mściciel gniew Boży dla 
ukarania, co więcej, ku wyniszczeniu Ostatków ludu Bożego. O Boże, 
jakich to czasów dałeś nam doczekać! 

[3] Lecz dość już żalów. Poleciłem, byście się zebrali, ponieważ dzi-
siejszy termin został wyznaczony przez sąd na rozprawę, aby oskar-
życiele i oskarżona przedstawili swoje racje. Wy zaś, zgodnie z literą 
prawa, a nie według pochopnego osądu, wydajcie wyrok, w czym niko-
go nie chcę ujrzeć opieszałym. 
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   SADOCUS 
[4] Scio equidem, Viri Clarissimi, Collegae Optatissimi, quae tem-

porum, in quae, proh, dolor, incidimus, conditio sit. Quae iniquitas! 
Quam miser et deplorandus Reipub[licae] status plane sit, ut precibus 
potius fervens super nos zelus Iehovae mitigari, quam maleficiis scele-
rum exacerbari debeat! Quamobrem ingenti et ego conficior dolore, 
Praeses omni honore dignissime, nos in hunc tam miserum temporis 
articulum devenisse, quo hominibus voluntas finem vitiorum faciendi, 
et ad meliorem frugem se recipiendi deest, sed obfirmato quasi in 
scelus animo in immundo peccatorum caeno se volutare pergunt, nec 
sacra prophanaque violare iura desinunt. Ideo quoque pro ratione 
invariabilis iustitiae divinae poenae, quae consulto peccantibus instant 
cessare aut tolli non possunt. Verum quid agas, ferendum est, quod 
vitari nequit, quod ferre necesse est. Nihil autem praeceps, cum res is 
altioris sit indaginis, hic statuendum esse censeo, sed accuratissime 
animo et cogitatione percurrendum, et maturo deliberandum con-
silio, aut si quae animadversio adhibenda sit, vigor legibus et aucto-
ritas constet inviolata, decreti inconcussus servetur tenor. Prope 
enim, ut veterum quidam dixit, esse videtur, ut ‘libenter damnet, qui 
cito damnat’, atque ita plurimum sibi odium et vitae discrimen non 
raro creet. 

 
 
 
[5] Audiantur igitur partes, et ad nos quod attinet, tota cognita 

ponderataque causa erimus, qui esse debemus: merita non persona-
rum, sed causae attendemus; non quod voluntas affectabit, sed dictabit 
ratio, considerabimus; non quod lubet, sed quod Leges docent in 
iudicando iuste severeque sequemur; et ita, quod aequum iustumque 
fuerit, statuemus. 

   AZARIAS 
[6] Est, quod querar, quod doleam, quod effusissimis deplorem la-

crimis, Praeses et Collegae Honorandi, si modo lachrimis egeri, noctes
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 SADOK 
[4] Wiem, Dostojni Mężowie, Najszlachetniejsi Współkoledzy, co 

to za czasy, w których — o smutku — żyjemy. Jakaż niegodziwość! 
Jakże nieszczęsny i godny ubolewania jest stan Rzeczypospolitej, że 
zapalczywy gniew Jahwe wobec nas musi być uśmierzany raczej mo-
dlitwą, niż rozbudzany niecnymi występkami! Dlatego i mnie, o naj-
godniejszy wszelkich zaszczytów Przewodniczący, trapi ogromny smu-
tek, że popadliśmy w stan tak wielkiej nędzy, w którym ludziom 
brakuje woli położenia kresu występkom i pozyskania dla siebie owo-
ców dobra, lecz dążą oni do tego, aby z sercem zatwardziałym w wy-
stępku nurzać się w brudnym błocie grzechów i nie przestają gwałcić 
zarówno praw świętych, jak i świeckich. Dlatego z uwagi na niezmien-
ną sprawiedliwość Bożą także i kary, które grożą rozmyślnie grzeszą-
cym, nie mogą ustąpić ani być anulowane. Lecz cokolwiek czynisz, 
trzeba znieść to wszystko, czego uniknąć nie można, a co znosić jest 
rzeczą konieczną. Nie sądzę zaś, żeby należało postanawiać tu coś 
pochopnie, skoro sprawa wymaga głębszego rozpatrzenia, lecz że trze-
ba przemyśleć to jak najdokładniej i rozpatrzyć po dojrzałym namyśle, 
albo, jeśli wypada zastosować jakąś karę, niech siła autorytetu nie-
wzruszenie opiera się na prawach, niech nienaruszony pozostanie cha-
rakter rozstrzygnięcia prawnego. Wydaje się bowiem bliskie prawdy 
to, co powiedział któryś starożytny autor, że „chętnie karze ten, kto 
szybko karze” i w ten sposób nierzadko ściąga na siebie ogromną nie-
nawiść oraz naraża życie na niebezpieczeństwo. 

[5] Należy zatem wysłuchać obu stron, a co się tyczy nas, to po-
znawszy i rozważywszy całą sprawę, będziemy tymi, którymi być 
winniśmy: uwzględnimy nie znaczenie ludzi, lecz sprawy; rozważymy 
nie to, czego zapragnie wola, lecz to, co podyktuje rozum. W sprawie-
dliwym i surowym sądzeniu pójdziemy nie za tym, co się podoba, lecz 
czego uczą Prawa, i w ten sposób postanowimy to, co będzie słuszne 
i sprawiedliwe. 

 AZARIASZ 
[6] Miałbym na co narzekać, nad czym ubolewać, nad czym łzy 

obfite wylewać, Ty, Przewodniczący i Wy, Czcigodni Współkoledzy,
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diesque pectus istud excrucians possit dolor, si calamitas malum atrox 
et grave averti vel extingui queat suspiriis! Sed nihil agimus, Patres 
Hebraei, nihil proficimus lachrimis et suspiriis, nihil verborum suppli-
ciorumque acerbitate gravissima. In scelus populum iurasse nostrum 
putes. Ita vivitur! Miserere nostri Miserator Deus, quoniam conculca-
runt nos homines, tota die impugnantes tribulaverunt nos. Ceterum, 
quod ad Susannae propudium, in ea quoque sum sententia, ut infalli-
bili per iuris viam et instrumenta facto scrutinio, res tota decidatur, et 
quod iustum est, pronuntietur. 
 
 

   MELCHIAS 
[7] Vera, immo verissima sunt ea, Patres Hebraei, quae iam in me-

dium prolata sunt, proinde iniquum esse iudico, in diversam ire 
sententiam, siquidem ab omnium institutis et legibus gentium est 
alienum, quempiam indicta causa condemnari. Ipsa autem ratio, ipsa 
aequitas postulet, immo et Lex Divina id severe iubeat, ut praeiudicia 
vitentur una partium audita, altera itidem audiatur. Cum Susannae 
vero, cuius insimulatur, facinore ita comparatum esse video, ut evi-
dentissimis et omni exceptione maioribus comprobari necesse habeat 
testimoniis, siquidem illam maioribus claris, vitae integritate, pietate, 
fide conspicuis et in viis Domini omni tempore ambulantibus ortam 
eo levitatis proruisse non facile praesumendum est. 

 
 
[8] Sunt parentes eius cives huius nostrae Reipub[licae] celebratis-

simi, immo ipsa nobis femina proba et pudica visa est hactenus, ut vix 
credibile sit, illam tam turpi flagitio a quo matronae et mentes hone-
stae penitus abhorrent, mentem corpusque polluisse suum. Ceterum 
ex allegatis et probatis merita momentaque causae non erit difficile 
aestimare. Dicant igitur partes causam et depromant, quae pro se face-
re videbunt, praesidia iuris et beneficia. 
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gdyby tylko łzy mogły usunąć ból, dręczący serce dniami i nocami. 
Gdybyż nieszczęście, straszliwe i okrutne zło mogło zostać odsunięte 
i stłumione jękiem! Lecz niczego, Ojcowie Hebrajscy, nie dokonamy, 
niczego nie wskóramy łzami i westchnieniami, niczego też najstrasz-
liwszą nawet surowością słów ani kar. Można by sądzić, że nasz lud 
zaprzysiągł zbrodnię. Tak żyje! Zmiłuj się nad nami, miłosierny Boże, 
bo zdeptali nas ludzie, starli nas, atakując całymi dniami. A co do 
bezwstydnego czynu Zuzanny, tu także jestem zdania, że rzecz winna 
być rozstrzygnięta na drodze prawa i na podstawie dowodów, po prze-
prowadzeniu skrupulatnego śledztwa, i że należy podjąć ostateczną 
decyzję i ogłosić sprawiedliwy wyrok. 

 MELCHIASZ 
[7] Prawdziwe, najprawdziwsze są te sprawy, Ojcowie Hebrajscy, 

które zostały już publicznie przedstawione, stąd jest, jak sądzę, rzeczą 
niesłuszną zwracać się ku zdaniu przeciwnemu, szczególnie, że jest 
obce instytucjom i prawom wszystkich narodów, aby kogokolwiek 
skazywać bez rozprawy sądowej. Sam zaś rozum, sama słuszność wy-
maga, co więcej, także Prawo Boskie surowo to nakazuje, aby unikać 
z góry powziętych opinii, a po wysłuchaniu jednej ze stron, także i dru-
giej wysłuchać. Widzę zaś, że występek, o który obwinia się Zuzannę, 
jest tego rodzaju, iż należy go potwierdzić świadectwami ze wszech 
miar pewnymi i niedającymi się w żaden sposób podważyć, zwłaszcza 
że trudno przypuścić, że ona, wywodząca się od sławnych przodków, 
wyróżniających się czystością życia, pobożnością i wiarą, zawsze cho-
dzących drogami Pańskimi, stała się do tego stopnia lekkomyślna. 

[8] Jej rodzice są sławnymi obywatelami tej naszej Rzeczypospolitej, 
co więcej, kobieta ta, jak dotąd, jawiła się nam jako uczciwa i skromna, 
jest zatem zgoła nieprawdopodobne, aby splamiła swój umysł i ciało 
tak szpetnym występkiem, przed którym wzdragają się matrony i uczci-
we charaktery. Poza tym na podstawie zeznań i dowodów nie będzie 
trudno ustalić wszystkich szczegółów związanych ze sprawą. Niech 
zatem strony przedstawią swe stanowiska w sprawie i przytoczą to, co 
przemawia na ich korzyść, oraz posłużą się dopuszczonymi przez pra-
wo środkami obrony i przywilejami. 
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   ANANIAS 
[9] Scelera, Patres Hebraei, in ipsa, quod aiunt, opprimi herba con-

sultissimum esse omnes ii norunt, qui in sacra profanaqua historia 
non hospites sunt aut peregrini. Impunita enim latius serpunt, et in 
sequelam trahunt incautas mortalium mentes, exemplo atque impetu 
potius ferri suetas, quam consilio, si praesertim magnis fiant authori-
bus. Exempla enim, si proba sint, pedamentorum instar habent, qui-
bus tenerae iuventutis animi tanquam novellae vites statuminantur, 
donec in robur maturae adoleverint virtutis. Si prava, non maior vis in 
scelus, non acrius est ad omne nefas incitamentum. Tum enim pravae 
aemulatoribus accidere videmus, ut solutis sanae mentis rectaeque ra-
tionis repagulis, in omne vitium prono praecipitique ferantur, pro 
cursu dicam an lapsu. 

 
 
 
[10] Non aliter quam, ut Poeta canit: 

Cum car[c]eribus sese effudere quadrigae 
Addunt se in spacia: et frustra retinacula tendens 
Fertur equis auriga, neque audit currus habenas. 

[11] Id mali exempli ex eoque in iuventutem Hebraeam restagnantis 
periculi, praecavendum est et salutari antevertendum consilio. Nemo 
tam caute vixit, quin huius illiusque labis aliquid attraxerit sibi, dum 
vel otiosum vitiorum agit spectatorem. Non dubito, Collegae Hono-
randi, Vos, quod Vestri est officii, in facto observaturos Susannae. Ego, 
ne communi bono et Reipublicae tam enormi vulneratae exemplo 
desim, annitar sedulo. 

 

   CLEOPHAS 
[12] Leges, Patres Hebraei, per Mosem nobis latae sunt, et patres 

nostri ipsis obsequium promiserunt, metuentes maledictionem, quam 
adiecerat Vir ille Dei, et apprehendentes benedictionem Iehovae. 
Illae num quemquam, qui accusatur tantum, argumentis vero neuti
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 ANANIASZ 
[9] Występki, Ojcowie Hebrajscy, o czym najlepiej wiedzą wszyscy 

ci, którzy nie są nowicjuszami ani też profanami w dziedzinie historii 
świętej oraz świeckiej, należy zdusić w zarodku, gdy jeszcze nie doszły 
do etapu kary, szerzą się bowiem wszędzie i pociągają za sobą nie-
ostrożne umysły śmiertelnych, przywykłe kierować się raczej przy-
kładem i zachętą niż namysłem, zwłaszcza jeśli występne są jednostki 
wielkie. Przykłady bowiem, kiedy są szlachetne, stanowią niejako pod-
pory, na których wspierają się umysły delikatnej młodzieży, niby 
młode pędy winorośli wspierane dopóty, dopóki dojrzawszy, nie na-
biorą siły. Jeśli zaś przykłady są niegodziwe, nie ma większego od nich 
bodźca do zbrodni, nie ma gwałtowniejszej zachęty do wszelkiej nie-
cnoty. Wówczas bowiem widzimy, jak naśladowcom złego obyczaju 
zdarza się, że wypadając ze szranków zdrowego umysłu i prawego 
rozumu, spadają na łeb, na szyję, wprost w otchłań występku, obojęt-
nie, czy nazwiemy ten rodzaj działania biegiem, czy upadkiem. 

[10] Podobnie, jak mówi Poeta: 

Gdy kwadryga wypadnie z szranków, tak się dzieje, 
Gna, a woźnica próżno chce powściągnąć wodze, 
Zaprzęg nie zna wędzidła i ponosi srodze. 
[11] Przykładu takiego niebezpieczeństwa wylewającego się na mło-

dzież hebrajską trzeba się wystrzegać i przeciwstawiać się mu zba-
wienną radą. Nikt nie potrafiłby żyć tak przezornie, iżby nie ściągnął 
na siebie czegoś z tej zarazy, choćby był tylko biernym obserwatorem 
występków. Nie wątpię, Czcigodni Współkoledzy, że Wy, zgodnie z po-
winnością Waszego urzędu, będziecie się Zuzannie przyglądać. Ja zaś 
dołożę starań, aby przykład tak potwornego występku nie wyrządził 
szkód dobru publicznemu ani Rzeczypospolitej. 

 KLEOFAS 
[12] Mojżesz, Ojcowie Hebrajscy, nadał nam Prawa, a ojcowie nasi 

obiecali być im posłuszni, lękając się klątwy, którą dodał do Praw ów 
Mąż Boży, i chcąc uzyskać błogosławieństwo Jahwe. Czyż uznają one 
winnym kogokolwiek, kto jest tylko oskarżany, lecz któremu niczego
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quam probabilibus convinci potest, damnant? Ita iura quoque gen-
tium obtinent, ut neminem ultro debere addici exitio credant, prius-
quam is, qui accusatur, in conspectu habeat accusatores et locum 
defensionis accipiat super criminatione. Certum enim est, quod male 
iudicet ille, qui uni saltem aures praebet parti, alteri purgandi sese ac 
defendendi facultatem adimit. Cum igitur hic dies dictus sit iuridi-
cundo, comparendum erit partibus, et quid Midian atque Simeon, senes 
ambo venerandi, flagitii in Susanna Chilciae filia deprehenderint, per 
modum exponendum accusationis. Interim tamen etiam locus relin-
quendus Susannae pro sui defensione et pro more fori iurisque for-
mula adhiberi solitis exceptionibus. 
 

   IUDICES SINGULI 
Placet. 

   CLEOPHAS 
[13] Compareant partes! Concedite ad dextram putealis vos, actores 

duo senes. Ioachime cum Susanna, ad latus sinistrum consistite. Ceteri 
extra septa maneant volo, ne quis pedem inferat, non vocem emittat, 
nisi sententiam rogatus fuerit. Qui contra fecerit, ei mulcta quindecim 
siclorum continuo irrogabitur. Nunc postquam reseratae sunt aures 
iudicum, quod commodo fiat publico et inquirendo vero conducat 
maxime, agite, senes: dicite palam, quid criminis haec admiserit mu-
lier? Sed sine fraude ac dolo actionem vestram intendite. 

 
 

   MIDIANIS ACTIO 
[14] Neminem Vestrum ignorare arbitror, Patres Hebraei, hunc per 

hosce dies sermonem vulgi, atque hanc opinionem populi Israelis 
fuisse, Susannam Chilciae filiam, Ioachimi coniugem, hac actione non 
responsuram esse, neque ad iudicium affuturam. Quae fama non 
idcirco solum emanarat, quod ista certo statuerat ac deliberaverat non 
adesse, verum etiam, quod nemo tam audacem, tam amentem, tam 
impudentem fore arbitrabatur, quae tam nefario foeda flagitio et nobis
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nie można dowieść za pomocą niezbitych argumentów? Tak przyjęte 
jest również w prawach narodów, że nikogo nie powinno się skazywać 
na śmierć, zanim ten, kto jest oskarżony, nie zostanie postawiony 
przed obliczem oskarżycieli i nie uzyska możliwości obrony przed 
oskarżeniem. Jest bowiem rzeczą pewną, że źle sądzi ten, kto jednej 
tylko stronie nadstawia ucha, drugiej zaś odbiera prawo do oczyszcze-
nia się z zarzutów i do obrony. Gdy zatem została wyznaczona roz-
prawa, strony będą musiały się stawić, a obaj czcigodni starcy, Midian 
i Symeon, uzasadnić w akcie oskarżenia, jaki to występek zarzucili Zu-
zannie, córce Chilkiasza. Tymczasem jednak należy także pozostawić 
Zuzannie sposobność do obrony i postępować stosownie do obyczaju 
sądowego i procedury sądowej, dopuszczając zarzuty procesowe. 

 POSZCZEGÓLNI SĘDZIOWIE 
Zgoda. 

 KLEOFAS 
[13] Niech stawią się strony! Podejdźcie do studni z prawej, wy 

dwaj, starcy-oskarżyciele. Wy, Joachimie i Zuzanno, stańcie z lewej 
strony. Reszta niech zostanie za ogrodzeniem, chcemy, aby nikt stopy 
tu nie postawił i nie odezwał się, jeśli o zdanie się go nie zapyta. Na 
tego zaś, kto postąpi inaczej, zostanie natychmiast nałożona kara 
piętnastu szekli. A teraz, gdy sędziowie nastawili uszu, czyńcie to, star-
cy, co będzie z pożytkiem dla wszystkich i bardzo przydatne: zadając 
pytania, powiedzcie otwarcie, jakiej to się dopuściła ta kobieta zbrod-
ni? Lecz sformułujcie wasz akt oskarżenia bez podstępu i złego 
zamiaru. 

 WYSTĄPIENIE MIDIANA Z OSKARŻENIEM 
[14] Nie sądzę, by ktoś z Was, Ojcowie Hebrajscy, nie wiedział o tej 

plotce ludu, którą się rozpowszechnia w tych dniach, i o tym, że po-
śród ludu Izraela krążyła pogłoska, iż Zuzanna, córka Chilkiasza, 
małżonka Joachima, ani nie odpowie na to oskarżenie, ani też w sądzie 
się nie stawi. Pogłoska ta pojawiła się nie tylko dlatego, że ta bez wąt-
pienia tak postanowiła i uznała, że się nie stawi, lecz także dlatego, iż 
nikt nie sądził, że będzie tak śmiała, tak szalona, tak bezwstydna —
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convincenda testibus, ora iudicum aspicere atque in conspectum po-
puli prodire Israelis umquam sustineret. Est eadem Susanna, quae 
semper procul dubio fuit, ut ad audendum proiecta, sic ad audiendum 
praesto est. Respondebit, defensionem sui instituet. Patimur, Iudices, 
et non moleste ferimus, nos laboris nostri, Vos virtutis Vestrae fruc-
tum esse laturos. Siquidem iniquum est, et iudicibus Israelis indig-
num, ad tanta tamque enormia connivere facinora, quae torrentis 
instar in vitium pronam iuventutem exemplo in scelus rapere posse, 
dubitandum non est. 
 

[15] Comparet igitur Susanna, quam nos, ita exigente officii nostri 
ratione, tanquam eam quae enorme scelus commisit in Israel, seque in 
horto nobis inspectantibus cum iuvene valido turpi contaminavit 
adulterio, in hoc celeberrimo habendi Senatus loco, scelerati istius 
criminis ream peragere certis et infallibilibus parati sumus documen-
tis. Quo nomine Venerabile Patrum Hebraeorum Synedrion officiose 
compellamus, et ut in adulteram ex Legum Mosaicarum praescripto 
animadvertat, sedulo ac serio contendimus. 

 

  IOACHIMUS, SUSANNAE REAE MARITUS, LITEM CONTESTATUR 
[16] Novum crimen, Patres Hebraei, et per hoc aerumnose captivitatis 

nostrae tempus inauditum, populares nostri, Midian et Simeon, ad Vos 
detulerunt, Susannam, honestissimae famae feminam, coniugem 
meam suavissimam, sceleratis in horto indulsisse amoribus domestico. 
Idque illa, ut opinor, freti, qua apud populum pollent auctoritate, tum 
quae iis Vobiscum eiusdem assessoribus iudicii intercedit familiaritate, 
audent confiteri. Unde fit, ut coniunx mea, ad Vestra, Patres, citetur 
subsellia, accusetur a summae dignitatis viris, coniciatur in contume-
liam apud populum, famae pristinae salutisque magno versetur in dis-
crimine. Sane si de coniugis in me fide dubitarem, Iudices, sceleris vel 
accusatorem vel ultorem experiretur atrociorem me ipso neminem; 
tantum abest, ut defensionem susciperem propudii, qui potiorem fa-
mae semper, quam vitae duxi rationem. Tam vero video, quam per-
magni intersit mea vitam purgari ab infamia, domum suspicione, me
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ona, tak zeszpecona występkiem i oskarżana przez nas jako świadków, 
nigdy nie zniosłaby spojrzenia w twarz sędziom i stawienia się przed 
obliczem ludu Izraela. Jest to ta sama Zuzanna, która tak, jak zawsze, 
bez skrępowania i wyzywająco się zachowywała, podobnie teraz stawia 
się na przesłuchanie, co więcej: zamierza się bronić. Możemy to ścier-
pieć, Sędziowie, i znosimy to chętnie, bo my zyskamy dzięki temu 
nagrodę za nasz trud, Wy zaś za Waszą cnotę. Szczególnie bowiem 
haniebne i niegodne sędziów izraelskich jest pobłażanie tak wielkim 
i ciężkim przestępstwom, które bez wątpienia niby rwący potok mogą 
porwać do zbrodni młodzież skłonną do występku. 

[15] Niech zatem w tym przesławnym miejscu zgromadzeń Rady 
Starszych stawi się Zuzanna, którą w poczuciu głębokiego obowiązku 
jesteśmy gotowi oskarżyć na podstawie niezbitych dowodów, że po-
pełniła straszną w oczach Izraela zbrodnię — w ogrodzie na naszych 
oczach splamiła się cudzołóstwem z krzepkim młodzieńcem i że jest 
winna tego zbrodniczego czynu. W myśl tego, zgodnie z powinnością 
prosimy, jak również z troską i powagą wzywamy Czcigodny San-
hedryn Ojców Hebrajskich, aby ukarał cudzołożnicę według Praw 
Mojżesza. 

  STWIERDZENIE SPORU PRZEZ JOACHIMA, 
MĘŻA OSKARŻONEJ ZUZANNY 

[16] O nowej zbrodni, i to w tym tak marnym czasie naszej niewoli, 
donieśli Wam, Ojcowie Hebrajscy, doskonale wszystkim znani Midian 
i Symeon, że mianowicie Zuzanna, kobieta jak najlepszej sławy, moja 
słodka żona, oddawała się w przydomowym ogrodzie niegodnym 
miłostkom. I to, jak mniemam, pewni swego autorytetu, jakim u ludu 
się cieszą, śmią także powoływać się na tę zażyłość, jaka zachodzi 
między nimi a Wami, członkami tego sądu. Jasno z tego wynika, że 
moja małżonka, wzywana przed Wasz, Czcigodni Ojcowie, trybunał 
i oskarżona przez mężów piastujących najwyższe godności, naraża się 
na pogardę ludu, a także wystawia na szwank wcześniejszą reputację 
i spokój. Zaiste, gdybym wątpił w wierność względem mnie małżonki, 
Sędziowie, nikt by nie znalazł surowszego ode mnie oskarżyciela lub 
mściciela zbrodni i wówczas nie podjąłbym się wcale obrony występku, 
bo zawsze miałem za ważniejsze kierować się racją dobrego imienia



Susanna, ex Danielis 13. tragoedia, Actus secundus, [Scaena prima]  
 

116

ipsum insidiarum periculo liberari, quam turpem, quam suspectam, 
quam plenam ignominiae cum coniuge vitam ducere. 
 
 

[17] At dum Susannae meae, sive domi parentum, sive mariti vitae 
retexere studeo seriem, nihil prorsus reperio, quod probatissimos 
laederet mores, excitatam ad honesta quaeque retardaret indolem, 
exercitatam in Oraculis Divinis aliorsum sollicitaret mentem. Non 
parentum vitio aut socordia in vitium trahi potuit, qui vitae integri-
tate, fide, pietate, inter suos vixerunt hactenus absolutissimi. Non ma-
riti corrumpi indulgentia, cum domesticae servatrix disciplinae, tanta 
eam animi morumque castimonia et honestissimae civilitatis excolue-
rit temperie ut nihil supra. Non turpis consuetudine depravari soda-
litii, quod a parentum pariter ac mariti procul aedibus, a Susannae 
semper exulavit moribus. Non naturae ad malum inclinata pravitate, 
quippe quae ut in Divinis mandatis scrutandis fuit sedula, ita in ex-
equendis praeceptis assidua. Vos ego compellare audeo, Concives, Vos 
in testimonium vocare: a quo hactenus Vestrum perfectissimum om-
nium virtutum non habita est exemplar? Tantum abest, ut vel mini-
mam obscoenae alicuius libidinis verbo vel facto ederet significatio-
nem, vel ullam tam sinistre de se suspicandi hactenus praeberet 
occasionem. 

 
 
 
[18] Quae cum ita se prorsus et non aliter habeant, quid aliud 

suspicer, Iudices, quam innocenti Susannae a turpissimis senibus id 
sceleris per scelus affingi, atque affricari per calumniam. Facere pro-
inde non possum, quin coniugis patrocinium suscipiam legitimum, 
accusationem actorum invadam, litem contra eos negative contester. 
Ad Vos denique, tanquam sanctissimarum custodes legum a Deo 
designatos confugiam, ne per Vestra opprimatur suffragia, quae per 
malevolorum numquam poterit vafritiem et arte contexta mendacia. 
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niż życia. Widzę już też jasno, jak wielką dla mnie stanowi różnicę to, 
czy oczyszczę me życie z niesławy, dom od podejrzeń, siebie samego 
uwolnię od intryg, czy też wieść będę z żoną życie szpetne, haniebne 
i pełne podejrzeń. 

[17] Kiedy próbuję odtworzyć bieg życia mojej Zuzanny, czy to 
w domu rodziców, czy też jej męża, nie znajduję zgoła niczego, co by 
naruszało czystość obyczajów, co by stało na przeszkodzie jej skłon-
ności do wszystkiego, co najszlachetniejsze, i pobudzało do czego in-
nego umysł wykształcony na Słowie Bożym. Nie wyniosła ona z rodzin-
nego domu ani przykładu, ani też nawyku, który by ją pociągał do 
złego, nie zaznała niedbalstwa rodziców, którzy do tej pory mieszkali 
wśród swoich w bezwzględnej czystości życia, wiary, pobożności. Nie 
psuje jej pobłażliwość męża, skoro jako strażniczka porządku domo-
wego dbała o niego jak o nikogo z tak wielką czystością umysłu, oby-
czajów i umiarkowaniem właściwym najszlachetniejszej ogładzie. Nie 
jest zepsuta kontaktami ze złym towarzystwem, bo ono zawsze trzy-
mało się z dala od domu rodziców, męża i samej Zuzanny. Nie była 
skłonna do zła pod wpływem jakiejś przyrodzonej nieprawości ona, 
która przecież zawsze w przestrzeganiu przykazań Bożych przejawiała 
taki sam zapał, jak w spełnianiu poleceń. Ośmielam się prosić usilnie 
Was, Współobywatele, Was wzywam na świadków: któż z Was nie 
miał jej dotychczas za najdoskonalszy wzorzec wszelkich cnót? Nie 
mówiąc już o tym, że jak dotychczas ani jednym słowem lub czynem 
nie zdradzała najmniejszego przejawu obecności jakiejś bezwstydnej 
żądzy, nie dostarczała też okazji do podejrzeń o brak cnotliwości. 

[18] A skoro te sprawy mają się tak, a nie inaczej, cóż więc innego 
miałbym podejrzewać, Sędziowie, niż to, że zbrodnia ta została przy-
pisana niewinnej Zuzannie przez zbrodnicze działanie obleśnych sta-
ruchów i że splamili ją oni oszczerstwem. Nie pozostaje mi zatem nic 
innego, jak tylko wystąpić w roli adwokata żony, podważyć oskarżenie 
oskarżycieli i doprowadzić do stwierdzenia sporu, przeciwstawiając się 
ich twierdzeniom. Do Was wreszcie się uciekam jako do strażników 
najświętszych, wyznaczonych przez Boga praw, aby wskutek Waszych 
decyzji nie zaznała ucisku ta, która dotąd nigdy nie była narażona na 
krętactwa nieprzyjaznych ludzi i uknute kłamstwa. 



Susanna, ex Danielis 13. tragoedia, Actus secundus, [Scaena prima]  
 

118

   CLEOPHAS 
[19] Secedant partes! Omnium magistratuum gravem in Republica 

custodiam, curam ac diligentiam esse nemo non videt. Nunc enim 
mente, studio, verbis blandiis, virtute, immo voce bonos in officio 
retinere cives, vindicem temeritatis, proterviae, omnisque iniustitiae 
esse et sanorum moderatorem consiliorum, norunt non tantum, qui in 
istis industriam exercuerunt suam, sed et illi, qui primo a limine hoc 
quidquid est publicarum salutarunt occupationum. Sed nec hic meta 
figitur ad distrahendas civium controversias et puniendos maleficos 
iudicia reperta in concusso iuris ac iustitiae moderari libramine, 
quantae molis sit, quanti laboris, id ipsum abunde satis experimur, qui 
istud, quod superest, de Domo Iacobi et Reliquiis populi Israelitici 
concesso ab Assyriis in officio retinemus imperio. Cum vero Lex per 
Mosen lata ab Assyriorum moribus placitis et institutis ut plurimum 
abhorreat, liberari partes a iuramento calumniae velim, ne quid in 
nomen numenque Divinum redundet iniuriae, nisi forte Vobis aliter 
visum fuerit, Collegae Eminentissimi. 

 
 
 

   SADOCUS 
[20] Intermittatur ista gentibus solennis per deastros suos iurandi 

formula. 

   IUDICES SINGULI 
   dicent: 
Abstineant, absolvantur, intermittatur iuramentum. 
 

   CLEOPHAS 
[21] Compareant partes! Per narrationem tuam, Midian, vicissim-

que per contradictoriam tuam, Ioachime, responsionem lis contestata 
est, quae quidem principalem expositionem et capita totius accusa-
tionis comprehendit, verum litem dubiam hactenus et pendentem facit;
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 KLEOFAS 
[19] Niech odstąpią strony! Każdy dostrzega wielką czujność, troskę 

i pilność wszystkich urzędników w państwie. O tym bowiem, że na 
urzędy publiczne jako mścicieli zuchwalstwa, bezczelności i wszelkiej 
podłości, a także dawców roztropnych rozwiązań winni być powoły-
wani obywatele obdarzeni inteligencją, zapałem, czarem wymowy, 
cnotą, a nawet donośnym głosem, wiedzą nie tylko ci, którzy się sami 
w tych zdolnościach ćwiczyli, lecz także tacy, którzy z miejsca za-
akceptowali wszystko, cokolwiek dotyczy zajęć publicznych. Lecz nie 
koniec na tym — wystarczająco doświadczamy, jak wielki jest ciężar, 
jak wielkiego trudu wymaga kierowanie sądami ustanowionymi dla 
rozstrzygania sporów wśród obywateli i karania przestępców z zacho-
waniem równowagi prawa i sprawiedliwości. Doświadczamy tego my, 
którzy zachowujemy to, co pozostało z Domu Jakuba i Reszty ludu 
izraelskiego na mocy władzy sędziowskiej udzielonej nam przez Asy-
ryjczyków. Skoro zaś Prawo ogłoszone przez Mojżesza jak najmocniej 
wzdraga się przed obyczajami, upodobaniami oraz instytucjami Asy-
ryjczyków, chciałbym, by zwolnić strony z przysięgi, że oskarżenie nie 
jest fałszywe, aby imienia i bóstwa Boga nie obciążyła niegodziwość, 
chyba, Najszlachetniejsi Współkoledzy, że Wy coś innego postanowicie. 

 SADOK 
[20] Niech w tym wypadku będzie pominięta uroczysta formuła 

przysięgi pogan na ich bożków. 

 POSZCZEGÓLNI SĘDZIOWIE 
 Mówią: 
Niech się powstrzymają, niech będą zwolnieni z przysięgi, niech ją 

pominą. 

 KLEOFAS 
[21] Niech stawią się strony! Dzięki twojej, Midianie, relacji, a z dru-

giej strony twej, Joachimie, kontrargumentacji, został stwierdzony spór, 
który zawiera główny wątek i najważniejsze punkty oskarżenia. Lecz 
stwierdzenie sporu czyni, jak dotąd, wynik tego procesu wątpliwym



Susanna, ex Danielis 13. tragoedia, Actus secundus, [Scaena prima]  
 

120

et tibi, Midian, tanquam actori, vel accusationem tuam validis et 
evidentibus rationibus adstruendi, in causa procedendi vel desistendi 
in ipso limine necessitatem imponit. 
 

[22] Hoc enim proprium primumque munus actoris est, ut insti-
tutam actionem probet: quia ei, qui ait vel affirmat aliquid, non qui 
negat, probandi incumbit necessitas. Cum igitur intentionem tuam, 
Midian, coram iudice proposueris, aequum est, si procedere libeat, 
eam evidentia probationum robores. Salvo iure rei contra illas exci-
piendi, pro more ac consuetudine fori. 

 

   MIDIANIS ACTORIS PROBATIO 
[23] Non eo nomine, Iudices, intentionem nostram venerabili in-

sinuavimus iudicio, ut ab actione in ipso etiam actionis et causae 
limine desistamus, sed eam persequamur, et irrefregabili rationum 
atque argumentorum tueamur robore. Quanquam si robur ipsum 
documentorum in prima, quod dicitur, acie constituere placeret, non 
fuerit demonstrare difficile, utri partium ius patrocinari debeat, et ipsa 
veritas, verum quoniam Ioachim uxoriis delinitus persuasiunculis 
fucum fieri sibi patitur, ut defensione prostituti pudoris maritae cau-
sam alienam faciat suam, non moleste feret, si id, quod iusta actione 
intendimus, probationum evidentia firmum ratumque fecerimus. 

[24] Honestissimas matronarum, Iudices, omnes conatus suos, 
omnes curas, in hanc unicam defigere curam certum est, ut sanctita-
tem famae tanquam certissimam indelibati pudoris arrham ea fide 
servent ac religione, quae nullis prorsus occasionem praebeat suspicio-
nibus. Hinc rarus talium in foro, rarus intra domus limina conspectus; 
nulla intra porticus, nulla inter amoena vireta vaga sine comite de-
ambulatio. Qui Susannam norunt hactenus, de tot millibus unam, cui 
nihil sanctius fuerit, nihil pudoris et integritate famae amabilius fuisse 
putant. At qui mores mulierculae, qui ingenium notarunt, iam pridem 
pigmentatam istam faciem tetri in recessu monstri plurimum alere 
animadverterunt. Res vero ipsa eius in hortum ingressu ita patuit, ut si 
vel hiscere contra audeat, se perfrictae frontis feminam esse palam 
doceat. Etenim ingressam te hortum per absentiam mariti cum duabus
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i niepewnym; na ciebie zaś, Midianie, jako na oskarżyciela, nakłada 
konieczność bądź to zaopatrzenia twego oskarżenia w silne, oczywiste 
argumenty i dalszego rozwoju sprawy, bądź też zatrzymania się na 
samym wstępie. 

[22] Takie bowiem jest właściwe i pierwsze zadanie oskarżyciela — 
uzasadnić oskarżenie, bo na tym, który coś oświadcza lub stwierdza, 
nie zaś na tym, kto temu zaprzecza, spoczywa ciężar dowodu. Skoro 
zatem, Midianie, przedstawiłeś swoją wersję w obliczu Sędziego, godzi 
się więc, abyś ją poparł materiałem dowodowym, jeśli chcesz proce-
dować dalej, respektując prawa oskarżonego do wnoszenia zarzutów 
procesowych zgodnie z obyczajem i praktyką sądu. 

 UZASADNIENIE OSKARŻENIA PRZEZ MIDIANA 
[23] Nie z tą myślą, Sędziowie, przedstawiliśmy przed sądem naszą 

wersję, aby od niej odstępować u progu rozprawy, lecz by ją dalej 
poprowadzić i wzmocnić nieodpartą siłą racji i argumentów. Jeśliby 
jednak przyszło samą moc dowodów postawić w pierwszym szeregu, 
nie będzie trudno wykazać, która ze stron ma przewagę formalną 
i gdzie leży prawda. Ponieważ jednak Joachim, zmiękczony perswa-
zjami żony, dopuszcza do siebie fałsz i skoro broniąc cnoty nierządnej 
połowicy, cudzą sprawę przyjmuje za swoją, to zniesie spokojnie, jeśli 
wzmocnimy dowodami i uczynimy ustalonym i niepodważalnym to, 
na co słusznie wskazaliśmy w akcie oskarżenia. 

[24] Jest rzeczą pewną, Sędziowie, że najczcigodniejsze z matron 
wszystkie swe wysiłki, wszystkie starania poświęcają tej jednej trosce, 
aby zachowywać szacowność dobrego imienia jako najpewniejszy za-
kład czystości bez skazy, z taką ufnością i zaangażowaniem, które 
podejrzeniom nie dają zgoła żadnej sposobności. Stąd rzadki jest 
widok takich kobiet na rynku, rzadki w progach domu; nie ma mowy 
o próżnym włóczeniu się ich w pojedynkę czy to po sklepach, czy po 
wdzięcznych błoniach. Ci, którzy znali dotychczas Zuzannę jako tę, 
dla której nie było nic świętszego, nic bardziej miłego niż skromność 
i dobre, nieskalane imię, są zdania, że była ona jedną wśród tysięcy. Ci 
zaś, którzy znają obyczaje tej kobietki i jej charakter, już wcześniej 
zwrócili uwagę, że ta jej malowana buźka skrywa ohydne monstrum 
i kiedy wchodziła do ogrodu, właśnie to tak bardzo rzucało się w oczy,
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ancillis, ingressam ipso meridie non negabis? Mox velo deposito, vesti-
bus exutis, in speciem lotioni in fonte proximo te parasse, iamque 
seminudam famulas, qua specie officii incertum, a te amandasse, non 
inficiaberis? At feminam gravem ac honoratam, feminam pudoris 
fideique maritalis servantissimam, quis umquam credet, in loco horti 
patente, solam atque unicam remotis arbitris balneis ac lotionibus tuto 
et sine periculo vacare posse, licet (prout ista videri mavult, quam 
esse) nihil sceleris cogitet? O Susanna, si esses sine noxa, sola non 
mansisses, non removisses pedisequas! 
 
 
 
 
 

[25] Hoc quamvis validi instar ream stringat argumenti, validius 
est, quod iam vibrabitur; at quid illud erat, turpissima feminarum, 
cum post abactas famulas, levi tecta linteo ab ipso fonte ad densissima 
horti fruticeta suspenso admodum gressu te recipiebas? Quem ami-
cum oculus pesque tuus petebat? Quid leve murmur, quid leni quasi 
aura perstrepens sibi volebat mussitatio? Religiosam te fuisse nullo 
praesumere licet indicio, nec enim, quae furtivis amoribus patent, 
amat loca religio. 

 
[26] Haec ita gesta fuisse, nobis primum post carecta latentibus, 

mox ut subaudiremus, quid de te fieret, propius accidentibus, hi ipsi 
oculi testes sunt sufficientissimi. Cum enim nunc caput supra virgulta 
erigeres, nunc hac illac prorepens oculos per omnes horti angulos 
circumferres, quid tibi, tum quid nobis animi fuisse putas? Nos certe, 
ut oculorum effugeremus aciem tuorum, toties intra gramina prolapsi 
rei exitum opperiebamur. Donec re deliberata, senili ac titubante gra-
du procurrentes, te adulterantem, quae potuimus, inclamavimus voce, 
flagitium, si qua daretur, anteverteremus. Sed quid fit? Nonne in mise-
ros senes insurgit, proturbat, proculcat utrumque nebulo et concita-
tiore gradu per notas iam pridem sibi angiportus erumpit, evadit. Tu 
vero, ut innocentiam scilicet tuerere tuam, quantis non clamoribus 
hortum comples, ut famulos famulasque in auxilium voces. Acurrunt
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że jeśli nawet miałaby czelność otworzyć usta, by to zanegować, jawnie 
by pokazała, że jest kobietą wyzbytą wstydu. Czyż bowiem zaprze-
czysz, że wchodziłaś do ogrodu pod nieobecność małżonka z dwiema 
służącymi, i to wchodziłaś w południe? Nie zaprzeczysz, że zaraz po-
tem, odłożywszy welon i zdjąwszy szaty, pod pozorem kąpieli przy-
gotowałaś się przy pobliskim źródle i już półnaga odesłałaś od siebie 
służące pod pierwszym lepszym pretekstem posługi? Któż kiedykol-
wiek mógłby uwierzyć, że kobieta pełna powagi i uczciwości, zacho-
wująca czystość i wierność małżeńską, sama jedna w rozległym ogro-
dzie, pozbywszy się świadków, może w spokoju i bez narażania się na 
niebezpieczeństwo oddawać się kąpielom i myciu, jeśliby (stosownie 
do tego, jaką woli się raczej wydawać, niż być), niczego występnego nie 
zamyślała? O Zuzanno, gdybyś była bez winy, nie zostałabyś sama, 
służących byś nie odesłała! 

[25] A choć do tego, by ugodzić oskarżoną, wystarczy siła tego tylko 
argumentu, jeszcze mocniejszy jest ten, którego zaraz dobędziemy. 
Cóż więc to było, najwstrętniejsza z kobiet, gdyś odprawiwszy służą-
cych, okryta delikatnym płótnem, dość niespokojnie przeszła od źró-
dła w najgęstsze zarośla ogrodu? Jakiż to przyjaciel był celem dla 
twych stóp i oczu? Co znaczył ten delikatny pomruk, ów szept uno-
szący się jak gdyby delikatne tchnienie? Nic nie wskazywało, żebyś się 
modliła, pobożność bowiem nie kocha miejsc dostępnych potajem-
nym schadzkom. 

[26] Że tak właśnie było, świadkiem dostatecznym są te tutaj oczy 
dla nas, którzyśmy najpierw skryli się za krzakiem, a wnet się zbli-
żyliśmy, aby podsłuchać, co się z tobą dzieje. Gdy bowiem ty unosiłaś 
głowę spomiędzy zarośli, to znów popatrując tu i tam, wodziłaś ocza-
mi po wszystkich zakątkach ogrodu, jak sądzisz, co wtedy myśleliśmy? 
Z pewnością, tak wiele razy kryjąc się pośród traw, aby uniknąć two-
jego spojrzenia, oczekiwaliśmy końca tej historii. Rzecz całą rozwa-
żywszy, idąc starczym i niepewnym krokiem, ciebie cudzołożną, jak 
tylko mogliśmy, wołaliśmy głośno, chcąc zapobiec hańbie. Ale cóż to? 
Ten nicpoń na starców nieszczęsnych nastaje, przewraca, depcze i żwa-
wszym krokiem przez znaną sobie wcześniej furtkę wypada i stamtąd 
umyka. A ty po to, by bronić swojej niewinności, napełniasz ogród tak 
głośnym krzykiem, aby na pomoc przywołać sługi i służące. Oni
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illi, quid fiat, vident, audiunt, trepidant, dominaeque flagitio confusi 
plus illa erubescunt, adulteram nescio quaenam flebilibus miscentem 
verbis suspiria domum reducunt. Haec atque alia certam commissi 
indicinam facientia adulterii proferri quidem possent, nisi pudor et hic 
augustus habendi Senatus locus, Vestrae denique piis ac salutaribus 
assuetae aures negotiis plura prohiberent. 
 

    IOACHIMI EXCEPTIO 
[27] Grave illud quod impetuoso primum assultu animum hunc 

pupugit, Iudices, nonnihil iam ab aestu turbati remittere affectus 
videtur cordolium. Persuasum ego habui, Iudices, quod magno senex 
promissor hiatu prae se ferre videbatur, producturum infallibilia 
profligati in coniuge mei pudoris indicia atque argumenta. Verum-
enim vero video nec thure hic zelotypiae in sacrificium, nec obli-
gatione investigante adulterium, nec aqua opus esse amarissima: cum 
probationes turpissimorum senum meris constent suspicionibus, meris 
coniecturis, et, ut mitissime loquar, vanis prorsus scateant praesump-
tionibus. Hinc fit, ut certo certius mihi persuadeam, Deum iustum, 
scelerum vindicem fulmina maledictionum adulteros ferientia in ca-
pita retorsurum calumniatorum. 

[28] Nam quid calumnia est, si haec non est, Susanna hortum 
ingressa, sola irriguo se mersavit fonte, ancillas allatum smegmata 
amandavit, hinc verisimile esse sceleratae indulgendi voluptati id 
fecisse animo potius, quam corporis sordes abluendi? Egregia sane 
ratio, validum argumenti robur! Eane sunt vestrarum probationum 
pondera? Ast vetus et usu longo probatum est proverbium: ‘Suspicio-
nes maiorem pariunt calumniam, quam ipsa facta’, quisquis est, qui iis 
delectatur, moribus improbus est. 

 
[29] Susanna sane iam pridem, ex quo mihi legitimo iuncta vixit 

connubio, hortum hunc fontemque ipsum quoties aestu Solis fervente 
vacare libuit lotionibus, sine crimine et sine ulla criminis suspicione 
ingressa egressaque innumeris vicibus fuit. Primi scilicet senes isti 
oculatiores ceteris sceleris observatores fuere, atque, utinam id fecis-
sent sine scelere… At quod nam atrocius cogitari dicive potest scelus,
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nadbiegają, widzą i słyszą, co tutaj się dzieje, drżą i zmieszani występ-
kiem pani, bardziej niż ona jeszcze się rumienią i cudzołożną, która 
płaczliwe słowa miesza z westchnieniami, wiodą do domu. Te i inne 
rzeczy, pewne dowody aktu cudzołóstwa, mogliby oni zaraz tu przy-
toczyć, jeśliby tylko wstyd i to miejsce szacowne zebrań Rady Starszych, 
a wreszcie uszy Wasze, przywykłe do spraw zbożnych i zbawiennych, 
nie zabraniały im powiedzieć więcej. 

 ODPOWIEDŹ JOACHIMA 
[27] Ciężkie jest to, Sędziowie, co na początku gwałtownym ata-

kiem przeszyło mą duszę, już nieco wcześniej zmąconą upałem, lecz 
dolegliwość serca zdaje się przemijać. Byłem przekonany, Sędziowie, 
że wielką zarozumiałość zdawał się przejawiać starzec, który zaręczał, 
że dostarczy wskazań i niezbitych dowodów nikczemnej zdrady mej 
żony. Widzę jednak, że tu nie potrzeba ani kadzidła, ani ofiary za po-
sądzenie, ani też zobowiązania do wykrycia zdrady i nie potrzeba także 
próby gorzkiej wody, skoro dowody tych obmierzłych starców oparte 
są na czczych podejrzeniach, próżnych domysłach i, delikatnie mó-
wiąc, pełne są domniemań. Stąd najsilniejsze żywię przekonanie, że 
Bóg sprawiedliwy, mściciel występków, spuści na głowy oszczerców 
gromy klątw, którymi karze cudzołożnych. 

[28] Czymże jest bowiem, jeśli nie pomówieniem, to, że Zuzanna, 
wszedłszy do ogrodu, kąpała się sama w źródle, a służące wysłała, by 
przyniosły mydło, co by przemawiać miało właśnie za tym, iż uczy-
niła to raczej z zamiarem pofolgowania przestępczej żądzy, niż dla 
oczyszczenia się z brudów cielesnych? Wspaniały zaiste to motyw 
i siła dowodu! Czyż taka jest waga waszych argumentów? Od dawna 
przecież znane jest przysłowie: „Podejrzenia większą rodzą potwarz 
niźli same czyny”, a ktokolwiek znajduje w nich upodobanie, ten jest 
nikczemnikiem. 

[29] Zuzanna już dawniej, odkąd żyła ze mną w prawowitym związ-
ku, do ogrodu tego i do tego źródła wchodziła i wychodziła bardzo 
wiele razy, ilekroć pragnęła zażyć kąpieli wskutek żaru słońca, bez 
dopuszczania się niegodziwości i bez podejrzenia o jakiś występek. 
Pierwszymi zaś świadkami, i to naocznymi, czegoś takiego stali się ci 
starcy i oby to uczynili wówczas bez złamania prawa… Lecz jakiej
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quam ingenuo sanguini dicere convicium, atque infamis maculam 
turpitudinis vitae inurere velle probatissimae, honestissimae inter 
Hebraeos de tribu Iuda familiae, enorme obiectare opprobrium? Bona 
enim, Patres, a furibus ablata, a latronibus erepta, incendio absumpta, 
assiduo labore, ingenii solertia, tandem recuperari possunt, at quae 
honestae vitae inuritur macula, nullo igne, nullis undis satis elui aut 
purgari umquam potest. Manet, manet quam semel subimus macula, 
nec prius quam ipsa vita ex hominum evanescit memoria. Quod quia 
haec foedissima hominum monstra tanto conatu, tanta vi, tanta in-
genii conantur innocenti affingere pervicacia. Ad Vos, Iudices, ad Ves-
trum, quot quot hic adestis, confugere audeo testimonium et illud 
tanquam firmissimum quoddam scutum nefariorum calumniatorum 
obiectare telis. Vestrum, inquam, neminem adesse puto, quem a mul-
tis retro seculis nota Susannae lateat prosapia, vita pudicissima, hones-
tissimi mores. Nam quamvis genus et proavos, et quae nos fecimus 
ipsi, vix ea nostra putem, tamen quis tanta adeo laboret insania, ut 
neget plerumque fortes creari fortibus et bonis? 
 
 

[30] Quis honestissimos natales magnum ad virtutem posteris cal-
car et incitamentum esse palam non fateatur? At si maiores, si Su-
sannae meae omnes uno quasi intuitu inspiciatis cognatos, quosnam 
ex iis non absolutae pietatis et omnium virtutum non agnoscetis 
antesignanos et parastatas? Patris Chilciae virtus quantum apud Vos 
sibi conciliarit favorem, Israelitae, quid multis attinet dicere? Matri 
Annae, neminem hactenus, qui non optime voluerit, novi vidique. 
Avo ipsius Zachariae pontificalis obtigit dignitas. Cuius si gens nostra 
piis paruisset monitis, fortasse aut patria frueremur incolumi, aut certe 
levius experiremur exilium. Quid proavum magnum illum com-
memorem Chilciam? Quid afflatu Spiritus Divini robustum producam 
Ieremiam, Susannae propatruum? Quid Esdram summum illum in 
hac miserrima conditione populi nostri principem? Qui vir quanta 
polleat prudentia, quanta pietatis ediderit in populum hunc specimina, 
non latere puto quemquam popularium Israelis. Tot sanctissimos pro-
avos, tot summae auctoritatis viros, tot honestissimi nominis a multis 
retro seculis Susanna mea numerat propinquos. 
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straszliwszej zbrodni można się dopuścić w myślach lub słowach, niż 
zelżyć szlachetną krew i chcieć wypalić znamię niesławnej szpetoty na 
życiu najzacniejszego i najczystszego pośród Hebrajczyków rodu z ple-
mienia Judy? Majątek bowiem, który skradnie złodziej, zrabuje ban-
dyta, czy też strawi ogień, można, Ojcowie, na nowo pozyskać wytrwa-
łym trudem i umiejętnością, lecz tego znamienia, które wypali się na 
szlachetnym życiu, nie można nigdy dostatecznie ani żadnym ogniem, 
ani wodą usunąć czy wyczyścić. Zostaje, nie schodzi to znamię, które 
raz zyskamy, i nie pierwej zniknie niźli ludzka pamięć. A to dlatego, że 
te potwory w ludzkiej skórze z takim wysiłkiem, z taką mocą, z tak 
wielkim uporem starają się postawić takie zarzuty niewinnej kobiecie. 
Do Was, Sędziowie, do Was wszystkich ośmielam się zwrócić z prośbą 
o świadectwo i tę jak gdyby najmocniejszą tarczę wystawić na pociski 
podłych oszczerców. Nie ma, powiadam, spośród Was nikogo, komu 
nieznany byłby dawny ród Zuzanny, jej życie tak pełne skromności 
i obyczaje najwyższej próby. Albowiem chociaż ród, przodkowie i to, 
co zdziałaliśmy sami, z trudem tylko można by uznać za własne, któż 
jednak do tego stopnia jest szalony, iżby zaprzeczał, że dzielni naj-
częściej z dzielnych i dobrych się rodzą? 

[30] Kto jawnie by nie przyznał, że szlachetni rodzice są wielkim 
impulsem i zachętą do cnoty dla swego potomstwa? A jeśli przodków, 
jeśli wszystkich krewnych mojej Zuzanny ogarniecie niejako jednym 
spojrzeniem, ilu z nich nie uznacie za heroldów i obrońców cnoty? Jak 
wielką u Was, ludu Izraela, zapewniła sobie łaskę cnota jej ojca, Chil-
kiasza, cóż więcej potrzeba tu mówić? Nie znam nikogo, ani nie 
widziałem, kto by nie życzył jak najlepiej jej matce Annie. Zacha-
riaszowi, jej dziadkowi, przypadła godność kapłańska. Gdyby nasz lud 
posłuchał jego zbożnych przestróg, być może albo byśmy się cieszyli 
nietkniętą ojczyzną, albo też lżej byśmy przynajmniej znosili wygna-
nie. A cóż mam rzec o jej wielkim pradziadku Chilkiaszu? Cóż po-
wiem o silnym dzięki tchnieniu Ducha Bożego Jeremiaszu, bracie 
pradziadka Zuzanny? Cóż o tym Ezdraszu, naszego ludu najwyższym 
przywódcy w obecnym naszym nędznym położeniu? Nie sądzę, aby 
było skryte przed kimkolwiek z ludu Izraela, jaką ten człowiek posiadł 
roztropność, jak wielkie dał dowody miłości wobec tego ludu. Tak 
wielu czcigodnych przodków, tylu mężów tak wielkiej powagi, tak
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[31] Unam ne illam putridum optimi stipitis iudicetis termitem et 

degeneris stolonem arbusculae? Absit! Veris quidem amoenos pruino-
sus depascitur aer flosculos, animum virtutum innutritum oblecta-
mentis nulla facile de statu deicit carnis voluptatula? At fortasse pro-
prio in tantum nefas lapsa est vicio? Sed unde hoc quispiam, ne dicam 
dicere, sed suspicari queat? Quanta sedulitate sacras conciones fre-
quentarit, quanta cum attentione iis vacarit, quanto conatu divinis 
monitis conformem vitam degere studuerit, testatur summa in Deum 
pietas, in orationibus, in ieiunio assiduitas, frequens de rebus divinis 
colloquium, in administranda re familiari vigilantia, in parentes reve-
rentia, in virum observantia, in liberos, in familiam severa animad-
versio, in egenos liberalitas. Ille denique non arte quaesitus, sed ad 
ipsius modestiae nutum formatus incessus, ille vel ad mariti alloquium 
faciem purpurans coniugis pudor, quid aliud nisi vivum ac nobile om-
nium virtutum exemplar exhibebat et speculum limpidissimum? 

 
 
 
[32] Sed quorsum tot testimonia innocentis in marita vitae, tot 

probitatis produco monumenta? Quid sunt tandem istae senum prae-
sumptiones, quid aliud, quam aranearum telae ex virulenti quidem 
animi eductae precordiis, sed vel levissimo veritatis afflatu dissipabiles? 

 
[33] Reliqua duo probationis membra non modo temerariae, quae 

a perversis fingi solet, vim habent praesumptionis, adeo ut omnia 
poetarum fragmenta, omnes vetularum nugas, nenias et affanias levi-
tate superent et mendacia quaeque mendacissima. Indigna quae ab 
istis proferantur in hoc loco audiantur, nedum ut in disquisitionem 
admittantur, tam turpia sive somnia petulcorum senum sive deliria. 
Quocirca, Iudices Aequissimi, haec cum ita sint, cumque palam sit per 
exceptiones meas senum probationes tanquam paleas in ventos spar-
sas disparuisse, submisse peto, ut Susanna integritati famae restituatur, 
senes ex lege calumniatorum poenam subeant. 
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wielu najlepszej sławy od wielu wieków moja Zuzanna liczy sobie 
krewnych. 

[31] Czyż sądzicie, że ona jedna jest uschłą gałęzią najzdrowszego 
pnia? Zdziczałym odrostem drzewka? Niech Pan Bóg broni! Mroźny 
wiatr warzy wdzięczne kwiaty wiosny, lecz charakteru wyrosłego wśród 
rozkoszy cnót żadna rozkosz cielesna nie strąci łatwo z wysokości. 
A może to wskutek własnego występku Zuzanna popadła w tak wielkie 
nieszczęście? Lecz jakże mógłby ktokolwiek, już nie mówię, tak o niej 
powiedzieć, lecz choćby ją podejrzewać? Wielki zapał, z jakim odwie-
dzała święte zgromadzenia, skupienie, z jakim brała w nich udział, 
sumienność, z jaką starała się wieść życie stosowne do Bożych naka-
zów — świadectwem tego wszystkiego są: najwyższa cześć okazywana 
przez nią Bogu w modlitwach, wytrwałość w postach, częsta rozmowa 
o sprawach Bożych, pilność w zarządzaniu rodzinnym majątkiem, sza-
cunek dla rodziców, posłuszeństwo wobec męża, troskliwość wobec 
dzieci i rodziny, szczodrość dla ubogich. A wreszcie ten sposób poru-
szania się — nie sztucznie wyćwiczony, lecz ukształtowany według 
skromności albo ta wstydliwość zdobiąca twarz małżonki rumieńcem 
na dźwięk słów małżonka, czegóż innego dostarczały, jeśli nie żywego, 
prawego przykładu i przejrzystego odbicia wszelkich cnót? 

[32] Lecz dokądże mam dostarczać tak wielu świadectw niewin-
ności w życiu żony, tak wielu oznak jej uczciwości? Czymże wreszcie 
innym są urojenia starców, czymże one są, jeżeli nie nićmi pająków 
wysnutymi z jadowitej siedziby umysłu, lecz takimi, które łatwo roz-
proszyć może najlżejszy nawet powiew prawdy? 

[33] Pozostałe dwa człony dowodzenia mają zaledwie charakter 
zuchwałych urojeń, bo wymyślane są zwykle przez ludzi perfidnych, 
i to do tego stopnia, że przewyższają wszelkie zmyślenia poetów, wszy-
stkie błahostki, głupstwa i paplania staruch, a nawet najkłamliwsze 
kłamstwa. O niegodziwościach, które się z nich biorą, można w tym 
miejscu posłuchać, byle tylko nie zostały uznane za dowód, tak są 
bowiem haniebne marzenia czy też rojenia bezwstydnych starców. 
Dlatego, o Sędziowie Najsprawiedliwsi, skoro tak to wygląda i jest 
oczywiste, że pod wpływem moich zarzutów procesowych dowody 
starców wzleciały jak plewy rozwiane na wietrze, proszę uniżenie, aby
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   CLEOPHAS 
[34] Audiverunt iudices lites vestras summa patientia, attentione, 

cuiusmodi autem sint, non sine aliqua animi intellexerunt perturba-
tione. Si votis agendum esset, praestaret, ut ego quidem iudico, cau-
sam amicorum potius componi interventu, cum stricto iuris persequi 
rigore, eiusque tanta verborum contentione urgere decisionem. Quid 
enim aliud agitis, quid probationes, quid exceptiones vestrae volunt, 
quam ut postquam satis utrinque litigatum fuerit, pars utraque populi 
fiat ludibrium et ignominiae exponatur publicae. Verum tamen hac in 
parte nihil cuiquam quicquam praeiudicatum volumus. Interim tamen 
dum de causa in consilio amplior instituitur deliberatio, tantisper par-
tes secedant et foras se recipiant. 
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Zuzannie przywrócić czystość nieskalanej czci, starcy zaś, by ponieśli 
ustawową karę za fałszywe oskarżenie. 

 KLEOFAS 
[34] Sędziowie wysłuchali waszych wystąpień z największą cierpli-

wością i uwagą i nie bez pewnego zakłopotania pojęli, jakiego są one 
rodzaju. Jeśli tylko byłoby to możliwe, należałoby, jak sądzę, sprawę 
zakończyć raczej ugodą przed przyjaciółmi, niż ciągnąć ją dalej, trzy-
mając się kurczowo litery prawa i tak nieustępliwie domagać się wy-
dania wyroku. Czegóż bowiem innego dokonacie, co innego mogą 
sprawić wasze dowody, wasze zarzuty procesowe, niż to, że kiedy już 
sprawa zostanie wystarczająco wyjaśniona przed sądem, obie strony 
staną się przedmiotem drwin ludu i wystawią się na publiczną hańbę. 
Lecz nie chcemy, aby cokolwiek w tym względzie zostało z góry prze-
sądzone na rzecz którejś strony. Tymczasem jednak, dopóki w tej spra-
wie nie zostanie powzięty głębszy namysł, niech strony się rozejdą 
i wyjdą na zewnątrz. 

 



Susanna, ex Danielis 13. tragoedia, Interscenium II  
 

132 

I N T E R S C E N I U M  II 
Nemo, Omnis, Nihil 
Praemittent mutas aliquot gesticulationes, post ad se conversi:  
 

 N[EMO] 
   Tu quis? 

   O[MNIS] 
   Tu vero quis? 

   NIH[IL] 
   At tu quis? 

   N[EMO] 
   Ego NEMO. 

   O[MNIS] 
 5  Ego OMNIS. 

   NIH[IL] 
   At ego NIHIL. 
 

Omnia NEMO potest; NEMO sapit omnia solus. 
Quicquid agunt homines, facit OMNIS in omnibus autor. 
Ex NIHILO totus, qui cernitur, exstitit orbis. 

 10 NEMO animos Superum novit sensusque latentes. 
Artem arti OMNIS iungit, quem ars beat artis ab arte. 
Scire tuum NIHIL est, nisi te scire hoc sciat alter. 
NEMO sorte sua vivit contentus, et intra 
Fortunam didicit NEMO manere suam. 

 15 Est cum sorte sua cur litiget OMNIS, et OMNIS 
Non aliis, sibi sed proximus esse velit. 
Mirus homo NIHIL est, aliquid ponensqe negansque, 
Quodque negat statuens, quod statuitque negans. 
NEMO sacerdotum luxum vitamque supinam,
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I N T E R S C E N I U M  I I 
Nikt, Każdy, Nic 
Najpierw pokazują coś na migi, a następnie zwracają się do siebie: 

 

   NIKT 
 Ktoś ty?  

    KAŻDY 
 A ty kto? 

  NIC 
 A ty? 

  NIKT 
 Jam jest NIKT. 

  KAŻDY 
 5  Jam KAŻDY. 

  NIC 
 Ja zaś — to NIC. 
 
NIKT wszystko może; NIKT sam z siebie wie wszystko. 
Cokolwiek czynią ludzie, WSZYSTKIEGO sprawcą jest KAŻDY. 
Z NICZEGO powstaje cały znany świat. 

 10 NIKT poznał Niebian dusze, ich myśli głęboko skryte. 
KAŻDY łączy sztukę ze sztuką, kto w sztuce ze sztuki spełniony. 
Jest NICZYM to, co wiesz, jeśli inny wie, że to wiesz. 
NIKT bardzo zadowolony żyje ze swego losu, 
NIKT też uczy się tego, jak ma w losie swym trwać. 

 15 Jest powód, który KAŻDEMU z losem się każe borykać 
I dla którego KAŻDY woli sobie niż innym być bliski. 
NIC to człowiek niezwykły — uznając coś i negując, 
To, co neguje, uznaje; to, co potwierdził, neguje. 
NIKT krytykuje przepych i gnuśne życie kapłanów,
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 20 NEMO audet mores carpere voce malos. 
Non tacet OMNIS, ait: ‘pater o pie, siccine vivis 
Qui facienda doces, non facienda facis?’ 
Scit tacuisse NIHIL, qui vulnera prodit amici. 
Et fecisse NIHIL, dum facit usque, putat. 

 25 NEMO per innocuos mores emergit, it exul 
Virtus et Candor per fora, templa, scholas. 
OMNIS ubi favor est, ubi factio, prensat amicos. 
OMNIS et invidia, cur agitetur, habet. 
Hoste caret NIHIL et NIHIL atro dente Theonis, 

 30 Sacrilega NIHIL est, quod caret invidia. 
NEMO errore caret, NEMO sibi cavit ubique. 
Omnibus error inest, non errat in omnib[us] OMNIS. 
Errat is, in vita qui credit, quod NIHIL erret. 
Hoste caret NEMO, NEMO tutissimus audit. 

 35 OMNIS et ipse suum Iudan habet atque Doegum. 
Heu, NIHIL in invitis fas quemquam fidere divis. 
NEMO vagam stabili Fortunam temperat orbe. 
OMNIS et exultat dum nutum fata sequuntur. 
Est NIHIL in terris, quod non fera fata lacessant. 

 40 NEMO hominum est gnarus Fati Sortisque futurae. 
OMNIS in ambiguo nutat certamine Sortis. 
Saepe NIHIL metus est streperis rumoribus ortus. 
NEMO omnes linguas sine praeceptoribus hausit. 
Quod didicit, docuisse potest arte OMNIS in omni. 

 45 Qui se scire NIHIL, scit vere, is doctus abunde est. 
NEMO voluptatem nullis languorib[us] explet. 
OMNIS luxuriem quondam deplorat amicam. 
Qui NIHIL intrivit, NIHIL idem exesse tenetur. 
NEMO fidem reperit, sua dum periuria celat. 

 50 Rebus in humanis, quod res est, creditur OMNI. 
NIL oculata manus credit, nisi cernat id ipsum. 
NEMO hominum, quamvis sapiens, sapit omnibus horis, 
Desipit interdum vel prudentissimus OMNIS. 
Tu NIHIL invita dices faciesque Minerva. 

 55 NEMO, quae placeant, stupido facit omnia vulgo.
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 20 NIKT też waży się głośno ganić ich złe obyczaje. 
Nie milczy KAŻDY, lecz mówi: „pobożny ojcze, tak żyjesz, 
Ty, który uczysz, co czynić, sam, jak należy, nie czynisz?” 
Wie, że zmilczał NIC ten, kto rany przyjaciół rozgłasza. 
NIC sądzi, że uczynił, choć nadal wciąż jeszcze czyni. 

 25 NIKT dzięki obyczajom wznosi się wysoko, idą zaś na wygnanie 
Cnota i Czystość po szkołach, świątyniach i rynkach. 
Tam, gdzie ważne poparcie, gdzie liczy się własne stronnictwo, 
KAŻDY zjednuje przyjaciół, ma powód, by zazdrość go gryzła. 
NIC jest wolne od wroga, czarnego zęba Teona, 

 30 NIC wolne jest całkowicie od bezbożnej zazdrości. 
NIKT jest wolny od błędu, NIKT zewsząd się zabezpiecza. 
We wszystkim zawiera się błąd, nie błądzi we wszystkim KAŻDY. 
Błądzi ten w życiu, kto wierzy, że błądzi NIC. 
NIKT pozbawiony jest wroga, NIKT całkiem bezpiecznym jest zwany. 

 35 KAŻDY ma swego Judasza, ma i swego Doega. 
I nawet wbrew woli bogów KAŻDEMU w NIC wierzyć się godzi. 
NIKT stałością panuje nad zmiennym kołem Fortuny . 
KAŻDY też bardzo się cieszy, gdy losy idą za wolą. 
NIC jest na ziemi, którego okrutne losy nie dręczą. 

 40 NIKT świadomy jest Fatum i ludzi losu przyszłego. 
KAŻDY w zwątpieniu się waha, poddany zmienności Fortuny. 
Często NICZYM jest lęk, z plotek zrodzony rozgłośnych. 
NIKT wszystkie języki wchłonął bez wsparcia nauczycieli. 
KAŻDY we wszelkiej sztuce dokaże, że ją opanował. 

 45 Kto wie, że naprawdę wie NIC, ten dostatecznie jest mądry. 
NIKT żądzę zaspokaja jedynie melancholią. 
KAŻDY niekiedy narzeka na ulubione luksusy. 
Ten, kto wszedł do NICZEGO, z NICZEGO także wyjść musi. 
NIKT wiarygodność zyskuje, gdy skrywa krzywoprzysięstwa. 

 50 W rzeczach ludzkich KAŻDEMU daje się wiarę, to ludzka rzecz. 
W NIC ręka widząca wierzy, choć sama go nie poznała. 
Wśród ludzi NIKT, choć mądry, nieustannie myśli, 
KAŻDY, i najroztropniejszy, traci niekiedy rozum. 
Ty powiesz NIC i NIC zrobisz, kiedy Minerwa niechętna. 

 55 NIKT czyni wszystko to, co ciemny lud kupić może.
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OMNIS amat placuisse viris, quos sentit amicos. 
OMNIA sunt ingrata, NIHIL fecisse benignum est. 
NEMO bonus, NEMO est ex omni parte beatus. 
Cui satis est, quod habet, nefaustus is OMNIS habetur. 

 60 NIL stabile in mundo est, NIHIL omni ex parte beatum. 
Omnia NEMO facit, dat NEMO damna per urbem, 
NEMO rapit, NEMO quaerere rapta cupit. 
OMNIS habet, varia cur suspicione laboret, 
Regna ubi trux Iuno, Livor inersque tenent. 

 65 Fac, fecisse nega: NIHIL est te iudice factum, 
NIL lupus ipse facit, turbat at agnus aquas. 
Cum peccent omnes, NEMO sine crimine vivit. 
OMNIS habet varias aures, oculosque sequaces. 
Tange NIHIL dicesque NIHIL sine corpore tangi. 

 70 NEMO in amore sapit, NEMO est in amore fidelis. 
Fallitur OMNIS amans, vel amicum fallit amantem. 
Est NIHIL omnis amor, qui non virtute calescit. 
NEMO potest dominis simul inservire duobus, 
OMNIS habet dominos uno sub nomine plures. 

 75 Sole sub hoc NIHIL est domino dominaque solutum. 
NEMO curat equos, NEMO huc discursat et illuc, 
Pro domino NEMO est anxius, atque domo. 
OMNIS amat bonus oeconomus, bonus hospes haberi, 
Ultimus esse ubivis, primus et OMNIS amat. 

 80 Cui NIHIL est, pleno fundit NIHIL omnia cornu. 
Amissas NIHILI pendit amicus opes. 
OMNIBUS est NEMO, sibi quam iucundior ipsi 
OMNIBUS et semper NEMO placere potest. 
OMNIS in alterius vitiis Epidaurius anguis. 

 85 OMNIS amat Famae murmura vana levis. 
Est NIHILI ingenuus, quem nominis ardor honesti 
Non tenet: esse putat NIL tria, quinque NIHIL. 
NEMO quas congessit opes, hinc auferet idem, 
Auferet OMNIS idem, quod nascens intulit Orbi. 

 90 Sunt NIHIL argenti, quin pondera sunt NIHIL auri. 
NEMO est in terris, qui semper vivere possit.
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KAŻDY podobać się lubi tym, w których widzi przyjaciół. 
WSZYSTKO jest nieżyczliwe, NIC życzliwym uczynkiem. 
NIKT jest dobry, NIKT pod każdym względem szczęśliwy. 
KAŻDY ZAŚ, kto ma dość, uchodzi za nieszczęsnego. 

 60 NIC trwałe jest na tym świecie, NIC z każdej strony szczęśliwe. 
Wszystkiego NIKT dokonuje, NIKT szkody w mieście wyrządza, 
NIKT rabuje i NIKT pragnie uzyskać łup. 
KAŻDY ma powód do tego, by różne mieć podejrzenia, 
Tam, gdzie okrutna Junona i Zawiść tchórzliwa rządzą. 

 65 Czyń i zaprzeczaj, żeś sprawcą, gdyś sędzią — stało się NIC, 
Sam wilk NIC uczynił — wodę baranek zmącił. 
Podczas gdy wszyscy grzeszą, NIKT bez winy żyje. 
KAŻDY ma uszy niestałe i oczy pełne czujności. 
Dotknij NICZEGO, a powiesz, że NIC, choć bez ciała, dotknąć się da. 

 70 NIKT jest mądry w miłości, w miłości jest wierny NIKT. 
KAŻDY, kto kocha, daje się zwodzić, lub zwodzi swego kochanka. 
NICZYM jest wszelka miłość, której nie grzeje cnota. 
NIKT potrafi dwóch panów sługą być równocześnie, 
KAŻDY ma wielu pod jednym imieniem panów. 

 75 Pod słońcem tym NIC jest od pana lub pani wolne. 
NIKT troszczy się o konie, NIKT to tu, to tam biega, 
O pana i domostwo troszczy się tylko NIKT. 
KAŻDY kocha być uważany za gospodarza dobrego i pana, 
KAŻDY uwielbia być wszędzie i pierwszym, i ostatnim. 

 80 Kto ma NIC, temu NIC z rogu pełnego nalewa. 
Przyjaciel za NIC uważa stracony majątek. 
NIKT jest milszy dla wszystkich, niż dla siebie samego, 
KAŻDEMU i zawsze NIKT może się bardzo podobać. 
KAŻDY dla wad innego wężem jest z Epidauros. 

 85 KAŻDY niestały kocha próżne pomruki Famy. 
Na NIC jest ten szlachetny, co swego imienia nie broni, 
NIC ma trzy, jego zdaniem, NIC-EM zaś pięć sobie liczy. 
NIKT dobra, które zgromadził, stąd zabierze ze sobą, 
KAŻDY zabierze to samo, co rodząc się, przyniósł na świat. 

 90 NICZYM jest waga srebra, co więcej, NICZYM i złota. 
NIKT jest na ziemi tym, który żyć może wiecznie.
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Vita via est OMNI, mors OMNI meta laborum. 
Vita hominum NIHIL est, spe luditur, excidit ausis. 
 
NEMO sibi moritur, NEMO post funera vivit. 

 95 OMNIS habet vitae pius arrham in corde beatae. 
Mens confisa Deo NIHILI mortalia pendit. 
NEMO inter vanas vult res vanissima haberi, 
Vanus at est NEMO, OMNIS vanus et OMNIA vana, 
Et redit in NIHILUM quod fuit ante NIHIL. 
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Życie jest drogą KAŻDEGO, KAŻDEGO trudów śmierć kresem. 
NICZYM jest życie ludzkie, daje się zwodzić nadziei, zuchwałym 

 [umyka. 
NIKT sobie umiera, NIKT żyje życiem po śmierci. 

 95 KAŻDY pobożny ma w sercu szczęsnego życia zadatek. 
Myśl w Bogu ufność kładąca za NIC ma rzeczy śmiertelne. 
NIKT chce być uznawany za rzecz najmarniejszą z marnych, 
A przecież marny jest NIKT, marny KAŻDY i WSZYSTKO marnością, 
I do NICZEGO powraca, co wcześniej już było NICZYM. 
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A C T U S  T E R T I U S  
[S c a e n a  p r i m a]  
[Cleophas, Sadocus, Azarias, Melchias, Ananias, Midian, Ioachim] 
 

 CLEOPHAS 
[1] Statum controversiae, Patres Hebr[aei], tam ex libello accusa-

tionis litisque contestatione, quam ex allegatis probationum exceptio-
numque praesidiis, probe, uti non dubito, intellexistis. Causam atrocis 
agitari sceleris ac flagitii animadvertitis et quidem criminaliter agi ad 
vindictam publicam. Causa igitur ad Vestram religionem pertinet, 
Iudices, ut cuncta, qua in causa vel defensionem vel confutationem 
adducta fuere bona fide, summa etiam diligentia excutiatis, certum et 
animi praemeditatione conceptum iudicium constituatis. 

 
 
[2] Neque quid alterutra partium in nobis desideret, sed quod recta 

dictat ratio, lex iubet, exempla probant, prudentum responsa stabi-
liunt, omnino decernatis. Depromite igitur animi sensa Vestri, sepo-
nite alia cogitata, quae vel corrumpere, vel impedire possunt indi-
cendo, et libere ex legum iurisque formula, libere inquam, quod ius-
tum et aequum visum Vobis fuerit pro rei causaeque evidentia citra 
personarum respectum pronuntiare. 

 
 

   SADOCUS 
[3] Equidem, Praetor Spectatissime, quid loquar, quid pronuntiem, 

mihi haud suppetit. Etsi enim is ego esse haberique nolim, Iudices, qui 
improbitati patrocinari, pulvillos substernere nequitiae cupiat, tamen 
non in hac causa nimis properandum, sed deliberandum diutius esse 
censeo. Causa enim lectissimos summaque dignitate celebres tangit 
viros, tangit feminam omni laude antehac dignissimam, iis parentibus 
ac maioribus ortam, qui sanguine suo nostram dignitatem, populorum 
salutem, ditionis totius tranquillitatem atque libertatem tutati sunt, 
tangit maritum exploratae fidei virum et candoris hoc seculo rarissimi.



Zuzanna, tragedia z 13. rozdziału Księgi Daniela, Akt trzeci, Scena pierwsza  
 

141

A K T  T R Z E C I  
S c e n a  p i e r w s z a  
Kleofas, Sadok, Azariasz, Melchiasz, Ananiasz, Midian, Joachim 
 

 KLEOFAS 
[1] Nie wątpię, że właściwie zrozumieliście, Ojcowie Hebrajscy, stan 

sporu prawnego, zarówno według aktu oskarżenia i stwierdzenia 
sporu, jak również z przedstawionych dowodów i zarzutów. Zauwa-
żyliście, że wniesiona jest sprawa o zbrodnię i czyn haniebny, sądzona 
w drodze postępowania karnego zmierzającego do publicznego wy-
mierzenia kary. Jej wynik zatem zależy od Waszej, Sędziowie, sumien-
ności i wszystkiego, cokolwiek w sprawie zostało w dobrej wierze 
przytoczone albo dla obrony, albo dla zbicia zarzutów, abyście z naj-
większą starannością wydali niewzruszony wyrok, powzięty po uprzed-
nim wstępnym przemyśleniu. 

[2] Nie dbajcie o to, czego którakolwiek ze stron od nas by się do-
magała, lecz postanówcie wyłącznie to, co podpowiada zdrowy roz-
sądek, nakazuje prawo, potwierdzają przykłady, umacniają wypowie-
dzi znawców prawa. Ukażcie zatem Wasze wewnętrzne nastawienie, 
odłóżcie inne myśli, które mogą albo zepsuć, albo przeszkodzić w de-
dukcji, ale wydajcie niezawiśle wyrok oparty na ustawie i prawie; 
wydajcie, powiadam, orzeczenie na podstawie formuły prawnej, tak 
jak to wyda się Wam sprawiedliwe i słuszne dla wyjaśnienia sprawy, 
nie mając względu na konkretne osoby. 

 SADOK 
[3] Nie przychodzi mi łatwo, Najczcigodniejszy Przewodniczący, 

powiedzenie tego, co mam przedstawić. Chociaż bowiem nie chciał-
bym, Sędziowie, ani takim być, ani też uchodzić za tego, który pragnie 
służyć pomocą niegodziwości i mościć jej posłanie, uważam jednak, że 
nie należy w tej sprawie nadmiernie się spieszyć, lecz raczej rozważyć 
ją dłużej. Dotyka bowiem ona ludzi najwyborniejszych i najwyższej 
rangi, dotyka kobiety wcześniej najgodniejszej wszelkiej pochwały, 
urodzonej z rodziców i przodków, którzy własną krwią ocalili naszą 
cześć, dobro ludów, spokój i wolność całego panowania, dotyka męża
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Quae omnia si prout decet et fas est, ex amussi expendantur, altiori 
certe opus habebunt indagine, quam ut, quod utrinque profertur, non 
ex rei gestae fundamento, sed ex praesumptionum formatum consis-
tere iure possit firmitudine. Quamvis illae, si sinistrae exortes sint 
suspicionis, in civilibus sane quod volunt, plane probent, in crimi-
nalibus vero et capitis periculo vix semiplenam probationem impleant; 
et hinc de iure hoc in casu fieri assolet, ut numquam ex praesump-
tionibus reus capitaliter, sed poena et animadversione leviori puniatur, 
siquidem actio ex praesumptione facinoris non sufficit ad condemna-
tionem. Ex adverso autem ad absolvendum et iudicio liberandum, 
satis superque sit sufficiens, quoniam defensionis et absolutionis causa 
favorabilior est, quam condemnationis, eo quod convenientius et con-
sultius est obnoxium crimini absolvi, quam innocentem condemnari. 
 
 
 
 

[4] Cum igitur ex meris probationes conflatae sint coniecturarum 
praesumptionumque argumentis, hoc unum adhuc restare iudico, 
nempe actoribus et delatoribus licentiam et facultatem concedendam 
esse, ut evidentioribus rem planam et omnibus perspicuam reddant 
indiciis, quo recte riteque iusta ac legitima inde extrui possit contro-
versiae decisio. 

 

   AZARIAS 
[5] Grave est, Viri Lectissimi et Prudentissimi, sententiam dicere, 

gravius in causa dubia et variis intricata modis dicere, gravissimum ex 
tempore et apud viros graves dicere et certi quid statuere. Quis adeo 
lynceis vel aquilinis praeditus umquam vixit oculis? Quis umquam ea 
ingenii iudiciique excelluit industria, ut ad intima causae momenta, 
citra evidentissimam rei controversae demonstrationem penetrarit? Ita 
et nobiscum comparatum est, qui hanc causam suscepimus diiudi-
candam: illi affirmant et aiunt; hic negat et veritati repugnare singula 
asserit; probant illi et intentionem suam tum praesumptionum, tum 
oculorum vocisque in ipso facto exertae infallibilitate. 
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wypróbowanej wierności i nieskazitelności niezwykle w dzisiejszych 
czasach rzadkiej. Jeśli to wszystko miałoby zostać dokładnie rozwa-
żone tak, jak należy i jak się godzi, będzie wymagało z pewnością 
dochodzenia wnikliwszego niż to, które przedstawiają obie strony, a to 
nie opiera się na czynie faktycznie dokonanym, lecz z pewnością 
jedynie na domniemaniach. W sprawach cywilnych bowiem, o ile nie 
byłoby to obarczone podejrzeniem działania podstępnego, jasno do-
wodziłoby zamiarów stron, jednak w sprawach kryminalnych i zagro-
żonych karą śmierci miałoby zaledwie wagę dowodu niepełnego; stąd 
w takim wypadku z mocy prawa dzieje się zwykle tak, że oskarżonego 
nigdy nie karze się śmiercią tylko na podstawie domniemania, lecz 
poddaje się go karze lżejszej, zwłaszcza, jeżeli postępowanie prowa-
dzone na podstawie podejrzenia nie wystarczy do skazania. I na od-
wrót, do uwolnienia i odstąpienia od wyroku skazującego zupełnie 
wystarczy, że sprawa jest mniejszej wagi i zawsze sprzyja się raczej 
obronie niż oskarżeniu, gdyż lepiej i mądrzej jest uwolnić sprawcę 
przestępstwa, niż skazać niewinnego. 

[4] Skoro więc rozdmuchuje się dowody jedynie na podstawie 
poszlak i przypuszczeń, pozostaje, jak sądzę, tylko jedno, a mianowicie 
udzielenie oskarżycielom, będącym zarazem donosicielami, pozwo-
lenia i danie im możliwości, aby przedmiot sprawy uczynili jasnym 
i przejrzystym dla wszystkich poprzez przedstawienie mocniejszych 
dowodów po to, by można było w słuszny i właściwy sposób przy-
gotować rozstrzygnięcie sporu. 

 AZARIASZ 
[5] Trudną w ogóle jest rzeczą, Mężowie Najwyborniejsi i Najroz-

tropniejsi, ogłaszać wyrok, tym trudniejszą, o ile dotyczy to sprawy 
budzącej wątpliwości i zawikłanej, najtrudniejszą zaś — z miejsca 
przemawiać do ludzi poważnych i postanowić coś konkretnego. 
A prócz tego, czy kiedykolwiek istniał ktoś obdarzony oczami rysia lub 
orła? Któż kiedykolwiek wyróżniał się taką zdolnością charakteru 
i sądu, iżby wniknął we wszystkie najdrobniejsze szczegóły sprawy, 
poza najbardziej oczywistym ukazaniem kwestii będącej przedmiotem 
sporu? Tak właśnie zdarzyło się nam, którzy tę sprawę podjęliśmy 
do rozstrzygnięcia: tamci twierdzą coś i składają zeznania; Joachim
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[6] Hic ex eodem fonte haustis exceptionum fulcris actionem non 

perimit quidem, sed ita elidit, ut causa in medio relinquatur dubia, 
neque satis integrum sit iudici, quam diu controversia hinc et illinc 
fluctuat, hunc in modum certi aliquid definire et sententiam ex aequo 
pronuntiare, donec ambiguus iste causae conflictus ad certae ac indu-
bitatae demonstrationis revocatus fuerit cynosuram. Quocirca et ego 
in eam descendo sententiam e re iudicum litigantiumque fore, ut si 
quid actor amplius habet, replicet, reus contra duplicet et sine omni 
dubitationis alea momenta causae evidentiora tum evadent, et quor-
sum omnia et singula tendant, explicatius videbitur. 

 
 
 

   MELCHIAS 
[7] Libere et aperte iussus sum dicere, Iudices Eminentissimi, 

libere proinde quid sentiam, edisseram. Mentem enim iudicis, vocem 
votaque libera esse oportet, et per plana passu libero ferri, anfractus 
et diverticula nescire sententiarum. Susannam ego, Iudices, vigore 
probationum, quas senes adferunt, tam effrenata turpidinis ream per-
agi posse numquam mihi persuaderi patiar. Ingressam enim hortum 
domesticum cum ancillis, illisque allatum lotioni necessaria domum 
excurrentibus, tam subito scelus festinatum perpetrasse, vix credibile 
esse statuo. Illa vero, quae subtexuntur, abeuntibus pedisequis intra 
fruticeta se recepisse, nunc super carecta prominente oculorum pro-
spectu omnes horti explorasse angulos, cumque senes lento ac titu-
bante (ita enim loquuntur) passu adreperent, vocemque ad occur-
sum attollerent adulteri, oraculis valde mihi videntur affinia Aegyp-
tiorum, quorum numina in hortis crescunt, et caepas redolent res-
ponsa deorum. 

 
[8] Multa eiusmodi in hominum alea per veteratoriam ad insidiose 

fallendum versutiam, non raro comminisci ab iis, quos tantum ausuros
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zaprzecza i zapewnia, że szczegóły nie zgadzają się ze sobą; obie strony 
przedstawiają swoje wersje zarówno w oparciu o przypuszczenie, jak 
i o to, co widziały i słyszały, a co z natury jest niepodważalne. 

[6] Ten tutaj dobytymi z tego samego źródła gromami zarzutów nie 
niweczy wprawdzie oskarżenia, lecz tak je osłabia, że sprawa pozostaje 
dwuznaczna, a sędzia, jak długo spór waha się na obie strony, nie 
może w ten sposób postanowić czegoś pewnego i ogłosić wyroku na 
zasadach słuszności, dopóki w tym, będącym podstawą sprawy, kon-
flikcie nie uda się ustalić stanu faktycznego w sposób pewny i niebu-
dzący wątpliwości. Dlatego i ja przychylam się do tego zdania, że 
będzie rzeczą stosowną dla sędziów i trwających w sporze, aby, jeśli 
oskarżyciel ma coś więcej do powiedzenia, wystąpił z repliką, a z dru-
giej strony obrona wygłosiła na to swoją duplikę i aby bez żadnej wąt-
pliwości, w sposób bardziej oczywisty ujawniły się szczegóły sprawy 
i aby można było wyraźniej zobaczyć, dokąd zmierza wszystko to ra-
zem i z osobna. 

 MELCHIASZ 
[7] Nakazano mi, Sędziowie Najczcigodniejsi, mówić swobodnie 

i otwarcie, swobodnie zatem i otwarcie powiem, co myślę. Godzi się 
bowiem, aby myśl sędziego, jego głos i życzenia były nieskrępowane, 
i aby poruszał się on niby po równinach, lekkim krokiem, nie znając 
zawiłości ani krętactw słownych. Ja, Sędziowie, na podstawie dowo-
dów, których dostarczają starcy, nigdy nie dam się przekonać, że 
Zuzannę można oskarżyć o dopuszczenie się tak szalonego występku. 
Trudno, moim zdaniem, uwierzyć, że weszła do przydomowego ogro-
du ze służącymi, a kiedy one pobiegły do domu, aby przynieść rzeczy 
konieczne do mycia, tak szybko dopuściła się występku. To zaś, co się 
dodaje, że po odejściu służebnych weszła w zarośla, to znów, że wy-
stawiając głowę sponad krzewów przeczesywała wzrokiem wszystkie 
zakątki ogrodu, podczas gdy starcy powolnym i niepewnym krokiem 
(tak bowiem zeznają) podkradali się i podnieśli krzyk na widok cudzo-
łożnika, zdaje mi się podobne do wyroczni Egipcjan, których bóstwa 
rodzą się w ogrodach, a odpowiedzi bogów cuchną cebulą. 

[8] Któż nie wie o tym, że wiele tego rodzaju rzeczy wśród przy-
padków ludzkich nierzadko jest zmyślanych z chytrej przewrotności
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numquam speres, quis nescit? Ecquid vero istud est, Iudices, quod 
senes hortum alienum, tempore alieno, et quidem eo, quod Susannae 
lotionibus ac refrigerio frequentatum fuit ingressi, latere potius, quam 
herae et famularum conspectum subire maluerint? Quaeri sane possit 
non immerito: num illa, num hi priores hortum intraverint? Si isti, et 
quidem soli, quomodo citra heri heraeque et famulitii scitum, et 
clavium horti subministrationem ingredi potuerunt pomarium, si illa? 
Quomodo horti foribus occlusis, clavibus in manibus servatis famula-
rum, isti intra hortum se recipere potuerint? Fateor, Iudices, mihi ista 
aliena quidem ab istis videri hominibus, sed monstro certe propiora 
esse, quam mysterio! 
 
 

[9] Satis est dixisse, quod sentiam, Vos rem penitiori explorari 
scrutinio, ut patiamini, amice officioseque obsecro. 

 

   ANANIAS 
[10] Non est de nihilo quicquid in contrariam sentias partem, Vir 

Consultissime Melchia, non est, inquam, de nihilo, quod Midian et 
Simeon, collegae et assessores nostri, viri vitae integritate, gravitate 
consiliorum, senili prudentia augustaque aetatis praerogativa conspi-
cui, super incestuoso Susannae in medium protulerunt facto; nec 
quicquam enim verisimile est senes eiusmodi grandaevos, atque alte-
rum quod aiunt, ‘in cymba Charontis pedem habentes’, immo Ioachi-
mi amicos, temere adeo litem illi movere, atque coniugem eius infamia 
afficere, turpissima inductos praevaricatione voluisse? Quorsum enim 
istud? Iniuriam fortassis privatam ignominia vindicare velle publica? 
Absit ut credam! Id muliebris temulentiae in bonos non cadit viros. 
Praeterquam quod inter utrosque ad hoc usque tempus firmum inter-
cessit amicitiae vinculum. Susannam, in se fortassis (ut nunc sunt 
feminae) verbis asperiorem, vel gratificari aliqua in re senibus recu-
santem populi ludibrio exponere velle? Non satis assequi possum? 
Quandoquidem adversa et aspera muliercularum verba, benedictio-
nibus vel urbaniore ioci condimento permutat vir bonus, et ‘cum 
larvis luctari’ non sustinens. 
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w celu podstępnego zwodzenia przez tych, których nikt nie podejrze-
wałby, że ważą się na coś takiego? Czyż jest tak, Sędziowie, że starcy, 
wszedłszy do cudzego ogrodu, o porze sobie nieznanej, tej mianowicie, 
o której Zuzanna miała zwyczaj udawać się do kąpieli i zażywać ochło-
dy, woleli raczej ukryć się, niż narazić na dostrzeżenie ich przez panią 
i służące? Można by całkiem słusznie zapytać: czy ona, czy też oni 
pierwsi weszli do ogrodu? Jeśli oni sami, w jaki sposób bez wiedzy 
pana, pani i czeladzi, a także bez dostarczenia im kluczy do ogrodu, 
mogli wejść do sadu? Czyż ona im je dała? W jaki sposób, w sytuacji, 
gdy brama ogrodu była zamknięta, a kluczy strzegli służący, mogli 
wejść do ogrodu? Przyznam, Sędziowie, że to, co widzieli ci ludzie, 
mam za niedorzeczność i niewątpliwie skrywa w sobie ono raczej coś 
z cudu niźli z tajemnicy! 

[9] Lecz dość, że powiedziałem to, co sądzę, Wy zaś, proszę Was 
jako przyjaciel i współsędzia, zbadajcie sprawę dokładniej w dopu-
szczalnych granicach. 

 ANANIASZ 
[10] Nie bez powodu, cokolwiek myślisz przeciwnego, Melchiaszu, 

Mężu Najmędrszy, nie bez powodu Midian i Symeon, koledzy i współ-
sędziowie moi, mężowie wyróżniający się życiem nieskazitelnym, po-
wagą rady, roztropnością podeszłego wieku i szlachetnym przywilejem 
starości, nagłośnili sprawę splamionej występkiem Zuzanny. Czy bo-
wiem jest prawdopodobne, że tacy podeszli wiekiem starcy, czy też, jak 
się mówi inaczej: „będący jedną nogą w łodzi Charona”, co więcej, 
przyjaciele Joachima, tak lekkomyślnie wytoczyli mu proces, a jego 
małżonkę dotknąć zechcieli niesławą, wiedzeni podłą przewrotnością? 
I po cóż to? Czy może po to, by chcieć pomścić prywatną krzywdę 
publiczną zniewagą? Niech Pan Bóg broni, abym miał w to wierzyć! 
Ten przejaw babskiego upojenia na dobrych ludzi nie spada. Poza tym 
między nimi oboma a Joachimem aż do tej pory istniała silna więź 
przyjaźni. Chcieć Zuzannę wystawiać na pośmiewisko ludu za to, że 
w słowach (jak to kobiety) była wobec nich zbyt ostra lub wzbraniała 
się w jakiejś sprawie przyjąć od starców nagrodę? Czyż nie dość wy-
kazuję? Gdy słowa kobietek są nieprzyjazne i szorstkie, wówczas 
roztropny mąż czy to dobrodziejstwami, czy wdzięczniejszą przyprawą
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[11] Iuvenile in senibus effetis et emortualem planta pedum capitis-

que vertice pariter fere proterentibus cespitem, desiderium fingere est 
ver, amoenissimam anni partem, autumno, aestatem, hyemi inutili 
sociare velle contubernio. Morosiores sane aetatis vitio, etiam ubi non 
oportet esse senes. Quis est, qui non videat etiam eos, quorum memo-
rabilis ac prope divina virtus lucem Reipubl[icae] attulit splendidis-
simam, nostros vero tantum sauciatis posse dare affectibus, mihi ut 
persuadeam, nulla ratione induci patiar. Ioachimum autem non di-
luere illa, ut oportet, quae se senes suis usurpasse oculis serio affir-
mant, demiror, cumque ex iis, quae in medium prolata sunt senten-
tiam certam adhuc excerpere nequeam. 

 
[12] Suaserim, amplius audiantur partes et explicatius quam antea 

causam dicant, ut indubia litem sequatur controversiae determinatio. 
 

   CLEOPHAS 
[13] Vota Vestra et sententias dum in unum quasi complico fasci-

culum, Iudices, Vos unanimi consensu ampliorem causae cognitionem, 
planam et evidentem probationum in scelus productionem, directam 
vicissim ad singulas responsionem instanter urgere animadverto. Per-
missum quidem partibus in ipso limine actionis fuit, amicam inter se 
tentarent litis compositionem, quo minus in nervum erumpant, quae 
celare praestitisset, ubi postquam res patefit, victo victorique luctuosa 
pariter est victoria. Verum cum ita obfirmato animo partes esse vi-
deam, ut litem persequi malint, quam componere, Vos etiam in rei 
veritate exploranda promptos deprehendam ac faciles, non moleste 
fero negotium ulteriori per viam iuris permitti disquisitioni, ut veritas 
rei magis eluceat, et quid affectata ista partium sibi velit flexiloquentia, 
detegatur. Vocentur perinde partes! 
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żarciku wpływa na zmianę jej nastroju, nie chcąc „walczyć z duchami 
zmarłych”. 

[11] Wymyślać młodzieńczą żądzę u zgrzybiałych starców, którzy 
zarówno stopami, jak i czubkiem głowy niemal szorują o ziemię, to 
tak, jakby wiosnę, najmilszą z pór roku, chcieć bezmyślnie zrównywać 
z jesienią, latem, czy też zimą. Zrzędliwi są raczej z winy swego wieku, 
nawet wówczas, gdy nie godzi się to starcom. Któż to widział, żeby ci, 
których godna pamięci, niemal boska cnota przyniosła państwu świa-
tłość najjaśniejszą, mogli oddawać się kalekim żądzom — do tego 
nigdy, w żaden sposób przekonać się nie dam. Dziwię się zaś, że — 
inaczej niż wypada — Joachim nie daje wiary temu, co starcy widzieli, 
jak z przekonaniem twierdzą; na podstawie tego, co tu publicznie jest 
nam przedstawione, nie mógłbym, jak dotychczas, wyrobić sobie 
pewnego poglądu. 

[12] Doradzałbym zatem uważniejsze wysłuchanie stron, by bar-
dziej szczegółowo niż dotąd przedstawiły one swoje racje, aby ten spór 
sądowy zakończyć jednoznacznym orzeczeniem. 

 KLEOFAS 

[13] Gdy Wasze, Sędziowie, wypowiedzi i wezwania składam nie-
jako w jedną wiązkę, dostrzegam, że Wy wciąż jednogłośnie nastajecie 
na głębsze poznanie sprawy, jasne i wyraźne przedstawienie dowodów 
zbrodni oraz bezpośrednią odpowiedź po kolei na poszczególne kwe-
stie. Wolno było wszakże stronom u progu procesu czynić starania 
o polubowne rozstrzygnięcie sporu, gdyby tylko nie zakończyły się one 
niepowodzeniem, wówczas wypadałoby ukryć całą prawdę, teraz, gdy 
sprawa się wyjaśnia, na równi smutne będzie zwycięstwo zwyciężo-
nego, jak i zwycięzcy. Lecz skoro widzę strony tak uparte, że wolą spór 
wieść dalej, niźli go zakończyć, a i Was także uznać mogę za skorych 
i skłonnych do zbadania prawdy w tej kwestii, bez wielkiego trudu 
kieruję tę sprawę do dalszego rozpoznania na drodze procesowej, aby 
prawda w tej sprawie rozbłysła jaśniej i by można było zdemaskować 
tę pokrętną mowę obu stron. Niech zatem zostaną przywołane strony!
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   Ad partes 

[14] Quoties simultates inter amicos et familiares inveterascunt, 
malorum omnium secum cacoethes trahunt teterrimum. Tentari viam 
pacis inter partes amicorum interventu voluere iudices, quam cum 
utrinque indefesso contradicendi aversemini studio, tibi Midian serio 
ac severe iniungitur, ut replicam ad exceptiones adversarii nullis am-
plius praesumptionum, coniecturarum vel suspicionum fartam disten-
tamque ambagibus, sed puris et certis et claris rem prout omnino citra 
fucum ac dolum habet, exprimas verbis et sincera oratione. Idem et ad 
te pertinebit, Ioachime, ut si quid habueris, quod amplius directe pro 
defensione maritae tuae excipias, nulla prorsus causae momenta vel 
transiliendo vel dissimulando, candide facias et ingenue. Sic forum, sic 
iudices, sic populares vestros taediosa levabitis molestia, et poenam 
temere litigantium a vobis amoliemini. 

 

   MIDIANIS REPLICA 
[15] Pareo ego mandatis Vestris, Viri Eminentissimi, et parebo tan-

to facilius, quanto id ad officii mei munia, sive iudicem inter Vos, sive 
actorem agam, pertinere certo scio. Et ut brevior sim quam hactenus: 
existimaveram ego, Iudices, defensorem adulterae clementiam potius 
imploraturam Vestram, quam obstinato contendendi studio amplius 
nobiscum certaturum, praesertim, quod infallibilibus praesumptio-
num et palpabilibus istorum oculorum manuumque istarum argu-
mentis flagitii ream suam peregerimus coniugem. 

[16] Nec est homo adeo rudi et incompta simplicitate, ut nesciat, 
quid molliusculae, quid politulae, quid fuco pietatis coloratae in frau-
dem maritorum audeant mulierculae. Quid valida dissimulatio, quid 
aromata, quid pigmenta et tincturae aliud sibi velint, quam ut prae-
tereuntium detestabili quasi fascino oculos vinciant et pectora, omnis 
denique fomites et irritamenta sint libidinis! Quid fraudulentum femi-
narum possit ingenium! Quid doli et mendacis tenax animus probita-
tis! Quid illex ille et annuens ocellus (quem rabbini veteres iam olim 
amoris ‘proxenetam’ dixerunt)! Quid lotiones illae subdiales! 
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 Do stron: 

[14] Ilekroć zakorzeni się nieszczerość między przyjaciółmi i do-
mownikami, pociąga to za sobą najstraszliwsze ze wszystkich nieszczęść. 
Sędziowie chcieli, by między stronami spróbować drogi mediacji 
przyjaciół, lecz skoro nią z obu stron stale gardziliście, odmawiając 
tego, na ciebie, Midianie, z całą powagą oraz surowością nakładamy 
przymus, abyś na zarzuty przeciwnika odpowiedział nie wykrętami 
pełnymi przypuszczeń, domniemań, podejrzeń, wprost od nich roz-
dętymi, lecz jasno i zwięźle wyraził słowami w szczerej przemowie, jak 
ma się rzecz cała, bez fałszu i kłamstwa. To samo także dotyczy ciebie, 
Joachimie, abyś — jeśli masz coś więcej, co mógłbyś w obronie twej 
żony przedstawić — szczerze i uczciwie ujawnił, nie przeskakując ani 
nie zmyślając żadnych zgoła szczegółów sprawy. W ten sposób uwol-
nicie od wielkiej przykrości sąd, sędziów i pobratymców oraz oddalicie 
od siebie karę za pieniactwo. 

 REPLIKA MIDIANA 
[15] Jestem posłuszny Waszym poleceniom, Dostojni Mężowie, 

i będę im posłuszny tym bardziej, że jak wiem na pewno, należy to do 
moich obowiązków, czy to jako jednego z Was, Sędziów, czy oskar-
życiela. By wyrazić się zwięźlej niż dotąd: ja, Sędziowie, uznałem, że 
trzeba prosić raczej o życzliwość Waszą dla obrońców cudzołożnicy, 
niż z nami toczyć zapalczywy spór, zwłaszcza że nieomylnymi i nama-
calnymi dowodami tych oczu i rąk doprowadziliśmy do zasądzenia 
małżonki za zbrodnię. 

[16] Nie ma człowieka tak prymitywnego, tak pełnego prostactwa 
i nieokrzesania, iżby nie wiedział, do czego zdolne są te kobietki 
przymilne, ładniutkie, pokryte różem fałszywej miłości, by oszukać 
męża. Cóż innego miałaby sprawiać ta wielka obłuda, cóż pachnidła, 
cóż szminki i farbki, niż zjednywać oczy i serca przechodzących obok 
jak gdyby szkaradnym powabem; jednym słowem — są podnietą 
i pokusą dla żądz rozmaitych! Ileż mogą zdziałać podstępne zdolności 
kobiet! Ileż charakter zawzięty w podstępach i kłamstwie! Ileż to nie-
godziwe i szydercze oko (które dawni rabini nazwali niegdyś „stręczy-
cielem”)! Ileż owe kąpiele pod gołym niebem! 
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[17] Sic filiae hominum temporibus iam ante diluvionis filios Dei 
venantes in scelus pellexerunt? Sic Balaam pseudopropheta per mere-
triculas Moabitidas ad profana sacrificia et idolorum cultum protraxit 
Israelitas. Sara, matronarum castissima, non visa Pharaoni, sed bonae 
formae nomine a satrapis commendata, parum abfuit, quin nolens et 
inscia in casses incideret pudori suo insidiantium, dum vultu incedit 
retecto, quamvis magistri nostri non frustra Pharaonem Abrahamo 
divitias ingentes contulisse putent. Sic Rachel inspectante Abimelecho 
cum Iacobo lusitans suo, idem propemodum incurrit periculi. Sic De-
lila et formae elegantia, et suavitate vocis fortissimum hominum vinxit 
vicitque. Sic sapientissimum hominum muliercularum greges blan-
dicello verborum lenocinio adeo dementarunt, ut oblitus Dei patrum 
suorum idolis sacrificaverit. Sic Bersabea, nihil mali cogitans, sed 
lotioni dedita corporis, pientissimum regum velut oestro perculit 
amoris. 

 
 
[18] Quid? Putat Ioachimus uxorculam adeo omnis labis, omnis 

sceleris puram vivere, ut ne cogitans quidem peccet? Certe toto errat 
coelo, et sibi ipsi vana persuasione mavult imponere, quam turpitu-
dinem detegere prostibuli. Verum nihil amplius suspicari hic opus est, 
illud tantum, quod iam pridem diximus. Postquam se urgere adeo ni-
mium sentit superioribus, hos oculos, has manus, haec ora, has voces 
testes producimus: quamvis ita hanc causam declaratam esse iudice-
mus, ut nec maiori evidentia, nec ullis opus habeat testibus. Et sane, 
quinam tandem erimus Ioachimo, qui populo, qui iudiciis, qui regi-
mini praepositi sumus Israelis, si fidem verbis derogat nostris, si pla-
niora demonstrationum ab iis exigit documenta, quos aetas grandaeva 
et officii aliter loqui non sinit auctoritas? Si quid contra audet Ioachi-
mus, non desultorie, non perfunctorie, ut in exceptionibus fecit, haec 
ora, hos oculos, has manus, has voces confutet, quaeque mendaciorum 
nomine traduxit, iam re ipsa talia esse ostendat. Secus facile animad-
vertitis, Iudices, eum in re seria nimis iocosum esse et eludere proba-
tionum robur malle, quam elidere. 
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[17] Czy nie w ten sposób córki ludzkie w czasach przed potopem, 
polując na synów Bożych, skusiły ich do grzechu? Tak Balaam, fał-
szywy prorok, za sprawą moabickich dziewek przywiódł Izraelitów do 
ofiar pogańskich i kultu bożków. Niewiele brakło, by Sara, najczystsza 
z matron, wbrew woli i z braku doświadczenia wpadła w sidła tych, co 
nastawali na jej wstydliwość, gdy pojawiła się z odkrytą twarzą, po-
nieważ satrapowie, jeszcze zanim Faraon ją zobaczył, zalecali mu jej 
urodę, choć nauczyciele nasi uważają, że nie na darmo Faraon wielkie 
bogactwo oferował Abrahamowi. Tak Rachela, igrając ze swoim Jaku-
bem na oczach Abimeleka, w to samo nieomal wpadła zagrożenie. Tak 
i Dalila, zarówno wdziękiem postaci, jak słodyczą głosu oczarowała 
i zwyciężyła najdzielniejszego wśród ludzi. Tak też najmędrszego 
z ludzi uwodzicielskim wdziękiem słów chmary kobietek omamiły do 
tego stopnia, że zapomniawszy o Bogu ojców swoich, złożył ofiary 
bożkom. Tak Betszabe, bez żadnych wprawdzie niestosownych myśli, 
lecz zajęta kąpielą ciała, przeszyła najpobożniejszego z władców jak 
gdyby szałem miłosnym. 

[18] Czyżby Joachim uważał, że jego żoneczka do tego stopnia żyje 
wolna od wszelkiego skalania, że choćby myślą nie grzeszy? Z pew-
nością chodzi on z głową w chmurach i woli samego siebie oszukiwać 
próżnym przekonaniem, niż odkryć szkaradę nierządu. Lecz nie ma tu 
potrzeby doszukiwać się niczego więcej, wystarczy to, co już wcześniej 
przedstawiliśmy. Skoro tak bardzo czuje się znękany dowodami przed-
tem przez nas podanymi, te oczy, te ręce, te usta, te głosy bierzemy za 
świadków, chociaż ta sprawa, naszym zdaniem, jest już tak wyjaśniona, 
że ani większej naoczności, ani żadnych innych świadków nie wymaga. 
Kim to będziemy, Joachimie, my, którzy ludowi, sądom, organom 
władzy przewodzimy, jeśli naszym słowom odmówi się wiary, jeśli 
wyraźniejszych od nas wymaga się dowodów, których wiek poważny i 
waga urzędu w innym wypadku nie pozwala podać? Jeśli na coś innego 
waży się Joachim, nie chaotycznie ani powierzchownie, tak, jak uczynił 
to w swoich zarzutach, niechaj te usta, oczy, ręce i słowa odeprze, a 
wówczas z łatwością dokaże, że kłamstwa, które na hańbę wystawił, w 
istocie właśnie nimi są. W przeciwnym wypadku łatwo spostrzeżecie, 
Sędziowie, że w sprawie tak doniosłej jest zupełnie niepoważny i woli 
wyśmiewać nasze dowody, niż je odeprzeć. 
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[19] Sed mihi longius „Iliade” scriptum nasceretur, si omnia per-
peram et frivole ab adversario recitata et adducta iura persequi et 
sigillatim singula discutere vellem. Itaque ne rem amplius non du-
biam, diutius argumentando, ut fit, dubiam faciam, repetitis omnibus 
et singulis, quae hactenus in tota causa sint peracta, concludo et ulte-
riori Vestrae disquisitioni ultro committo. 

 
 

   DUPLICA IOACHIMI 
[20] Quid agam? Et quo me vertam, Iudices, fere nescio. Hinc 

pervicax adversariorum impudentia, inde innocentissimae coniugis 
meae pudor, tam graviter me afficiunt, ut quid faciendum non facien-
dumve sit, vix reperiam. Si cum viris, et non foetidis cadaveribus mihi 
res esset, experirer non amplius iure, sed hac manu vindice, bonae 
causae fretus fiducia. At, o senes impii, quid attinet ex alieno ingenio 
Susannae metiri ingenium? Quid iuvat tot exempla producere, quae ad 
rem vel nihil, vel strictim saltem et apicetenus pertinent? Quis um-
quam exemplis rem probavit et non declaravit potius, cum hoc possint 
exempla, illud ne tantillum quidem. 

 
[21] Videte, Patres, cuiusmodi sint hominum istorum probationes: 

prior mundus obrutus fuit diluvio, quod filiae hominum formae ele-
gantia pellexerint ad peccandum filios Dei, ergo Susanna non inculta 
facie, illice oculo, lotione corporis subdiali pellexit iuvenem in adul-
terium. Egregia sane ratio, et imbelli sine ictu telo persimilis! De 
reliquis idem iudicium scio esse prudentium sive exemplis, sive testi-
moniis. At Betsabae exemplum forte ad rem faciet, et Susannae viva 
quasi in effigie delineabit infortunium? Scilicet utraque istarum eo 
nomine consuetis vacavit lotionibus, ut vi doloque ad turpia traheren-
tur, raperentur, vel ultro proruerent? O periti culices colare et deglut-
tire camelos! Quid Susannae eiusmodi contingere potuit? Ceterum 
quorsum oculos, manus, vocesque vestras testes producitis? His sci-
licet testibus Susannam propudii convincetis? O scelerata capita! Oculi 
adulterii pleni! Manus ad quodvis scelus a rapinam alacres ac promptae!
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[19] Lecz u mnie powstałby rejestr dłuższy od Iliady, gdybym 
zechciał wszystko to roztrząsać, co fałszywie i z lekceważeniem przez 
adwersarza było wymienione, bądź też spisywać przytoczone przez 
niego prawa, lub po kolei wszystkie je rozważać. Dlatego, by kwestii 
oczywistej zbyt długim dowodem, jak to się zdarza, nie uczynić 
wątpliwą, po powtórzeniu wszystkich rzeczy razem i każdej z osobna, 
które dotychczas w całej tej sprawie zostały przywołane, kończę, 
a resztę powierzam Waszej ostatecznej decyzji. 

 ODPOWIEDŹ JOACHIMA NA REPLIKĘ 
[20] Cóż mam uczynić? Dokąd, Sędziowie, się zwrócić, sam już nie 

wiem. Tu zawzięta bezczelność adwersarzy, tam naruszenie honoru 
mej niewinnej żony tak boleśnie mnie dotykają, że z trudem mogę 
stwierdzić, co czynić należy, czego zaś nie czynić. Jeśli z mężami, nie z 
cuchnącym truchłem, miałbym do czynienia, dochodziłbym swoich 
racji już nie prawem, lecz ręką pomsty, ufny w dobry obrót sprawy. 
Wam zaś, niegodziwi starcy, czyż wypada miarą cudzych obyczajów 
mierzyć te — Zuzanny? Cóż daje przytaczanie tak wielu przykładów, 
które do sprawy mają się nijak lub niewiele tylko i bardzo ogólnie? 
Któż kiedykolwiek przykładami sprawę bardziej udowodnił niż objaś-
nił, bo tego przykłady mogą dokonać, udowodnić zaś ani na jotę. 

[21] Widzicie, Ojcowie, jakiego rodzaju są dowody tych ludzi: nim 
potop świat zalał, córki ludzkie uwiodły pięknym kształtem synów 
Boga, z czego ma wynikać, że Zuzanna swoją piękną twarzą, nieskrom-
nym spojrzeniem, kąpielą ciała pod gołym niebem skusiła młodzieńca 
do cudzołóstwa. Wspaniały zgoła pomysł i bardzo podobny do nie-
uzbrojonego, pozbawionego grotu pocisku! Co do pozostałych przy-
kładów lub świadectw, wiem, że takie samo jest zdanie uczonych 
w Prawie. Na cóż się tu przyda przykład Betszabe i czy ma on wpisać 
Zuzannę we wzorzec występku? Czy każda z nich obu pod tym pre-
tekstem zażywała zwykłych im kąpieli, aby w ten sposób podstępem 
i gwałtem można było przywieść je do hańby lub za ich zgodą rzucić 
się na nie? O, doświadczeni, którzy potraficie odsączyć komary, a poł-
knąć wielbłądy! Cóż tego rodzaju mogło się przydarzyć Zuzannie? 
A poza tym, jak długo oczy, ręce i głosy wasze za świadków brać 
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Vos vidistis, vos inclamastis, vos prehendistis, sed invalido impetu 
adulterum! 
 

[22] Sed age, respondete, quae vos in hortum Susannam sequi aut 
praecedere compulit causa? Sinistrane de Susanna suspicio? At unde 
vobis ista suspicandi occasio? Unde vos illa hortum potius alienum 
quam proprium petendi invasit cupiditas? Unde ardor ille alienam 
observandi maritam? At vero qui vidistis, cur non potius maturato 
domum reditu famulitium vel cives in testimonium adversus flagitio-
sos inclamastis? Cur non in tempore angulum horti, in quo ista pec-
caverat, circumcinxistis potius popularibus vestris, quam procurrentes 
robustiori vos obiecisitis adultero? Cur non vestris prius, quam illius 
personuit clamoribus hortus? Cur portas horti non occlusistis? Deni-
que unde illa in referendo haesitatio, dimidiata illa et semesa verba, illa 
crebra et vere coacta tussiendi gravitas? 

 
 
[23] Mala mens, malus animus consilia vera prohibuerat, verba nega-

bant male consuti centones mendaciorum. Quis vero ille, qui clausis 
foribus irrepsit in hortum? Quis et quando insciis omnibus illuc 
pervenit? Quis insidias struxit pudicitiae coniugis meae? Quis solam 
per vim opprimere aggressus est? Totiesque repulsus mala reluctanti 
ingessit plurima et minas atrocissimas? Nec vicit tamen. Ea igitur con-
iugis meae an aliorum sit culpa iam non vobis auctoribus, sed aliis, vel 
ipso Deo teste, dicite. Prius tamen iustene an iniuste Susannam accu-
setis, perpendite sedulo. 

 
[24] Vos vero, Iudices Aequissimi, re pensiculatius ponderata, quod 

ius ac iustitia iubet, citra ullum personarum respectum pronuntiate. 
Et Deum innoxii sanguinis vindicem fuisse semper ac fore cogitate 
iustissimum atrocissimum et inexorabilem. 

 

   CLEOPHAS 
[25] Secedant partes! Quam arduum, quam difficile sit veritatem 

tetris flexiloquentiae irretitam vinculis eruere, et in apertum producere,
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chcecie? Tymi świadectwami pragniecie przekonać o hańbie Zuzanny? 
O głowy zbrodnicze! Oczy pełne nierządu! Ręce do wszelkiej zbrodni, 
do gwałtu skore i ochocze! Wyście zobaczyli, wy krzyk wznieśliście, wy 
cudzołożnika chwyciliście, wszak nazbyt niemrawo! 

[22] Lecz nuże, odpowiedzcie, jakaż to przyczyna zmusiła was do 
tego, aby do ogrodu za Zuzanną lub przed nią się udać? Czy złe podej-
rzenie wobec Zuzanny? Lecz skąd wzięliście pomysł, by ją podejrzewać? 
Skąd chęć przyszła wam wejścia do cudzego, nie swego ogrodu? Skąd 
żądza nieprzeparta śledzenia cudzej małżonki? A skoroście coś ujrzeli, 
czemu nie mogliście, przemyślawszy sprawę, wróciwszy do domu, we-
zwać raczej czeladzi lub obywateli, by zaświadczyli przeciwko występ-
nym? Dlaczego w czasie, gdy ona grzeszyła, nie otoczyliście waszymi 
ludźmi tego zakątka ogrodu, lecz rzuciliście się biegiem na cudzo-
łożnika, który był silniejszy? Dlaczego najpierw waszymi, nie jego 
krzykami wypełnił się ogród? Dlaczego nie zamknęliście bram do 
ogrodu? A wreszcie, skąd to wahanie w opisie, te słowa połowiczne, 
rzucane półgębkiem, te częste, nadzwyczaj gwałtowne, ataki kaszlu? 

[23] Zła myśl i zły zamiar powstrzymały rozsądne myślenie, sło-
wom zaprzeczały naprędce stworzone łachmany kłamstw. Kimże zaś 
był ten, który mimo zamkniętej bramy wniknął do ogrodu? Któż się 
i kiedy tam dostał bez niczyjej wiedzy? Któż zastawił sidła na czystość 
mojej małżonki? Któż na nią samą rzucił się przemocą, by zgwałcić, 
i odpierany tylekroć, wiele zła wyrządził ofierze i straszliwie jej groził? 
A przecież nie zwyciężył. O tym zaś, czy mojej małżonki, czy innych to 
wina, już nie wy, którzyście to zaczęli, mówcie, lecz inni; sam Bóg 
niech będzie tu świadkiem. Nim jednak słusznie czy niesłusznie Zu-
zannę oskarżycie, rozważcie starannie. 

[24] Wy zaś, Najsprawiedliwsi Sędziowie, rzecz zważywszy dokład-
nie, ogłoście to, co nakazują prawo i sprawiedliwość, bez żadnego 
względu na osoby. Bóg — pomyślcie o tym — był zawsze i będzie 
mścicielem krwi niewinnej najsprawiedliwszym, najstraszliwszym 
i nieubłaganym. 

 KLEOFAS 
[25] Niech odstąpią strony! Jakże jest ciężko, jak trudno, wydobyć 

prawdę wplątaną w szpetne sidła pokrętnej mowy i na światło dzienne
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vel hoc uno, si plura alia desint, Iudices, edocemur experimento. Faci-
lius pumex aquam sudaverit, quam ut id patescat, quod occultatur, 
quoties litigatores rerum momenta verborum tegunt certamine. Suspi-
cionibus et coniecturis antea Midian certabat in anteactae vitae ratio-
nem anxius animadversor, sed eas ex parentum domusque praeemi-
nentia ita abs se avertere visa est rea, ut penitus evertere non potuerit. 
Evidentioribus argumentis rem probari iussimus, at nondum veritas 
indagari potuit. Hic ego, Patres Hebraei, quod antiquitus observatum 
in gente nostra fuisse, memini vim Legum adhibendam esse censu-
erim, et iuramenti necessitatem imponendam affirmantibus. 
 

[26] Vix enim calumniae suspicionem vitare poterunt et ream cer-
tis convincere indiciis, nisi iure iurando fidem firmarint. Hoc enim 
sicut omnis controversiae finis est, sic probationem facti adstruit evi-
dentissimam, reum ita stringit, ut fateri factum ingenue et se poenae 
quam Leges Divinae per Mosen latae irrogant, subicere necesse habeat 
citra ullam amplius contendendi vel ad superius appellandi tribunal 
licentiam vel facultatem. 

 

   SADOCUS 
[27] Neque ego singulare hic aliquid aut ab aliis discrepans, quod 

proferam, habeo. Nec quidquam melius huicque accomodatius negotio 
reperio, quoniam in hac actoris et reae contentione causae a nobis 
veritas aliter cognosci non potest, quam ut ii, qui iam oculos manus-
que testes in testimonium intentionis suae vocarunt, mente quoque 
aperta et ore idem palam testentur. Quid enim iuvat multis rem 
prolixam reddere disputationum cuniculis, aperta minimeque obscura 
vel dubia numquam proferre argumenta? Extorquebit procul omni 
dubio iuris iurandi religio rei veritatem, quae sine omni dolo et fraude 
adhiberi debet. Nec permittit pios ac Dei reverentes viros scienter falsa 
allegatione, exceptione aut probatione uti, neque calumniae gratia 
adversario reluctari, sed facit ut ea, quae asserta esse volunt, tanquam 
in conspectu Dei proferant, qui sciat, videat, audiat et severe ac 
atrociter puniat eum, qui sciens fallat. 
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wydobyć, nawet to jedno uczy doświadczenie, jeżeli inne całkiem by 
zawiodły, Sędziowie, bo łatwiej kamień wodę wypoci, niż się odsłoni 
to, co jest ukryte, ilekroć strony sporu istotę sprawy ukrywają w sło-
wach. Midian, bystry obserwator, wcześniej używał, ze względu na 
dawną profesję, przypuszczeń i domniemań, ale oskarżona, mając 
wspaniałych rodziców i ród, tak je umiała od siebie odwracać, że bar-
dziej nie można. Myśmy zalecili poparcie sprawy lepszymi dowodami, 
lecz prawdy dotychczas nie dało się stwierdzić. W tej sytuacji ja, Ojco-
wie Hebrajscy, pomny tego, czego dawniej przestrzegano wśród na-
szego ludu, uważam, że należy teraz odwołać się do autorytetu Praw 
i nałożyć obowiązek złożenia przysięgi na tych, którzy coś twierdzą. 

[26] Z trudem będą mogli uniknąć wówczas podejrzenia oszczer-
stwa i oskarżoną pokonać tymi dowodami, jeśli nie potwierdzą swej 
wiarygodności złożeniem przysięgi. Ona bowiem, podobnie jak jest 
końcem wszelkiego sporu, tak również stanowi najoczywistszy dowód 
zaistnienia jakiegoś faktu, a oskarżonego wiąże w ten sposób, że musi 
on wyznać uczciwie swój czyn i poddać się karze Praw Bożych, danych 
przez Mojżesza. Przysięga nie daje jednak możliwości ani uprawnienia 
do dalszego toczenia sporu, ani apelacji do sądu wyższej instancji. 

 SADOK 
[27] Nie mam do powiedzenia nic szczególnego ani odmiennego 

niż inni. Żadnego też od tego lepszego i właściwszego nie mam roz-
wiązania, skoro w sprawie między oskarżycielem a oskarżoną prawdy 
inaczej rozpoznać nie można, jak tylko, aby ci, co wezwali oczy i ręce 
na świadków swego stanowiska, to samo także myślą jednoznaczną 
i słowem jawnie potwierdzili. Cóż bowiem daje otaczanie przewlekłej 
sprawy labiryntem dysput bez przedstawienia jasnych i pewnych do-
wodów? Bez wątpienia poszanowanie przysięgi, która winna być 
złożona bez podstępu i oszustwa, wydobędzie na wierzch prawdę 
o tym, co zaszło. Nie pozwala ona bowiem, by ludzie pobożni i czci-
ciele Boga świadomie składali fałszywe zeznania, podnosili zarzuty 
procesowe, czy też tworzyli fałszywe dowody lub dla potwarzy prze-
ciwstawiali się adwersarzowi, sprawia zaś, że to, czego chcą dowieść, 
przedstawiają jak przed samym Bogiem, który zna, widzi, słyszy, suro-
wo i okrutnie karze tego, kto kłamie z premedytacją. 
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   AZARIAS 
[28] In eandem et ego venio sententiam, in qua fuerunt, qui ante 

me deliberarunt, litem hanc facilius dexteriusque dirimi haud posse, 
quam usitata iuramenti formula, quae iam pridem in iudiciis obtinuit, 
et patribus nostris finis fuit omnis controversiae. Iurent proinde senes 
more consueto, ut lis haec tandem aliquando determinetur. 

 

   MELCHIAS 
[29] Si verum est, quod veteri passim circumfertur paraemia: 

‘diversum sentire viros de rebus iisdem, incolumi licuit semper ami-
citia’, non est, quod mirer, Collegae Venerandi, Vos hactenus in diver-
sas abiisse sententias in praesenti consultatione. Etenim quemadmo-
dum vix duo reperiuntur faciei lineamentis sibi plane similes, ita 
paucissimi dabuntur, quorum de rebus eadem sit sententia. Iam vero 
unanimi et Vos collimare votorum harmonia ut ex consuetudine fori, 
senibus in concepta verba iurandi imponatur necessitas. 

Id ipsum adeo aequum esse censeo, Iudices, ut iam pridem factum 
fuisse votis exoptarim omnibus. 

 

   ANANIAS 
[30] Eundem in modum et ego sentio, et non iniquum esse statuo, 

ut senes de facti, quod verbis asserunt, evidentia sacramento rogentur, 
quamvis aetati isti et officio parum decorum fortasse videatur. Atta-
men quoniam et rei gravitas, causae intricatae perplexitas hoc ipsum 
exigit, et Vobis omnibus, et singulis, Collegae Honorandi, id ipsum 
probatur, facile possum inducier, ut et mihi placeat. 

   CLEOPHAS 
[31] Revocentur partes! 
Patuere hactenus contentionibus et disceptationibus vestris, Mi-

dian et Ioachime, aures iudicum, et quidem ita patuere, ut vix habea-
tis, cur de impatientia assidentium iure ac merito conqueri possitis. 
Causam vero ipsam ita comparatam esse deprehendunt, ut ex allegatis
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 AZARIASZ 
[28] Do tego przekonania również ja dochodzę, jakie żywili ci, któ-

rzy przede mną uznali, że sporu tego łatwiej i prościej rozwiązać nie 
sposób, jak tylko przy użyciu formuły przysięgi, którą już wcześniej 
w sądach stosowano, a która u naszych ojców wszelki spór kończyła. 
Niech zatem starcy przysięgną przyjętym z dawien dawna obyczajem, 
by spór ten wreszcie się zakończył. 

 MELCHIASZ 
[29] Jeśli to prawda, co krąży wszędzie w dawnym powiedzeniu: 

„ludzie mogą różnie myśleć o tych samych sprawach, byleby tylko 
przyjaźń trwała zawsze niezachwianie”, to mnie nie dziwi, Szanowni 
Koledzy, że Wy, jak dotąd, poszliście w różne strony w toczonym dys-
kursie. Podobnie bowiem, jak z trudem tylko można znaleźć dwóch 
ludzi o tych samych rysach, tak też niewielu znajdzie się i takich, 
którzy o tych samych sprawach mają jedno zdanie. Powstaje zaś ko-
nieczność, abyście i Wy uzgodnili swe stanowiska z opinią starców, 
potwierdzoną przysięgą zgodnie z praktyką sądu. 

To właśnie, Sędziowie, uważam za słuszne. Szkoda, że starcy nie 
przysięgli wcześniej. 

 ANANIASZ 
[30] Tak i ja myślę. Za słuszne uznaję, aby od starców odebrać 

przysięgę w sprawie, którą potwierdzają słowem, choć dla tego wieku 
i urzędu wydać się to może nazbyt niestosowne. Jednak, ponieważ tego 
właśnie żąda powaga przedmiotu i złożoność sprawy, dam się Wam 
wszystkim razem, Czcigodni Koledzy, jak i poszczególnym z Was, bez 
trudu nakłonić do wyrażenia zgody. 

 KLEOFAS 
[31] Niechaj wezwą strony! 
Jak do tej pory uszy sędziów były otwarte na wasze, Midianie i Joa-

chimie, spory i kłótnie, i to tak otwarte, że praktycznie nie macie 
powodu słusznie skarżyć się na niecierpliwość zasiadających tu 
sędziów. Samą zaś sprawę uznają oni za tak pomyślaną, że z zeznań
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et probatis, ex iterata et instaurata actione, quod ex legum formula 
decernant, nihil certi statuere possint. Hinc necessitatem sibi imponi 
vident, ut vim vigoremque legum in hac urgeant controversia, et alter-
utri partium iure iurando facti evidentiam comprobet, iniungant. Eo 
quod iuramento docetur id, quod ab alterius animo pendet, immo 
quod factum doceri melius non potest, quam affirmantium iuramento. 
Facietis igitur, Midian et Simeon, quod lex iubet, positisque manibus 
super caput Susannae, solenni formula iuramentum dicetis. Cavebitis 
tamen, ne falso contra mandata et praecepta Dei periurium dicatis et 
peieratoribus debita in capita vestra provocetis supplicia. 
 

   MIDIAN 
[32] Quamquam, Iudices, de facto alieno nemo iurare cogatur vel 

probatione sufficiente praevia iuris iurandi delationem acceptare te-
neatur, tamen ne quid in nobis desideretur, fidem dictis addere iura-
mento non tergiversamur. 

 
[33] Nos, Midian et Simeon, seniores Israelis, cum deambularemus 

in pomario, solis ingressa est haec cum duabus puellis et clausit ostia 
pomarii et dimisit a se puellas. Venitque ad eam adolescens, qui erat 
absconditus, et flagitium cum ea conmisit Israeli non ferendum. Porro 
nos cum essemus in angulo pomarii, videntes iniquitatem cuccur-
rimus ad eos et vidimus scelus patrari. Et illum quidem non quivimus 
comprehendere, quia fortior nobis erat et aperto ostio exiliit. Hanc 
autem cum apprehendissemus, interrogavimus quisnam esset adoles-
cens, et noluit indicare nobis. Hoc solenni iuramenti formula testamur 
per Anchialum.  

   CLEOPHAS 
[34] Quid amplius postulas, Ioachime? Quid ulteriori contradictione 

contendere opus? Vides senes et aetate et pietate graves iudicii istius 
assessores, plurimorum annorum laudatissimos, solenni fidem ob-
strinxisse iuramento, coniugem tuam antehac pudicam habitam, tam 
atrox, tam nefarium, et calamitati temporum nostrorum stupendum, 
in populo Israelitico commisisse scelus atque flagitium, atque ita

(Mart[ialis] 
l[iber] XI, 
Epig[ramma] 94. 
Confer cum 
Daniel[is] 12., 
v[ersus] 7) 
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i dowodów, złożenia i uzupełnienia aktu oskarżenia, jak tego wymaga 
procedura sądowa, nic pewnego dla nich nie wynika. Stąd też dostrze-
gają pilną potrzebę, aby w tej sprawie przynaglić moc i siłę ustaw oraz 
sprawić, by każda ze stron wobec drugiej poparła przysięgą oczy-
wistość faktu. Bo dzięki przysiędze można wniknąć w stan umysłu 
drugiej osoby, co więcej, faktu lepiej się nie pozna, niż przez przysięgę 
go potwierdzających. Uczyńcie zatem, Midianie i Symeonie, to, co 
każe prawo, a złożywszy dłonie na głowie Zuzanny, uroczystą wygło-
ście formułę przysięgi. Strzeżcie się jednak, byście fałszywie przeciw 
przykazaniom i nakazom Boga nie przysięgli, bo na głowy wasze ściąg-
niecie kary dla krzywoprzysięzców. 

 MIDIAN 
[32] Chociaż, Sędziowie, nikogo przymusić nie można, aby przy-

sięgał w sprawie cudzego przestępstwa lub dostatecznego dowodu 
uprzedniego, jest on wszakże zobowiązany do dowodzenia poprzez 
przysięgę. Aby zatem niczego z naszej strony nie zabrakło, nie od-
mawiajmy potwierdzenia wiarygodności słów przez przysięgę. 

 [33] My, Midian i Symeon, starsi Izraela, gdyśmy chodzili po 
sadzie, wtedy weszła ona z dwiema tylko dziewczętami; zamknęła 
bramę do ogrodu i odesłała od siebie dziewczęta. Podszedł do niej 
młodzieniec, który był ukryty, i popełnił z nią czyn hańbiący, jakiego 
nie znosi Izrael. My, w kącie sadu będąc, podbiegłszy na widok nie-
godziwości, ujrzeliśmy, jak popełniają występek. Gacha nie mogliśmy 
schwycić, był dla nas bowiem zbyt krzepki i uciekł przez otwartą furt-
kę. Gdyśmy tę chwycili, spytaliśmy, kim był młodzieniec, lecz odpo-
wiedzieć nie chciała. Przysięgamy to uroczyście na Anchialosa. 

 

 KLEOFAS 
[34] Czegóż chcesz więcej, Joachimie? Po co, sprzeciwiając się, spór 

przeciągać? Widzisz, że starcy poważni wiekiem i pobożnością, od 
wielu lat zasiadający w tym sądzie, godni pochwały i zasłużeni, po-
twierdzili pewną przysięgą, że twoja małżonka, wcześniej brana za 
skromną, popełniła występek i zbrodnię tak straszne, tak niegodziwe, 
budzące zdumienie u ludu Izraela w naszych czasach upadku. Tym się

(Marcjalis 
księga XI, 
Epigramat 94. 
Porównaj:  
Księga Daniela 
12, wers 7) 
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comminationum divinarum atrocibus succubuisse poenis ac suppli-
ciis, protestationi vel exceptioni nullus post iuramentum est locus. 
Audiet proinde, quod ex legum formula vique iuris iurati deprometur 
senatus decretum, quod ab Anania clara pronuntiabitur voce, et qui-
dem in conspectu totius Israelis. 

   ANANIAS 
[35] Postquam ultro citroque disputata super capite commissi a Su-

sanna adulterii lis fuit et solenni senum iuramento vim rei iudicatae 
obtinuit, reliquum est ut ex Iure et legum Mosaicarum sententia in 
Susannam animadvertatur et ea pro merito suo poenas det. Nos pro-
inde, iudices Israelis, ex iniuncti nobis officii munere, et sacrarum 
vigore legum ita pronuntiamus, ita fieri decernimus, prout scriptum 
est: ‘Si mulier copulata viro commiserit adulterium cum altero, eiciant 
eam extra portam viri civitatis illius, et obruant eam lapidibus, ut 
moriatur et auferent malum de Israel. Dicetque omnis populus: 
«Amen»’. 

 

   POPULUS 
Amen, amen! 
 
 
[S c a e n a  s e c u n d a]  
[Susanna] 
 

   SUSANNA CONDEMNATA 
[36] Iurarunt ergo senes? Iurarunt? Non igitur contumelia solum, 

sed et scelerato insonti mihi pereundum est, nequam hominum 
periurio. O coelum! O terra! Non exhorrescitis? Non dehiscitis? O Sol 
et Luna ad tam atroces iniurias, ad perversissimorum hominum pro-
stitutam fidem ac frontem non expallesicitis? O tempora! O mores! Sic 
agitur! Sic exempla parantur: mali homines bonos malos esse volunt, 
ut sibi similes habeant. Id ubi consequi nequeunt, odio premunt et 
quoquo modo eis damnum inferre parant, pravum an rectum sit, quod
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naraziła na surowe kary, którymi grozi Bóg. Po przysiędze zaś nie ma 
już miejsca na żaden protest lub zarzut. Niech usłyszy zatem wyrok, 
który na skutek złożenia przysięgi i zgodnie z procedurą wyda Rada 
Starszych, a który Ananiasz wyraźnie ogłosi wobec całego ludu Izraela. 
 

 ANANIASZ 
[35] Po rozważeniu z obu stron sprawy w przedmiocie popełnio-

nego przez Zuzannę cudzołóstwa przeprowadzono proces i na mocy 
uroczystej przysięgi starców sprawa przeszła w stan rzeczy osądzonej. 
Pozostało, aby z mocy Prawa i ustaw Mojżeszowych Zuzanna została 
ukarana śmiercią i według tego, na co zasłużyła, poniosła karę. My 
zatem, sędziowie izraelscy, na podstawie uprawnień naszego urzędu 
i mocą praw świętych tak ogłaszamy, tak postanawiamy, aby się stało, 
jak jest napisane: „Jeśli kobieta złączona z mężem węzłem małżeńskim 
popełni cudzołóstwo z innym, niech ją wyrzucą za bramę obywatele 
tego miasta i obrzucą ją kamieniami, aby umarła, i usuną zło z Izraela. 
A cały lud niech powie: «Niechaj się stanie»”. 

 LUD IZRAELSKI 
Niechaj się stanie, niechaj się stanie! 
 
 

S c e n a  d r u g a  
Zuzanna 
 

ZUZANNA UZNANA WINNĄ 
[36] Przysięgli zatem starcy? Przysięgli? Muszę więc zginąć nie tylko 

wskutek zelżenia, lecz i krzywoprzysięstwa ludzi niegodziwych. O niebo! 
O ziemio! Czyż was to nie mierzi? Czyż się nie rozstąpicie? O Słońce 
i Księżycu, czyż nie zbledniecie wobec zniewag tak ciężkich, wobec 
zhańbionej wiary i na widok ludzi tak przewrotnych? O czasy! O oby-
czaje! Coś takiego się dzieje! Tak się tworzą wzorce: źli ludzie chcą, 
by dobrzy stali się złymi, aby mieć sobie podobnych. Tam, gdzie 
nic zdziałać nie mogą, dręczą z nienawiścią i na wszelkie sposoby
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agant. Ex incommodis alterius sua commoda comparent, seu frau-
dibus et dolis, seu calumniis et per consutas sycophantias, nihil pensi 
habent. Circumducere argento homines per mendacia, viciari teneras 
virgines, matronis honestis vim parari, struere specie amicitiae insidias 
immeritis, vi opprimere innocentes, non tantum more sit et vulgo 
recepta seculi consuetudine, sed vitia ipsa nobilissimae virtutis in-
crustata praeconio tanquam fascino mentes constupefaciant morta-
lium? Sed quorsum attinet talia queri! Quorsum in vanum cum per-
verso verbis contendere seculo! Habet et habebit semper immeritis-
simus Naboth suas Iesabeles! Habet et habebit pientissimus Abimelech 
suos Doegos! Erunt qui in filios Dei semper atrox aliquid audebunt, 
filii Belial! 
 
 

[37] At mihi iam extrema vitae dies, extrema imminet hora! Heu 
me miseram, et tot acerbis servatam fatis! Nec est, nec fuit, nec erit sub 
sole mulier ferali magis nata sidere! O tristem hunc, o luctuosum, 
o vere funebrem diem! Nunc fuisse quam esse me malim! Ah, quid sit? 
Quaenam oculis tenebrae oboriuntur meis! Thamar, age, sustine, sus-
tine labantem! Ah! Ah! 

 

   respirabit et dicet: 

[38] Quid loquor? Aut ubi sum? Atqui nullum scelus, nulla sceleris 
me damnat conscientia! Redi ad te, Susanna, et morte tuam testare 
innocentiam! Usque adeone mori miserum est? Quid tum, quod 
morte ignominiosa? Satius est immerentem vel pessima perire morte, 
qum turpi adeo infamiae notatam macula, ingrata lacrimabilis vitae 
trahere fastidia. Quamvis enim coelum superum inferumque et Coeli-
tes ipsos intacti testes habeam pudoris, tamen indignissimis a spur-
cissimis istis et hircosis senibus habita modis, iam morte depacisci 
malo ultronea, pereamque Deo meo et vita frui, quam nullus inquietat 
timor, nulla malorum obnubilat perversitas. Parens dulcissime, marite 
cordatissime, supremum ‘avete’, ‘valete’ supremum! 
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starają się wyrządzić im krzywdę, czy to złe, czy dobre, co robią, czy 
z krzywdy innego czynią swoją korzyść. Nie ma dla nich znaczenia, czy 
podstępem i fałszem, czy też dzięki kalumniom uknują swoje nie-
prawości. Oszukiwanie ludzi kłamstwem za pieniądze, deprawowanie 
młodych dziewcząt, zadawanie gwałtu czcigodnym matronom, 
zastawianie sideł na poczciwych pod nazwą przyjaźni, ucisk nie-
winnych — to miałoby być nie tylko dobrym obyczajem i powszechnie 
przyjętą w tym świecie praktyką, lecz same występki przyozdobione 
jak gdyby czarem chełpliwości miałyby spowijać umysły śmiertelnych? 
Lecz dokądże przyjdzie uskarżać się na to! Dokądże z wiekiem prze-
biegłym walkę próżną prowadzić na słowa! Ma i mieć będzie zawsze 
niewinny Nabot swoje Izebele! Ma i mieć będzie pobożny Abimelech 
swoich Doegów! Będą i tacy, którzy synom Bożym coś okrutnego 
zawsze wyrządzić zechcą, Beliala syny! 

[37] A dla mnie ostatni nadchodzi już żywota dzień, ostatnia nad-
chodzi godzina! O, ja nieszczęsna, że się doczekałam tak ciężkich 
chwil! Nie ma, nie było, ani też nie będzie pod słońcem kobiety pod 
równie feralną gwiazdą urodzonej! O smutny ty, żałosny, zaiste po-
grzebowy dniu! Teraz wolałabym nie istnieć niż żyć! Ach, cóż to jest? 
Jakiż mrok okrywa me oczy! Tamar, nuże, nuże, podtrzymaj mnie, 
upadającą! Ach! Ach! 

 Wzdycha i mówi: 

[38] Co mówię? Gdzie jestem? A przecież żadna zbrodnia, żadna 
świadomość zbrodni mnie nie obciąża! Przyjdź do siebie, Zuzanno, 
i śmiercią twoją poświadcz swą niewinność! Dokądże śmierć będzie 
rzeczą smutną? Cóż z tego że w hańbie? Lepiej jest niewinnej zginąć 
śmiercią nawet najstraszliwszą, niż naznaczonej tak bardzo znamie-
niem niesławy ściągać na siebie krytykę żałosnego życia. Choćbym 
bowiem za świadków mej nieskalanej czystości miała niebo wysokie 
i niższe oraz samych Niebian, jednak potraktowana najniegodziwiej 
przez tych plugawych i rozpustnych starców, wolę już dobrowolnie ze 
śmiercią wejść w związek. Obym umarła, aby cieszyć się Bogiem i ży-
ciem, którego żaden nie przejmuje lęk, żadna nieszczęść perfidia mgłą 
go nie zaciemnia. Ojcze najsłodszy, mężu najmilejszy, ostatnie to 
„witajcie”, „żegnajcie” ostatnie! 
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[39] Thamar, cedo Beniaminem, viscera mea! Mellitissimum corcu-
lum, postremum te amplectar, osculer, basier! Fortassis vel tu aliquan-
do ex istis ossibus iniquitatis et infamis mortis meae surges vindex, 
ultricemque in capita impiorum senum concitabis Nemesis! Valete, 
quotquot adestis, populares, et mortalitatis eiusque aleae memores me 
indigna morte perire, qui probi estis, commiseremini. Quamquam 
iustus rerum Arbiter, in quo mihi totum est perfugium, mihi, iniustis-
sime afflictae, et opis humanae nesciae, vel iam succurrere et tanquam 
ex machina auxilium afferre possit Deus! 

 
 

[S c a e n a  t e r t i a]  
[Daniel, Cleophas, Simeon, Midian, populus Israeliticus] 

 

   DANIEL 
[40] Quo rapitis nihil mali commeritam?! Mori ego millies malim, 

quam manus innoxio Susannae sanguine contaminari! 
 

   CLEOPHAS 
[41] Eho, quem puerum clamantem audimus? Quaenam eius tam 

insolita audacia! 

   DANIEL 
[42] Nondum satis erat captivitatis, Hebraei, nisi mentibus etiam 

essemus capti, et nobis a patria exulantibus ab animis quoque nostris 
exularet prudentia. Adeone reatum sanguinis culpam iudicatis levem, 
ut honestissimae famae matronam ad duorum turpissimorum senum 
supplicio afficiatis calumniam? Quin pedes cohibetis? Quin tribunal 
repetitis? Quin rem accuratius expenditis? Meridiano iubare patebit 
clarius rem totam confictam esse ab iis, quibus solis expedit Susannam 
esse miserrimam. 
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[39] Tamar, daj tutaj Beniamina, owoc mego łona! Słodkie serdeń-
ko, niechże cię obejmę, ucałuję, utulę już po raz ostatni! Być może 
kiedyś z tych kości powstaniesz, mścicielu hańby mojej i niesławy, 
i mścicielkę Nemezis ześlesz na głowy niegodziwych starców! Żegnaj-
cie wszyscy, ilu was jest, bracia, i pamiętni na tę śmierć, wy którzyście 
godni, mnie — śmierci niegodną, na śmierć powiedźcie. A sprawie-
dliwy wszystkich rzeczy Sędzia — Bóg, w którym jest teraz całe me 
schronienie, oby mi, niesłusznie nękanej, pozbawionej ludzkiego 
wsparcia, choćby zaraz mógł przyjść na ratunek i wbrew spodziewaniu 
dopomógł! 

 
 

S c e n a  t r z e c i a  
Daniel, Kleofas, Symeon, Midian, Sędziowie, Lud izraelski 

 

 DANIEL 
[40] Dokądże porywacie tę, która na nic złego nie zasłużyła?! 

Wolałbym tysiąckroć umrzeć, niż krwią niewinną Zuzanny swoje ręce 
splamić! 

 KLEOFAS 
[41] Cóż to za chłopiec tak głośno tu krzyczy? Jakże niezwykła jest 

ta jego śmiałość! 

 DANIEL 
[42] Jakby nie dosyć nam było jeszcze niewoli, Hebrajczycy, to na 

domiar złego my jeszcze oszaleliśmy, i nam, wygnańcom z ojczyzny, 
mądrość z głów uszła na wygnanie. Czyliż macie za nic to oskarżenie 
o zbrodnię zagrożoną karą główną, że matronę nieskalanej opinii na 
śmierć skazujecie pod wpływem oszczerstw tych dwóch podłych star-
ców? Czemuż nie wstrzymacie kroku? Do sądu czemu nie wrócicie? 
Dlaczego sprawy nie zbadacie lepiej? A wtedy jaśniej od blasku słońca 
w południe rozbłyśnie prawda, że rzecz całą sobie wymyślili ci, którzy 
czerpią radość z nieszczęścia Zuzanny. 
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   CLEOPHAS 
[43] Non pueri profecto, Cives, sed gravissimi viri orationem au-

dire mihi videor! In bonis etiam vel puero auscultare praestat, quam 
stulta puerum superare pertinacia. Revertamur, Collegae! Et tu, quis-
quis es, nobis asside, et rem nobiscum excutito. Si quidem ut puerilem 
aetatem, ita non puerilem in te deprehendimus sapientiam. 

 

   DANIEL 
[44] Etsi tantus honor aetati meae parum convenit, tamen hic mihi 

concedetis veniam, si nec huic causae, nec Vestrae, Patres, voluntati 
defuero. Iam igitur rem ipsam aggrediamur. 

[45] Ego, Patres, quam maxime ad rem praesentem pertinere 
censeo, si sceleratorum senum alter separetur ab altero. Educatur e co-
rona Midian, Simeon vero accedat propius. 

   SIMEON 
[46] Hem, adsum. 

   DANIEL 
[47] Ades, o summum et gentis, et aetatis tuae opprobrium! Ades, 

inquam, et una tecum illa inevitabilis hora, qua Iustissimus Ultor 
scelerum finem et tuae facturus est malitiae! Vos Domini polluistis 
iudicia, vos sanctissima legum solvistis vincula, vos propriam susque 
deque habuistis conscientiam, sontis et insontis par apud vos fuit ratio, 
par versura. Tristis ille in vultu severitatis fucus, in verbis quaesita 
fides et affectata gravitas animum mille fraudum tegebant artificem. 
Cuius experimentum nisi in laudatissima fecissetis feminarum, por-
tentosa profligatisssimi vix explevissetis animi desideria. 

 
[48] At age, ne exprobrationis mora poena differatur merita, res-

ponde: quaenam erat arbor illa, sub qua, quod peierastis, perpetratum 
est facinus? Meditaris? Fingis pro more tuo? 
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 KLEOFAS  
[43] Zdaje się, Obywatele, że nie chłopca zgoła, lecz męża dojrza-

łego słyszę tu przemowę! A w dobrej sprawie nawet chłopca bardziej 
wypada wysłuchać, niż w głupim uporze nad niego się wywyższać. 
Wracajmy, Koledzy! A ty, kimkolwiek jesteś, zasiądź tutaj przy nas 
i sprawę z nami roztrząsaj. Bo jeśli nawet zdajesz się być chłopcem, to 
mądrość twoja, widzimy, całkiem nie chłopięca. 

 DANIEL 
[44] Choć nie jest właściwy tak wielki zaszczyt mojemu wiekowi, 

wybaczcie jednak, jeśli przed tą sprawą ani przed wolą Waszą, Ojcowie, 
się nie cofnę. Przejdźmy zatem do rzeczy. 

[45] Ja, Ojcowie, sądzę, że to w tej sprawie jest rzeczą wskazaną, aby 
jednego z występnych starców od drugiego oddzielić. Niech z grona 
słuchaczy wyprowadzą Midiana, a Symeon niech podejdzie bliżej. 

 SYMEON 
[46] Oto jestem. 

 DANIEL 
[47] Jesteś, największa hańbo ludu i wieku twojego! Jesteś, po-

wiadam, a wraz z tobą ta chwila nieunikniona, w której Sprawiedliwy 
Mściciel położy kres zbrodniom i twej nieprawości! Wyście splamili 
wyroki Pana i wyście zerwali najświętsze więzy prawa, wy własne 
mieliście sumienie, jednaka była dla was wina i niewinność. Ten 
smutny pozór surowego oblicza, w słowach udawana wierność i sztucz-
na powaga skrywały zamysł twórcy niezliczonych kłamstw. Jeśli 
w sprawie kobiety pośród wszystkich godnej najwyższej pochwały go 
nie przesłuchacie, spełnicie tym samym jedynie potworne pragnienia 
nikczemnego ducha. 

[48] By zatem nie odwlekać dłużej zasłużonej kary, narażając się 
w ten sposób na zarzut zwłoki, odpowiedz: jakież to było drzewo, pod 
którym wiarołomcy dokonali czynu? Zastanawiasz się? Zmyślasz sta-
rym swym zwyczajem? 
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    SIMEON 
[49] Ne fingere me putes, in promptu est responsum: lentiscus erat. 

    DAN[IEL] 
[50] Lentiscus? Sane non lenta in te divina erit vindicta, sed in 

promptu quoque est Domini Angelus, qui te in eam, quam innoxiae 
fodisti, praecipitet foveam. Educite hunc! Adducatur impostorum alter. 

 
[51] Ades, o Chananis, non Israelis propago! Et audes quasi re bene 

gesta imperterrito hunc contueri vultu consessum? At iam nota sunt, 
quae mens improba intus foveat piacula. Advertite, Iudices, quam non 
feminam turpissimus senecio oculorum superet lascivia? Haec illa est, 
quam pudicissima irritavit vultus amoenitas, ad novum vero facinus 
compulit, repulsa. Non enim Chilciae filia metu in vestrum adigi se 
passa est nefas ut alias ante oppressistis Israelitidas, quae in nefariam 
vobiscum trepidantes consentiebant consuetudinem. Idcirco ad alias 
confugistis artes, at non nisi vobis, scelerum architectis, noxias et 
exitiales. 

 
 
[52] Etenim indica, si potes, sub quo frutice Ioachimi flagitium 

observasti committere coniugem? Videte, Iudices, quam bene prae-
meditatus respondeat, ne scil[icet] dissentiat a collega? 

 

   MIDIAN 
[53] Dicam equidem sine periculo: sub ilice. 

   DANIEL 
[54] Vah, cum mentiendi libidine coniunctam impudentiam! Len-

tiscum nominavit alter, hic ilicem! Illico scil[icet] divina tibi vindicta 
imminet! 

[55] Feci, Patres, mearum quod erat partium, deprehensa sunt per-
iuria. Vos si Divinae Legis tangit reverentia, id quod de periuris fieri 
iubet, strenue exequemini. Ego Susannam deducam domum. 
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 SYMEON 
[49] Nie sądź, że zmyślam, oto jest odpowiedź: to był lentyszek. 

 DANIEL 
[50] Lentyszek? Zaiste nielekka spadnie na ciebie kara Boża, lecz 

w gotowości jest też Anioł Pański, który niech cię w tę jamę wtrąci, 
jakąś niewinnej wykopał. Wyprowadzić go! Niech wprowadzą dru-
giego z oszustów. 

[51] Jesteś, nasienie Kanaanu, nie Izraela! I ty śmiesz z niewzru-
szonym obliczem patrzeć na to zgromadzenie, jak gdybyś coś dobrego 
zrobił? A przecież znane są już zbrodnie, które skrycie podsyca nie-
godziwy duch. Zwróćcie uwagę, Sędziowie, czyż ten najszpetniejszy 
starzec nie przewyższa kobiet lubieżnością oczu? To jest ta właśnie 
przywara, którą pobudził pełen skromności powab oblicza, wzgardzo-
ne zaś pożądanie pchnęło go do nowego występku. Córka Chilkiasza 
nie pozwoliła bowiem na waszą niegodziwość, by dać się ujarzmić pod 
wpływem strachu, tak jak wcześniej zniewoliliście inne Izraelitki, które 
przyzwoliły na szpetne z wami obcowanie. Dlatego sięgnęliście po no-
we podstępy, szkodliwe i zgubne dla was jedynie, architektów zbrodni. 

[52] Wskaż, jeśli potrafisz, pod którym to krzewem zauważyliście 
żonę Joachima, jak popełnia ten haniebny czyn? Widzicie, Sędziowie, 
z jak wielkim namysłem odpowiada, by tylko nie różnić się od swego 
kolegi? 

 MIDIAN 
[53] Mogę rzec bez obaw: pod dębem. 

 DANIEL 
[54] Ach, jakaż z żądzą kłamstwa złączona bezczelność! Tamten wy-

mienił lentyszek, ten — dąb! Wnet zdębiejesz, gdy spotka cię kara Boża! 
[55] Uczyniłem, Ojcowie, to, com miał uczynić — krzywoprzy-

sięstwa zostały zdemaskowane. Wy zaś, o ile macie szacunek dla Prawa 
Bożego, wykonajcie sprawnie to, co nakazuje ono wobec krzywo-
przysięzców. Ja odprowadzę Zuzannę do domu. 
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   CLEOPHAS 
[56] Vos vero, impii et periuri senes, huc vos sistite et sententiam 

iudicum accipite: ‘Si qui falsum dixerit testimonium adversus fratrem 
aut proximum suum, malum, quod inferre cogitavit, ipse ferat oculus 
tuus: anima pro anima, oculus pro oculo, pro dente dens, pes pro 
pede! Maledictus omnis, qui falsum protulerit testimonium. Et dicat 
omnis populus: «Amen!»’. 

   IUDICES 
[57] Amen! 

   CLEOPH[AS] 
[58] Anima eius deleatur e populo Dei, dicatque omnis populus: 

‘Amen!’. 

   POP[ULUS ISRAELITICUS] 
[59] Amen! Amen! (et lapidabunt senes) 
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 KLEOFAS 
[56] Wy natomiast, bezbożni i wiarołomni starcy, zatrzymajcie się 

i przyjmijcie wyrok: „Jeśli ktoś powie fałszywe świadectwo przeciwko 
bratu albo bliźniemu swemu, niech twoje oko spotka takie samo zło, 
jakie pragnęło wyrządzić: życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, noga 
za nogę! Przeklęty każdy, kto złoży fałszywe świadectwo. Cały zaś lud 
niech powie: «Niechaj się stanie!»”. 

 SĘDZIOWIE 
[57] Niechaj się stanie! 

 KLEOFAS 
[58] Niech życie jego będzie wymazane spośród żywych ludu 

Bożego, a cały lud niech powie: „Niechaj tak się stanie!”. 

 LUD [IZRAELSKI] 
[59] Niechaj się stanie! Niechaj się stanie! (kamienują starców) 
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   EPILOGUS 
[1] Causa dicta est, Viri undiquaque Eminentissimi, et scelus in 

capita recidit auctorum. Sic, qui nefandum parturiunt scelus, conci-
piant aerumnam. Qui tranquillis damna creant, dolosam fodiant, qua 
capiantur, scrobem. 

 
[2] Vos autem, qui adestis, Spectatores, qua par est animi coetus 

studiosorum compellat observantia, et humanitati ab benevolentiae 
Vestrae debitas agit gratias, quod sepositis tantisper publicis privatis-
que curis, hunc actum praesentia Vestra ornare dignati fueritis pub-
licum. Nos memores beneficii, omni officiorum obsequiorumque ge-
nere, id benevolentiae demereri et studiorum cursum Vestro adiuti 
favore ac patrocinio, urgere numquam intermittemus. 
 
 
F I N I S
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 EPILOG 
[1] Sprawa rozstrzygnięta, Najczcigodniejsi Mężowie, a kara za 

zbrodnię spada na głowy jej sprawców. Niechaj w ten sposób ci, któ-
rzy dopuszczają się karygodnej zbrodni, poniosą klęskę. Ci, którzy wy-
rządzają szkodę spokojnym ludziom, niech sami wpadną w dołek, któ-
ry wykopali. 

[2] Do Was zaś, obecni tu Widzowie, zwraca się w duchu należnego 
Wam poszanowania to grono uczniów i stosowne dzięki składa Wa-
szej ogładzie oraz życzliwości za to, że odłożywszy na chwilę zajęcia 
publiczne, a także prywatne, zechcieliście Waszą obecnością uświetnić 
ten publiczny występ. My zaś, pomni opieki, wszelkiego rodzaju po-
winności i zobowiązań, nigdy nie przestaniemy być wdzięczni za tę 
życzliwość i z Waszą przychylnością, pod Waszą opieką usilnie podą-
żać obraną drogą studiów. 
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ULRICH VON HUTTEN 
NEMO 
 
 

NEMO loquitur: 
Quisquis ades, si forte novos mirabere lusus, 
Ne rigida faciles accipe fronte iocos, 
Sed qua laeta probis ageres convivia mensis, 
Quoque decet vultu res variare graves. 

 5 Inter se mutata placent, non omnibus idem 
Est locus, haud poscunt omnia tempus idem. 
Et quandoque leves veniunt ad seria risus, 
Quo iucunda gravis temperet hora dies. 
Este alii tristes semper semperque severi, 

 10 Qui sapis, alternas omnibus adde vices: 
Scilicet hic modus est. Tu, qui mea nosse laboras 
Fata, Cleantheum pone supercilium. 
 
     * * * 
Qui loquitur, NEMO est; loquitur NIHIL: at Tibi siquid 
 
Insonuit, dicas ‘NEMINIS esse NIHIL’. 

 15 Sum NEMO: vivam nec ne, cui dicere promptum est? 
Non etiam promptum est hoc mihi, vivo tamen. 
NEMO agitat vitam. Tu quid te contrahis? An quod, 
Si vivit NEMO, vivere non potis es? 
Ille ego sum NEMO, de quo monimenta loquuntur, 

 20 Ipse sibi vitae munera NEMO dedit. 
NEMO fuit semper, NEMO isto tempore vixit, 
Quo male dispositum dii secuere chaos. 
Ante ortum NEMO est aliquis, post funera NEMO. 
NEMO quid invito fertve facitve Deo. 

 25  Omnia NEMO potest; NEMO sapit omnia per se. 
NEMO manet semper. Crimine NEMO caret. 
NEMO fugit mortem, NEMO est a fine superstes, 
NEMO exors certi nascitur interitus.
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ULRICH VON HUTTEN 
NIKT  

 
 
Mówi NIKT: 
Kimkolwiek jesteś, jeśli dziwisz się może tej nowej igraszce, 
Z twarzą kamienną nie słuchaj niewyszukanych dowcipów, 
Lecz tak, jak wesoło ucztujesz na zacnych biesiadach, 
Z tym samym przyjmuj obliczem smutne zmiany losu. 

 5 Miłe są w swej zmienności, nie wszystkie zawsze na miejscu, 
Nie wszystkie także w czasie stosownym przychodzą. 
Niekiedy z wielką powagą łączą się błahe uśmiechy 
Po to, by miłe chwile osłodą były dla trudów. 
Niech sobie inni będą wiecznie smutni i wiecznie poważni, 

 10 Ty, który masz w sobie mądrość, we wszystkim stosuj odmianę: 
W tym właśnie jest miara rzeczy. Ty zaś, który głosisz, 
Żeś moje losy poznał, Kleanta nabierz powagi. 
 
      * * * 
Tym, kto to mówi – NIKT; co mówi – NICZYM, lecz skoro 
            [do Ciebie mówi, 
Mógłbyś zaiste rzec: ‘NICZYJE zgoła jest NIC’. 

 15 Jam jest NIKT, a czy żyję, czy nie, któż mógłby z łatwością to rzec? 
I dla mnie nie jest to łatwe, a mimo to jednak żyję. 
NIKT żyje. A ty, czemu upadasz na duchu? Czy z tego powodu, 
Że jeśli żyje NIKT, ty wówczas nie możesz żyć? 
Ja jestem NIKT, o którym mówią annały, 

 20 Że NIKT sam sobie udzielił daru żywota. 
NIKT istniał zawsze, NIKT w owym czasie już żył, 
Gdy rozdzielili bogowie nieuładzony chaos. 
Przed urodzeniem już jakiś NIKT istnieje, po śmierci także jest NIKT. 
NIKT wszystko znosi i czyni, nawet gdy Bóg tego nie chce. 

 25 NIKT wszystko może; NIKT wszystko sam z siebie wie. 
NIKT trwa na wieki. NIKT grzechu żadnego nie ma. 
NIKT własnej śmierci unika, NIKT przetrwa także swój koniec, 
NIKT bowiem rodzi się wolny od niechybnego zgonu.
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NEMO animos novit Superum sensusque latentes, 
 30 NEMO quod est, quod erat, NEMO futura tenet. 

NEMO salutiferas praeter servabitur undas, 
NEMO fidem Christo non habet et bonus est. 
NEMO sorte sua vivit contentus, et intra 
Fortunam didicit NEMO manere suam. 

 35  NEMO sacerdotum luxus vitamque supinam, 
NEMO audet Latium carpere pontificem. 
NEMO in amore sapit, NEMO est in amore fidelis. 
NEMO alii propior quam studet esse sibi. 
NEMO vagas numerat stellas, ipso ordine novit 

 40 NEMO, quid in terra, quidque feratur aqua. 
NEMO potest dominis simul inservire duobus, 
NEMO quod et quoties expetit, illud habet. 
NEMO bonus, NEMO est ex omni parte beatus. 
NEMO simul potis est omnibus esse locis. 

 45 NEMO omnes posita Germanos lege coercet, 
NEMO iugum Rheni gentibus imposuit. 
NEMO per innocuos mores emergit, et aulae 
Sontica prosequitur munera NEMO pius. 
NEMO Quirinalem dominatu liberat urbem, 

 50 NEMO laboranti subvenit Italiae, 
NEMO feros bello Turcas adit. Et bona curat 
Publica privato munere NEMO magis. 
NEMO certa sequi sibi conscius optima legit. 
NEMO audet subitis rebus habere fidem. 

 55 NEMO errore vacat. NEMO sibi cavit ubique. 
NEMO placet cunctis invidiaque caret. 
NEMO quae placeant stupido facit omnia vulgo. 
NEMO refert studiis praemia digna bonis. 
NEMO voluptatem nullis languoribus explet. 

 60 NEMO renascentem sedat avaritiam. 
NEMO est in terris Germano caesare maior. 
NEMO Deum pariter divitiasque colit. 
NEMO vagam stabili Fortunam temperat orbe. 
NEMO gravi casus sub ratione leves.
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NIKT poznał Niebian dusze, ich myśli głęboko skryte, 
 30 NIKT wie, co jest, i co było, NIKT także przyszłość rozumie. 

NIKT może zbawić sam siebie, bez wody niosącej zbawienie, 
NIKT nie wierzy w Chrystusa, a jednak dobry jest wciąż. 
NIKT bardzo zadowolony żyje ze swego losu, 
NIKT też uczy się tego, jak ma w losie swym trwać. 

 35 NIKT luksusy i życie leniwe kapłanów, 
NIKT latyńskiego biskupa odważnie kąsać się waży. 
NIKT się zna na miłości, NIKT w miłości jest wierny. 
NIKT stara się innemu bliższy być niż sobie. 
NIKT błądzące gwiazdy jedna po drugiej wylicza, 

 40 NIKT także dobrze wie o tym, co lądem i wodą się niesie. 
NIKT potrafi dwóch panów sługą być równocześnie, 
NIKT ma to, czego żąda, ilekroć tylko zapragnie. 
NIKT całkowicie jest dobry, pod każdym względem szczęśliwy. 
NIKT zdolny jest jednocześnie we wszystkich miejscach przebywać. 

 45 NIKT wszystkich Germanów uciska, prawo im narzuciwszy, 
NIKT pod jarzmo nagina karki ludów znad Renu. 
NIKT dzięki obyczajom wznosi się wysoko, 
Ryzyko dworskiej posługi szlachetny NIKT podejmuje. 
NIKT także gród Kwirytów uwalnia od zniewolenia, 

 50 NIKT z pomocą przychodzi cierpiącej niedolę Italii, 
NIKT Turków atakuje wyzbytych litości na wojnie. 
NIKT o dobra publiczne troszczy się ponad zysk własny. 
NIKT świadomy jest tego, że ma za czymś pewnym pójść. 
NIKT waży się słowa dotrzymać w sprawach, których się podjął. 

 55 NIKT jest wolny od błędu. NIKT jest zewsząd bezpieczny. 
NIKT podoba się wszystkim, wolny jest od zazdrości. 
NIKT czyni wszystko to, co ciemny lud kupić może. 
NIKT sowicie nagradza wysiłki podjęte z zapałem. 
NIKT zaspokaja rozkosz jedynie swą melancholią. 

 60 NIKT swą chciwość poskramia, która z uporem powraca. 
NIKT na ziemi jest większy od niemieckiego cesarza. 
NIKT jednakowo służy i Bogu, i mamonie. 
NIKT stałością panuje nad zmiennym kołem Fortuny. 
NIKT poważnym myśleniem nad płochym przypadkiem góruje.
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 65 NEMO quas congessit opes secum auferet istuc, 
Mortuus unde semel NEMO redire potest. 
NEMO maris guttas numerumque recenset arenae, 
NEMO dat aestivis nomina pulveribus. 
Vertere NEMO vices, infectum reddere factum. 

 70 NEMO potest lapsos huc revocare dies. 
Et quae praeterea numero foret edere longum, 
Quid valeat NEMO, NEMO referre potest. 
 
     * * * 
Una meum censet leve turba domestica numen 
Servorumque cohors et puerile genus. 

 75 Horum est in famam tam prona calumnia nostram, 
Ut NIHIL exoptent quam mihi obesse prius. 
Nil moror haec ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς, 
Opprobrio infelix ulteriore petor. 
Atque ubi peccarunt (neque enim peccasse fatentur), 

 80 Transponunt labes in mea terga suas. 
Quicquid ab his culpae, quisquis committitur error, 
Si quaeras quis agat, omnia NEMO facit. 
Amissum est aliquid, NEMO abstulit; excidit aurum, 
NEMO habet, at nullas NEMO cupiscit opes. 

 85 Quid quod fraude mihi gravidam obtrusere ministram 
Tot famuli, quamquam haud tacta sit illa mihi? 
Quaerendus puero pater est, NEMO obtigit. At tu, 
Si me audis, alium, stulta, require patrem. 
Ecce infracta iacent hesterno vasa tumultu: 

 90 Olla, lebes, patinae vitreolusque calix; 
Et variae signis phialae Samiumque toreuma, 
Et carum infausti cupula pignus heri; 
Oenophorumque capax et aduncae cantharus ansae, 
Sympiniumque ingens Herculeusque scyphus; 

 95 Fracta iacet lampas, iacet unguentaria pixis, 
Quaeque gravis gelidas urna ministrat aquas. 
Sustulit haec eadem fragileis insania testas, 
At cocus ad solidum laesit ahena focum,
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 65 NIKT dobra, które zgromadził, może ze sobą tam zabrać, 
Skąd, choć raz już umarł, NIKT powrócić potrafi. 
NIKT krople w morzu policzy i wszystkie ziarenka piasku, 
NIKT odróżnić jest w stanie cząsteczki letniego kurzu. 
NIKT wie, jak losu koleje odwrócić, dopełnić niedopełnione. 

 70 NIKT potrafi na nowo dni dawno minione przywołać. 
To nawet, co NIKT potrafi, co ledwo wyliczyć się da, 
NIKT bez trudu zrachować da radę. 
 
     * * * 
Mą wolę cała służba lekce sobie waży, 
Służących wielka ciżba i gromada chłopców. 

 75 Oni na moją cześć oszczerstwa tak chętnie miotają, 
Że NICZEGO nie pragną bardziej, niż tego, aby mi dopiec. 
Lecz ja o to nie dbam zupełnie, ‘karzeł, nicpoń, słabeusz’, 
I przez to na tym większą hańbę narażam się, nieszczęśliwy. 
A gdy inni przewinią (choć nie przyznają się nigdy), 

 80 Własne postępki naganne na moje kładą ramiona. 
W czymkolwiek oni zawinią albo też błąd popełnią, 
Jeśli spytasz o powód — wszystko to sprawia NIKT. 
Jeżeli coś zniknie — NIKT zabrał; kiedy zaginie złoto, 
NIKT je mieć musi, a przecież złota żadnego nie pragnie NIKT. 

 85 Cóż, że fałszywie w ciążę dziewczyny służebnej 
Wrobiło mnie tylu służących, chociaż jej nawet nie tknąłem? 
Dziecku potrzeba rodzica — więc dostaje je NIKT. 
Lecz ty, niemądra, posłuchaj, innego poszukaj mu ojca. 
Oto leżą naczynia rozbite wczoraj w zamęcie: 

 90 Garnek, misa, półmiski, a także kielich ze szkła; 
Toczone czary o wyszukanych zdobieniach, samijski rzeźbiony kubek 
Oraz beczułka – skarb drogocenny nieszczęsnego pana; 
Kadź na wino i waza o krzywym uchwycie, 
Wielkie czerpadło do wina i puchar Herkulesowy;  

 95 Rozbita leży lampa, puzderko z wonnym olejkiem 
I przeogromny dzban, co źródłem jest chłodnej wody. 
Taki sam szał też poniszczył z kruchej materii naczynia, 
A kucharz kocioł roztrzaskał o róg masywnego pieca,
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Laesit et eversos tripodas tenueisque quadrantes, 
 100 Neglectusque suo follis in igne perit, 

Abiectumque alio pistillum, abacique revulsi, 
Nec relocata suis stannea vasa locis. 
Et quaerenda diu ruptis cochlearia thecis 
Fuscinaque, et caecae cura lucerna viae. 

 105 Decidit excussa ferrata sagitta pharetra. 
Ante suos manant vina refusa cados. 
Hinc cyathi tinaeque graves et aquatilis obba, 
Illinc Etrusco seria amata Numae. 
Tympana rupta iacent, iacet amphora, nec tenet apte 

 110 Pulverulenta suos bibliotheca libros. 
Cum sparsos hinc inde colum fusosque viderem, 
‘Haec etiam’ —  dixi — ‘culpa futura mea est’. 
Vos quoque: culter, acus, radii, subtegmina, forfex, 
Turpiter irata sparsa iacetis hera. 

 115 Ebria securis domini petulantia servis 
Nil curare domum suadet opesque domus. 
Quos petulans inter prostrato ancilla pudore 
Nonnihil in rerum perditione facit: 
Ipsa penum struit et patinas inducit opimas, 

 120 Quaeque sibi sollers multa reservat herus. 
Vina dehinc promit, dehinc rarum quicquid ad usum est, 
Arte cibi varium docta parare genus; 
Eruitur simili tuccetum nobile furto, 
Crassaque furtivo sumina tosta foco. 

 125 Hic bibitur totas mensura aequante lagenas, 
Laetaturque meo libera turba malo, 
Et varia exequitur sub multam gaudia noctem, 
Gaudia non uno perniciosa modo. 
Multa refringuntur, titubanti cum pede servus 

 130 Post epulas et post pocula strata petit: 
Pressit in ollatum gravidum caput ille caminum 
Nec cubitum lapsi pulsa fenestra tulit. 
Semireclusa canis subiit cellaria et illic 
Quod superest avido devorat ore cibi.
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Przewrócił i połamał trójnogi i małe zydelki, 
 100 Ogień już strawił miech byle jak porzucony, 

Gdzie indziej tłuczek się wala i stoły rozbite w drzazgi, 
I cynowe naczynia nie odstawione na miejsce. 
Próżno by szukać łyżek w poniszczonych kredensach, 
Nie ma widelców i lampy, która mrok rozświetlała. 

 105 Spadł kołczan trafiony strzałą okutą żelazem. 
Pod amforami wina kałuża, które z nich ciurkiem wyciekło. 
Tu kubki, ciężkie karafki i dzbanek stosowny do wody, 
Tam zaś kadź ulubiona króla Numy Etruska. 
Leżą miski stłuczone, leży amfora, a szafa 

 110 Nie chroni już w swoim wnętrzu pokrytych kurzem annałów. 
Gdym patrzył na porzucone niedbale kądziel, wrzeciona, 
‘To także — rzekłem do siebie — moją winą się stanie’. 
Wy również: nożu, igły, tkackie czółenko, przędzo, nożyce, 
Bezładnie leżycie rzucone przez zagniewaną panią. 

 115 Pijana swawola pana beztroskim sługom pozwala 
Ani o dom się nie troszczyć, ani też o majątek. 
Wśród tego zuchwała służąca, wszelkiego wyzbyta wstydu, 
Niemało się przyczynia do zagłady majątku: 
Sama dobiera potrawy, podaje wspaniałe dania 

 120 Z zapasów, które pan przezornie zebrał w spiżarni. 
Wina stamtąd dobywa, wszelkie potrzebne produkty, 
I rozmaite rodzaje najwyszukańszych potraw; 
Tu i mięso wyborne po złodziejsku się kradnie, 
I na złodziejskim ogniu tłuste piecze wymiona. 

 125 Tu wino równo się leje, całymi pite dzbanami, 
A gromada hulaszcza moim weseli się kosztem 
Różnych się łajdactw dopuszcza do późnej nocy godziny, 
Niecnie sobie swawoląc na rozmaite sposoby. 
Do wielu zniszczeń dochodzi, gdy chwiejnym krokiem służący 

 130 Po uczcie i pijatyce do łóżka wreszcie powraca: 
On głową ociężałą wali w piec pełen garnków, 
A gdy na ziemię upada, łokciem wybija okno. 
Do niedomkniętej piwnicy wnet zakrada się pies 
I żarłocznym swym pyskiem wyżera resztki jedzenia.
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 135 Haec quoque deposito venit fortuna canistro 
Et quae praeterea diruta multa iacent. 
Ipse domum tandem rediens herus anxius ambit 
Discere vastatae singula damna domus. 
Quo seriem quaerente mali tegor indice primo 

 140 Efficiorque omnis criminis auctor ego; 
Criminis autor ego! Quid enim quis dicere posset 
Confestim brevius, quam: ‘mala NEMO facit’? 
Quis ego pro meritis etiam benefacta rependo, 
Illorum subiens corpore quodquod onus. 

 145 Et si quid mandavit herus, curae atque laboris 
Ni faciam, infelix, omnia, NEMO facit. 
NEMO curat equos, NEMO huc discursat et illuc, 
Pro domino NEMO est anxius atque domo. 
In me tuta fides; audet committere lecto 

 150 NEMINIS uxorem, qui cupit esse probam. 
Non tamen est mirum quemquam hos invadere mores, 
Non adeo exemplo, qui facit ista, caret. 
Multa licent multis postquam semel hostis Ulixes 
Supposuit sceleri nomina nostra suo. 

 155 At tu si dederis veniam mihi, Candide Lector, 
Quod fuerit nimium fabula longa, vale! 
ΟΥΤΙΣ ἔλεγεν. NEMO dicebat. 



Ulrich von Hutten, NIKT 
 

189

 135 Ten sam los także spotyka i koszyk pełen łakoci, 
I wszystko to, co na ziemi leży porozrzucane. 
Aż w końcu pan, powróciwszy, dwór z niepokojem obchodzi, 
Wszystkie straty zliczając w spustoszonym domostwie. 
Gdy pyta o źródło nieszczęść, od razu wskazują na mnie 

 140 I to ja staję się sprawcą całego tego zła; 
Jam sprawcą zła! Czy można ująć to zwięźlej, 
Niż w tych właśnie słowach: ‘NIKT jest przyczyną zła’? 
Za wszystkie te dobrodziejstwa, jakie im wyświadczyłem, 
Wziąłem jeszcze na barki wszelakie ich brzemiona. 

 145 Kiedy pan nakazuje i troskę, i wysiłek, 
O ile ja nie wykonam, wówczas uczyni to NIKT. 
NIKT troszczy się o konie, NIKT to tu, to tam biega, 
O pana i domostwo troszczy się tylko NIKT. 
Mnie pan ufa; do łoża NIKOGO wprowadza swoją małżonkę, 

 150 Gdy chce zachować pewność co do jej cnotliwości. 
Nic w tym jednak dziwnego, że ktoś takich manier nabiera, 
Bo piękny przykład przyświeca temu, kto właśnie tak postępuje. 
Wiele wolno jest wszystkim, skoro już sam Ulisses 
Moim własnym imieniem swój fortel niegdyś opatrzył. 

 155 Racz mi jednak wybaczyć, Życzliwy Mój Czytelniku, 
Τę przydługą opowieść. Bądź zatem zawsze mi zdrów! 
ΟΥΤΙΣ ἔλεγεν. To mówił NIKT. 
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Wykaz znaków i skrótów 
przyjętych w edycji 

 
 
 

1. Znaki edytorskie 
stosowane w transkrypcji i w komentarzach 

     nawiasy kątowe oznaczają koniektury i emendacje wpro-
wadzone przez wydawców  

[ ]    nawiasy prostokątne sygnalizują uzupełnienia redak-
cyjne 

a.    akt 
bł. dr.    błąd druku 
dr.     druk (starodruk) 
nagł.    nagłówek 
obj.    objaśnienia 
popr. wyd.    poprawka wydawców 
tyt.    tytuł 

2. Skróty dotyczące literatury antycznej 

ARIST.  Aristoteles (Arystoteles) 
  EN   Ethica Nicomachea (Etyka nikomachejska); przekład: 

Etyka nikomachejska, przełożyła, opracowała i wstę-
pem poprzedziła D. Gromska, w: IDEM, Dzieła wszy-
stkie, t. 5, Warszawa 1996, s. 8–300. 

  Polit.  Politika (Polityka); przekład: ARYSTOTELES, Polityka 
z dodaniem Pseudo-Arystotelesowskiej Ekonomiki, przeł. 
L. Piotrowicz, w: IDEM, Dzieła wszystkie, t. 6, s. 8–226. 

BG    Biblia Święta, to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza 
z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie 
przetłumaczone, Gdańsk 1632 [tzw. Biblia gdańska]. 
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CIC.  Marcus Tullius CICERO (Cyceron) 
  Cat.  In Lucium Catilinam orationes (Mowy przeciwko Luc-

juszowi Katylinie); przekład: Marek Tulliusz CYCERON, 
Pierwsza mowa przeciw Katylinie, w: IDEM, Mowy, przeł. 
S. Kołodziejczyk, Kęty 1998, s. 28–76. 

  Caec.  Pro Caecina (W obronie Cecyny) 
  De off.  De officiis (O powinnościach); przekład: Marek Tulliusz 

CYCERON, O powinnościach, w: IDEM, Pisma filozoficzne, 
t. 2, przeł. W. Kornatowski, oprac. K. Leśniak, Warsza-
wa 1960, s. 317–470. 

  Fam. Epistulae ad familiares (Listy do znajomych) 
  Mil.  Pro Milone (Mowa w obronie Milona) 
  Verr.   In Verrem (Mowy przeciwko Werresowi) 

GAI. GAIUS 
  Inst.  Institutiones (Instytucje); przekład: GAIUS, Institutio-

nes/Instytucje, przeł. C. Kunderewicz, oprac. J. Rezler, 
Warszawa 1982. 

HOM. HOMERUS (Homer) 
  Od.  Odysseia (Odyseja); przekład: HOMER, Odyseja, przeł. 

L. Siemieński, oprac. J. Łanowski, Wrocław 1981. 

HOR. Quintus HORATIUS Flaccus (Horacy) 
  Carm. Carmina (Pieśni); przekład: HORACY, Dzieła wszystkie, 

przeł. A. Lam, Pułtusk–Warszawa 2010, s. 17–118. 
  Epod.  Epodi (Epody); przekład: ibidem, s. 119–137. 
  Epist.  Epistulae (Listy); przekład: ibidem, s. 193–232. 
  Sat.  Sermones (Gawędy); przekład: ibidem, s. 139–192. 

IUST.  Flavius Petrus Sabbatius IUSTINIANUS (Justynian I Wielki) 
  D.   Digesta Iustiniani (Digesta) 
  Inst.  Institutiones (Instytucje Justyniana) 

IUV.  Decimus Iunius IUVENALIS (Juwenalis) 
  Sat.  Saturae (Satyry); przekład: JUWENALIS, Satyry, w: Trzej 

satyrycy rzymscy (Horacy — Persjusz — Juwenalis), 
przeł. J. Sękowski, oprac. L. Winniczuk, Warszawa 1959, 
s. 115–219. 
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MART. Marcus Valerius MARTIALIS (Marcjalis) 
  Epigr. Epigrammaton libri XIV (Epigramów ksiąg XIV); prze-

kład: M. WALERYUSA MARCYALISA, Epigramów ksiąg XII, 
przeł. J. Czubek, Kraków 1908. 

OV. Publius OVIDIUS Naso (Owidiusz) 
  Met.  Metamorphoseon libri (Metamorfozy); przekład: OWI-

DIUSZ, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska (ks. I — 
ks. IX, w. 175), S. Stabryła (ks. IX, w. 176 — ks. XV), 
oprac. S. Stabryła, Wrocław 1996. 

  Tr.  Tristia (Żale) 

PERS.  Aulus PERSIUS Flaccus (Persjusz) 
  Sat.   Saturae (Satyry); przekład: PERSJUSZ, Satyry, w: Trzej 

satyrycy rzymscy (Horacy — Persjusz — Juwenalis), 
przeł. J. Sękowski, oprac. L. Winniczuk, Warszawa 1959, 
s. 95–114. 

PLAUT. Titus Maccius PLAUTUS (Plaut) 
  Am.  Amphitruo (Amfitrion); przekład: PLAUT, Amfitrion, 

w: IDEM, Komedie, t. 1: Żołnierz Samochwał, Amfitrion, 
przeł. i oprac. E. Skwara, Warszawa 2002, s. 161–252.  

  Asin.  Asinaria (Osły); przekład: PLAUT, Osły, w: IDEM, Kome-
die, t. 2: Osły, Misa pełna złota, przeł. i oprac. E. Skwara, 
Warszawa 2003, s. 17–122. 

  Aul.  Aulularia (Misa); przekład: ibidem, s. 123–214. 
  Cas. Casina (Kasina); przekład: PLAUT, Losujący albo Kasi-

na, w: IDEM, Komedie, t. 1: Amfitrion, Ośla komedia, 
Losujący albo Kasina, Epidikus, Bracia, przeł., wstę-
pem, streszczeniami opatrzył G. Przychocki, Kraków 
1931, s. 184–276. 

  Mos. Mostellaria (Strachy); przekład: ibidem, t. 2: Kupiec, 
Żołnierz samochwał, Strachy, Pseudolus, Skarb, przeł. 
IDEM, Kraków 1934, s. 233–340. 

  Poen. Poenulus (Punijczyk); przekład: ibidem, t. 3: Punijczyk, 
Siostry, Skrzynkowa komedia, Pers, Gbur, przeł. IDEM, 
Kraków 1935, s. 2–13.  

  Mer. Mercator (Kupiec); ibidem, t. 2: Kupiec, Żołnierz samo-
chwał, Strachy, Pseudolus, Skarb, przeł. IDEM, s. 2–93. 
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PLIN. Caius PLINIUS SECUNDUS (Pliniusz Starszy) 
  Nat. hist.  Naturalis historia (Historia naturalna); przekład: Caius 

PLINIUS SECUNDUS, Historia naturalna, przeł. I. i T. 
Zawadzcy, Wrocław 1961. 

TER. Publius TERENTIUS Afer (Terencjusz) 
  And.  Andria (Dziewczyna z Andros); przekład: Publius TE-

RENTIUS Afer, Dziewczyna z Andros, w: IDEM, Komedie, 
t. 1: Dziewczyna z Andros, Za karę, Eunuch, przeł. 
i oprac. E. Skwara, Warszawa 2005, s. 39–165. 

  Eu.  Eunuchus (Eunuch); przekład: ibidem, przeł. i oprac. 
EADEM, Warszawa 2005, s. 287–421. 

  He.  Heauton timorumenos (Samoudręczyciel); przekład: ibi-
dem, przeł. i oprac. EADEM, Warszawa 2005, s. 167–286. 

  Ph.  Phormio (Formion); przekład: ibidem, t. 2: Pasożyt 
Formion, Teściowa, Bracia, przeł. i oprac. EADEM, War-
szawa 2006, s. 13–153. 

TIB. Albius TIBULLUS (Tibullus) 
  El.  Elegiae (Elegie); przekład: TIBULLUS, Elegie miłosne, 

przeł. A. Arndt, Kraków 2002. 

VERG. Publius VERGILIUS Maro (Wergiliusz) 
  Aen.  Aeneis (Eneida); przekład: Publius VERGILIUS Maro, 

Eneida, przeł. T. Karyłowski, oprac. S. Stabryła, Wro-
cław 1981. 

  Georg.  Georgica (Georgiki); przekład: Publius VERGILIUS Maro, 
Georgiki, przeł. A.L. Czerny, Warszawa 1956. 

3. Skróty dotyczące cytowanych źródeł 
z okresu wczesnonowożytnego 

DECR.    DECRETALES Gregorii IX (Dekretały Grzegorza IX) 

ER.  ERASMUS Desiderius Roterodamus 
  Ad.  Adagia (Adagia); wydanie: Les Adages, t. I–V, red. J.-C. 

Saladin, Paris 2010. 

FRISCH. Nikodem FRISCHLIN 
  Sus.  Susanna (Zuzanna); wydanie w: N. FRISCHLIN, Operum 

poeticorum […] pars scenica, in qua sunt comoediae 
quinque: Rebecca, Susanna, Hildegardis, Iulius redivivus, 
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Priscianus vapulans; tragoediae duae: Venus, Dido, Strass-
burg 1585. 

MAICK. Georg Konrad MAICKLER 
  Hist. Sus. Historia sacra Susannae (Historia biblijna Zuzanny); wy-

danie w: Georg Konrad MAICKLER, Poemata sacra, Tübin-
gen 1635. 

VON HUTTEN Ulrich VON HUTTEN 
  Ne.   Nemo (Nikt); wydanie: U. VON HUTTEN, Nemo, ed. J.-P. 

Woitrain, Marcq-en-Baroeul 2013. 

4. Skróty dotyczące częściej wykorzystywanych 
opracowań nowożytnych 

CZAPLA    R.G. CZAPLA, Das Bibelepos in der Frühen Neuzeit. Zur deut-
schen Geschichte einer europäischen Gattung, Berlin 2013. 

DWORZACZKOWA   J. DWORZACZKOWA, Reformacja i kontrreformacja w Wiel-
kopolsce, Poznań 1995. 

GRYGIEL    R. GRYGIEL, Krąg rodzinny Samuela ze Skrzypny Twar-
dowskiego, w: Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny 
Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej Ojczyźnie, 
red. K. Meller, J. Kowalski, Poznań 2002, s. 15–26. 

LEKSYKON    A. DĘBIŃSKI, M, JOŃCA, Leksykon tradycji rzymskiego 
prawa prywatnego, Warszawa 2016. 

MIKULSKI    K. MIKULSKI, Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy. Cz. II: 
1454–1650, Toruń 2001. 

NKPP    Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, 
t. 1–3, red. J. Krzyżanowski; t. 4, red. S. Świrko, War-
szawa 1969–1978. 

TEKI    W. DWORZACZEK, Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-
-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX 
wieku, Kórnik 1995–2004. 

    [Internet: http://teki.bkpan.poznan.pl, dostęp: 14.07.2017] 

TYNC    S. TYNC, Szkoła w Lesznie w okresie renesansu (1555–
1656), w: Sesja naukowa w Lesznie w czterechsetną rocz-
nicę powstania Gimnazjum i w trzechsetną wydania 
„Opera didactica omnia” J.A. Komeńskiego, red. Ł. Kur-
dybacha, Wrocław 1957, s. 17–86. 
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5. Skróty tytułów ksiąg biblijnych 

Skróty tytułów ksiąg biblijnych podane są zgodnie z ich układem w katolickim kano-
nie biblijnym i według ogólnie przyjętych obecnie oznaczeń za: Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac zbiorowe z inicja-
tywy benedyktynów tynieckich [tzw. Biblia Tysiąclecia, BT], wyd. 5, Poznań 2002. 
W nawiasach zaznaczono brzmienie tytułów według Biblii gdańskiej tam, gdzie od-
biega ono od BT: 

Rdz  —  Księga Rodzaju (1 Księga Mojżeszowa) 
Kpł  —  Księga Kapłańska (3 Księga Mojżeszowa) 
Lb  —  Księga Liczb (4 Księga Mojżeszowa) 
Pwt  —  Księga Powtórzonego Prawa (5 Księga Mojżeszowa) 
Sdz  —  Księga Sędziów 
1 Sm  —  Pierwsza Księga Samuela 
2 Sm  —  Druga Księga Samuela 
1 Krl  —  Pierwsza Księga Królewska 
2 Krl — Druga Księga Królewska 
Ne — Księga Nehemiasza 
Ps — Księga Psalmów 
Koh — Księga Koheleta (Księga Kaznodziei Salomona) 
Iz — Księga Izajasza 
Jr — Księga Jeremiasza 
Ba — Księga Barucha 
Dn — Księga Daniela 
Mt — Ewangelia według świętego Mateusza 
Łk — Ewangelia według świętego Łukasza 
Rz — List do Rzymian 
1 Kor — Pierwszy List do Koryntian (1 Koryntów) 
Ga — List do Galatów  
Ef — List do Efezjan 

 



 
 
 
 
 

Opis źródła 
i zasady wydania 

1. Opis źródła 

Podstawą edycji jest jedyny znany polski egzemplarz pierwodruku 
dramatu Susanna, ex Danielis 13. tragoedia przechowywany w zbiorach 
Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. BN XVII.2.260a adl. 

Egzemplarz ten, zachowany w stanie niemal idealnym, współ-
oprawny jest z dokonanym przez Sebastiana Macera dramatycznym 
opracowaniem pierwszych trzydziestu jeden rozdziałów dydaktycz-
nego dzieła Jana Amosa Komeńskiego Ianuae linguarum Comenianae 
ex primis XXX capitibus doctrinam physicam exhibentibus […] praxis 
comica […] concinnata in metaphrasin poeticam, Lesnae 1650 (sygn. 
BN XVII.2.258 adl.) oraz anonimową tragedią Hercules monstrorum 
domitor, Lesnae Polonorum, post 14 IX 1647 (sygn. BN XVII.2.261 adl.), 
i składa się z 40 nienumerowanych kart (ostatnia czysta) formatu 8o. 
Sygnatury składek obejmują karty A–E8. 

Na wklejce górnej poprzedzającej kartę tytułową pierwszego z dzieł 
zawartych w klocku, tj. Ianuae, znajduje się odręczny, pisany czarnym 
(obecnie zbrązowiałym) atramentem spis wszystkich zamieszczonych 
w tomie utworów. Skorygowano go wpisem interlinearnym, doko-
nanym kurrendą kancelaryjną w XVIII-XIX wieku. U dołu zaś karty 
tytułowej widoczny jest, wykonany najprawdopodobniej tą samą ręką, 
co spis utworów, wpis proweniencyjny: „Samuel Moscopf, A[nno] 
1721, 24 Sept[embris]”. Wynika z niego, że jeszcze ponad siedemdzie-
siąt lat po opublikowaniu utwory w nim zamieszczone były przed-
miotem zainteresowania prywatnych osób. 
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2. Zasady wydania 

Niniejsza edycja anonimowego dramatu Susanna i poematu Ulricha 
von Huttena Nemo jest wydaniem dwujęzycznym.  

Ponieważ początkowa część dramatu o Zuzannie (akt I) jest niemal 
dosłownym zapożyczeniem pierwszego aktu sztuki Nikodema Frisch-
lina Susanna, w celu ustalenia tekstu leszczyńskiej sztuki skolacjono-
wano ją z tekstem łacińskim (niedokładnie odbite czcionki, mylne lek-
cje, nieprawidłowe połączenia) edycji dramatu Nikodema Frischlina 
(cyt. jako FRISCH. Sus.). Wydawcy wprowadzili numerację wersów (akt I 
i oba interscenia) oraz akapitów (akty II-III) — paralelnie w tekście 
łacińskim i przekładzie polskim. Ponumerowali także poszczególne 
części ramy wydawniczej dramatu, na którą składają się: spis obecnych 
na przedstawieniu gości, przedmowa do nich, lista aktorów oraz prolog. 
Części te zostały oznaczone kolejnymi cyframi rzymskimi: I–IV w na-
wiasach kwadratowych. 

Anonimowy autor leszczyńskiej Zuzanny zapożyczył się także, 
w drugim interscenium, w poemacie Ulricha von Huttena zatytułowa-
nym Nemo. Obecne w polskim druku parafrazy poszczególnych wer-
sów utworu niemieckiego renesansowego humanisty konfrontowano 
z najnowszą edycją krytyczną Nemo i jego przekładu. Podstawą edycji 
w języku łacińskim jest wydanie Nemo J.-P. Woitraine’a. 

Cytaty biblijne w Objaśnieniach podawane są za BG. W wypadku 
rozbieżności w zakresie biblijnych nazw własnych przyjmowano z re-
guły postać bliższą zlatynizowanym formom użytym w tekście łaciń-
skim, a w odniesieniu do postaci ogólnie znanych, o personaliach 
przyswojonych od dawna w powszechnym odbiorze, posłużono się 
tymi, które zostały przyjęte w BT. 

W komentarzach przyjęto zasadę, że już istniejące przekłady tekstów 
przywoływane są z określeniem „przekład” i wskazaniem stron istnieją-
cego tłumaczenia. Przekłady fragmentów tekstów dotąd nietłumaczo-
nych pochodzą od Macieja Jońcy i Roberta Sawy; są one oznaczane 
odpowiednio skrótami MJ i RS. Wykorzystane w komentarzu do edycji 
poematu von Huttena Nemo objaśnienia, pochodzące od francuskiego 
wydawcy tekstu łacińskiego J.-P. Woitraina, sygnalizowano skrótem: W. 
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3. Zasady transkrypcji 

Tekst łaciński dramatu zmodernizowano w niniejszej edycji zgod-
nie z zasadami przyjętymi w Słowniku łacińsko-polskim, t. I–V, pod 
red. M. Plezi (Warszawa 1959–1979). 

Polskie nazwiska i nazwy osobowe w transkrypcji tekstu łaciń-
skiego ujednolicone zostały do obecnie stosowanej ortografii, np. Klo-
potowski → Kłopotowski, Gorzin/Gurzin → Górzyn, Patrow → Patrów. 

Niemieckie nazwiska i nazwy osobowe podane zostały w takiej 
postaci, w jakiej występują one w pierwodruku (np. Adam von Kot-
witz). W wypadku rozbieżności i niekonsekwencji w oryginalnym 
zapisie ujednolicono je do postaci najczęściej występującej w tekstach 
z epoki powstania, np. Schlichtingk / Schlichting → Schlichtyng. 

Modernizacji poddano pisownię małych i wielkich liter. Zaimki 
osobowe i dzierżawcze oraz rzeczowniki i przymiotniki zastosowane 
w pierwodruku łacińskim w formułach i wyrażeniach o charakterze 
honoryfikacyjnym zapisywano w transkrypcji wielkimi literami (Vos 
… Collegae Honorandissimi, Iudices Honorandissimi, Senatus). W par-
tiach tekstu łacińskiego, w których występują określenia: Nemo, Nihil, 
Omnis, mające charakter personifikacji (Interscenium I, Aneks), dla 
podkreślenia ich specyfiki istotnej dla właściwego sposobu rozumienia 
kontekstu, w którym zostały zastosowane, wprowadzono graficzne wy-
różnienie tych pojęć za pomocą kapitalików (NEMO, NIHIL, OMNIS). 

Zmodernizowano zapisy cyfr rzymskich, np. MDCXLVI → 1646 . 
Wobec rozchwiania pisowni niektórych łacińskich nazw własnych, 

które wykazują zakończenia łacińskiej odmiany fleksyjnej (np. Chel-
ciae/Chelkiae/Chilciae, Chelkiam/Chilciam), zdecydowano się na ich 
ujednolicenie do postaci klasycznej (np. Chelciae, Chelciam). 

Wahanie w zakresie występujących w tekście geminat w wyrazach 
pospolitych (np. -ll-/-l-) ujednolicano do formy podwojonej bez spec-
jalnego zaznaczenia. 

W transkrypcji tekstu łacińskiego konsekwentnie stosowano literę 
„i” wszędzie tam, gdzie w oryginale występowało „j”. Pozostawiono 
jednak „j” w zapisie nazwisk nowożytnych lub nazw niemieckich i pol-
skich tam, gdzie wymaga tego ortografia współczesna. 
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Odstąpiono od zaznaczania w wyrazach łacińskich iloczasu stoso-
wanego w oryginale poprzez wprowadzanie daszka (ˆ) nad samo-
głoskami długimi (ā, ē, ō, Ō, ū, ī) oraz wszelkich innych znaków 
diakrytycznych stosowanych w starodruku (np. á, ò, ë). 

Modernizacji poddano interpunkcję łacińską oryginału, która nie 
zawsze odznacza się konsekwencją. Pominięto przy tym w większości 
pierwotnie stosowane znaki interpunkcyjne (np. dwukropki, wykrzyk-
niki, pytajniki), oddzielające w tekście łacińskim pierwodruku składo-
we części okresów retorycznych lub odnoszące się do emotywnej war-
stwy znaczeniowej tekstu, jako nieodpowiadające obecnym zasadom 
interpunkcyjnym i utrudniające rozumienie tekstu dzisiejszemu czy-
telnikowi. 

W nawiasach kwadratowych umieszczono rozwiązania skrótów za-
stosowanych w tekście łacińskiego pierwodruku oraz wprowadzoną 
przez wydawców numerację wersów (w a. I oraz w intersceniach) 
i akapitów. 

Zmieniono i ujednolicono pisownię następujących wyrazów i form 
łacińskich: autoritas → auctoritas, autoritate → auctoritate, aulea → au-
laea, caepa → cepa, convitiis → conviciis, effraenata → effrenata, foe-
minam → feminam, imo → immo, isthic → isthic, isthoc → istoc, isthuc → 
istuc, nunquam → numquam, obiiciam → obiciam, obiicitur → obicitur, 
obscaenae → obscoenae, plerunque → plerumque, praesumtionum → 
praesumptionum, quanquam → quamquam, quenquam → quemquam, 
quum → cum, scena → scaena, solicita → sollicita, sydere → sidere. 

4. Zasady przekładu 

W wypadku niemieckich nazwisk szlacheckich i arystokratycznych 
człon główny von (a także jego odpowiedniki łacińskie a/ab), wska-
zujący najczęściej na siedzibę rodową postaci, został w przekładzie 
polskim pominięty (np. Iohanni Christophoro von der Dahme → Jano-
wi Krzysztofowi Dahme, Adamo a Kotwitz → Adam Kottwitz). Inne 
człony tytulatury arystokratycznej oddawane są za pomocą wyrażeń 
właściwych współczesnej polszczyźnie (np. Adam a Kotwitz in … → 
Adam Kottwitz, pan na …). 
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Nazwiska zlatynizowane, zarówno polskie jak i niemieckie, poda-
wano w postaci właściwej obecnym literaturom narodowym lub po-
wszechnie stosowanej w piśmiennictwie współczesnym (Holfeldius → 
Holfeld; Scultetus → Skultet). 

Zlatynizowane niemieckie i polskie imiona oraz nazwiska odda-
wano w formie spolonizowanej (np. Iohannes / Iohann → Jan; Albertus 
→ Wojciech). 

Analogicznie do tekstu łacińskiego w przekładzie polskim zaimki 
osobowe i dzierżawcze oraz rzeczowniki i przymiotniki w formułach 
i wyrażeniach o charakterze honoryfikacyjnym zapisywano wielkimi 
literami, np. Wy … Najczcigodniejsi Współkoledzy, Czcigodni Sędzio-
wie, Rada Starszych. 

W przekładzie aktu I, którego tekst jest niemal w całości zapoży-
czeniem z dramatu Susanna Nikodema Frischlina, starano się oddać 
specyfikę stosowanego przezeń języka antycznej komedii rzymskiej 
(Plaut, Terencjusz) poprzez nawiązanie do polszczyzny kolokwialnej, 
bez nadmiernego jednak odchodzenia od oryginału. 

Drugi i trzeci akt utworu, będące odwzorowaniem procesu sądo-
wego, obfitują w specjalistyczne słownictwo prawne, stąd występowała 
wielokrotnie konieczność powtarzania w przekładzie analogicznych 
formuł ze względu na brak w języku polskim odpowiednich wyrażeń 
synonimicznych. 

Innego rodzaju wyzwaniem był przekład obydwu intersceniów. 
Pierwsze z nich, oparte na znanych z poezji Wergiliusza i Owidiusza 
opisach personifikacji Famy (Plotki), zbudowane jest bowiem z licz-
nych aluzji do starożytnej poesis docta, a jednocześnie wskazuje na 
znaczną inwencję i kunszt jego autora. 

Szczególnie złożonym zadaniem była translacja drugiego intersce-
nium, opartego na poemacie Nemo (Nikt), autorstwa niemieckiego 
humanisty Ulricha von Huttena. Centralną postacią tej części dramatu 
jest Nikt (łac. Nemo), upersonifikowana Nicość, która jednocześnie nie 
istnieje i istnieje. Ów Nikt jest tu odpowiedzialnym za całe zło świata 
kozłem ofiarnym, na którego nader chętnie ludzie przerzucają winę za 
własne występki i wady. Zastosowany w tym wypadku koncept oparty 
został przez autora na wykorzystaniu funkcjonującej w języku łaciń-
skim zasady pojedynczego przeczenia (Nemo est oznacza dosłownie 
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nie „nie ma nikogo”, lecz paradoksalnie: „Nikt istnieje”, „Nikt jest”). 
Główna związana z tym trudność translatorska polegała na braku 
możliwości zapewnienia w przekładzie pełnej odpowiedniości seman-
tyczno-składniowej wobec oryginału, gdyż w języku polskim wystę-
puje konieczność użycia podwójnego przeczenia. Jego brak w łacinie 
pozwala piszącemu w tym języku na dwuznaczność, podczas gdy 
analogiczne konstrukcje w języku polskim sprawiać mogą wrażenie 
niezręcznych, a przede wszystkim są zazwyczaj niezgodne z semantyką 
i logiką języka polskiego, np. „NIKT jest”. Dla uwypuklenia w pol-
szczyźnie migotliwości semantycznej łacińskiego tekstu zdecydowano 
się w przekładzie (analogicznie, jak to uczyniono również w przypadku 
niniejszej edycji tekstu łacińskiego) na graficzne wyróżnienie występu-
jących w nim personifikacji w postaci kapitalików: NIKT, NIC, KAŻDY. 
Świadom wyżej opisanych trudności tłumacz ufa jednak, że mimo to 
paralelny przekład będzie choć w pewnym stopniu pomocny przy lek-
turze tekstu łacińskiego. 

5. Aparat krytyczny 

[I] 

Christophoro de Potok Potocki — popr. wyd.; Christophoro Sendivoio 
de Potok Potocki — bł. dr. 

Miękiski — popr. wyd.; Miękicki — bł. dr.  

[III] 

de Labieszyn — popr. wyd.; de Latieszyn — bł. dr. 

Actus primus 

w. 80 attuleris — popr. wyd.; attuleras — bł. dr. 
w. 107 Non est opus — popr. wyd. [za: FRISCH. Sus.]; Non opus est —  dr. 
w. 110 eat — popr. wyd.; erat — bł. dr. 
w. 113 gerat — popr. wyd.; geret — bł. dr. 
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Interscenium I 

w. 58 mole —  popr. wyd.; male —  bł. dr. 
 
Actus secundus 

akapit 12 metuentes — popr. wyd.; metuentis — bł. dr. 
 
Interscenium II 

w. 55 placeant —  popr. wyd.; placeat —  bł. dr. 
w. 59 nefastus —  popr. wyd.; ne faustus —  bł. dr. 
 

Actus tertius 

akapit 16 quid — popr. wyd.; quod —  bł. dr. 
akapit 19 blandiis — popr. wyd.; blandis —  bł. dr. 
akapit 29 de — popr. wyd.; d — bł. dr. 
(marg.) akapit 33 94 — popr. wyd.; 96 — bł. dr.  
akapit 36 constupefaciant — popr. wyd.; constupefaciat — bł. dr. 
 
Aneks 

w. 123 tuccetum — popr. wyd.; tucetum — bł. dr. 





 
 
 
 
 

Objaśnienia 

Tyt. — utwór dotyczy historii znanej z Dn 13, 1–65, lecz jego akcja nie 
obejmuje ostatnich trzech wersetów (63–65). Współczesna dramatowi 
protestancka BG z 1632 wyłącza cały rozdział 13. Dn z głównego kor-
pusu ksiąg natchnionych, dodając go jednak w aneksie zatytułowanym 
Przydatki do Proroctwa Danielowego, s. 38–40. Zob. również wstęp do 
niniejszej edycji. 

[I] 

Illustribus, Magnificis, Generosis, Nobilibus, Reverendis, Clarissimis, 
Doctissimisque Viris dederunt, donaverunt, dedicaverunt / 
Ofiarowano, złożono w darze i zadedykowano Prześwietnym, Wiel-
możnym, Szanownym, Szlachetnym, Czcigodnym i Jaśnie Oświeco-
nym Panom 

Iohanni Theodorico de Potok Potocki / Janowi Teodorykowi z Potoka 
Potockiemu — Jan Teodoryk Potocki (ok. 1608–1664), ewangelik re-
formowany (kalwinista), podkomorzy halicki, wielokrotny marszałek 
sejmiku halickiego i poseł na sejm (1648–1653). Patron Kościoła kal-
wińskiego na Rusi Czerwonej i w województwie lubelskim, od 1659 
senior świecki dystryktu lubelskiego i dyrektor synodów (1659, 1660). 
Andrzej Węgierski dedykował mu swą postyllę (1646), a sam Potocki 
przełożył z języka niemieckiego dzieło Abrahama Skulteta Postilla ko-
ścielna, to jest Wykład ewangelij niedzielnych przez cały rok (Toruń 
1657). Przez ślub z córką Wacława Leszczyńskiego, kanclerza wielkiego 
koronnego, był skoligacony z Bogusławem Leszczyńskim, ówczesnym 
właścicielem Leszna. 

Christophoro de Potok Potocki / Krzysztofowi z Potoka Potockiemu — 
Krzysztof Potocki (ok. 1600–1675), brat Jana Teodoryka, podczaszy 
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litewski (od 1662), wojskowy i polityk, działacz kalwiński. Uczestniczył 
w wyprawach przeciw kozakom podczas powstania Chmielnickiego, 
wziął udział w zdobyciu Kijowa (1651), jako rotmistrz chorągwi dra-
gonów walczył też w latach 1653–1655. Podczas Potopu nie przyjął 
protekcji szwedzkiej, ale też nie przystał do stronników Jana Kazi-
mierza. W latach 60. współpracował z Bogusławem Radziwiłłem prze-
ciw planom wprowadzenia elekcji vivente rege. Podczas rokoszu Lubo-
mirskiego (1665–1666) stanął po stronie króla. Chorągiew Potockiego 
w latach 1674–1675 uczestniczyła w kampanii tureckiej. Wielokrotny 
poseł na sejm, głównie z Ziemi Chełmskiej i Halickiej. 

Jako ewangelik reformowany wziął udział w pogrzebie Anny Wa-
zówny (1636), będącym manifestacją obecności polskich protestantów 
w życiu publicznym. Sprawował opiekę nad zborami w Nowosiółkach 
(Ziemia Chełmska) i w Sidrze (Podlasie). W 1644 uczestniczył w kon-
wokacji generalnej w Orli. Był ostatnim niekatolickim marszałkiem 
Trybunału Litewskiego (1662); sprawując tę funkcję, zabiegał o zwrot 
zborów ewangelickich. Na sejmie abdykacyjnym Jana Kazimierza 1668 
bronił interesów dysydentów; na sejmie koronacyjnym w tymże roku 
nie dopuścił, wraz z pięcioma posłami ewangelickimi, do usunięcia 
postanowień konfederacji warszawskiej z pacta conventa. 

W druku pomylono stryja, Krzysztofa Potockiego podczaszego litew-
skiego, z jego bratankiem Krzysztofem Sędziwojem Potockim, studen-
tem i aktorem w Lesznie. 

Potok — wieś koło Jędrzejowa. 

Raphaeli de Buczacz Buczacki / Rafałowi z Buczacza Buczackiemu — 
Rafał Buczacki, poseł na sejm w 1663. 

Buczacz — twierdza w dawnym województwie ruskim, koło Trem-
bowli. 

Iohanni Schlichting de Bukowietz / Janowi Szlichtyngowi z Bukowca — 
Jan Jerzy Szlichtyng (1597–1658), sędzia ziemski wschowski (od 1632), 
senior świecki ewangelików augsburskich, administrator dóbr Rafała 
i Bogusława Leszczyńskich w Wielkopolsce. Jako scholarcha gimna-
zjum w Lesznie popierał reformy Jana Amosa Komeńskiego. Przed 
Colloquium Charitativum (1645) zabiegał o jedność wśród protestan-
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tów. Uczestnik kongresu westfalskiego (1646) z ramienia książąt legnic-
kich i brzeskich, po zdobyciu przez Szwedów Głogowa (1646) wystarał 
się o bezpieczne przewiezienie tamtejszych klarysek do Polski. Uczest-
nik wyprawy zborowskiej (1649), marszałek sejmiku średzkiego w 1655. 
W czasie Potopu współpracował ze Szwedami i wojskami brandenbur-
skimi. Współsprawca katastrofy Leszna (28–30 IV 1656), gdyż mimo 
polecenia Bogusława Leszczyńskiego nie poddał miasta bez walki woj-
skom polskim, a tuż przed atakiem uciekł na Śląsk. Właściciel kilku 
wsi w okolicy Wschowy, założył miasto Szlichtyngowa (1645), gdzie 
sprowadził śląskich sukienników i zbudował kościół luterański. 

de Bukowietz / z Bukowca — Bukowiec, miasteczko w południowej 
Wielkopolsce, ok. 20 km na północny zachód od Leszna. 

Petro de Iwanowice Koźmiński /Piotrowi z Iwanowic Koźmińskiemu — 
Piotr Koźmiński (1600–1650), syn Jana, członek Jednoty Czeskiej, poseł 
na sejmy, działacz dysydencki. Około 1630 osiadł w Karminie w dawnym 
powiecie kaliskim. Cześnik kaliski w 1629, sekretarz królewski w 1630, 
został podsędkiem kaliskim w 1636, sędzią surogatorem grodzkim kalis-
kim w 1637. Od 1628 jedenastokrotnie posłował na sejmy, w 1642 marsza-
łek sejmiku średzkiego, w 1646 komisarz dla rozrachunku z żołnierzami. 

Aktywny działacz na rzecz zachowania swobód religijnych prote-
stantów, m.in. na synodzie w Lesznie w 1643 obiecał interweniować 
u biskupa poznańskiego w obronie zagrożonych zborów, uczestniczył 
w toruńskim Colloquium Charitativum (1645). Był patronem zboru, 
odbudował, także dzięki innym członkom wspólnoty, spalony kościół 
w Karminie (1641). Przy parafii karmińskiej rezydowali kolejno dwaj 
seniorowie duchowni Jednoty, Marcin Orminiusz i Jan Bythner oraz 
duchowni —  uchodźcy z Czech. Zob. DWORZACZKOWA, s. 158–160, 164. 

de Iwanowice / z Iwanowic — Iwanowice, wieś w dawnym woje-
wództwie kaliskim, ok. 20 km na południowy wschód od Kalisza. 

Andreae de Skrzypna Twardowski / Andrzejowi ze Skrzypny Twardow-
skiemu — Andrzej Twardowski (1600 – przed 1660), kalwinista, brat 
Zygmunta (zob. poniższy biogram), brat stryjeczny słynnego poety Sa-
muela ze Skrzypny Twardowskiego. Prowadził prężną działalność 
urzędniczą, polityczną i gospodarczą — był m.in. żupnikiem bydgos-
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kim, sędzią surogatorem grodzkim kaliskim, pisarzem ziemskim kalis-
kim, podsędkiem Ziemi Kaliskiej, żupnikiem wielkopolskim. Piętnasto-
krotnie reprezentował województwo kaliskie na sejmie w latach 1642–
–1653. Zob. GRYGIEL, s. 24. 

de Skrzypna / ze Skrzypny — Skrzypna, wieś w centralnej Wiel-
kopolsce, gniazdo rodowe Twardowskich. 

Sigismundo de Skrzypna Twardowski / Zygmuntowi ze Skrzypny Twar-
dowskiemu — Zygmunt Twardowski (1602–1658), absolwent gimna-
zjum w Lesznie, studiował w Tybindze (1627) i w Lejdzie (1632). Sekre-
tarz króla Władysława IV, wielokrotny marszałek sejmiku średzkiego, 
wraz z bratem Andrzejem brał udział w komisji ustalającej granice 
między Śląskiem, Brandenburgią a Rzecząpospolitą. Bardzo zamożny 
szlachcic, właściciel klucza wsi w rejonie Obrzycka koło Szamotuł. 
Zob. GRYGIEL, s. 24. 

surrogato castrensi / sędziemu surogatorowi ... grodzkiemu — w daw-
nej Wielkopolsce surogator był odpowiednikiem podstarościego, zastę-
pował starostę w sprawach sądowych. 

Andreae de Ossowaszyn Ossowski / Andrzejowi z Osowej Sieni Ossow-
skiemu — Andrzej Ossowski (ok. 1603–1666), starosta wschowski 
(od 1650), luteranin, wielokrotny poseł na sejm i marszałek sejmiku 
średzkiego. Studiował we Frankfurcie nad Odrą w 1620, już w następ-
nym roku wziął udział w wojnie chocimskiej, a w 1626 walczył ze Szwe-
dami, służąc w husarii. Po 1641 senior świecki wielkopolskich ewange-
lików augsburskich, przed Colloquium Charitativum w Toruniu (1645) 
zabiegał bezskutecznie o zjednoczenie luteranów z braćmi czeskimi. Od 
1648 wielokrotny poseł na sejm. Uczestniczył w kampaniach przeciw 
kozakom Chmielnickiego w 1649(?) i 1651, w następnym roku wystawił 
chorągiew rajtarii. Podczas Potopu walczył ze Szwedami i Branden-
burczykami (1656–1657), był jednym z przywódców wielkopolskiego 
pospolitego ruszenia, walczył pod Warszawą, odbierał Poznań z rąk 
Brandenburczyków. Po Potopie zabiegał o zapewnienie wielkopolskim 
protestantom swobód religijnych, m.in. u biskupa poznańskiego Woj-
ciecha Tolibowskiego. W początkowym okresie rokoszu Lubomirskiego 
opowiedział się po stronie konfederatów. 
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W 1650 w prowadzonej przez Daniela Vettera drukarni gimnazjum 
w Lesznie opublikowany został panegiryk uczniów na jego cześć. Przy-
jaciel Jana Jonstona (zob. niżej), który dedykował Ossowskiemu dzieło 
Idea hygieines recensita (1661). Z okazji śmierci starosty wschowskiego 
Jan Sachs (Saxen) wydał jego życiorys Memoriae illustris viri Andreae 
Ossovii (b.m. 1666). Zob. DWORZACZKOWA, s. 115–137. 
 de Ossowaszyn / z Osowej Sieni — Osowa Sień, wieś położona 
ok. 20 km na wschód od Leszna. 
Iohanni de Górzyn Górzyński / Janowi z Górzyna Górzyńskiemu — 
Górzyńscy (inna forma nazwiska: Gorzeńscy) z Górzyna byli w XVII 
wieku szlachtą kalwińską. Synowie Górzyńskich studiowali w Lesznie 
za czasów scholarchatu Jana Amosa Komeńskiego (1636–1641), spra-
wiając uczonemu wiele kłopotów wychowawczych. Zob. TYNC, s. 42. 

de Górzyn / z Górzyna — Górzyn, Górzyno, dzisiejsze Górzno, wieś 
oddalona o ok. 15 km na wschód od Leszna. 
Adamo de Miękisz Miękiski / Adamowi z Miękisza Miękiskiemu — 
Adam Jan Miękiski, brat Anny z Ujazdu Miękiskiej, gorliwej luteranki, 
właścicielki m.in. Wolsztyna i Tuchorza. 

de Miękisz / z Miękisza — być może chodzi o wieś Miękisz koło Jaro-
sławia. W Wielkopolsce miejscowości o takiej nazwie nie zlokalizowano. 
Alberto de Mycielino Mycielski / Wojciechowi z Mycielina Mycielskiemu 
— Wojciech Mycielski (1590–1665), szczegóły biografii nie są znane. 

de Mycielino / z Mycielina — obecnie Mycielin, wieś w dawnym 
województwie kaliskim, ok. 20 km na południe od Kalisza. 
Stephano de Bojanowo Bojanowski / Stefanowi z Bojanowa Bojanow-
skiemu — Stefan Bojanowski (ok. 1605–1660), stolnik nadworny, sędzia 
surogator (zastępca starosty) i podstarości grodzki poznański. Kształcił 
się w gimnazjum toruńskim oraz w Altdorfie, Jenie i Tybindze. Wziął 
udział w Colloquium Charitativum (1645), gdzie jako senior generalny 
wielkopolski reprezentował polskich świeckich ewangelików augsbur-
skich. Właściciel Bojanowa i kilku wsi, fundator zborów luterańskich 
w Bojanowie i Szemzdrowie. Przyczynił się, wraz z Andrzejem Ossow-
skim, do wydania luterańskiej postylli Adama Gdacjusza. 
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de Bojanowo / z Bojanowa — Bojanowo (Nowe Bojanowo), mia-
steczko położone ok. 20 km na południe od Leszna. Jego założycielem 
(1638) był Stefan Bojanowski. 

Stanislao de Chrząstowo Chrząstowski / Stanisławowi z Chrząstowa 
Chrząstowskiemu — Stanisław Chrząstowski (zm. 1660), wielokrotny 
poseł na sejm (1628–1654), znakomity mówca, brał udział w komisjach 
granicznych i w komisji menniczej. Działacz kalwiński w Małopolsce, 
kilkakrotny dyrektor synodu krakowskiego. Chwiejna postawa wobec 
Szwedów w czasie Potopu spowodowała utratę jego znaczenia. 

de Chrząstowo / z Chrząstowa — Chrząstowo, wieś w dawnym wo-
jewództwie kaliskim koło Śremu. 

Alberto de Jaruchowo Jaruchowski / Wojciechowi z Jaruchowa Jaru-
chowskiemu — Wojciech Jaruchowski (Jarochowski), sędzia wschow-
ski, brał udział w sejmach 1650, 1652, 1654 oraz 1659. Zob. J. CHOIŃ-
SKA-MIKA, Między społeczeństwem szlacheckim a władzą, Warszawa 
2002, s. 186, przyp. 406; TEKI 3589 (nr 68). 

de Jaruchowo / z Jaruchowa — Jaruchowo, miejscowości nie udało 
się zidentyfikować. 

Iohanni de Jaruchowo Jaruchowski / Janowi z Jaruchowa Jaruchow-
skiemu — Jan Jaruchowski (Jarochowski; 1620–1649), zmarł jako kato-
lik, pochowany w klasztorze bernardynów w Kobylinie. Zob. TEKI, 
Metrykalia katolickie, cz. 6, nr 38135. 

Hieronymo de Patrów Kłopotowski / Hieronimowi z Patrowa Kłopotow-
skiemu — Hieronim Kłopotowski, szlachcic z Podlasia, w 1642 r. dzier-
żawił od Krzysztofa Potockiego wieś Nowosiółki w Ziemi Chełmskiej. 

de Patrów / z Patrowa — Patrów, chodzi zapewne o wieś w dawnym 
województwie brzesko-kujawskim, na pograniczu z Mazowszem. 

Iohanni Christophoro von der Dahme / Janowi Krzysztofowi Dahme — 
Jan Krzysztof Dahme (Dahm, Damm), szlachcic z księstwa brzeskiego. 
Informacji o jego karierze wojskowej (vicarius colonellus militaris — 
„podpułkownik wojska”) nie udało się odnaleźć. 
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Adamo Sigismundo a Kotwitz in Weisholtz / Adamowi Zygmuntowi 
Kottwitzowi na Weisholz — bliżej nieznany szlachcic z księstwa gło-
gowskiego. 

Kotwitz / Kottwitz — Kottwitz, dzisiejsze Kotowice na Dolnym 
Śląsku, w powiecie głogowskim. 

in Weisholtz / na Weisholz — Weisholz, Weißholz, dzisiejsza Biało-
łęka w gminie Pęcław, w powiecie głogowskim. 

Abrahamo a Kotwitz in Bresch[k]aw / Abrahamowi Kottwitzowi na 
Breschkaw — Abraham Kottwitz (zm. 1658), właściciel dóbr Konotopp 
(Konotop) koło Zielonej Góry oraz wsi Górzyno i Kowalewo w Ziemi 
Wschowskiej. Hojny darczyńca na budowę kościoła pod wezwaniem 
Żłóbka Chrystusa we Wschowie (1613). 

Bresch[k]aw / Breschkau — prawdopodobnie chodzi tu o miejsco-
wość Prysk (niem. Preschkau) w północnych Czechach, koło Liberca. 

Adamo a Kotwitz in Jacobskirche / Adamowi Kottwitzowi na Jakobskirche 
— Adam Kottwitz, brat Abrahama, w latach 1620–1662 właściciel dóbr 
Kontopp i Boyadel (Konotop i Bojadła) na Dolnym Śląsku. Po pokoju 
westfalskim reprezentował ewangelickie księstwa w kontaktach z władzą 
cesarską, zabiegał o wolność religijną w księstwie głogowskim. W Kono-
topie przebudował dwór obronny na barokowy pałac. 

Jacobskirche / Jakobskirche — Jakobskirche, obecnie Jakubów na Dol-
nym Śląsku, wieś w powiecie polkowickim, koło Głogowa. 

Iohanni a Schmalenberg / Janowi Schmalenbergowi — nie udało się 
odnaleźć informacji na jego temat. 

 Schmalenberg — miejscowości nie zidentyfikowano. 

Hieronymo a Valdaw / Hieronimowi Waldauowi — nie udało się od-
naleźć informacji o tej postaci. 

Valdaw / Waldau — Waldau, nazwy miejscowej nie zidentyfiko-
wano. Na Dolnym Śląsku istniało kilka miejscowości o takiej nazwie, 
m.in. dzisiejsze Ulesie koło Legnicy. 



Objaśnienia ([I]) 
 

214 

Iohanni Kisling / Janowi Kislingowi — Jan Kisling (Kissling, Kesseling; 
1602–1649), burmistrz Torunia, piwowar. Pobierał nauki w gimna-
zjum toruńskim, na uniwersytetach w Lipsku (1622) i Jenie (1624). Był 
rajcą toruńskim (1641–1644), scholarchą gimnazjum toruńskiego (1643), 
burmistrzem w latach 1644 i 1648 oraz burgrabią królewskim (1647–
1648). Brał udział w Colloquium Charitativum (1645) jako reprezentant 
Torunia. Brak informacji, że Kisling był przewodniczącym urzędu opie-
kuńczego (Kinderbetreuungsamt) w Toruniu. Zob. MIKULSKI, s. 77–78. 

Reipubl[icae] Thoruniensis / Rzeczypospolitej Toruńskiej — antykizo-
wane określenie demokratycznego ustroju Torunia, który jako jedyne 
miasto Prus Królewskich po powrocie do Polski i po przyłączeniu Nowe-
go Miasta do Starego Miasta (1454) dopuściło pospólstwo do zarządzania 
organizmem miejskim. Efektem walk o kształt ustrojowy Torunia był 
dokument Zygmunta Starego zw. Reformatio Sigismundi (1523), dzięki 
któremu przedstawiciele cechów mieli reprezentację we władzach miasta. 
Od 1602 Toruniem rządziło tzw. Zgromadzenie Stu (Consilium) o bardzo 
szerokich prerogatywach, w którym zasiadali reprezentanci wszystkich 
instancji władz municypalnych. Zob. MIKULSKI, s. 10–13. 

Iohanni Ionstono, phil[osophiae] et med[icinae] doct[ori] / Janowi Jon-
stonowi, doktorowi filozofii i medycyny — Jan Jonston (1603–1675), 
lekarz, wybitny przyrodnik, pedagog i polihistor. Urodzony w Szamo-
tułach jako syn szkockiego imigranta i Niemki, uważał się za Polaka 
(do nazwiska dodawał określenie Polonus). Kształcił się w Ostrorogu, 
Bytomiu nad Odrą, Toruniu i Saint Andrews (1623–1625) w Szkocji. 
Praktykował jako lekarz w Lesznie (1625–1628), następnie w latach 
1628–1631 przedsięwziął podróż po ośrodkach naukowych Niemiec, 
Holandii i Anglii. Jako wychowawca Bogusława Leszczyńskiego i Wła-
dysława Dorohostajskiego odbył z nimi grand tour (Frankener, Lejda, 
Dordrecht, Cambridge) w latach 1632–1636, w trakcie którego wydał 
Sceleton historiae universalis civilis et ecclesiasticae (Lejda 1633) i uzy-
skał doktorat z medycyny na podstawie rozprawy De febribus (Lejda 
1634). W Lesznie przebywał w latach 1636–1656, pełniąc tam funkcję 
archiatry (głównego lekarza) Leszczyńskich, medyka miejskiego, spra-
wował też nadzór nad aptekami. Ponadto pracował jako pedagog 
i scholarcha w gimnazjum, w sprawach religijnych współdziałał z nim 
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Jan Bythner (zob. niżej). Na Colloquium Charitativum w Toruniu 
(1645) reprezentował braci czeskich i kalwinistów. W 1653 jako dwo-
rzanin Leszczyńskiego przebywał podczas sejmu w Brześciu Litew-
skim, a w 1654 był wraz ze swym patronem w Warszawie. Podczas 
wojen z Moskwą i Szwecją zachowywał jednoznacznie propolskie sta-
nowisko, przed katastrofą Leszna (kwiecień 1656) zdołał uciec na 
Śląsk, gdzie wcześniej nabył posiadłość Ziebendorf koło Legnicy. 
Został pochowany w Lesznie. 

Różnorodność pól badawczych, odkrywczość jego prac (zwłaszcza 
z zakresu medycyny i historii naturalnej), korespondencja z licznymi 
zagranicznymi uczonymi przysporzyły mu europejskiej sławy, mimo 
że nie przyjmował oferowanych mu w Anglii, Niemczech czy Holandii 
zaszczytów i tytułów akademickich. Jonston był autorem bardzo po-
pularnych publikacji medycznych, m.in. Idea universae medicinae 
practicae (1644), Syntagma universae medicinae practicae (1673), dzieł 
z dziedziny przyrodoznawstwa, np. Historia naturalis (1650–1653), 
Dendrographia (1662), historii i teologii, m.in. De quatuor monarchiis 
(1631), De communione veteris Ecclesiae (1658), De festis Hebraeorum et 
Graecorum (1660) oraz encyklopedii Polyhistor (1660–1661). 

Comitatus Lesnensis physico ordinario / lekarzowi urzędowemu 
dóbr leszczyńskich — łac. określenie comitatus oznacza obszar miasta 
wraz z jego otoczeniem, wchodzącym w skład tych samych dóbr. 

Ieremiae Girnthio / Jeremiaszowi Girnthowi — Jeremiasz Girnth (zm. 
1662), lekarz miejski w Wolsztynie (niem. Wollstein) i Klępsku (niem. 
Klemzig) koło Sulechowa. 

Martino Gertichio / Marcinowi Gertichowi — Marcin Gracjan Gertich 
(Gertych; 1591–1657) — minister i senior Jednoty Braci Czeskich (od 
1644). Pochodził z Lasocic, z rodziny chłopskiej. Kształcił się w Lesz-
nie, Bytomiu nad Odrą i w Toruniu (tam pod opieką Jana Turnow-
skiego). Od 1620 minister braci czeskich w Ostrorogu, od 1628 prze-
bywał w Lesznie. Był cenionym kaznodzieją polsko- i niemieckojęzycz-
nym, sprawnym organizatorem gminy leszczyńskiej, współpracow-
nikiem Jana Amosa Komeńskiego. W kwietniu 1656 zbiegł na Śląsk, 
gdzie wkrótce zmarł. 
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Ioanni Büttnero / Janowi Bytnerowi — Jan Bytner (Bythner, Büttner, 
Bitner; 1602–1675), pisarz i działacz religijny, minister i senior Jednoty 
braci czeskich, syn znanego irenisty Bartłomieja. Delegat Jednoty na 
konwokacje generalne w Orli (1633) i Włodawie (1634), zwolennik 
zjednoczenia braci czeskich z ewangelikami reformowanymi. Uczestnik 
Colloquium Charitativum (1645), gdzie reprezentował kalwinistów. Autor 
Postylle abo Kazań na Ewangelie, część I (1655). Przed katastrofą Leszna 
(IV 1656) schronił się na Śląsk, a po Potopie doprowadził do odrodzenia 
wielu zborów kalwińskich w Wielkopolsce. 

Boh[emicae] confess[ionis] / konfesji czeskiej — chodzi o Jednotę 
braci czeskich, protestantów, duchowych spadkobierców reformatora 
chrześcijaństwa Jana Husa. 

Iohanni Holfeldio / Janowi Holfeldowi — Johannes Holfeld (ok. 1600–
po 1652), kaznodzieja luterański. Uzyskał tytuł magistra teologii w Wit-
tenberdze, a następnie był proboszczem w rodzinnym Brzegu Gło-
gowskim. Podczas wojny trzydziestoletniej przeniósł się do Leszna 
(1642), gdzie został proboszczem zboru luterańskiego. Był uczestni-
kiem synodu we Wschowie (1645) i Colloquium Charitativum (1645), 
gdzie pełnił obowiązki sekretarza. Jest autorem ok. 20 kazań pogrze-
bowych, m.in. z okazji śmierci poety Johanna Heermanna Bonus 
Pastor gregis Christi (1647). Zob. M. Pawelec, Kazanie pośmiertne Johan-
na Heermanna (1585–1647) jako źródło biograficzne, w: Johann Heer-
mann (1585–1647). Życie i twórczość / Johann Heermann (1585–1647). 
Leben und Werk, red. A. Konior, Leszno 2008, s. 125–127. 

antistiti / biskupowi — w tym kontekście określenie antistiti można 
rozumieć również jako „minister”. 

Christiano Ziegero / Krystianowi Ziegerowi — Krystian Zieger był 
pastorem w Miliczu (Dolny Śląsk) i Zaborowie koło Leszna. W 1646 
prawdopodobnie sprawował już posługę duszpasterską w Chemnitz. 
Wspomniany został w dedykacji zbioru utworów gratulacyjnych na 
ślub Kaspara Knorra (zob. niżej) z jego córką Elżbietą Lampades nup-
tiales (Leszno 1645). 

Georgio Sculteto / Jerzemu Skultetowi — Georg Abraham Scultetus 
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(Schultze, 1625–1693), pastor w Gleina i Burtschütz koło Zeitz, ok. 30 
km na południe od Lipska. 

Casparo Cnorrio / Kasparowi Knorrowi — Kaspar (Caspar) Knorr 
Rosenroth (1619–1676), starszy brat Christiana — pisarza, polihistora 
i teozofa (1636–1689), był duchownym luterańskim, kolejno pełnił 
w Głogowie funkcje konrektora (od 1644), diakona (od 1645) i pastora 
(od 1668). 
 

[II] 

Illustres, Magnifici, Generosi, Nobilissimi, Reverendi, Clarissimi, 
Doctissimique Viri / Jaśnie Oświeceni, Wielmożni, Urodzeni, Naj-
szlachetniejsi, Czcigodni, Przesławni i Wielce Uczeni Mężowie 

[2] 
Deus Opt[imus] Max[imus] / Bóg Najlepszy i Największy — fraza wzo-
rowana na formułach dedykacyjnych odnoszonych w antycznym Rzy-
mie zwłaszcza do Jowisza (Deo Optimo Maximo). Po nastaniu chrze-
ścijaństwa zaadaptowana przez nową, monoteistyczną religię. Z tablic 
honoryfikacyjnych przeniknęła do piśmiennictwa. 
 

[III] 

PERSONAE / OSOBY 

Iohannes Fabian ab Hase / Jan Fabian Hase — szlachcic śląski, przed-
stawiciel znanego rodu Hase, od 1681 właściciel wsi Redlice (Redlitz) 
i innych majątków w księstwach legnickim i głogowskim. 

Senes / Starcy — imiona starców przejęte zostały z dramatu Nikodema 
Frischlina. 

MIDIAN — imię pochodzi prawdopodobnie od nazwy biblijnego ple-
mienia Midianitów (Madianitów), z którymi Izrael toczył wojny, zob. 
m.in. Rdz 25, 1–2; 37, 25.27–28; Wj 2, 15–16; Lb 22, 25 i 31, 9–10.32–34; 
Sdz 6, 5–7 i 8, 22–24. 
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Iohan-Henricus a Schmalenberg / Jan Henryk Schmalenberg — 
informacji na jego temat nie udało się odnaleźć. 

SIMEON / SYMEON — imię m.in. biblijnego syna Jakuba i Lei, zob. Rdz 
34, 30–31. 

Bartholom[aeus] de Iwanowice Koźmiński / Bartłomiej z Iwanowic 
Koźmiński — syn Piotra (zob. wyżej), podobnie jak ojciec był bratem 
czeskim; w wieku dojrzałym patron zboru w Karminie koło Kalisza. 
Podczas zagłady Leszna schronił się na Śląsk, skąd wrócił w 1657, ale 
w październiku 1656 wystawił poczet na pospolite ruszenie (przeciw 
Szwedom) pod Kaliszem. Zob. DWORZACZKOWA, s. 158, 169. 

Iudices / Sędziowie — występujące w tragedii imiona sędziów wzięte 
zostały prawdopodobnie z genealogii potomków Lewiego i arcykapła-
nów, zob. 1 Krn 6, 13. 

Matthias de Skrzypna Tward[owski] / Maciej ze Skrzypny Twardowski 
— chodzi tu być może o Mikołaja Twardowskiego (zm. przed 1685). 
Zob. GRYGIEL, s. 26. 

SADOCUS / SADOK — imię tej postaci zostało zapożyczone przypuszczal-
nie od biblijnego Sadoka, syna Achitoba, kapłana z czasów panowania 
królów Dawida i Salomona, zob. m.in. 2 Sm 8, 17; 1 Krn 16, 18–16. 
Możliwe też, że jest to nawiązanie do 2 Krn 31, 10: „Azariasz, kapłan 
nawyższy z domu Sadokowego” lub występujących w Dn 1, 6–7 imion 
młodzieńców żydowskich: Daniela, Ananiasza, Misaela i Azariasza, 
których Nabuchodonozor przyjął na swój dwór z zamiarem wychowania 
na zaufanych dworzan (ich imiona zmieniono wówczas na: Baltazar, 
Sadrach, Mesach i Abedneg). Za odmowę wyrzeczenia się wiary zostali 
oni jednak wrzuceni przez króla do pieca ognistego, por. Dn 3, 20. 

Adamus de Chrząstowo Chrząstowski / Adam z Chrząstowa Chrząstowski 
— Adam z Chrząstowa Chrząstowski, postać skądinąd nieznana, 
prawdopodobnie krewny (syn?) Stanisława, wspomnianego w cz. [I] 
ramy wydawniczej. 

Christianus Scultetus / Krystian Skultet — chodzi prawdopodobnie 
o pochodzącego z Frankfurtu nad Odrą Krystiana Jakuba Skulteta 
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(Scultetus), późniejszego prawnika, autora Dissertatio practica de ius-
titia (1651). 

MELCHIAS / MELCHIASZ, gr. Melcheias/Melchias z hebr. Malkiyjah; 
w BG: Malchiasz — imiona dwóch Izraelitów, którzy wzięli sobie za 
żony kobiety z obcych plemion, odprawione następnie pod wpływem 
Ezdrasza (Ezd 10, 25.31); również imię jednej z osób stojących po pra-
wicy tego proroka podczas odczytywania przez niego księgi Prawa 
Mojżeszowego (Ne 8, 4), być może tożsamej z którymś z dwóch po-
przednio wymienionych. 

Ioachimus Henricus a Kotwitz / Joachim Henryk Kottwitz — (1629–
1667), syn Adama. Studiował we Frankfurcie nad Odrą, następnie dłu-
go przebywał we Francji. Mieszkał w Przecławiu (dawniej Ottendorf). 

Christophorus Sendziwój de Potok Potocki / Krzysztof Sędziwój z Potoka 
Potocki — (zm. 1683), syn Jana Teodoryka Potockiego, później starosta 
jabłonowski (starostwo niegrodowe na Ziemi Halickiej). Po bezdziet-
nym stryju Krzysztofie, obecnym na leszczyńskim spektaklu (zob. wy-
żej: cz. [I] ramy wydawniczej dramatu), odziedziczył duży majątek. 

SUSANNA / ZUZANNA, łac. i gr. Susanna, hebr. Szoszana ‘lilia’ (prawdo-
podobnie z egip. szoszen ‘lotos’) — imię postaci biblijnych, mające 
znaczenie symboliczne (lilia — symbol czystości i niewinności). 

Venceslaus Dąbrowski de Baubin / Wacław Dąbrowski z Baubina — 
informacji o nim nie udało się odnaleźć. 
 de Baubin / z Baubina — Baubin, miejscowości nie zidentyfikowa-
no, być może chodzi o wieś Babin w Wielkopolsce koło Środy Śląskiej 
lub Babin-Olędry koła Strzałkowa. 

THAMAR / TAMAR (hebr. palma) — imię to nosiły postaci biblijne: żona 
Hera, syna Judasa (Rdz 38, 6–30), córka Dawida, siostra Absaloma 
(2 Sm 13, 1; 1 Krn 3, 9) oraz córka tego ostatniego (2 Sm 14, 27). 

Ioachimus Güllich / Joachim Güllich — w wieku dojrzałym minister 
niemieckiego zboru braci czeskich. W 1657 odprawił pierwsze nabożeń-
stwo na zgliszczach Leszna. Od 1669 subrektor Gimnazjum w Lesznie, 
od 1692 senior Jednoty Czeskiej. 
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Alexander ... de Labieszyn Latalski / Aleksander, pan na Labieszynie 
Latalski — syn Mikołaja i Katarzyny z Przyjemskich, zm. 1659. 

comes / pan — w łacinie nowożytnej określenie comes zazwyczaj 
odnoszono do księcia lub hrabiego, tu jednak jest to prawdopodobnie 
nawiązanie do senatorskich tradycji rodu z XVI wieku. 

de Labieszyn / na Labieszynie — Labieszyn, obecnie: Łabiszyn, 
miasto w dawnym województwie gnieźnieńskim, koło Żnina. 
IOACHIMUS / JOACHIM — w BT: Joakim, BG: Joakim, gr. Ioakeim, 
Ioakim; hebr. Ioaiakeim, forma ściagnięta od Iehoaiakim ‘Jahwe wy-
wyższy’ — mieszkający w Babilonie zamożny Żyd, cieszący się dużym 
autorytetem wśród swoich pobratymców; imię to nosiły również inne 
postaci biblijne (m.in. kapłan, zob. Jd 4, 6, a także król Judy, zob. Ezd 1, 
37–43), nie można jednak łączyć go z żadną z nich. 
Vladislaus de Iwanowice Koźmiński / Władysław z Iwanowic Koźmiński — 
prawdopodobnie syn Piotra, podsędka i surogatora kaliskiego w 1637, mar-
szałka sejmiku średzkiego w 1642. Władysław grał rolę Turbona w inter-
medium dramatu Hercules, wystawionego w Lesznie w listopadzie 1647. 
Matthias Elsner Lesnensis / lesznianin Maciej Elsner — informacji 
na jego temat nie udało się odnaleźć. 
Iohannes de Jaruchowo Jaruchowski / Jan z Jaruchowa Jaruchowski — 
Jan Jaruchowski (Jarochowski, ur. 1631), syn Wojciecha i Anny z Żych-
lińskich. 
Iohannes Schlichting de Bukowiec / Jan Szlichtyng z Bukowca — zob. 
wyżej: cz. [I] ramy wydawniczej. 
Iohannes de Patrów Kłopotowski / Jan z Patrowa Kłopotowski — 
prawdopodobnie syn Hieronima. W 1647 w Lesznie grał Arlekina 
w intermedium anonimowej sztuki Hercules. Od 1653 jako rotmistrz 
dowodził choragwią husarską, walczył z Moskalami w kampanii 
w 1654. Poległ w bitwie pod Cudnowem (1660). 
Albertus de Bronikowo Bronikowski / Wojciech z Bronikowa Broni-
kowski — Wojciech Bronikowski (ur. 1631), syn Dobrogosta, szlachcic 
z Ziemi Wschowskiej, gospodarował w Babinie. Uczestniczył w elekcji 
Jana III (1674) i Augusta II (1697). 
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de Bronikowo / z Bronikowa — Bronikow0, wieś w południowej 
Wielkopolsce, ok. 20 km na północ od Leszna. Od 1412 stanowiło sie-
dzibę rodu Bronikowskich (Oppeln-Bronikowskich), z których część 
była ewangelikami reformowanymi. 

Iohannes de Górzyn Górzyński / Jan z Górzyna Górzyński — zapewne 
młodszy brat dwu Górzyńskich, którzy pobierali nauki w Gimnazjum 
ok. 1640–1641. Zob. TYNC, s. 42.  

[IV] 

PROLOGUS / PROLOG 

[1] 
Auditores / Słuchacze — określenie to wskazuje, że utwór był prze-
znaczony nie tylko do wystawienia, lecz również do głośnej lektury, 
w przeciwnym wypadku stosowniejsze byłoby (występujące w epilogu 
dramatu) określenie Spectatores („Widzowie”). 

hoc, cursus nostri oratorii dum in iudiciali versamur dicendi genere, 
status suasit coniecturalis / do obecnego zaś dało okazję zagadnienie 
ustalenia stanu rzeczy — łac. termin techniczny status coniecturalis, 
pol. ‘domniemany stan rzeczy’, odpowiednik gr. stochasmos, pierw-
szego z czterostopniowego podziału na staseis, stosowanego przez 
greckich teoretyków retoryki — Hermagorasa i Hermogenesa z Tarsu, 
oznacza ‘sprawdzian przez domysł’, ‘przypuszczenie’, ‘poszlaka’. Ma 
on odpowiedzieć na pytanie, czy dysputa ma sens, czy jest przyczyna 
sporu. Kompozycja tej tragedii zgodnie z wymogiem ustalenia status 
coniecturalis uzasadniona jest wystąpieniem w niej „niepopełnionego 
czynu” Zuzanny. 

ut prodire tenus liceat, si non datur ultra / by wolno nam było po-
sunąć się choć odrobinę, nawet jeśli nie można dalej — por. HOR. Epist. 
1, 1, 32: est quadam prodire tenus, si non datur ultra („Podejść trzeba 
choć trochę, gdy dalej się nie da”, przekład: s. 196). 
[2] 
de republ[ica] literaria / dla świata nauki — wyrażenie to odnosi się do 
sfery ludzi wykształconych, tworzących społeczność ponadpaństwową. 
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W omawianym wypadku chodzi zwłaszcza o osoby tworzące literaturę, 
doceniające jej znaczenie i wspierające ją. Po raz pierwszy sformu-
łowaniem tym posłużył się Francesco Barbaro w swoim liście z 6 lipca 
1417 do Poggia Braccioliniego. W krótkim czasie zdobyło ono znaczną 
popularność. 

„Mauritium imperatorem” / Cesarza Maurycego — chodzi przypu-
szczalnie o powstałą w środowisku szkolnictwa jezuickiego tragedię Ava-
ritia punita seu Mauritius imperator, wydaną m.in. w Brukseli w 1640. 

„Bironium Franciae mareschalcum” / Bironiusza marszałka Francji 
—  być może mowa o tragedii legnickiego lekarza i humanisty Andreasa 
Sevelenberga Bironius, tragedia politica ex opere historico (Vratislaviae 
1658), napisanej w języku łacińskim na podstawie kronik historycznych 
Petrusa Matthae (Pierre Matthieu, 1563–1621). 

togam placide componite / usiądźcie wygodnie i poprawcie szaty — 
fraza wykorzystana później również przez Jana Amosa Komeńskiego 
w Schola ludus seu Encyclopaedia viva, Amstelodami 1657, s. 44. 

ACTUS PRIMUS / AKT PIERWSZY 

w. 4 Quasi umbra sequitur — po tych słowach następuje w I a. 
FRISCH. Sus. fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: 
Nam nunquam tam vesperi, / Neque tam mane huc venio: quin hoc ipso 
loco / Aut ambulantem conspicer, aut tabulam in manu / Gestantem, 
aut librum lectitantem, aut quippiam / Demurmurantem, aut res medi-
tantem denique. / Atque eccum modo ut incedit! Vide sis, obsecro, / 
Quemadmodum adstitit tetrica fronte, capite / Obstipo, humum in-
tuens, et curas cogitans! / Mirarier profecto haud immerito queam 
(„Nigdy bowiem nie mogę przyjść tu ani tak późno wieczorem, / Ani 
na tyle rano, żeby w tym właśnie miejscu / Jego tu nie widzieć, jak cho-
dzi z tabliczką w ręku, / Albo czyta książkę lub coś tam szepce, / Bądź 
nad czymś rozmyśla. / A oto właśnie kroczy! Spójrz proszę, / Jak się tu 
pojawia z twarzą posępną, pochyloną głową, / Wpatrzony w ziemię, 
zaaferowany! Zaiste, dziwne może się to wydać”, przekład RS). 
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w. 7 edepol / na Polluksa — łac. formuła przysięgi lub wykrzyknienia 
(wystąpująca również w formie skróconej pol, zob. obj. do a. I, w. 24 
i 62), charakterystyczna dla języka starożytnej komedii rzymskiej, zwła-
szcza Plauta i Terencjusza. Komedie tych autorów należały do stałych 
elementów repertuaru szkolnych teatrów. 

Polluks, łac. Pollux, gr. Polideukes — w mitologii gr.-rzym. bliź-
niaczy brat Kastora, syn Ledy i Zeusa. Imiona braci były wykorzysty-
wane w starożytnych formułach przysięgi. 
w. 11 quaeve tua huc crebra reditio — po tych słowach następuje w I a. 
FRISCH. Sus. fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: 
[MIDIAN:] Nam mihi videre praeter aetatem tuam / Facere, et prae-
terquam res te adhortatur tua. / Quid vis tibi? Annos septuaginta natus 
es, / Aut plus, neque ullo cessas in loco, neque / Ullum remittis tempus, 
neque te respicis: / Perinde quasi famuli non sint, quos mittere / Hinc 
inde possis, ita tute hic discursitas, / Ita illorum officiis attente fungeris 
(„[MIDIAN:] Mnie się bowiem zdaje, że postępujesz / Wbrew twemu 
wiekowi, a poza tym przecież twój własny interes cię wzywa. / O co ci 
chodzi? Masz lat siedemdziesiąt / Lub więcej, a nigdzie nie przystajesz 
ani nie zwalniasz / I nie masz dla siebie żadnych względów. / Przy-
biegasz tu, jakby nie było służących, których mógłbyś tu i ówdzie po-
słać, / Z taką ochotą spełniasz ich zadanie”, przekład RS). 

w. 12–13 Midian, tantumne a re tua otii tibi, / Aliena ut cures eaque, 
nihil quae ad te attinent / Czy dość masz czasu, Midianie, w swoich 
przedsięwzięciach, / Że troszczysz się o cudze, do których nic nie masz 
— fragment zapożyczony z TER. He., w. 75–76: Chreme, tantumne ab 
re tuast oti tibi aliena ut cures ea quae nil ad te attinent? („Chremesie, 
czy masz tak dużo wolnego czasu, że troszczysz się o to, co ciebie nie 
dotyczy?”, przekład: s. 180). 

w. 22 Hecates hoc prandium fuit / Musiał to być chyba posiłek Hekaty 
— w mitologii gr. Hekate była bóstwem związanym z Podziemiem 
i światem zmarłych, czczonym na rozstajach dróg skromnymi ofiarami 
z pokarmów. Por. ER. Ad. 4, 5, 11: Hecatae cena („Uczta Hekaty”): 
Veteres coenam perparcam et impendio frugalem Hecatae coenam ap-
pellabant, quod apud inferos tenuissimo victu, minimoque cibo, eoque 
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vilissimo vivitur, iuxta poetarum theologiam („Starożytni bardzo ubogą 
i urządzoną niewielkim kosztem ucztę nazywali ‘ucztą Hekaty’, ponie-
waż według mitografów mieszkańcy Podziemia żywią się jak naj-
skromniejszym wiktem, do tego opartym na lichym pożywieniu”, 
przekład RS). 

w. 24 pol / na Polluksa — skrócona forma wykrzyknienia edepol, zob. 
obj. do a. I, w. 7. 

w. 25 Nisi enim insedisti alicui Pegaso / siedziałeś chyba na jakimś Pega-
zie — w mitologii gr.-rzym. obdarzony zdolnością latania Pegaz był 
symbolem weny poetyckiej i szybkości. Por. ER. Ad. 4, 2, 46: Pegaso 
velocior („Szybszy od Pegaza”). 

w. 29–30 quicquid dixeris, id dixeris / Lapidi / Cokolwiek powiesz, / 
Powiesz jak do głazu — tzn. nie dam po sobie tego poznać, że znam 
powierzoną mi tajemnicę. Na temat tego frazeologizmu, zapożyczonego 
z języka Terencjusza przez FRISCH. Sus. zob. dwie odmienne inter-
pretacje w ER. Ad. 1, 4, 89: Lapidi loqueris („Mówisz do kamienia”, prze-
kład RS). 

w. 32 si sic lubet — po tych słowach następuje w I a. FRISCH. Sus. 
fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: MIDIAN: Lu-
bet, edepol, sed taciturno! SIMEON: Muto, ubi voles. / MIDIAN: Promitte 
te taciturum. SIMEON: Promitto, edepol. / MIDIAN: Bona fide? SIMEON: 
Bona, hercle / MIDIAN: Sed pudet eloqui. / SIMEON: Quid est, cur pu-
deat? Quin profers! MIDIAN: Pudet. SIMEON: Ita sunt / Plerique homi-
nes, quos, cum nihil refert, pudet. / Ubi pudendum est, ibi eos deserit 
pudor. / MIDIAN: Ausculta. nam tibi, amico, quod volo, certum est cre-
dere. / Amo. SIMEON: Quem, mene? MIDIAN: Sic. Sed aliam, quam te, 
magis. / SIMEON: Quaenam illa? MIDIAN: Animadverte — audies. SIME-
ON: Fiet sedulo („MIDIAN: Wolę, na Polluksa, lecz ty o tym milcz! 
SYMEON: Zmilczę, gdy zechcesz. / MIDIAN: Obiecaj, że zmilczysz. SY-
MEON: Obiecuję, na Polluksa. / MIDIAN: W dobrej wierze? SYMEON: 
W dobrej, na Herkulesa. / MIDIAN: Lecz wstyd o tym mówić. / SYME-
ON: Cóż to jest to, o czym wstyd mówić? No, powiedz! MIDIAN: Wstyd 
mi. SYMEON: Jest wielu takich / Ludzi, którym wstyd wówczas, gdy to 
niepotrzebne. / A kiedy należy się wstydzić, wówczas wstyd ich opu-
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szcza. / MIDIAN: Posłuchaj, bo to, co chcę ci powierzyć jak przyja-
cielowi, jest pewne. / Kocham. SYMEON: Kogo? Mnie? MIDIAN: Tak. 
Lecz bardziej tę kobietę. / SYMEON: Kimże ona? MIDIAN: Nastaw ucha 
— usłyszysz. SYMEON: Wysłucham uważnie”, przekład RS). 

w. 34 Non aliter ac te — po tych słowach następuje w I a. FRISCH. Sus. 
fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: MIDIAN: Dic, 
sodes, mihi: / Bellan’ videtur specie mulier? SIMEON: Admodum. / 
MIDIAN: Equidem hercle forma luculenta? SIMEON: Sic, satis. / MI-
DIAN: Quin etiam sine munditie et sumptu? SIMEON: Neque id / Mirum. 
MIDIAN: Quamobrem? SIMEON: Quia virum habet eiusmodi, / Quem 
sumptus facere isthac re pudet ac piget. / MIDIAN: At enim si mihi 
(liceat, quod sentio, proloqui) / Tam formosa esset coniux auro et seri-
co / Curarem, ac purpura, ut exornata incederet. / SIMEON: Quaeso, 
hercle, ego te per senectutem tuam, / Perque illam, quam domi odisti, 
uxorem tuam, / Ut mihi dicas, quod te rogabo. MIDIAN: Quid rogas? / 
SIMEON: Id, quod de te ominor. MIDIAN: Quid ominare? Dic! / SIMEON: 
Quod res est, modo tu verum fatearis. MIDIAN: Quid est? / SIMEON: 
Cave mihi mendacii quicquam („MIDIAN: Powiedz mi, jeśli łaska: / Czy 
ta kobieta ma piękne oblicze? SYMEON: Bardzo. / MIDIAN: A czy, na 
Herkulesa, postać powabną? SYMEON: Tak, i to ogromnie. / MIDIAN: 
Może też żyje bez zbytku, luksusów? SYMEON: Owszem, i nic w tym 
dziwnego. / MIDIAN: Czemu? SYMEON: Ponieważ męża ma właśnie 
takiego, / Który nie łoży na zbytki i mierzi go luksus. / MIDIAN: Ja zaś, 
jeśli miałbym (pozwól wyjawić, co myślę) / Tak piękną żonę, już bym 
o to zadbał, / By chodziła zdobna w złoto, jedwabie, purpurę. / SYME-
ON: Proszę na Herkulesa i na twoją starość, / I na tę w domu, / której 
nienawidzisz — twą żonę, abyś mi powiedział to, o co cię spytam. 
MIDIAN: O co zapytasz? / SYMEON: O to, czego się domyślam o tobie. 
MIDIAN: Czego się domyślasz? Powiedz! / SYMEON: Jak się w istocie 
ma sprawa, byleś ty tylko powiedział mi prawdę. MIDIAN: To zna-
czy? / SYMEON: Strzeż się powiedzieć jakiekolwiek kłamstwo”, prze-
kład RS). 

w. 35 tu rogas — pomiędzy tymi słowami występuje w I a. FRISCH. 
Sus. słowo w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięte: ergo 
(„zatem”). 
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w. 36 Rectam instas viam / Jesteś na dobrym tropie — por. PLAUT. Cas., 
w. 469: Nunc … in rectam redii semitam („Teraz dopierom na dobrej jest 
drodze!”, przekład: s. 226); wyrażenie to występuje również u ER. Ad. 
3, 5, 16: Rectam ingredi viam („wejść na właściwą drogę”, przekład RS). 

w. 38 mulierculae / kobietki — zdrobnienie łac. mulier ma charakter 
deprecjonujący. 

w. 41 dum redeat domum — po tych słowach następuje w I a. FRISCH. 
Sus. fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: [MIDIAN]: 
Ubi aspicio, non sic amo, ut sani solent / Homines, sed eodem pacto, ut 
insani solent. / Amavi ego multas olim in adolescentia, / Sed ad hoc 
exemplum nunquam, ut nunc insanii. / SIMEON: Inest huic homini amo-
ris macula in pectore, / Sine damno magno quae elui neutiquam potest. / 
Ludificabo ipsum egregiis et salsis modis: / ‘Miseret profecto me tui’. 
MIDIAN: Si sum domi, / Foris est animus; si sum foris, animus domi est. / 
Quid verbis opus? Hanc somnio, huic vigilo, hanc loquor. / SYMEON: Est-
ne autem pars aequa huius amoris tibi cum ea. / MIDIAN: Id sane nescio, 
Simeon. Nam mihi nunc quidem / Restat aliud nihil, nisi oculos pasce-
re, / Sectari, observare, potiundi dum copia / Fiat, ut amplectier, oscula-
rier, alloqui / Liceat. SYMEON: Proh, Iuppiter, quae te agit amentia? / Iam 
plenus aetatis, animaque foetida, / Senex hircosus, tu osculere hanc 
mulierem? / Cave, ne adveniens excutias vomitum mulieri. / MIDIAN: 
Ah, enecas! Quin tu potius me opera iuvas. / Aut si opera non potes, 
consilio. SYMEON: Quomodo? / MIDIAN: Ut potiar. Nam nihil hic nisi 
Susannam volo („[MIDIAN]: Gdy się przyjrzeć bliżej, ja nie tak kocham, 
jak normalni ludzie, lecz jak zwykli szaleńcy. / Kochałem niegdyś, w 
młodości, bardzo wiele kobiet, lecz nigdy z takim szaleństwem, co 
teraz. / SYMEON: Ten człowiek ma w sercu skazę miłości, / Której bez 
wielkiej zapłaty w żaden sposób zmyć się nie da. / Podrwię sobie 
z niego w doskonały i dowcipny sposób: / ‘Zaiste, żal mi ciebie’. 
MIDIAN: Gdym w domu, / Myślą jestem poza domem; gdym poza 
domem, myślą jestem w domu. / Czy potrzeba słów? O niej śnię, dla 
niej czuwam, o niej mówię. SYMEON: / A czy tę miłość dzielicie na-
wzajem? / MIDIAN: Tego, Symeonie, zaiste, nie wiem. Teraz bowiem 
nic mi nie zostaje, jak tylko sycić oczy, / Śledzić, obserwować, / Kiedy 
sposobność działania przyjdzie, / Bym mógł obejmować, całować, roz-
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mawiać. / SYMEON: Ach, na Jowisza, jakiż szał cię dręczy? / Już pode-
szły wiekiem, a dusza szpetna, / Ty, obleśny starzec, miałbyś całować tę 
kobietę? / Bacz, byś podchodząc, nie wzbudził u tej kobiety wymio-
tów. / MIDIAN: Ach, przestań dręczyć! Lepiej pomóż mi w tej spra-
wie. / Lub, jeśli czynem nie możesz, to przynajmniej radą. SYMEON: 
A to w jaki sposób? / MIDIAN: Abym mógł ją zdobyć. Niczego tutaj 
bowiem nie pragnę bardziej od Zuzanny”, przekład RS). 

w. 47 postremum me vides — po tych słowach następuje w I a. FRISCH. 
Sus. fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: SIMEON: 
Ut, quaeso, amore perditus est miser hic senex, / Meus collega. Sed audi: 
neutiquam senis / Officium puto, operas agere lenonias. / MIDIAN: Atqui 
videmus nostros adolescentulos / In his rebus sibi inservire mutuo / Et 
socios esse in talibus negotiis. / Nos quoque senes est aequum senibus 
obsequi. / SIMEON: At metuo, ut proficiam parum. MIDIAN: Cur, obsec-
ro? / SIMEON: Quia honestior est Susanna, quam ut morem gerat / Dictis 
meis, nam tota civitas eam / Quasi exemplum pudicitiae depraedicat. / 
MIDIAN: Ah, frustra hoc infers, nam ea tibi eloquentia est, / Ut vel Syriae 
Deae, te ut amet, persuadeas. / Itaque te, Simeon, iterum atque iterum 
oro, ut opera / Tua mihi in hac re ne desis. Ubicunque tu / Mea vicissim 
egebis, promptam reperies. / SIMEON: Sane hanc conditionem accipio, mi 
Midian. / Nam si mihi tuam operam in simili negotio / Promittas, mea 
tibi nusquam deerit. MIDIAN: Euge age, / Promitto! SIMEON: At sancte? 
MIDIAN: Quin imo sanctissime! / SIMEON: Quamcunque mulierem amem? 
MIDIAN: Imo („SYMEON: Jakże z miłości ginie ten tu nieszczęsny sta-
rzec, / Mój współkolega. Ale posłuchaj: nie sądzę, / Aby Starca zadaniem 
było stręczycielstwo. / MIDIAN: A przecież widzimy, że nasi młodzieńcy / 
W tych sprawach służą sobie wzajemnie pomocą / I są wspólnikami 
w takich właśnie sprawach. / Słuszne jest zatem, abyśmy i my, starcy, / 
Także byli na usługi starców. / SYMEON: Boję się jednak, że wiele nie 
wskóram. MIDIAN: Czemu, jeśli łaska? / SYMEON: Zuzanna bowiem 
nazbyt jest uczciwa, / Aby mych słów wysłuchać, gdyż całe miasto / 
Sławi ją publicznie jako wzór skromności. / MIDIAN: Och, to czcze 
słowa, przecież ty jesteś tak bardzo wymowny, że mógłbyś przekonać 
nawet syryjską boginię, by cię pokochała. / Dlatego, Symeonie, usilnie 
cię proszę, / Abyś w tej sprawie służył mi pomocą. I ty, wzajemnie, 
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wszędzie tam, / Gdzie mego wsparcia będziesz potrzebował, znajdziesz 
je od razu. / SYMEON: Chętnie, mój Midianie, przyjmę ten warunek. / 
Jeżeli mi bowiem swą pomoc / Obiecujesz w podobnej sprawie, / Mojej 
ci także nigdy nie zabraknie. MIDIAN: Świetnie, / Obiecuję! SYMEON: 
Czy uroczyście? MIDIAN: Jak najuroczyściej! / SYMEON: Niezależnie, 
jaką kochałbym kobietę? MIDIAN: Owszem” , przekład RS). 

w. 49 Ne ovem lupo committas / Byś owcy nie oddał wilkowi — zapo-
życzenie z komedii Terencjusza Eunuch, por. TER. Eu., w. 832: ovem lupo 
comisisti („jak mogłaś powierzyć owieczkę wilkowi”, przekład: s. 389); 
zob. ER. Ad. 1, 4, 10: Ovem lupo commisisti („Powierzyłaś wilkowi owcę”). 

w. 52 Videlicet — po tym słowie następuje w I a. FRISCH. Sus. frag-
ment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: MIDIAN: Proh supre-
mum Deum! („MIDIAN: O, Boże Najwyższy!”, przekład RS). 
w. 54 ‘Omnes sibi malle melius esse, quam alteri’ / „Wszyscy wolą, by 
im samym było lepiej niż komuś innemu” — cytat z komedii Dziew-
czyna z Andros Terencjusza, por. TER. And., w. 427: Omnis sibi malle 
melius esse quam alteri („Każdy dba bardziej o swoje niż o cudze”, 
przekład: s. 90). Por. ER. Ad. 1, 3, 91: Omnes sibi melius esse malunt, 
quam alteri. W omówieniu tego adagium Erazm nawiązuje w jego 
kontekście do ówczesnych teologicznych sporów między luteraniz-
mem a katolicyzmem o rolę łaski dla zbawienia, pisząc: Quin et hodie 
theologorum proverbium celebratur charitatem a seipso proficisci na-
tum videlicet ex his Cantici mystici verbis: ‘Ordinate in me charitatem’ 
(„Co więcej, także i obecnie cytuje się powiedzenie teologów, że 
‘miłość wychodzi od siebie samego’, wyprowadzane ze słów Pieśni nad 
pieśniami: ‘rozpostrzyjcie nade mną miłość’”, przekład RS). 

w. 56 hercle / na Herkulesa — wykrzyknienie łacińskie (znane także 
w formie mehercle), stosowane w przysięgach i zaklęciach. 

w. 58 Lapidem silicem subigere, ut sese amet, potest / Zdolna jest głaz 
ujarzmić i sprawić, że się w niej zakocha — fragment zapożyczony 
z Plauta, por. PLAUT. Poen., w. 290. 

w. 62 est. Pol — pomiędzy tymi słowami występuje w I a. FRISCH. Sus. 
pominięty w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny spójnik: et („i”). 
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Pol / Na Polluksa — zob. obj. do a. I, w. 7. 

w. 66 Si consilium vis, dabo / Jeśli chcesz rady, to ci jej udzielę — dale-
kie nawiązanie do mającej rzymski rodowód formuły, opracowanej 
w Dekretałach Grzegorza IX w postaci: Da mihi factum, dabo tibi ius 
(DECR. 2, 1, 6: „Przedstaw mi stan faktyczny, a ja dam ci prawo”, prze-
kład MJ). 

w. 68 Video — po tym słowie następuje w I a. FRISCH. Sus. frag-
ment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: SIMEON: Et hoc 
posticulum? / MIDIAN: Video („SYMEON: A te tylne drzwiczki? / MI-
DIAN: Widzę”, przekład RS). 

w. 73 incomitata conspici — po tym słowie następuje w I a. FRISCH. 
Sus. fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: MIDIAN: 
Quid postea exsequemur? SIMEON: Rogitas? Soli ubi / Cum sola erimus 
in horto, ibi nobis dicere / Licebit ad illam: ‘mea voluptas, mel meum, / 
Mea vita, meae deliciae, mea salus, mea / Amoenitas, meum cor, meus 
animus, meum / Suavium, meum labellum’. MIDIAN: Oh, gestio, / Her-
cle! SIMEON: Ibi licebit amplecti. MIDIAN: Quid amplius? / SIMEON: 
Licebit accubare. MIDIAN: Dicis largiter, / Sed si ipsa renuat? SIMEON: 
Cogemus. MIDIAN: Sin clamitet? SIMEON: Ab alio oppressam dicemus. 
MIDIAN: Recte, edepol! / Quid vero, si vir interveniat? SIMEON: Neuti-
quam, / Quia is nunc peregre abest domo. MIDIAN: Sat commode. / Sed 
si res secus eveniat, aut fiat palam? / SIMEON: Nimium religiosus tu es, 
nimiumque timidus („MIDIAN: Co zrobimy potem? SYMEON: Jesteś 
ciekaw? / Gdy sami będziemy w ogrodzie, tam wolno nam będzie / Po-
wiedzieć do niej: ‘moja rozkoszy, mój miodku, me życie, me kochanie, 
me szczęście, ma radości, me serce, moja duszko, moja pieszczotko, 
moje usteczka’. MIDIAN: Ach, jakże się cieszę, / Na Herkulesa! SYME-
ON: Tam będzie można oddać się uściskom. MIDIAN: A oprócz tego? / 
SYMEON: Będzie można położyć się razem. MIDIAN: Wiele przewidu-
jesz, / Lecz jeśli odmówi? SYMEON: To ją zmusimy. MIDIAN: A jeśli 
zacznie krzyczeć? SYMEON: Powiemy, że to ktoś inny ją napadł. MI-
DIAN: Słusznie, na Polluksa! / A co będzie, jeśli mąż się wtrąci? SY-
MEON: Zupełnie nic, / On teraz jest z dala od domu. MIDIAN: To 
bardzo dobrze. / Lecz co, jeżeli sprawa pójdzie nie tak, jak należy, albo 
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wyjdzie na jaw? / SYMEON: Zbyt jesteś bojaźliwy i nazbyt lękliwy”, 
przekład RS). 

w. 74 Decet sapientem omnes casus perpendere / Trzeba mądremu roz-
ważyć wszystkie możliwości — anonimowy autor leszczyńskiej Zuzanny 
mógł oprócz FRISCH. Sus. sięgnąć do tradycji bliższej mu chronologicz-
nie, odwołując się do identycznie brzmiącego wersu z poematu Histo-
ria sacra Susannae Jerzego Konrada Maicklera. Zob. MAICK. Hist. Sus., 
w. 168; CZAPLA, s. 382. 

w. 77–78 hunc horti angulum / Teneamus, ut latitemus tuti / spieszmy do 
tego zakątka ogrodu, / Byśmy się mogli bezpiecznie w nim zaszyć — te 
same wersy w MAICK. Hist. Sus., w. 171–172. Zob. CZAPLA, s. 382. 

w. 79–84 Syrisce / Syrisku … Phrygia / Frygio — imiona te, wywodzące 
się ze starożytnej komedii greckiej, na której wzorowali się komedio-
pisarze rzymscy, m.in. Plaut i Terencjusz, są typowymi imionami nie-
wolników, wskazującymi na ich pochodzenie etniczne: Syriskusa — 
z Syrii, Frygii — z Frygii (Azja Mniejsza). 

w. 81 hodie — po tym słowie niewielkie opuszczenie tekstu FRISCH. 
Sus.: huc („tutaj”). 

w. 83 Intellextin’ / Czyś pojął — łacińska forma ściągnięta, charak-
terystyczna dla języka mówionego komedii starorzymskiej. Odpowia-
da formie starannej: intellexistine. 

w. 86 Pol / na Polluksa — zob. obj. do a. I, w. 7. 

w. 92 Qui enim tu sis venustior — po tych słowach następuje w I a. 
FRISCH. Sus. fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: 
MIDIAN: Lepidam ancillam, audin’, quae loquitur? SIMEON: Quid enim, 
nisi delicias meras? / MIDIAN: Ah, differor cupidine! SIMEON: Ah, tace, 
ne obturbes! MIDIAN: Sine, sic amem! / SUSANNA: Mea tu, satis venusta 
sum, viro si placeam. Nam proba / Uxor suo unice studet placere marito 
in omnibus, / Hunc solum observat, ceteros negligit, huic serit uni, huic 
metit. / MIDIAN: Heu, Simeon, haec dicta mulieris cerebrum pene excu-
tiunt mihi! / SIMEON: Delire credin’, ex animo sic ipsam proloqui? So-
lent / Ita pleraeque mulierculae suas fallere pedisequas, / Ne suspectae 
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viris reddantur. Novi ego illam isthaec ioco / Dicere. Neque illa mereat 
Persarum sibi montes aureos, / Ut istud cogitet, quod tu, stulte, metuis? 
Tace sis modo! („MIDIAN: Czy słyszysz, co mówi ta miła służąca? 
SYMEON: Cóż, jeśli nie same pochlebstwa? / MIDIAN: Ach, dręczy mnie 
żądza! SYMEON: Milcz, nie przerywaj! MIDIAN: Pozwól, bym tak właś-
nie kochał! / ZUZANNA: Moja droga, dosyć powabna jestem, jeśli po-
dobać mogę się mężowi. Porządna bowiem / Żona stara się swemu 
jedynie mężowi we wszystkim podobać, / Jego tylko słucha, o pozosta-
łych nie dba, temu jednemu sieje i dla tego zbiera. / MIDIAN: Ach, 
Symeonie, słowa tej kobiety pozbawiają mnie nieomal zmysłów! / SY-
MEON: Czy nie uważasz, że ona bredzi, mówiąc to tak z serca? Wiele 
kobietek / Zwykło w ten sposób zwodzić swoje pokojówki, / By wobec 
mężów nie być w podejrzeniu. Ja wiem, że ona mówi to na niby. / Czyż 
nie byłaby warta perskich gór złota, / Gdyby to myślała, czego ty, głu-
pi, się boisz? Bądź w końcu cicho!”, przekład RS). 

w. 93 Probam me — pomiędzy tymi słowami następuje w I a. FRISCH. 
Sus. słowo  w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięte: itaque („zatem”). 

Tham[ar] — po tym słowie następuje w I a. FRISCH. Sus. frag-
ment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: [SUSANNA:] Nam 
‘litem cum forma pudicitiae esse’ quidam aiunt. THAMAR: Ita est. / SU-
SANNA: Equidem formosis plus tenduntur retia ab amatoribus, / Quam 
foedis et deformibus. SIMEON: Exemplo docebis hoc tuo. / SUSANNA: 
Nam Sarae, ut in Sacris est legere Literis, plus obfuit, / Quam profuit 
venustas. THAMAR: Qui sic? SUSANNA: Nisi enim tam pulchra et ni-
tens / Fuisset, a Pharaone nunquam esset rapta. THAMAR: Edepol, 
hera. / SUSANNA: Sed et Rebeccae nocuit sua formae praestantia. THA-
MAR: Quomodo? / SUSANNA: Nam Abimelecus illi insidias ob vultum 
paraverat. / MIDIAN: Atque is Abimelecus ego nunc ero tibi. SIMEON: Et 
ego Pharao tibi. / SUSANNA: Sed neque Isacus uxorem ipsam dicere 
audebat, ne quid mali, / Acciperet a Palaestinis. Ita saepe ob formosas 
viri / Periclitantur, qui propter deformes tuti esse poterant. / MIDIAN: 
Exempla haec mihi placent. SUSANNA: Quamquam non / Nego, quon-
dam et probis viris / Plus arridere formosas, quam foedas. Sicut Isa-
ci / Gnato Iacobo magis placuit Rahel, quam Lea. MIDIAN: Et hoc mihi 
placet. / THAMAR: Istuc sapere est, exemplum capere ab aliis, tibi quod 
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prosiet („[ZUZANNA:] Niektórzy mówią bowiem, że ‘skromność z uro-
dą w niezgodzie’. TAMAR: Tak jest. / ZUZANNA: Bo na powabne kobiety 
chętniej zaiste miłośnicy zastawiają sieci / Niż na szpetne i brzydkie. SY-
MEON: Nauczysz tego na swoim przykładzie. / ZUZANNA: Przecież to 
Sarze, jak można przeczytać w Piśmie Świętym, / Jej własny wdzięk 
bardziej zaszkodził, niż pomógł. TAMAR: Jak to? ZUZANNA: Gdyby 
bowiem nie była tak piękna i gładka, / Wówczas Faraon nigdy by jej 
nie wziął. TAMAR: Zaiste, pani. / ZUZANNA: Lecz i Rebece wyrządziło 
krzywdę jej niezwykłe piękno. TAMAR: A to w jaki sposób? / ZUZAN-
NA: Bo Abimelech z powodu pięknego oblicza zastawił na nią 
sidła. / MIDIAN: Ja więc Abimelechem teraz będę tobie. SYMEON: A ja 
dla ciebie Faraonem. / ZUZANNA: Lecz także Izaak nie ważył się na-
zwać jej żoną, aby czegoś złego / Od Filistynów nie doświadczyła. / 
Tak często z powodu pięknych żon mężowie / Wpadają w kłopoty, 
a gdyby mieli brzydkie, byliby spokojni. / MIDIAN: Te wszystkie przy-
kłady mi się podobają. ZUZANNA: Choć nie zaprzeczam, / Że niekiedy 
także i szlachetnym mężom / Milsze są powabne aniżeli szpetne. Tak też 
Synowi / Izaaka, Jakubowi, bardziej się podobała Rachela niż Lea. MI-
DIAN: To mi się podoba. / TAMAR: I to jest mądrość — brać z innych 
przykład tego, co tobie również może być przydatne”, przekład RS). 

Przedstawione tu egzempla dotyczące Sary i Rebeki — biblijnych 
kobiet o niezwykłej urodzie, która naraziła je na niebezpieczeństwo, 
leszczyński autor Zuzanny, wykorzystując I a. FRISCH. Sus. jako źródło 
analogicznej części swego utworu, spożytkował w a. III, akapit 17 
niniejszego dramatu. 

w. 94 Satis verborum est — po tych słowach następuje w I a. FRISCH. 
Sus. fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: MIDIAN: 
Imo dudum mihi fuerat plus, quam satis („MIDIAN: Już dawno miałem 
ich bardziej niż dosyć”, przekład RS). 

w. 97 audin’ / słyszysz — łac. forma ściągnięta, charakterystyczna dla 
języka mówionego, stosowanego w komedii starorzymskiej. W wymo-
wie starannej: audisne. 

Scapha / Skafo — Skafa (z gr. skafe miska), imię niewolnicy, wy-
stępujące m.in. w komedii Plauta Mostellaria (Strachy). 
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w. 100 tapetia — po tym słowie następuje w I a. FRISCH. Sus. frag-
ment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: MIDIAN: Audin’, 
ut lecti est cupida? SIMEON: Imo, audio et gestio, me hercule („MIDIAN: 
Słyszysz, jak żądna jest łoża? SYMEON: Owszem, słyszę i, na Herkulesa, 
bardzo mnie to cieszy”, przekład RS). 

w. 104 ut aequum est / jak należy — pojęcie aequum ma tu znaczenie 
etyczne. Podobnie u Horacego (HOR. Sat. 1, 3, 75): Aequum est peccatis 
veniam poscentem reddere rursus („niech mu wybaczy jego skazy: tak 
się godzi”, przekład: s. 149). 

w. 106 possunt — po tym słowie następuje w I a. FRISCH. Sus. fragment 
w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: MIDIAN: Audin’, ut vafre 
praeoccupat? / Videtur certe aliquid mali in animo volutare, mulier 
(„MIDIAN: Słyszysz, jak chytrze uprzedza fakty? / Zdaje się, że tej ko-
biecie z pewnością coś złego chodzi po głowie”, przekład RS). 

w. 107 Vin’ prius, ... calceos ut pedibus detraham / Czy chcesz … bym 
zdjęła ci buty — w starożytności biesiadnicy układali się na sofach 
w pozycji półleżącej po uprzednim zdjęciu obuwia, co było wyraźną 
zapowiedzią zamiaru przystąpienia do uczty. Zuzanna chce jednak, jak 
to wynika z w. 95–96, przede wszystkim wziąć kąpiel i sama, bez po-
mocy służących, do niej się przygotować. W FRISCH. Sus. dawało to 
podglądającym ją starcom (a więc i autorowi) możliwość podkreślenia 
piękna nóg Zuzanny, co przez autora adaptowanej z Frischlina sztuki 
szkolnej, jaką z założenia miał być dramat leszczyński, zostało zapew-
ne uznane za niestosowne dla młodzieży. Prócz tego usunął on z tej 
sceny, występujące w niej u Frischlina, osoby Midiana i Symeona, ko-
mentujących urodę kobiety. Zob. niżej, obj. do w. 118. 

Vin’ / Czy chcesz — łac. forma ściągnięta, w wymowie starannej: 
visne. 

w. 110–111 ne quis spectator huc eat / Cum oculis emissiciis / by jakiś 
podglądacz nie przyszedł tutaj / Na przeszpiegi — por. PLAUT. Aul., 
w. 41; dosł. „szpicelko o wścibskich oczach”, przekład RS). 

w. 115–118 Dii immortales … alii coelites / Bogowie nieśmiertelni … tamte 
niebianki — fragment zaczerpnięty (z niewielkimi zmianami) z Plauta, 
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por. PLAUT. Poen., w. 275–278: Di immortales omnipotentes, quid est 
apud vos pulchrius? / Quid habetis qui mage immortales vos credam 
esse quam ego siem, / Qui haec tanta oculis bona concipio? Nam Ve-
nus non est Venus: / Hanc equidem Venerem venerabor, me ut amet 
posthac propitia („O bogowie nieśmiertelni, bogi wszechmogące. / 
Cóż jest u was piękniejszego? Co macie takiego, / Żeby wasza” nie-
śmiertelność moją przewyższyła, Gdy me oczy w takiem szczęściu 
w tej chwili się pławią? / Wasza Wenus nie jest Wenus: Bo ja ją czcić 
będę / Jako Wenus, by mnie za to miłością darzyła”, przekład: s. 23). 

w. 118 coelites — po tym słowie następuje w I a. FRISCH. Sus. frag-
ment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: MIDIAN: Scin’ tu, 
quid fieri nunc optem? SIMEON: Quid? MIDIAN: Iuppiter. SIMEON: Quam-
obrem? MIDIAN: Ut hac / Cum Iunone accubem illico. SIMEON: At ego te 
alium hic fieri mavelim. / MIDIAN: Quemnam? SIMEON: Vulcanum, ut 
me cum hac Venere catena nectas ferrea. / SUSANNA: Trunco insidebo 
huic et primum me liberabo vestibus. / SIMEON: En calceos iam solvit. 
Quales hae videntur tibiae? / MIDIAN: Eburneae. SIMEON: Istae surae, 
cuiusmodi? MIDIAN: Lacteolae, argenteae. / Sed quid, si nunc adeamus? 
SIMEON: Adeas. MIDIAN: Cor tremore palpitat. / SIMEON: Timidi in hac 
acie nullum constituunt trophaeum. Cape animum! / MIDIAN: Quid au-
tem comminiscar? Qua fingam adstitisse gratia? / Quibus verbis illam 
aggrediar? („MIDIAN: Czy wiesz, kim pragnąłbym teraz się stać? SY-
MEON: Kim? MIDIAN: Jowiszem. SYMEON: Dlaczego? MIDIAN: Aby tu / 
Zaraz z Junoną móc się położyć. SYMEON: A ja wolałbym, byś się tu stał 
kim innym. / MIDIAN: A kimże? SYMEON: Wulkanem, abyś mnie z tą 
Wenus związał żelaznym łańcuchem. / ZUZANNA: Usiądę na tym pniu 
i najpierw z szat się uwolnię. / SYMEON: A oto już zzuła obuwie. Jakie są, 
twym zdaniem, te nogi? / MIDIAN: Niby kość słoniowa. SYMEON: A te 
łydki, jakiego rodzaju? MIDIAN: Mlecznobiałe, srebrzyste. / A co, gdy-
byśmy teraz do niej się zbliżyli? SYMEON: A więc zbliż się. MIDIAN: Serce 
ze strachu kołacze. / SYMEON: Lękliwi w tej bitwie nie odniosą triumfu. 
Odwagi! / MIDIAN: Co mam zatem udawać? Jak uzasadniać swoją tu 
obecność? / Jakimi słowami mam ją zagadnąć?”, przekład RS). 

w. 122 Amorem huiusce mulieris mihi concilia verbis tuis / Swymi sło-
wami zjednaj mi jej miłość — w kontekście interakcji między starcami 
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a Zuzanną w tej scenie CZAPLA (s. 383) zauważa, że FRISCH. Sus. nawią-
zuje tu w swobodny sposób do pięciu stopni miłości (quinque gradus 
amoris) wymienianych przez Donata w jego komentarzu do Terencju-
sza: ujrzenie (w. 153), przemowa (w. 155), dotknięcie (w. 160), pocału-
nek (implicite w. 159), stosunek seksualny (w. 161). 

w. 125–126 Ego in insidiis ero / Quasi succenturiatus, si quid deficies / Ja 
tu stał będę na czatach / Jako twój zastępca, gdybyś był w potrzebie — 
zapożyczenie z komedii Terencjusza Formion, por. TER. Ph., w. 229–230: 
nunc prior adito tu, ego in insidiis hic ero succenturiatu’, siquid deficias 
(„Najpierw ty natrzyj na niego, a ja stanę na czatach jako posiłki, gdyby 
groziło ci rozgromienie”, przekład: s. 47). 

 succenturiatus / zastępca — w oryg. termin wojskowy oznaczający 
dosł. zastępcę centuriona, podsetnika (łac. succenturiare — zastępować 
jednego żołnierza w centurii innym). 

w. 127 nn. — scena zalotów Symeona do Zuzanny jest wzorowana 
m.in. na komicznych dialogach między niewolnikami Olimpiuszem 
a Chalinusem, por. PLAUT. Cas., w. 135–138: mea vita, mea mellilla, mea 
festivitas, sine tuos ocellos deosculer, voluptas mea, sine amabo ted 
amari, meus festus dies, meus pullus passer, mea columba, mi lepus 
(„Moje życie, mój miodku, ty moja rozkoszy, / Daj, niechże cię uko-
cham, ty moja radości, / Mój ty szary wróbelku, gołąbku, zajączku”, 
przekład: s. 194). 

w. 130 Absit, a[l]ieno cum viro ut assidam, istuc matronam haud de-
cet, / Sed si quid me voles, domi invenies / Niech mnie Bóg broni, bym 
siadła z obcym mężczyzną, to pani niegodne, / Lecz jeśli czegoś zechcesz 
ode mnie, to znajdziesz mnie w domu — w społeczeństwach patriar-
chalnych basenu Morza Śródziemnego kobietom, które pragnęły za-
chować dobrą opinię w środowisku, prawo i obyczaje wyznaczały ści-
śle określone ramy funkcjonowania. Nie mieściła się w nich możliwość 
swobodnego prowadzenia rozmów z obcymi mężczyznami, podobnie 
jak samotnego (bez męża, krewnego lub służącej) wyjścia z domu. 

w. 132 Quid audiam? — po tych słowach następuje w I a. FRISCH. Sus. 
fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: SIMEON: Ali-
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quod de te somnium. / SUSANNA: Quid somnii? SIMEON: Praeterita 
nocte per quietem visus est / Mihi Raphael astare ad lectulum, et his me 
verbis alloqui: / ‘Simeon, inquit, Simeon, evigila, quoniam immortalis 
Deus, / Dominus caeli et terrae ad te mittit, ut laetum tibi nuntium / 
Annuntiem! Nam ex te prodibit servator populi mei, / Messias, qui e Ba-
bylonica captivitate ipsum eximet / Et in patriam terram reducet’. MI-
DIAN: Proh, Deum, quam fabulam / Inceptat hic veterator! Miror quor-
sum isthaec oratio. / SIMEON: Cumque angelo dicerem ego: ‘Domine mi, 
ecce ego sum iam senex / Et uxorem domi habeo vetulam et sterilem. 
Quomodo liberos / Ex illa suscipiam?’ Ibi respondit mihi sacer angelus, / 
Tuos ut sollicitarem concubitus. SUSANNA: Quid ais, homo impudens? / 
Meum tu sollicites concubitum? SIMEON: Imo, maxime. Id enim Deus / 
Iussit. SUSANNA: Deus? Quasi vero is leno sit, qui amores copulet / 
Meretricios! Pudeat te cano capite has nugas prodere! / SIMEON: Imo, te 
pudeat, quod nondum Sacras didiceris Literas! / An enim ignoras Tha-
marin suo concubuisse socero et Pharen / Peperisse? An nescis Raha-
bem, nobile scortum Hierichuntium / Salmae eius abnepoti nupsisse, ac 
mox peperisse illi Boam? / An nescis Rhutham ultro ad Boam noctu 
venisse, ut accubet? / Atque istae omnes Davidis, e quo Messias ventu-
rus est, / Factae sunt aviae. SUSANNA: Muliebribus ibi peccatum con-
siliis / Fuit, quae post Deo moderante successerunt non male. / Sed non 
sunt facienda mala, ut illinc eveniant bona. / Neque Rahabem meretri-
cius amor conservavit aut vagae / Libidines, ut non perierit cum Cha-
nanaeis improbis, / Sed emendata vita et vera in Messiam nostrum 
fides, / Quem e populo Iudaico olim proditurum credebat.  Itaque / Mis-
sa haec facito et hinc illico facesse! („SYMEON: Jakiś sen o tobie. / 
ZUZANNA: Cóż to za sen? SYMEON: Poprzedniej nocy podczas spo-
czynku / Ukazał mi się Anioł Rafael, jak stał przy mym łożu i tymi do 
mnie przemawiał słowami: / „Symeonie, rzecze, Symeonie, zbudź się, 
albowiem nieśmiertelny Bóg, / Pan nieba i ziemi, do ciebie mnie po-
słał, / Bym ci radosną zwiastował nowinę! Z ciebie bowiem wyjdzie 
zbawca mego ludu, / Mesjasz, który z niewoli babilońskiej go wy-
rwie, / I do ziemi ojczystej przywróci”. MIDIAN: Ach, na Boga, jakąż to 
bajkę / Wymyślił ten stary wyga! Ciekawe, ku czemu zmierza ta cała 
opowieść. / SYMEON: A kiedy ja odrzekłem aniołowi: „Panie mój, oto 
jestem już stary / I żonę w domu mam starą i bezpłodną. W jakiż to 
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sposób miałbym / Począć z nią dzieci?” Wtedy odpowiedział mi święty 
anioł, / Abym zachęcił ciebie do współżycia. ZUZANNA: Co mówisz, 
bezwstydniku? / Ty miałbyś mnie do współżycia zachęcić? SYMEON: 
Owszem, jak najbardziej. Tak bowiem Bóg nakazał. / ZUZANNA: Bóg? 
Jak gdyby to był stręczyciel, który kojarzy cudzołożne / Miłostki! 
Wstydź się, mając siwą głowę, zmyślać takie głupstwa! / SYMEON: To 
ty wstydź się, że jeszcze nie znasz Pisma Świętego! / Czyż bowiem nie 
wiesz, że Tamar spała ze swym teściem i urodziła Peresa? / Czyż nie 
wiesz, że Rachab, szlachetna nierządnica jerozolimska, / Wyszła za 
swego potomka, Szalmona, by wkrótce urodzić mu Booza? / Czy nie 
wiesz, że Rut z własnej woli przyszła w nocy do Booza, aby z nim 
współżyć? / A te wszystkie [wnuczki] Dawida, z którego [rodu] miał 
przyjść Mesjasz, / Stały się babkami. ZUZANNA: Grzechem były tam 
zamysły kobiet, / Które później z Bożego wyroku wyszły na dobre. / 
Lecz nie należy czynić złych rzeczy, by wynikły z nich dobre. / Rachab 
nie ocaliła cudzołożna miłość ani miłosne żądze, / Tak, że nie zginęła 
wraz z niegodziwymi Kananejczykami, / Lecz naprawa życia i praw-
dziwa wiara w naszego Mesjasza, / W którego przyszłe wyjście wie-
rzyła z ludu żydowskiego. Dlatego / Spełnij to posłanie i zaraz stąd 
zniknij!”, przekład RS). 

w. 136 ut osculer — po tych słowach następuje w I a. FRISCH. Sus. frag-
ment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: MIDIAN: Ut blan-
dus est palpator mulierum hic senex! SIMEON: Sine, obsecro. / SUSANNA: 
Apage! An nescis, quid Sodomitis acciderit? Quos sulfure / Et igni Deus 
evertit, propter hoc nefarium scelus. / Nam casta mens Deus est, neque 
ullo scelere plus offenditur, / Quam adulterio. Neque ullum punivit 
severius. SIMEON: Fabulae! / SUSANNA: Propone ob oculos tibi Benia-
mitas, quorum duobus proeliis / Quadraginta septem milia in acie ceci-
derunt, unius / Propter Levitae concubinam vitiatam. SIMEON: Gerrae 
merae! / SUSANNA: Propone ob oculos Davidem tibi. Qui cum viri opti-
mi / Et integerrimi rapuisset coniugem, quam post graves / Deo poenas 
dedit? SIMEON: Nugae! SUSANNA: Punit enim Deus atrocia / Delicta 
atrocibus poenis, ut nos a scelere hoc deterreat. / SIMEON: Nimium reli-
giosa es, nocet ista religio formae tuae („MIDIAN: Jakże przymilnym 
pochlebcą wobec kobiet jest ten starzec! SYMEON: Pozwól, błagam. / 
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ZUZANNA: Odejdź! Czyż nie wiesz, co Sodomitów spotkało? Bóg zni-
szczył ich siarką / I ogniem ze względu na ów czyn niegodziwy, / Bóg 
bowiem jest czystą myślą i żaden występek nie obraża Go bardziej, / 
Niż cudzołóstwo i żadnego nie karze surowiej. SYMEON: Bajki! / ZU-
ZANNA: Postaw sobie przed oczy Beniaminitów, których z powodu 
zgwałcenia jednej nałożnicy Lewity padło w dwóch bitwach / Czter-
dzieści siedem tysięcy. SYMEON: To czyste brednie! / ZUZANNA: Po-
staw sobie przed oczy Dawida. Ten, gdy zabrał żonę męża dobrego / 
I najuczciwszego, jak ciężkie później / Kary wobec Boga poniósł? SY-
MEON: Bajki! ZUZANNA: Bóg bowiem karze straszliwe / Występki 
strasznymi karami, by nas od takiego występku odstraszyć. / SYMEON: 
Nazbyt bojaźliwa jesteś, a ta bojaźliwość szkodzi twej urodzie”, prze-
kład RS). 
w. 137 Chanaae progenies / Nasienie Kanaanu — w świecie żydowskim 
rodzaj obelgi. Kanaan był krainą graniczącą w starożytności z Izrae-
lem. Nazwa jego mieszkańców, Kananejczyków, stanowiła dla Żydów 
synonim pogan i ludzi niegodziwych. 

w. 138 qui iam alterum pedem in Charontis cymba habes / jedną nogą 
jesteś już w łodzi Charona — por. ER. Ad. 2, 1, 52: Alterum pedem in 
cymba Charontis habere (‘Mieć jedną nogę w łodzi Charona’); LU-
CIANUS SAMOSATENSIS, Apologia 1, 17–18 („omal jedną nogą w Cha-
ronowej stojąc łodzi”, przekład M.K. Bogucki, w: LUKIAN, Dialogi, t. II, 
Warszawa 2006, s. 199). 

w. 140 mores / obyczajów — boni mores w prawie rzymskim, a następ-
nie w porządkach prawnych zbudowanych na rzymskim substracie, 
wytyczały zasady uczciwego i moralnego zachowania. Czyny kwalifi-
kowane jako popełniane contra bonos mores ściągały na sprawcę spo-
łeczny ostracyzm, infamię, a niekiedy nawet odpowiedzialność karną. 
Jurysta Papinian zaliczył do nich działania wymierzone przeciw bo-
gom, rodzinie oraz państwu (IUST. D. 28.7.15). 

w. 141 Itane praecepta et Leges Mosaicas meministi / Czy nie pamiętasz 
nakazów i Praw Mojżeszowych — w społeczeństwie żydowskim Deka-
log nie stanowił jedynie zbioru norm etycznych, do których przestrze-
gania zobligowany był każdy Izraelita. Było to prawo w rozumieniu 
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ścisłym, swego rodzaju kodeks karny (Lex Mosaica). Jego wykładni 
dokonywano m.in. za pomocą zasad (praecepta) wyprowadzanych 
z nauczania rabinów. 

w. 145 At quem tu quaeris, non amor est, sed furor / Ta zaś, której szu-
kasz, nie jest miłością, lecz jakimś szaleństwem — skojarzenie miłości 
z szaleństwem stanowi typowy zabieg stosowany w literaturze staro-
żytnej. W oparciu o Kupca Plauta ukuto popularne powiedzenie: 
amantes amentes („zakochani są szaleni”). Por. PLAUT. Mer., w. 381 
prologus: quippe haud etiam quicquam inepte feci, amantes ut solent: 
„Nie zrobiłem nic tak głupio, jak to zakochani”, przekład: s. 32). 

w. 146 furiae / furie — w mitologii gr. drapieżne demony, atakujące 
dusze ludzkie i małe dzieci. 

agitant — po tym słowie następuje w I a. FRISCH. Sus. frag-
ment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: SIMEON: Sine, te 
amabo, a me amarier, / Meus festus dies, quaeso, da suavium mihi. SU-
SANNA: Suavium? / Id me Deus prohibeat. Semper flamma fumo est 
proxima! / SIMEON: At dic me saltem suavium tuum! SUSANNA: Minime 
vero omnium. / SIMEON: Dic igitur me tibi columbam, meumque collum 
amplectere! / SUSANNA: Egone istuc dicam aut faciam? Id me magnus 
prohibessit Deus! / Virum habeo, quem solum amo, solum amplector, 
solum deosculor. / Cui soli coniugalem uti dedi, sic servabo datam / 
Fidem. SIMEON: Vah, stulta es, quae virum metuas, qui abest, harum 
inscius / Rerum. Nisi tute garrias, nec quisquam est hominum, qui vi-
det. / SUSANNA: Si homines non vident, at Deus videt, quem nihil usquam 
latet. / Nam is vindicem habet oculum, quo periuria hominum plectere 
solet („SYMEON: Pozwól mi cię kochać, być przeze mnie kochana, / To 
mój wielki dzień, daj mi, proszę, całusa. ZUZANNA: Całusa? / Niech 
mnie Bóg broni. Nie ma dymu bez ognia! / SYMEON: Więc nazwij 
mnie przynajmniej swoim pieszczoszkiem! ZUZANNA: Ciebie? W żad-
nym razie. / SYMEON: Nazwij mnie więc przynajmniej swoim gołąb-
kiem, obejmij mą szyję! / ZUZANNA: Ja miałabym coś takiego powie-
dzieć lub zrobić? Niechaj mnie przed tym strzeże wielki Bóg! / Mam 
męża, jego tylko kocham, jego obejmuję i jego całuję. / Jemu, któremu 
jako jedynemu złożyłam przysięgę wierności małżeńskiej, / Złożonej 
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przysięgi dochowam. / SYMEON: Ach, głupia jesteś, że się męża boisz, 
którego tu nie ma i tych spraw nieświadom. / Jeśli ty nie wypaplesz, 
nie ma nikogo z ludzi, który by to widział. / ZUZANNA: Jeśli ludzie nie 
widzą, przecież widzi Bóg, przed którym nic się nigdy nie ukryje. / On 
bowiem ma karzące oko, które zwykło karać ludzkie krzywoprzy-
sięstwa”, przekład RS). 

w. 151 Vim, quam hic pudicitiae parat / Ten tu chce mnie zgwałcić — 
w prawie rzymskim doprowadzenie kogoś do obcowania płciowego 
wbrew jego woli, siłą (crimen vis), kwalifikowano jako przemoc na 
osobie. 

w. 153 olim Davidem puella refecisse legitur / niegdyś, czytamy, dziew-
czyna przywróciła siły Dawidowi — mowa o biblijnej Szunemitce Abi-
szag (w BG: Abisag), która miała opiekować się sędziwym Dawidem: 
„A gdy się król Dawid zstarzał i zaszedł w lata, choć go odziewano 
szatami, przecię się zagrzać nie mógł. I rzekli mu słudzy jego: «Niech 
poszukają królowi, panu naszemu, młodej panienki, która by stawała 
przed królem i opatrowała go, a sypiając na łonie jego, żeby zagrzewała 
króla, pana naszego». Szukali tedy panienki pięknej po wszystkich gra-
nicach izraelskich i naleźli Abisag Sunamitkę, a przywiedli ją do króla. 
A ta panienka była barzo piękna i opatrowała króla, i służyła mu, ale 
jej król nie uznał” (1 Krl 1, 1–4). 

w. 158 animo gladiatorio / z uporem godnym gladiatora — gladiatorzy 
słynęli z nieustępliwości i straceńczej odwagi, byli gotowi pokonać 
przeciwnika lub sami zginąć — por. ER. Ad. 1, 3, 76: Gladiatorio animo 
(„Z zaciekłością gladiatora”), który nawiązuje tu do wyrażenia Teren-
cjusza, por. Ph., w. 964: hi gladiatorio animo ad me affectant viam („Już 
tu do mnie idą z jakimś gladiatorskim zamiarem”, przekład: s. 140). 

w. 159 certe, tui — pomiędzy tymi słowami występuje w I a. FRISCH. 
Sus. pominięty  w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny spójnik: sed („lecz”). 

w. 160 Fixus ... animus clavo Cupidinis / uczucie ... przytwierdzone ćwie-
kiem Kupidyna — por. PLAUT. Asin., w. 156: fixus hic apud nos est 
animus tuos clavo Cupidinis („Tu masz serce przybite gwoździem Kupi-
dyna”, przekład: s. 39). 
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w. 163 at me ames — po tych słowach następuje w I a. FRISCH. Sus. 
fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: SUSANNA: 
Amem? Multo te, quam hunc, minus. MIDIAN: Ah, tace sis! SUSANNA: 
Omitte me! / MIDIAN: Ah sine, te exorem, sine! Prehendam auriculis, 
sine, dem suavium. / SUSANNA: Quid agis? Quid mihi molestus es, 
obsecro? MIDIAN: Ah, tam saeviter! („ZUZANNA: Pokocham? Tak samo 
ciebie, jak i jego — wcale. MIDIAN: Ach, bądźże cicho! ZUZANNA: 
Zostaw mnie! / MIDIAN: O, pozwól mi cię uprosić, pozwól! Niech do-
tknę twych uszek, pozwól, niechaj dam całusa. / ZUZANNA: Co robisz? 
Powiedz, zaklinam, czemu się naprzykrzasz? MIDIAN: Och, co za sro-
gość!”, przekład RS). 

w. 165 Non matronarum est, sed meretricum aliis subblandirier / Viris / 
Nie jest obyczajem kobiet szacownych, lecz tylko nierządnic, / Wdzięczyć 
się do mężczyzn — wypowiedź ta odzwierciedla binarne postrzeganie 
statusu kobiety w społeczeństwach przedindustrialnych. Rzymski jury-
sta Modestyn zauważał (IUST. D. 23.2.24): In liberae mulieris consue-
tudine non concubinatus, sed nuptiae intellegendae sunt, si non corpore 
quaestum fecerit („Wolne kobiety zwykły raczej żyć w małżeństwie niż 
w konkubinacie, o ile nie kupczą własnym ciałem”, przekład MJ). 

w. 166 Quin abstines manum — po tych słowach następuje w I a. 
FRISCH. Sus. fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: 
MIDIAN: Ah, sine, contrectem te modo parum! / SUSANNA: Ecquid te 
pudet, hominem senem, Senatus columen, iudicem, / Clam in hortum 
perrepere, ut insidias mihi struas claro die? / Apage a me, apage! MI-
DIAN: Nimium fera es. SIMEON: Reddam ego mansuetam ex fera. / Ah, 
ne recuses, animule mi, mea vita, mea festivitas! / Sunt aurei nummi 
complures. SUSANNA: Pereas cum auro tuo! / Auro non vendam, quod 
redimi auro non potest. MIDIAN: Ah aureus / Ocellus, amoris donum et 
decus, amabo, faciam, quicquid voles! / SUSANNA: Volo, ut abstineas 
manum, mastigia, et hinc facessas ocius! / SIMEON: Ingrata atque irrita 
esse omnia, quibus insistimus, intelligo. / Quod unum superest: quia nec 
precibus, neque muneribus flectitur, / Hoc nunc agam („MIDIAN: Ach, 
pozwól, bym cię choćby dotknął! / ZUZANNA: Czy się nie wstydzisz, ty, 
starcze, podporo Rady Starszych i sędzio, / Ukradkiem wślizgiwać się 
do ogrodu, aby w biały dzień zastawiać na mnie zasadzki? / Odejdź 
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ode mnie, odejdź! MIDIAN: Nazbyt jesteś dzika. SYMEON: Ja z dzikiej 
zrobię cię łagodną. / Ach, nie wzbraniaj się, moja duszko, me życie, 
mój wdzięku. / Mam tutaj wiele złotych monet. ZUZANNA: Przepadnij 
razem z twoim złotem! / Za złoto nie sprzedam tego, czego złotem 
odkupić nie można. MIDIAN: Ach, złote / Oczko, miłości darze i ozdo-
bo, będę cię kochał, zrobię, cokolwiek zechcesz! / ZUZANNA: Chcę, byś 
cofnął rękę, nicponiu, i szybko stąd zniknął! / SYMEON: Daremne i próż-
ne, jak sądzę, jest wszystko, do czego dążymy. / Jedno tylko zostaje: 
ponieważ ani prośbami, ani podarkami nie da się jej zmiękczyć, / To 
teraz uczynię”, przekład RS). 

w. 174 Vultin’ / chcecie — łac. forma ściągana, charakterystyczna dla 
języka mówionego, stosowanego w komedi rzymskiej. W wymowie 
starannej: vultisne. 

w. 175 mendacium — po tym słowie następuje w I a. FRISCH. Sus. 
fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: SIMEON: Sic 
erit. MIDIAN: Et mihi placet idem. SUSANNA: Naviter impudentem opor-
tet hunc / Esse, verecundiae fines qui semel homo transiverit. / SIMEON: 
Atque adeo iam ex isto loco te ad populum deferam, et tuo / Cum ama-
tore adolescente amplexantem vidisse arguam, / Omnesque removisse 
ex horto ancillas, ne qui essent arbitri. / MIDIAN: Optime. Idem et ego 
dicam. Capitis te perdam, nisi mihi annuis. / SUSANNA: Miseram me 
terque quaterque, cui subito tanta impendent mala, / Quae neque uti 
devitem scio, neque quomodo me inde extraham. / Nam si annuam 
vobis, adulterii et mortis fuero rea. / Sin renuam, ut est aequum, vestras 
tamen non effugero manus. / Quid agam? SIMEON: Si sapis, hanc curam 
facere compendii potes. / SUSANNA: Ah, quaeso vos, parcite meae inno-
centiae! SIMEON: Nihil efficis. / SUSANNA: Oro atque obtestor te, per cani-
tiem tuam, ne hoc malum / In me compingere cogites! MIDIAN: Non 
audi. SUSANNA: Per omnia sacra, / Per immortalem vos Deum precor, 
ab hoc immanissimo / Desistatis coepto! MIDIAN: Surdi sumus. SUSAN-
NA: Hei, miserae, hei, miserae mihi! / Nequeon vestras ego sceleratas 
effugere, et nequam manus? / Sed melius est, ut innocens in hostium 
incidam manus, / Quam Dominum scelere offendam. Nam spero me 
habiturum Deum / Testem innocentiae. SIMEON: Num adhuc es obsti-
nato pectore? / Quin irruimus in ipsam, et vi comprimimus! SUSANNA: 
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Abstine manus, / Sceleste! Nam potius emoriar, quam tuae morem 
geram / Libidini („SYMEON: Tak będzie. MIDIAN: I mnie się to podoba. 
ZUZANNA: Całkiem bezwstydny musi być ten człowiek, / Który raz już 
granice skromności przekroczył. / SYMEON: Do tego z tego miejsca 
ciebie postawię przed ludem i dowiodę, / Że cię widziałem, jak się 
z twym gachem ściskałaś / I usunęłaś z ogrodu służące, by nie było 
świadków. / MIDIAN: Świetnie. To samo i ja powiem. Kark ci skręcę, 
jeśli nie będziesz mi skłonna. / ZUZANNA: O, ja nieszczęsna, po trzy-
kroć, czterykroć, nad którą wnet zawisną tak wielkie nieszczęścia, / 
Których ani jak uniknąć, nie wiem, ani w jaki sposób z nich się wy-
dostać. / Jeśli wam bowiem stanę się uległa, o cudzołóstwo będę oskar-
żona i na śmierć mnie skarzą. / Jeśli zaś odmówię, tak, jak wypada, 
z waszych rąk nie ujdę. / Co mam uczynić? SYMEON: Jeśli jesteś mądra, 
możesz o zysk się zatroszczyć. / ZUZANNA: Ach, proszę, oszczędźcie 
mą niewinność! SYMEON: Niczego nie wskórasz. / ZUZANNA: Proszę 
cię i zaklinam, na twoją siwiznę, abyś tego nieszczęścia na mnie zrzu-
cić nie zamyślał! MIDIAN: Nic nie słyszałem. ZUZANNA: Na wszystkie 
świętości, / Na nieśmiertelnego Boga was błagam, odstąpcie od tego 
ohydnego zamiaru! MIDIAN: Jesteśmy głusi. ZUZANNA: Biada, mnie 
nieszczęsnej, biada! Czyż nie mogę ujść z waszych zbrodniczych 
i nikczemnych rąk? / Lecz lepiej, bym jako niewinna wpadła w ręce 
wrogów, / Niż miałabym Pana obrazić występkiem. Mam bowiem 
nadzieję, że będę miała w Bogu / Świadka niewinności. SYMEON: Czy 
nadal masz serce uparte? / Rzućmy się więc na nią i weźmy ją gwał-
tem! ZUZANNA: Ręce precz, / Zbrodniarzu! Raczej umrę, niż twojej 
żądzy / Stanę się powolna”, przekład RS). 
w. 177 Siccine agitis — po tych słowach następuje w I a. FRISCH. Sus. 
fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: [SUSANNA:] 
enimvero mihi clamore hic opus esse video („[ZUZANNA:] widzę bo-
wiem, że trzeba tu mojego krzyku”, przekład RS). 
w. 179 abire in maximam malam crucem / niech idzie do ciężkiego diabła 
— wyrażenie idiomatyczne, którym posługuje się Terencjusz (Ph., w. 368: 
In’ malam crucem; „A niech cię cholera”, przekład: s. 63; Eun., w. 536: 
Malam rem hinc ibis; „A pójdziesz ty w cholerę?”, przekład: s. 349). 
w. 180 edepol / na Polluksa — zob. obj. do a. I, w. 7. 
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w. 181 te perdam — pomiędzy tymi słowami występuje w I a. FRISCH. 
Sus. fragment w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny pominięty: ut digna 
es („tak, jak zasługujesz”, przekład RS). 

w. 181–183 Fugiam per ... posticulum, / ... nam id solum insidiantibus / 
Patuisse video / Ucieknę przez furtkę ..., / tylko ona bowiem dla prze-
śladowców, / Jak widzę, została otwarta — Zuzanna ucieka do domu 
przez furtkę od strony ulicy (dostępnej dla starców) zapewne dlatego, 
że służący zamknęli drzwi domu od strony wewnętrznego ogrodu. To 
tłumaczyłoby brak ich reakcji na wezwanie pani. 

w. 187 concedo, aliquem — pomiędzy tymi słowami występuje w I a. 
FRISCH. Sus. pominięty  w leszczyńskiej adaptacji Zuzanny spójnik: 
et („i”). 
 

INTERSCENIUM I 

FAMA — będący tematem pierwszego interscenium opis domostwa 
i aktywności Famy (z łac. — Wieść, Plotka, Pogłoska) oparty został 
głównie na Metamorfozach Owidiusza (OV. Met. 12, 39–63): Fama tenet 
summaque domum sibi legit in arce, / innumerosque aditus ac mille 
foramina tectis / addidit et nullis inclusit limina portis; / nocte dieque 
patet: tota est ex aere sonanti, / tota fremit vocesque refert iteratque quod 
audit; / nulla quies intus nullaque silentia parte, / nec tamen est clamor, 
sed parvae murmura vocis / […]. Atria turba tenet: veniunt, leve vulgus, 
euntque / mixtaque cum veris passim commenta vagantur / milia rumo-
rum confusaque verba volutant; / e quibus hi vacuas inplent sermonibus 
aures, / hi narrata ferunt alio, mensuraque ficti / crescit, et auditis ali-
quid novus adicit auctor. / […] Ipsa, quid in caelo rerum pelagoque 
geratur / et tellure, videt totumque inquirit in orbem („W środku świata 
znajduje się miejsce pomiędzy niebem, lądem i morzem, gdzie stykają 
się granice trzech władztw. Z tego miejsca widać wszystko, niezależnie 
od odległości, tam dochodzi do uszu wszelki dźwięk. Mieszka tam 
Wieść, wybrawszy sobie na siedzibę sam wierzchołek góry; w swoim 
pałacu zrobiła niezliczone wejścia i tysiące otworów, ale nie ma tu żad-
nych drzwi. We dnie i w nocy dom stoi otworem. Cały został wykuty 
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z dźwięczącego mosiądzu, pełno tu wrzawy, rozbrzmiewają tutaj zasły-
szane słowa i powtarzają milczenie. A jednak nie słychać tam krzyku, 
lecz tylko ciche szepty […]. W atrium czekają rzesze, niestały motłoch 
wchodzi i wychodzi, tu i tam błąkają się kłamstwa zmieszane z prawdą, 
wszędzie krążą tysiące plotek i bezładnych słów. Jedni napełniają stęs-
knione uszy tymi rozmowami, inni opowiadają zasłyszane gdzie in-
dziej wieści. I tak rozrasta się plotka, a każdy dodaje coś nowego do 
tego, co usłyszał […]. Sama Wieść ogląda wszystko, co się dzieje na 
niebie, na lądzie i na ziemi, i przeszukuje pilnie cały wszechświat”, 
przekład: s. 314). Por. też VERG. Aen. 4, 180–195: Extemplo Libyae mag-
nas it Fama per urbes, / Fama, malum qua non aliud velocius ullum: / 
mobilitate viget virisque adquirit eundo, / parva metu primo, mox sese 
attollit in auras / ingrediturque solo et caput inter nubila condit. / illam 
Terra parens ira inritata deorum / extremam, ut perhibent, Coeo Ence-
ladoque sororem / progenuit pedibus celerem et pernicibus alis, / mon-
strum horrendum, ingens, cui quot sunt corpore plumae, / tot vigiles 
oculi subter (mirabile dictu), / tot linguae, totidem ora sonant, tot sub-
rigit auris. / nocte volat caeli medio terraeque per umbram / stridens, nec 
dulci declinat lumina somno; / luce sedet custos aut summi culmine tecti 
/ turribus aut altis, et magnas territat urbes, / tam ficti pravique tenax 
quam nuntia veri. / haec tum multiplici populos sermone replebat / gau-
dens, et pariter facta atque infecta canebat („Natychmiast Wieść przez 
Libii wielkie idzie miasta, / Wieść, nad którą nic w świecie prędzej nie 
urasta. / Ruchem żyje, nabiera raźniejszych sił w pędzie: / Zrazu mała 
z bojaźni — wnet widać ją wszędzie, / Po ziemi stąpa, głową chmur 
sięga podniebna. / Ostatnią — mówią — Ziemia ją, na bogi gniewna, / 
Wydała, Encelada siostrę i straszydła / Ceusza, szybkie nogi mającą 
i skrzydła; / Potwór straszny, ogromny; ile piór ma w ciele, / (Jakie dzi-
wo!) ócz czujnych wśród nich równie wiele, / Tyleż ust i języków, 
i uszu się mieni. / Między niebem i ziemią mknie nocą wśród cieni, / 
Sycząc — nigdy sen słodki nie zmruży jej oczu! / We dnie, na szczycie 
dachu lub stromych wież stoczu / Siedząc, czuwa i miasta ogromne 
przeraża, / Zarówno prawdę głosząc, jak kłamstwa plotkarza. / Ta tedy 
lud plotkami z radością niemałą / Karmi — o tym, co było i co się nie 
stało”, przekład: s. 103). 
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w. 1 Quod felix faustumque sit / Oby to było szczęśliwe, pomyślne — 
starorzymska formuła życzeniowa, wypowiadana pierwotnie podczas 
obrad senatu rzymskiego, potem upowszechniona. 

w. 39–40 perque / Ambubaiarum collegia, pharmacopolas, / wśród rze-
szy fletnistek, / Sprzedawców cudownych lekarstw — por. HOR. Sat. 1, 
2, 1: Ambubaiarum collegia, pharmacopolae („Fletnistek rzesze, roz-
maite konowały”, przekład: s. 144). 

w. 47–49 Quod reges, regum quod funera sola superstes … / et horrida 
proelia Martis / Bo królów i groby królewskie tylko Fama chwali … / 
i Marsa straszliwe zmagania — por. ER. Ad. 5, 1, 76: Fama prodit om-
nia („Sława wszystko ujawnia”): ‘Virum bonum fama aperit vel in ter-
rae cavis’. Interpretatur autem hoc sensisse poetam, non viventium tan-
tum virtutem illustrari fama, verum etiam sepultorum. Terra corpus 
tegit, sed fama non sinit occultari quod quis bene gessit in vita („‘Do-
brego człowieka sława odkrywa nawet pod ziemią’. Słowa te objaśnia 
się w ten sposób, że poeta miał tu na myśli, iż sława opromienia nie 
tylko cnotę żyjących, lecz także [już] pogrzebanych. Ziemia skrywa 
ciało, lecz sława nie pozwala ukryć tego, co ktoś uczynił w życiu do-
brego”, przekład RS). 

w. 49 horrida proelia Martis / Marsa straszliwe zmagania — omowne 
określenie wojny. 

w. 55 Aegypto asseruit cunabula dia vetustas / Starożytność przypisała 
Egiptowi boskie pochodzenie — być może jest to nawiązanie do mi-
tycznego władcy Ajgyptosa, eponima Egiptu, który miał wywodzić się 
od bogów (po Io od Zeusa, po ojcu od Posejdona). 

w. 56 bello Augusti / wojnie Augusta — chodzi najprawdopodobniej 
o wojny toczone przez Oktawiana Augusta (63 p.n.e. – 14 n.e.), a opiewa-
ne przez wielu poetów, m.in. Wergiliusza, Horacego i Owidiusza. Tu, po-
dobnie jak w w. 57–60, mowa o charakterystycznym dla funkcjonowania 
plotki łączeniu faktów z fantastycznymi, absurdalnymi wydarzeniami. 

w. 56–57 celsa quod piscis in ulmo / Haeserit / ryba na wysokim wiązie / 
Utkwiła — por. HOR. Carm. 1, 2, 9: piscium et summa genus haesit 
ulmo („ryb rozmaitość zawiesił na wiązach”, przekład: s. 20) oraz OV. 



Objaśnienia (Interscenium I, 58–85) 
 

247

Met. 1, 295: hic summa piscem deprendit in ulmo („ten chwyta rybę 
z wierzchołka topoli”, przekład: s. 16). 

timidi natarint aequore damae / jelenie lękliwe pływały w mórz toni 
— por. HOR. Carm. 1, 2, 11: et superiecto / pavidae natarunt / aequore 
damae („po rozlanej pływały topieli / drżące daniele”, przekład: s. 20). 
w. 58 Pygmaeos / Pigmejów — mityczny lud, którego nazwa nawiązuje 
do karłowatego wzrostu (z gr. pygme ‘pięść’). Według autorów staro-
żytnych (m.in. Pliniusz Starszy Nat. hist. 6, 70; Pomponiusz Mela De 
chorographia 3, 81; Solinus Collectanea rerum memorabilium 10, 11) 
mieli zamieszkiwać Indie w pobliżu Oceanu. 

vasta mole gigantes / wielkich gigantów — w mitologii gr. olbrzy-
mowie, którzy wszczęli bunt przeciwko bogom olimpijskim, zostali 
przez nich ukarani i przysypani ziemią. Ich aktywnością tłumaczono 
w starożytności pojawianie się trzęsień ziemi oraz działanie wulkanów. 
w. 68–69 te saevior ipse / Poena Caeditius nos lancinat et Rhadaman-
tus / od ciebie / Surowiej karzą tylko Cedycjusz oraz Radamantus — 
por. IUV. Sat. 13, 197: poena autem vehemens ac multo saevior illis quas 
et Caedicius gravis invenit et Rhadamanthus („A gorsza jest ta kara od 
owych stokrotnie, / Które dawał Cedycjusz, Radamantys, które / Wiecz-
nie w piersi niósł świadek za podłą naturę”, przekład: s. 203). 

Caeditius / Cedycjusz — bliżej nieznany sędzia rzymski, słynący za 
czasów Juwenalisa z surowości. 

Rhadamantus / Radamantus (gr. Radamantys) — w mitologii gr.-
-rzym. jeden z sędziów sądzących w Podziemiu ludzi po śmierci. 
w. 81 per aestivos sub Cancri sidere Soles / w upały zwykłe w znaku 
Raka — tzn. na początku lata. Słońce znajduje się w tym znaku od 22 
czerwca do 22 lipca. 
w. 85 Syrius / Syriusz — najjaśniejsza gwiazda z konstelacji Wielkiego 
Psa, zwana też Kanikułą lub Psią Gwiazdą (łac. Canicula). W XVI–XVII 
wieku uważano, że Syriusz świeci najmocniej podczas lata i że spro-
wadza wówczas na ludzi żar miłosny, pożądanie (zob. np. Jan Andrzej 
MORSZTYN, Kanikuła abo Psia Gwiazda, 1647). Fama zaprzecza temu 
obiegowemu przeświadczeniu, sugerując inne powody stanu Zuzanny. 
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ACTUS SECUNDUS / AKT DRUGI 

[1] 
populi Israelis captivitas / niewola ... ludu Izraela — chodzi o tzw. nie-
wolę babilońską (586–538 p.n.e.), w rzeczywistości przesiedlenie części 
ludności żydowskiej z Judy do Babilonu przez króla Nabuchodono-
zora II po zdobyciu przez niego Jerozolimy. Posłużenie się w tekście 
łacińskim wyrażeniem captivitas zamiast servitus ma podkreślić oko-
liczności, w jakich naród żydowski popadł w zależność od Asyryjczy-
ków. Rzeczownik captivitas odnoszono bowiem jedynie do tych lu-
dów, które dostały się pod obce panowanie w efekcie podboju mili-
tarnego. 

Optime miserias ferunt qui abscondunt / Najlepiej znoszą nieszczę-
ścia ci, którzy je tają — sens: najlepiej przeżywać swoje nieszczęścia 
w samotności, starając się zapomnieć o przeszłości, nie należy bowiem 
liczyć na współczucie innych, lecz raczej spodziewać się ich obojętno-
ści. Kleofas rozpoczyna mowę od tej paremii, a następnie jej zaprzecza 
— należy przecież ukarać bezwstyd. Por. CURTIUS RUFUS, Historia 
Alexandri Magni 5, 5, 11: Optime miserias ferunt, qui abscondunt („Naj-
lepiej znoszą nieszczęścia ci, którzy je ukrywają”, przekład zespołowy 
pod redakcją Lidii Winniczuk, w: Kwintus KURCJUSZ RUFUS, Historia 
Aleksandra Wielkiego, Warszawa 1976, s. 160). Słowa te wypowiada 
w dziele Kurcjusza Euktemon, fikcyjna postać należąca do napotkanej 
przez Aleksandra Wielkiego w pobliżu Persepolis grupy Ateńczyków, 
okaleczonych i uczynionych niewolnikami przez króla perskiego Dariu-
sza I. Euktemon w dyskusji z innym Grekiem, Teajtetem, opowiada się 
za pozostaniem Ateńczyków w Persji wbrew propozycji Aleksandra, 
który zaoferował im powrót do kraju. W tekście niniejszego dramatu 
sentencja Euktemona została wykorzystana jako odpowiadająca losom 
Żydów przebywającym na wygnaniu w Babilonii. 

scelerum … portenta, quae Sodomae fatale intulere exitium / zbrod-
ni, które Sodomie przyniosły śmiertelną zgubę — zob. Rdz 19, 1–29. 
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Beniamitis totius fere tribus excidium / zagładę całego niemal poko-
lenia Beniamina — jedno z dwunastu plemion Izraela. Jego głównymi 
ośrodkami miejskimi były: Jerozolima, Jerycho i Gibea. Unicestwione 
niemal doszczętnie przez Izraelitów w odwecie za niegodziwe postępo-
wanie (gwałt na żonie lewity), po powrocie Żydów z niewoli babiloń-
skiej wspólnie z plemieniem Judy utworzyło Królestwo Judy. Zob. Sdz 
19, 11–48. 

pelagus malorum / morze nieszczęść — wyrażenie odnotowane w ER. 
Ad. 1, 3, 28 jako mare malorum. Według defincji Erazma: dici solitum de 
calamitatibus immensis et omnigenis („zwykło się go używać w odnie-
sieniu do wszelkiego rodzaju bezgranicznych nieszczęść”, przekład RS). 

[2] 
Collegae / Współkoledzy — wyrażenie o charakterze kurtuazyjnym, 
pojawiające się często w nowożytnych tekstach do nauki retoryki. Ter-
minem collega w antycznym Rzymie, a następnie we wczesnośrednio-
wiecznych państwach feudalnych, obdarzane były osoby znajdujące się 
jednocześnie na tym samym stanowisku. Zgodnie z wyjaśnieniem 
jurysty Ulpiana (IUST. D. 50.16.173 pr.): Collegarum apellatione hi con-
tinentur, qui sunt eiusdem potestatis („Miano współkolegów odnosi się 
do tych, którzy mają taką samą władzę”, przekład MJ). 

fama ... publica / opinia publiczna — wiadomość powszechnie zna-
na (publica fama) mogła stanowić przyczynę wszczęcia z urzędu postę-
powania sądowego. Sentencja mogła zapaść po pozytywnej weryfikacji 
pogłoski. Ten stan rzeczy oddaje porzekadło łac. Publica fama non 
semper vana („Opinia publiczna ma niekiedy rację”, przekład MJ). 

Reliquiarum populi Dei / Ostatków ludu Bożego — Ostatki (w BG: 
Ostatek; w BT: Reszta), hebr. sze’erijt, pojęcie starotestamentowe, ozna-
czające część ludu Izraela, ocalałego z klęsk zadanych przez Boga ze 
względu na szczególne walory moralne i pobożność, zob. 2 Krl 19, 30–31. 

[4] 
Viri Clarissimi / Dostojni Mężowie — przydomek ten w antycznym 
Rzymie przynajmniej od II wieku n.e. przysługiwał senatorom. Manierę 
tytułowania w ten sposób członków senatu przejęła I Rzeczpospolita. 
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W omawianym utworze, ponieważ w warstwie leksykalnej Sanhedryn 
skojarzono z senatem, jego członkom przypisano również należne 
senatorom tytuły. 

Collegae Optatissimi / Najszlachetniejsi Współkoledzy — zob. obj. 
do a. II, akapit 2. 

Praeses / Przewodniczący — skład oraz sposób funkcjonowania sądu 
przypomina procedury stosowane przed miejskimi ławami przysięg-
łych. Ich obrady były koordynowane przez przewodniczącego, które-
mu przysługiwał m.in. łaciński tytuł praeses. 

Prope enim, ut veterum quidam dixit, esse videtur, ut ‘libenter dam-
net, qui cito damnat’ / Wydaje się bowiem bliskie prawdy to, co powie-
dział któryś starożytny autor, że „chętnie karze ten, kto szybko karze” 
— zdanie to, przypisywane Aleksandrowi Wielkiemu, przytacza w jed-
nym ze swych dialogów filozoficznych Seneka Młodszy (SENECA IU-
NIOR, De clementia 1, 14, 3): prope est enim, ut libenter damnet, qui cito 
(„Kto szybko potępia, bliski jest tego, by chętnie potępiał”, przekład: 
L. Joachimowicz, O łagodności, w: Lucjusz Anneusz SENEKA, Pisma 
filozoficzne, t. 2: O łagodności, O dobrodziejstwach, Satyra na śmierć 
Klaudiusza Cezara, Warszawa 1965, s. 35). 

[5]�
Audiantur igitur partes / Należy zatem wysłuchać obu stron — aluzja 
do zasady prawa rzymskiego: audiatur et altera pars („należy wysłu-
chać także drugiej strony”). 

merita non personarum, sed causae attendemus / uwzględnimy nie 
znaczenie ludzi, lecz sprawy — zasada ta, kładąca nacisk na istotę spra-
wy, a nie na pozycję ludzi ją reprezentujących, była w epoce powstania 
dramatu odbierana jako nowatorska. 

quod Leges docent / czego uczą Prawa — mowa o Prawie Mojżeszo-
wym zapisanym w Pięcioksięgu. 

quod aequum iustumque fuerit / co będzie słuszne i sprawiedliwe — 
popularna formuła, wykorzystywana w różnego rodzaju tekstach, m.in. 
religijnych (trawestacja wykorzystywanego podczas mszy dignum et 
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iustum), prawniczych lub historycznych. Tu pojęcie aequum w znacze-
niu prawnym. Zob. też obj. do a. I, w. 104. 

[6] 
Miserere nostri Miserator Deus, quoniam conculcarunt nos homines, 
tota die impugnantes tribulaverunt nos / Zmiłuj się nad nami, miłosier-
ny Boże, bo zdeptali nas ludzie, starli nas, atakując całymi dniami — 
por. Ps 56, 2–3: „Zmiłuj się nade mną, o Boże, bo mię chce pochłonąć 
człowiek, każdego dnia walcząc trapi mię”. 

per iuris viam et instrumenta / na drodze prawa i na podstawie 
dowodów — defincja dowodu pojawia się już w źródłach rzymskich. 
Według jurysty Paulusa (IUST. D. 22.4.1): Instrumentorum nomine ea 
omnia accipienda sunt, quibus causa instrui potest: et ideo tam testi-
monia quam personae instrumentorum loco habentur („Pod pojęciem 
dowodu mieści się to wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia 
sprawy. Dlatego dowodami są zarówno rzeczy, jak i osoby”, przekład MJ). 

[7] 
una partium audita, altera itidem audiatur / po wysłuchaniu jednej ze 
stron, także i drugiej wysłuchać — zob. obj. do a. II, akapit 5. 

in viis Domini ... ambulantibus / chodzących drogami Pańskimi — 
wyrażenie wielokrotnie występujące w Starym Testamencie w odniesie-
niu do ludzi bogobojnych i sprawiedliwych, zob. m.in. Pwt 8, 6; 28, 9; 
Joz 22, 5; 1 Krl 2, 3; 15, 26. 

[8] 
femina proba et pudica / kobieta ... uczciwa i skromna — konwencjo-
nalne określenia kobiety cnotliwej, dbającej o swoją reputację, poja-
wiające się u rzymskich poetów, m.in. u Horacego (HOR. Epod. 17, 40): 
tu pudica, tu proba („Skromna, o, wstydliwa”, przekład: s. 137). 

[9] 
Scelera ... opprimi herba / Występki ... zdusić w zarodku — w oryginale 
autor wykorzystuje frazeologizm łac. in ipsa herba opprimere („zdusić 
[kiedy coś skrywa się] jeszcze w trawie”, tzn. jeszcze się nie rozwinęło). 
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in sacra profanaqua historia / w dziedzinie historii świętej oraz 
świeckiej — mowa tu o dwóch zakresach dawnej historiografii, obej-
mującej z jednej strony dzieje chrześcijaństwa ze szczególnym uwzględ-
nieniem jego początków (historia sacra), z drugiej zaś dzieje politycz-
ne, obejmujące także życiorysy wybitnych jednostek (historia profana). 

si praesertim magnis fiant authoribus / zwłaszcza jeśli występne są 
jednostki wielkie — nawiązanie do rzym. zasady prawniczej: Dignitas 
delictum auget („Wysoka pozycja sprawcy zwiększa rozmiary prze-
stępstwa”, przekład MJ). 

[10] 
Poeta — chodzi o Wergiliusza, którego fragment poetycki (VERG. 
Georg. 1, 513) jest cytowany w tekście dramatu poniżej (przekład: s. 35). 

[11] 
otiosum vitiorum ... spectatorem / biernym obserwatorem występków — 
wyrażenie zaczerpnięte z Cycerona (CIC. De off. 2, 26, 7): Lacedae-
monios iniuste imperantes nonne repente omnes fere socii deseruerunt 
spectatoresque se otiosos praebuerunt Leuctricae calamitatis? („Czyliż 
wszyscy bez mała sprzymierzeńcy nie opuścili rządzących niesprawie-
dliwie Lacedemończyków i nie okazali się obojętnymi widzami ich 
klęski pod Leuktrami?”, przekład: s. 429). 

communi bono / dobru publicznemu — pojęcie dobra wspólnego 
(bonum commune) zostało spopularyzowane przez św. Tomasza z Ak-
winu, który inspirując się Arystotelesem (zob. ARIST. Polit. 3, 6–7; 12), 
stwierdził, że prawo ma przede wszystkim na celu dobro wspólne (zob. 
Summa Theologiae I–II, q. 90, a. 3, resp.). 

[12] 
maledictionem, quam adiecerat Vir ille Dei / klątwy, którą dodał do 
Praw ów Mąż Boży — zob. Pwt 28, 15 nn. 

benedictionem Iehovae / błogosławieństwo Jahwe —  zob. Pwt 28, 1–13. 

Ita iura quoque gentium obtinent / Tak przyjęte jest również w pra-
wach narodów — w prawie rzymskim ius gentium odnosiło się do rela-
cji między obywatelami rzymskimi a cudzoziemcami, zob. LEKSYKON, 
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s. v. ius gentium, s. 202–203. Tu przywołane zostało jako kolejny argu-
ment, by nie zasądzać kary przed rozpoznaniem sprawy przez sąd, 
prawdopodobnie także dlatego, że akcja dramatu rozgrywa się na styku 
dwóch (a nawet trzech) kultur prawnych i cywilizacji — żydowskiej, 
rzymskiej i „babilońskiej” (asyryjskiej). 

male iudicet ille, qui uni saltem aures praebet parti, alteri purgandi 
sese ac defendendi facultatem adimit / źle sądzi ten, kto jednej tylko 
stronie nadstawia ucha, drugiej zaś odbiera prawo do oczyszczenia się 
z zarzutów i do obrony — zob. obj. do a. II, akapit 5. 

[13] 
mulcta quindecim siclorum / kara piętnastu szekli — rodzaj wysokiej 
kary porządkowej (zob. niżej). 

siclorum / szekli — szekle (hebr. szekalim) w dawnym Izraelu jed-
nostka wagi, a od VI w. p.n.e. zarazem środek płatniczy, moneta srebr-
na o zawartości 14 g srebra (stąd inna nazwa — srebrnik), jej wartość 
nabywcza to cztery dniówki pracownika najemnego; zwyczajowy po-
sag, który płacił pan młody, wynosił 50 szekli. 

(nagł.) 
MIDIANIS ACTIO / WYSTĄPIENIE ... Z OSKARŻENIEM — łac. actio oznaczało 
w dawnej Rzeczypospolitej powództwo lub rozprawę sądową, zob. LEK-
SYKON, s. v. actio, s. 8. Dla celów edukacyjnych (zob. Prolog) autor łączy 
realia starożytnego Izraela ze współczesną praktyką sądowniczą. 

[14] 
ista / ta — łac. zaimek iste (rodzaj żeński ista) ma zazwyczaj wydźwięk 
negatywny. 

Patimur, Iudices, et non moleste ferimus, nos laboris nostri, Vos virtu-
tis Vestrae fructum esse laturos / Możemy to ścierpieć, Sędziowie, i zno-
simy to chętnie, bo my zyskamy dzięki temu nagrodę za nasz trud, Wy 
zaś za Waszą cnotę — wyrażenie zapożyczone od Cycerona, por. m.in. 
CIC. Verr. 2, 1, 2: Patior, iudices, et non moleste fero me laboris mei, vos 
virtutis vestrae fructum esse laturos („Mogę to ścierpieć, sędziowie, 
i znoszę to chętnie, bo ja zyskam nagrodę za mój trud, wy zaś za waszą 
cnotę”, przekład RS). Tymi słowami Cyceron w drugiej serii swych wy-
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stąpień przeciwko namiestnikowi Sycylii Werresowi wyraża radość 
z obecności na sali sądowej oskarżonego. Jak podkreśla, rozsławi ona 
jego wysiłek jako oskarżyciela, który żmudnie przygotował akt oskar-
żenia, jak również przysporzy chwały zespołowi sędziowskiemu. Podob-
nie Midian w niniejszym dramacie cieszy się przewrotnie z przewidy-
wanej obecności przed sądem Zuzanny. 

[15] 
Senatus / Rady Starszych — w oryginale określenie rzymskiego zgroma-
dzenia ustawodawczego. Z czasem określenie to przylgnęło do różnych 
ciał kolegialnych (np. rady królewskie, rady miejskie, sądy przysięgłych). 

Synedrion / Sanhedryn — termin gr., określający podstawowe zgro-
madzenie żydowskie o charakterze samorządowym i religijnym. 

(nagł.) 
LITEM CONTESTATUR / STWIERDZENIE SPORU — łac. litis contestatio 
w procesowym prawie rzymskim była czynnością kończącą pierwszą 
część procesu. Po wysłuchaniu przez sędziego (sędziów) aktu oskar-
żenia i odpowiedzi oskarżonego sąd podejmował decyzję, w jaki spo-
sób prowadzić dalsze postępowanie; wystąpień stron słuchano ponow-
nie, ale już w ramach postępowania dowodowego. 

[16] 
potiorem famae semper, quam vitae duxi rationem / zawsze miałem 
za ważniejsze kierować się racją dobrego imienia niż życia — swobodne 
nawiązanie do popularnych sentencji w rodzaju: Bona fama divitae 
potior („Nieposzlakowana opinia lepsza od bogactwa”, przekład MJ), 
Fama pluris est quam opes („Nieposzlakowana opinia więcej warta niż 
majątek”, przekład MJ), czy: Honesta fama melior pecunia („Dobre 
imię lepsze od pieniędzy”, przekład MJ). 

[17] 
Non parentum vitio aut socordia in vitium trahi potuit, qui vitae inte-
gritate, fide, pietate, inter suos vixerunt hactenus absolutissimi / Nie 
wyniosła ona z rodzinnego domu ani przykładu, ani też nawyku, który 
by ją pociągał do złego, nie zaznała niedbalstwa rodziców, którzy do tej 
pory mieszkali wśród swoich w bezwzględnej czystości życia, wiary, po-
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bożności — w prawie XVII wieku obowiązywało domniemanie (prae-
sumptio), że osoba pochodząca z rodziny o nieposzlakowanej opinii po-
winna być traktowana jako niewinna, dopóki w sposób niebudzący 
wątpliwości nie dowiedziono jej winy. 

[18] 
affricari per calumniam / splamili ją oni oszczerstwem — calumnia 
w realiach rzymskich oznaczała fałszywie i wytoczone w złej wierze 
oskarżenie kogoś przed sądem. 

sanctissimarum custodes legum a Deo designatos / strażników naj-
świętszych, wyznaczonych przez Boga praw — po raz kolejny Sanhe-
drynowi nadano przymiot Senatu, tym razem nie rzymskiego, ale 
I Rzeczypospolitej. Według Jana Taszyckiego (mowa z 1537), cytowa-
nego przez Stanisława Orzechowskiego (Stanislai Orichovi Okszi Re-
rum Polonicarum ab excessu D[omini] Sigismundi I Annalis Primus, w: 
Ioannis Długosii seu Longini canonici quondam Cracoviensis Historiae, 
t. 2, Lipsiae 1712, kol. 1578): Legum enim patroni sunt reges, legum cus-
todes senatus, legum ministri iudices („Prawodawcami są królowie, 
strażnikami prawa senat, sługami prawa sędziowie”, przekład MJ). 

[19] 
Omnium magistratuum gravem in Republica custodiam, curam ac diligen-
tiam esse nemo non videt / Każdy dostrzega wielką czujność, troskę i pil-
ność wszystkich urzędników w państwie — nawiązanie do ukutej w opar-
ciu o antyczne źródła (m.in. CIC. Mil. 26, 70; Cat. 1, 2, 4) przestrogi: Ca-
veant consules, ne quid detrimenti res publica capiat („Niech konsulowie 
dbają, by rzeczpospolita nie poniosła jakiej szkody”, przekład MJ). 

ad distrahendas civium controversias et puniendos maleficos iudicia 
reperta / sądami ustanowionymi dla rozstrzygania sporów wśród oby-
wateli i karania przestępców — por. CIC. Caec. 6, 9: omnia iudicia aut 
distrahendarum controversiarum aut puniendorum maleficiorum causa 
reperta sunt („Wszystkie bowiem sądy są ustanowione albo dla roz-
strzygania sporów, albo dla karania przestępstw”, przekład RS). 

iuris ac iustitiae moderari libramine / z zachowaniem równowagi 
prawa i sprawiedliwości — odwołanie się do obiegowej opinii, że zgod-
ność z literą prawa nie zawsze oznacza sprawiedliwość. W XVI wieku 
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znana i popularna była definicja rzymskiego jurysty Celsusa (IUST. D. 
1.1.1), zgodnie z którą: Ius est autem a iustitia apellatum („Prawo bierze 
swą nazwę od sprawiedliwości”, przekład MJ), niemniej zachodzący 
między obiema sferami rozdźwięk był zauważany i bezpardonowo 
krytykowany w satyrze rzymskiej. Kontrowersje budziło zwłaszcza 
rygorystyczne trzymanie się litery prawa (rigor iuris), które nie zawsze 
korespondowało z potrzebami i realiami życia. 

Reliquiis populi Israelitici / Reszty ludu izraelskiego — zob. obj. do 
a. II, akapit 2. 

Cum vero Lex per Mosen lata ab Assyriorum moribus placitis et in-
stitutis ut plurimum abhorreat / Skoro zaś Prawo ogłoszone przez Moj-
żesza jak najmocniej wzdraga się przed obyczajami, upodobaniami 
oraz instytucjami Asyryjczyków — nawiązanie do okresu tzw. niewoli 
babilońskiej Izraelitów, narzuconej im przez Asyryjczyków (przesie-
dlenie z ojczystego kraju do państwa agresora). Niechęć Żydów do sto-
sowania miejscowych praw była wyrazem rozpowszechnionej w staro-
żytności zasady personalności prawa (każdy lud rządził się własnymi 
regulacjami bez względu na miejsce przebywania). 

liberari partes a iuramento calumniae / by zwolnić strony z przysięgi, 
że oskarżenie nie jest fałszywe — sędzia odżegnuje się od asyryjskiej 
procedury sądowej, chcąc zachować wierność prawu żydowskiemu. 

[20] 
deastros / bożków — łac. pojęcie deaster ‘bożyszcze, bałwan, idol, bożek 
pogański’ zostało ukute przez francuskiego kaznodzieję i teologa pro-
testanckiego Sebastiana Castellia (1515–1563), na którego powoływał się 
w swoich pismach polski antytrynitarz Szymon Budny. Por. D.A. FRICK, 
Polish Sacred Philology in the Reformation and the Counter-Reforma-
tion. Chapters in the History of the Controversies (1551–1632), Oakland 
1989, s. 104. 

[21] 
lis contestata est / został stwierdzony spór — do momentu stwierdzenia 
(utwierdzenia) sporu można było podjąć próbę mediacji, a także zgła-
szać zarzuty procesowe o charakterze formalnym. Po stwierdzeniu litis 
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contestatio proces wchodził w fazę, podczas której zajmowano się 
merytorycznym badaniem sprawy. Zob. też. obj. do nagł. a. II, akapit 16.  

[22] 
actoris / oskarżyciela — w tym wypadku łac. actor oznacza oskarżyciela 
w sprawie karnej. Zob. LEKSYKON, s. v. actor, s. 13–14. 

quia ei, qui ait vel affirmat aliquid, non qui negat, probandi incum-
bit necessitas / bo na tym, który coś oświadcza lub stwierdza, nie zaś na 
tym, kto temu zaprzecza, spoczywa ciężar dowodu — zasada znajdująca 
zastosowanie zarówno na gruncie procesu cywilnego, jak i karnego. 
Bierze ona swoje źródło w wypowiedzi rzymskiego jurysty Paulusa 
(IUST. D. 22.3.2): Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat („Ciężar 
dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza”, 
przekład MJ). 

pro more ac consuetudine fori / zgodnie z obyczajem i praktyką sądu 
— w praktyce sądowej I Rzeczypospolitej nie istniała jednolita proce-
dura sądowa. Wyrażenia mos oraz consuetudo, stanowiące w istocie 
synonimy, odnoszą się do miejscowych zwyczajów obowiązujących 
przed trybunałami na szczeblu lokalnym. 
[23] 
iusta actione intendimus / na co słusznie wskazaliśmy w akcie oskarżenia 
—  formalne oświadczenie oskarżycieli, że nie działają w złej wierze, 
a ich celem nie jest podstępne doprowadzenie do skazania niewinnego 
człowieka. Fałszywie oskarżający narażali się na odpowiedzialność karną 
za oszczerstwo (calumnia). 

[24] 
tetri ... monstri plurimum alere / skrywa ohydne monstrum — wyra-
żenie zapożyczone już u FRISCH. Sus. z komedii Terencjusza Dziew-
czyna z Andros (TER. And., w. 250): aliquid monstri alunt; Erazm (ER. 
Ad. 2, 4, 9): Monstrum alere („Wychowywać monstrum”), przywołuje 
je, objaśniając, że chodzi o słowa Pamfila, konkurenta do ręki dziew-
czyny, początkowo odrzuconego przez rodzinę, a następnie, z niezna-
nych mu powodów, zaakceptowanego, który sądzi, że stało się tak ze 
względu na jakąś ukrytą wadę wybranki. 



Objaśnienia (Actus secundus / Akt drugi, [26]–[28]) 
 

258

[26] 
hi ipsi oculi testes sunt sufficientissimi / świadkiem dostatecznym są te 
tutaj oczy — w średniowiecznym procesie rzymsko-kanonicznym, na 
którym oparły się procedury późniejsze, odróżniano świadków naocz-
nych (testes oculati) od świadków ze słyszenia (testes aureati). Zezna-
nia tych ostatnich miały wagę dowodu niepełnego (semiplena proba-
tio), który należało dopełnić przysięgą. 

quantis non clamoribus hortum comples / napełniasz ogród tak głoś-
nym krzykiem — prawo żydowskie nakładało na kobietę napastowaną 
seksualnie w mieście obowiązek podnoszenia krzyku dla zaalarmowania 
innych, którzy mogliby przyjść jej z pomocą, w przeciwnym wypadku 
traktowana była jak cudzołożnica i podlegała karze kamienowania 
(zob. Pwt 22, 22); jeżeli jednak do napaści tego rodzaju doszłoby na 
polu (tzn. z dala od ludzi), nie stawała się winna, zakładano bowiem, 
że krzyczała, tyle że nikt jej nie słyszał (zob. Pwt 22, 27). 
 
(nagł.) 
IOACHIMI EXCEPTIO / ODPOWIEDŹ JOACHIMA — wystąpienie Joachima 
ma z punktu widzenia prawa rzymskiego charakter tzw. ekscepcji 
prawnej (z łac. excipere ‘powoływać się na coś’, ‘wyciągnąć coś’, ‘za-
strzec’), będącej formą ustosunkowania się oskarżonego do zarzutów 
procesowych skarżącego, służącą jego obronie bez zaprzeczania z jego 
strony twierdzeniom oskarżenia, a ukierunkowaną na przedstawienie 
innych okoliczności faktycznych lub prawnych. 

[27] 
nec aqua opus esse amarissima / nie potrzeba … próby gorzkiej wody — 
próba ta polegała na podaniu żonie podejrzewanej przez męża o zdra-
dę, na co nie było jednak ewidentnych dowodów, wody zmieszanej ze 
świętym pyłem ze Świątyni Jerozolimskiej. Jeśli napój spowodował 
u kobiety nudności, zarzut cudzołóstwa uznawano za udowodniony, 
zob. Lb 5, 14–28. 

[28] 
Egregia sane ratio, validum argumenti robur! Eane sunt vestrarum pro-
bationum pondera / Wspaniały zaiste to motyw i siła dowodu! Czyż 
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taka jest waga waszych argumentów — nawiązanie do łacińskiej dyrek-
tywy procesowej: Argumenta non sunt numeranda, sed ponderanda 
(„Dowodów nie należy liczyć, lecz ważyć”, przekład MJ). 

Suspiciones maiorem pariunt calumniam, quam ipsa facta / Podejrze-
nia większą rodzą potwarz niźli same czyny — przekład wersu z zachowa-
nej fragmentarycznie komedii Menandra, przytaczany w zbiorach cyta-
tów klasycznych, m.in. przez Domenica Naniego Mirabellego i Bartho-
lomaeusa Amantiusa w: Polyanthea, hoc est, Opus suavissimis floribus 
celebriorum sententiarum tam Graecarum quam Latinarum exornatum, 
Coloniae 1574, s. 136, a także przez Johanna Flitnera w jego zbiorze Ne-
bulo nebulonum, hoc est Iocoseria modernae nequitiae censura ... carmine 
iambico dimetro adornata, Frankfurt am Main 1620, s. 27. 

[29] 
quis tanta … laboret insania, ut neget plerumque fortes creari fortibus et 
bonis / któż … do tego stopnia jest szalony, iżby zaprzeczał, że dzielni naj-
częściej z dzielnych i dobrych się rodzą — odwołanie do obiegowego poglą-
du, że cnota potomka wynika z przymiotów przodków. Por. HOR. Carm. 
4, 4, 29: Fortes creantur fortibus et bonis („Silni powstają tylko z silnych 
przodków”, przekład: s. 102); por. wyrażenie o tym samym znaczeniu, lecz 
sformułowane à rebours, w: ER. Ad. 1, 6, 33: Numquam ex malo patre bonus 
filius („Nigdy ze złego ojca dobry syn się nie rodzi”, przekład RS). 

[30] 
Quis honestissimos natales magnum ad virtutem posteris calcar et inci-
tamentum esse palam non fateatur / Kto jawnie by nie przyznał, że 
szlachetni rodzice są wielkim impulsem i zachętą do cnoty dla swego 
potomstwa — niemal identyczne sformułowanie występuje w Utopii 
Tomasza Morusa (2, 10): ut ipsorum posteris maiorum suorum gloria 
calcar et incitamentum ad virtutem sit („młode pokolenia [patrząc na 
pomniki chwały swych przodków,] mają czerpać żywą podnietę do 
praktykowania cnót”; przekład: K. Abgarowicz, w: THOMAS MORE 
(MORUS), Utopia, Lublin 1993, s. 108). 

cognatos / krewnych — określenie cognatio odnoszono w prawni-
czej łacinie do pokrewieństwa krwi (faktycznego) i stawiano je niekie-
dy w opozycji do pokrewieństwa prawnego (agnatio). 
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Ieremiam / Jeremiaszu — prorok starotestamentowy (VI wiek p.n.e.), 
bohater Księgi Jeremiasza, w której ostrzega Żydów przed karą Bożą. 

Esdram / Ezdraszu — ahistoryzm, nie może tu bowiem chodzić 
o postać tożsamą z najbardziej znanym Ezdraszem (V–IV wiek p.n.e.), 
kapłanem starotestamentowym i autorem Księgi Ezdrasza, żył on bo-
wiem już po powrocie Żydów do Izraela z niewoli babilońskiej (538 
p.n.e.), podczas gdy akcja Zuzanny rozgrywa się w okresie tej niewoli 
(trwającej od 586 p.n.e.). 

[33] 
paleas in ventos sparsas / plewy rozwiane na wietrze — częsty obraz 
biblijny, por. m.in. Ps 35, 5: „plewy przed wiatrem”; Iz 29, 5: „plew lata-
jących”; Dn 2, 35: „plewy ... rozniósł to wiatr”. 

submisse peto, ut Susanna integritati famae restituatur / proszę uni-
żenie, aby Zuzannie przywrócić czystość nieskalanej czci — sądowne 
zmazanie skazy powodującej niesławę przywracało zainteresowanemu 
pełnię praw obywatelskich i społecznych. W wypadku Zuzanny wyra-
żenie to ma charakter jedynie metaforyczny. Nie chodzi bowiem o to, 
by w drodze odrębnego postępowania restytuować jej nadszarpniętą 
reputację, ale wyłącznie o zyskanie wyroku uniewinniającego w bieżą-
cej sprawie. 

ut … senes ex lege calumniatorum poenam subeant / starcy zaś, by 
ponieśli ustawową karę za fałszywe oskarżenie — krzywoprzysięstwo 
uchodziło w starożytności za jedno z największych przestępstw, np. 
w starorzymskiej Ustawie XII Tablic było karane zrzuceniem ze Skały 
Tarpejskiej, a w kodeksach Teodozjusza (V wiek n.e.) i Justyniana 
(VI wiek n.e.) śmiercią. W średniowieczu oceniano je jako przestęp-
stwo cięższe nawet niż morderstwo, gdyż teologowie kwalifikowali je 
jako grzech śmiertelny (krzywoprzysięzca wyrządzał krzywdę Bogu). 

[34] 
causam amicorum potius componi interventu / sprawę zakończyć raczej 
ugodą przed przyjaciółmi — zarówno w średniowieczu, jak i w epoce 
nowożytnej procesu karnego można było uniknąć przez zawarcie ugody 
między ofiarą przestępstwa (lub jej krewnymi) oraz sprawcą. Zasada ta 
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odnosiła się nie tylko do drobnych wykroczeń, ale nawet do zbrodni. 
Sąd mógł wówczas dopomóc w ustaleniu warunków umowy oraz 
wcielał się w rolę gwaranta jej wykonania. 

cum stricto iuris persequi rigore / trzymając się kurczowo litery prawa 
— pojęcie rigor iuris należy łączyć z nadmiernym formalizmem w sto-
sowaniu przepisów prawa. Przestroga przed fatalnymi skutkami, jakie 
mogła przynieść tego rodzaju postawa, wyraża Cycerońska paremia 
(CIC. De off. 1, 33): Summum ius, summa iniuria („pełnia prawa — to 
szczyt niesprawiedliwości”, przekład: s. 343). Uwagę na konieczność 
okazjonalnego odchodzenia od formalizmu prawnego na rzecz słusz-
ności zwracali w średniowieczu zwłaszcza teolodzy (m.in. św. Tomasz 
z Akwinu), kanoniści (m.in. Henryk z Suzy) oraz legiści (m.in. Bar-
tolus de Saxoferrato). 
 
 
INTERSCENIUM II 

Interscenium to oparte zostało na rozpowszechnionym w XVI wieku 
motywie personifikacji „Nikogo”, który ma być faktyczną siłą sprawczą 
najróżniejszych działań ludzkich. Jednym z ważniejszych utworów wy-
korzystujących ten motyw był poemat Nemo autorstwa niemieckiego 
humanisty Ulricha von Huttena (zob. Aneks). Nawiązuje on do imienia 
Nikt (łac. Nemo) z Odysei Homera. Tytułowy bohater przezornie nadał 
je sobie w rozmowie z cyklopem Polifemem po przybyciu na jego wy-
spę, a następnie posługiwał się nim aż do bezpiecznego oddalenia się od 
jej brzegów (w. 180–564). Imię to miało chronić Odysa przed gniewem 
olbrzyma, jego współbraci i Posejdona. Por. HOM. Od. 9, 377. 

w. 7 NEMO sapit omnia solus / NIKT sam z siebie wie wszystko — zob. 
VON HUTTEN Ne., w. 25: NEMO sapit OMNIA per se („NIKT wszystko sam 
z siebie wie”); por. też M. TERENCJUSZ WARRON, De re rustica 2, 1, 2: 
nemo enim omnia potest scire („Nikt bowiem nie może wiedzieć wszy-
stkiego”, przekład RS). 

w. 10 NEMO animos Superum novit sensusque latentes / NIKT poznał 
Niebian dusze, ich myśli głęboko skryte — zob. VON HUTTEN Ne., w. 29. 
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w. 13–14 intra / Fortunam didicit NEMO manere suam / NIKT też uczy się 
tego, jak ma w losie swym trwać — zob. VON HUTTEN Ne., w. 33–34. 

w. 15–16 OMNIS / Non aliis, sibi sed proximus esse velit / KAŻDY woli sobie 
niż innym być bliski — zob. VON HUTTEN Ne., w. 38: NEMO alii propior 
quam studet esse sibi („NIKT stara się innemu bliższy być niż sobie”). 

w. 19–20 NEMO sacerdotum luxum vitamque supinam, / NEMO audet 
mores carpere voce malos / NIKT krytykuje przepych i gnuśne życie ka-
płanów, / NIKT też waży się głośno ganić ich złe obyczaje — zob. VON 
HUTTEN Ne., w. 35–36: NEMO sacerdotum luxus vitamque supinam, / 
NEMO audet Latium carpere pontificem / NIKT luksusy i życie leniwe ka-
płanów, / NIKT latyńskiego biskupa odważnie kąsać się waży. Występu-
jącego u von Huttena papieża (Latium … pontificem) zastąpiły tu „złe 
obyczaje” (mores malos) duchowieństwa. 

w. 24 Et fecisse NIHIL, dum facit usque, putat / NIC sądzi, że uczynił, 
choć nadal wciąż jeszcze czyni — por. VON HUTTEN Ne., w. 24: NEMO 
quid invito fertve facitve Deo („Nikt wszystko znosi i czyni, nawet gdy 
Bóg tego nie chce”). 

w. 25 NEMO per innocuos mores emergit / NIKT dzięki obyczajom wznosi 
się wysoko — zob. VON HUTTEN Ne., w. 47.  

w. 29 atro dente Theonis / czarnego zęba Teona — łac. atro, dosł. ‘czar-
nego’, tzn. kąśliwego. Teon był żyjącym za czasów Horacego poetą 
skłonnym do złośliwości i rzucania oszczerstw, por. HOR. Epod. 6, 15: 
atro dente; Epist. 1, 18, 80: dente Theonino cum circumroditur; Erazm 
(ER. Ad. 2, 2, 55: Dente Theonino rodi — „być kąsanym zębem Teono-
wym”) objaśnia (powołując się na poetów Horacego i Auzoniusza): Theo-
nino dente rodi dicuntur qui conviciis lacerantur („Mówi się że ‘kąsa ich 
ząb Teonowy’ o tych, którzy są obrzucani wyzwiskami”, przekład RS). 

w. 30 NIHIL est, quod caret invidia / NIC wolne jest całkowicie od bezboż-
nej zazdrości — por. VON HUTTEN Ne., w. 56: NEMO placet cunctis in-
vidiaque caret („NIKT podoba się wszystkim, wolny jest od zazdrości”). 

w. 35 OMNIS et ipse suum Iudan habet atque Doegum / KAŻDY ma swego 
Judasza, ma i swego Doega — postaci biblijne symbolizujące zdradę: 
Judasz zdradził Jezusa (Mt 10, 4; 26, 47; Mk 14, 10; 43–47; Łk 22, 47; 
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J 12, 4; 18, 2–5), a Doeg doniósł królowi Saulowi o nielojalności Abi-
melecha (w BG: Achimelech), czym przyczynił się do jego śmierci na 
rozkaz króla (1 Sm 22, 9–22). 

w. 36 Heu, NIHIL in invitis fas quemquam fidere divis / I nawet wbrew woli 
bogów KAŻDEMU w NIC wierzyć się godzi — por. VON HUTTEN Ne., w. 24. 
w. 37 NEMO vagam stabili Fortunam temperat orbe / NIKT stałością pa-
nuje nad zmiennym kołem Fortuny — zob. VON HUTTEN Ne., w. 63. 

w. 46 NEMO voluptatem nullis languorib[us] explet / NIKT żądzę zaspokaja 
jedynie melancholią — zob. VON HUTTEN Ne., w. 59; por. HOR. Epod. 11, 9: 
Amantem languor arguit („Miłośnika ... apatia ... zdradza”, przekład: s. 131). 
w. 48 Qui NIHIL intrivit, NIHIL idem exesse tenetur / Ten, kto wszedł do 
NICZEGO, z NICZEGO także wyjść musi — paremia, por. TER. Ph., w. 318: 
tute hoc intristi: tibi‚ omnest exedendum: accingere („Ty nakruszyłeś, to 
i ty musisz wszystko zjeść”, przekład RS). Por. przysłowie „Jak sobie na-
warzy, tak zjeść musi”, NKPP, „Warzyć” 5a. 
w. 49 sua dum periuria celat / gdy skrywa krzywoprzysięstwa — por. 
TIB. El. 1, 9, 3: si quis primo periuria celat („choćby kto skrywał swe 
krzywoprzysięstwo”, przekład: s. 217). 
w. 51 oculata manus / ręka widząca — nawiązanie do ryciny ilustru-
jącej jeden z emblematów Andrei Alciatusa, przedstawiającej wizeru-
nek dłoni z umieszczonym na niej okiem. Jest to aluzja do fragmentu 
z komedii Plauta, por. PLAUT. Asin., w. 200: Oculatae manus sunt 
nostrae, credunt quod vident („Odtąd nasze ręce / mają oczy i wierzą, 
gdy widzą — nie prędzej”, przekład: s. 42). Umieszczona pod emble-
matem inskrypcja nawołuje m.in. do kierowania się w życiu, wzorem 
filozofa greckiego Epicharma, sceptycyzmem i nieufnością wobec tego, 
czego nie da się dotknąć („zobaczyć” dłonią); zob. A. ALCIATUS, Em-
blema 16: Sobrius esto, et memineris non temere credere: haec sunt 
membra mentis („Bądź roztropny i pomnij, by pochopnie nie ufać: oto 
są członki umysłu”, przekład RS), w: IDEM, Emblematum liber, Venetia 
1546, k. 28v. Por. ER. Ad. 1, 8, 31: Oculatae manus („Ręce widzące”). 

w. 52 NEMO hominum, quamvis sapiens, sapit omnibus horis / Wśród 
ludzi NIKT, choć mądry, nieustannie myśli — por. PLIN. Nat. hist. 7, 131, 1: 
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nemo mortalium omnibus horis sapit („Nie ma człowieka, który zawsze 
zachowywałby się mądrze”, przekład: s. 62). 

w. 54 invita … Minerva / kiedy Minerwa niechętna — wyrażenie przy-
słowiowe, zob. m.in. CIC. De off. 1, 110, 10; Fam. 3, 1, 1, 15 i 12, 25, 1, 4; 
ER. Ad. 1, 1, 42: Invita Minerva. Jako frazeologizmy synonimiczne Erazm 
podaje: refragante ingenio, repugnante natura, non favente coelo („gdy 
zdolności stają na przeszkodzie”, „kiedy natura stawia opór”, „gdy nie 
sprzyja aura”, przekład RS).  
w. 55 NEMO, quae placeant, stupido facit omnia vulgo / NIKT czyni 
wszystko to, co ciemny lud kupić może — zob. VON HUTTEN Ne., w. 57. 
w. 56 OMNIS amat placuisse viris, quos sentit amicos / KAŻDY podobać 
się lubi tym, w których widzi przyjaciół — por. VON HUTTEN Ne., w. 56: 
NEMO placet cunctis („NIKT podoba się wszystkim”). 

w. 58 NEMO bonus, NEMO est ex omni parte beatus / NIKT jest dobry, 
NIKT pod każdym względem szczęśliwy — zob. VON HUTTEN Ne., w. 43; 
por. HOR. Carm. 2, 16, 28: Nihil est omni parte beatum („wszak całkiem 
bez skazy nie bywa szczęście”, przekład: s. 61); zob. też ER. Ad. 3, 1, 87: 
Nihil est ab omni parte beatum („Nie ma niczego, co byłoby szczęśliwe 
pod każdym względem”, przekład RS). 
w. 66 NIL lupus ipse facit, turbat at agnus aquas / Sam wilk NIC uczynił 
— wodę baranek zmącił — aluzja do bajki Ezopa (w literaturze łac. — 
Fedrusa), w której wilk szuka pretekstu, aby zjeść niewinnego baranka, 
zarzucając mu, że mąci jego wodę w strumyku, zob. Aesopus, Lykos 
kai arnos 274; Phaedrus, Fabula 1, 1: Lupus et agnus. 
w. 67 NEMO sine crimine vivit / NIKT bez winy żyje — por. VON HUT-
TEN Ne., w. 26: Crimine NEMO caret („NIKT grzechu żadnego nie ma”). 
Motyw zapożyczony z późnoantycznego (III-IV wiek) zbioru paremii 
Disticha Catonis, 5: Si vitam inspicias hominum, si denique mores, / 
Cum culpant alios, nemo sine crimine vivit („Jeśli przyjrzysz się życiu 
ludzi, jeśli przyjrzysz się ich obyczajom, / Chociaż winią innych, nikt 
nie żyje bez winy”, przekład RS). 

w. 69 Tange NIHIL dicesque NIHIL sine corpore tangi / Dotknij NICZEGO, 
a powiesz, że NIC, choć bez ciała, dotknąć się da — wers zapożyczony 
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z utworu Jeana Passerata, Nihil, w. 50, w: J.E. MINASOWICZ, Pochwała 
Niczego przypisana Nikomu. Pochwała czegoś przypisana Komuś, oprac. 
A. Bielak, R. Bronikowska, Warszawa–Kraków 2015, s. 220. 

w. 70 NEMO in amore sapit, NEMO est in amore fidelis / NIKT jest mądry 
w miłości, w miłości jest wierny NIKT — zob. VON HUTTEN Ne., w. 37. 

w. 73 NEMO potest dominis simul inservire duobus / NIKT potrafi dwóch 
panów sługą być równocześnie — paremia o biblijnej proweniencji, por. 
Mt 6, 24: nemo potest duobus dominis servire („Nikt nie może dwiema 
panom służyć”); Łk 16, 13: Nemo servus potest duobus dominis servire 
(„Żaden sługa nie może dwiema panom służyć”); zob. VON HUTTEN 
Ne., w. 41 (W); NKPP, „Pan” 330: „Trudno dwóm panom służyć”. 

w. 76–77 NEMO curat equos, NEMO huc discursat et illuc, / Pro domino 
NEMO est anxius, atque domo / NIKT troszczy się o konie, NIKT to tu, to 
tam biega, / O pana i domostwo troszczy się tylko NIKT — zob. VON 
HUTTEN Ne., w. 147–148. 

w. 80 pleno fundit NIHIL omnia cornu / NIC z rogu pełnego nalewa — 
odwołanie do mitycznego rogu obfitości, w starożytnej Grecji i Rzymie 
symbolu dostatku dóbr. Był to róg kozy Amaltei, która karmiła swoim 
mlekiem małego Zeusa (u Rzymian: Jowisza). Róg ten miał magiczną 
właściwość ciągłego napełniania się pożywieniem, którego nigdy nie 
ubywało. 

w. 83 OMNIBUS et semper NEMO placere potest / KAŻDEMU i zawsze NIKT 
może się bardzo podobać — por. VON HUTTEN Ne., w. 56: NEMO placet 
cunctis („NIKT podoba się wszystkim”). 

w. 84 Epidaurius anguis / wężem … z Epidauros — tzn. lekarzem. Wąż 
był w starożytnej Grecji świętym zwierzęciem boga medycyny Asklepio-
sa, czczonego szczególnie w sanktuarium w Epidauros na Peloponezie. 

w. 87 esse putat NIL tria, quinque NIHIL / NIC ma trzy, jego zdaniem, 
NIC-EM zaś pięć sobie liczy — znaczenie frazy niejasne. Przyjęto, że 
określenia „trzy” i „pięć” odnoszą się odpowiednio do liczby liter 
w wyrazach nil i nihil (‘nic’), co starano się oddać poprzez wprowa-
dzenie w przekładzie wyrazów ‘nic’ oraz ‘nic-em’ [= jestem niczym] 
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w celu zachowania odpowiedniej liczby liter w podobnych znaczenio-
wo formach. 

w. 88 NEMO quas congessit opes, hinc auferet idem / NIKT dobra, które 
zgromadził, stąd zabierze ze sobą — por. VON HUTTEN Ne., w. 65–66: 
NEMO quas congessit opes secum auferet istuc, / Mortuus unde semel 
NEMO redire potest („NIKT dobra, które zgromadził, może ze sobą tam 
zabrać, / Skąd, choć raz już umarł, NIKT powrócić potrafi”). 

w. 91 NEMO est in terris, qui semper vivere possit / NIKT jest na ziemi 
tym, który żyć może wiecznie — VON HUTTEN Ne., w. 21: NEMO fuit 
semper („NIKT istniał zawsze”). 
w. 94 NEMO sibi moritur / NIKT sobie umiera — por. Rz 14, 7–8: nemo 
sibi moritur („Nikt sobie nie umiera”). 
w. 98 Vanus at est NEMO, OMNIS vanus et OMNIA vana / A przecież mar-
ny jest NIKT, marny KAŻDY i WSZYSTKO marnością — por. Koh 1, 2; 12, 8: 
„Vanitas vanitatum […] omnia vanitas” („Marność nad marnościami 
[…] wszystko marność”). 

ACTUS TERTIUS / AKT TRZECI 

[1] 
Statum controversiae / stan sporu prawnego — status controversiae, tu: 
przeniesienie rzymskiej definicji status (z łac. ‘stan’ — pojęcie pierwot-
nie odnoszone do osoby) z sytuacji prawnej osoby na stan sporu. Syno-
nim terminu status quaestionis. Zob. LEKSYKON, s. v. status, s. 350. 

criminaliter agi ad vindictam publicam / w drodze postępowania kar-
nego zmierzającego do publicznego wymierzenia kary — w justyniań-
skich Instytucjach (IUST. Inst. 4.4.10) znajduje się pouczenie: In summa 
sciendum est, de omni iniuria eum, qui passus est, posse vel criminaliter 
agere („Ogólnie wiadomo, że w sprawach wszelkich zniewag poszkodo-
wany może wystąpić na drogę cywilną lub karną”, przekład MJ). 
[2] 
prudentum responsa / wypowiedzi znawców prawa — opinie uczonych 
jurystów stanowiły w antycznym Rzymie jedno ze źródeł prawa. We-
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dług jurysty Gajusza (GAI. Inst. 1, 7): Responsa prudentium sunt sen-
tentiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. Quo-
rum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, 
legis vicem optinet; si vero dissentiunt, iudici licet quam velit sententiam 
sequi („Odpowiedzi znawców prawa są (to) zdania i poglądy tych 
(prawników), którym pozwolono tworzyć prawa. Jeżeli do jednego 
sprowadzają się ich wszystkich zdania, to, co w taki sposób myślą, za-
chowuje moc ustawy, jeżeli są natomiast sprzeczne między sobą, 
sędziemu wolno pójść, za którym zechce zdaniem”, przekład: s. 31). 

ex legum iurisque formula / na podstawie formuły prawnej — tzn. 
zgodnie z przepisami prawa. Zob. LEKSYKON, s. v. formula, s. 154. 

citra personarum respectum / nie mając względu na konkretne osoby 
— zasadę taką podkreślał m.in. starożytny jurysta Ulpian, por. IUST. D. 
1.3.8: Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur („Prawa 
ustanawia się nie dla poszczególnych osób, ale dla ogółu”, przekład MJ). 
Dyrektywa o podobnym znaczeniu znalazła się także w średniowiecz-
nym zbiorze prawa kanonicznego Liber sextus Bonifacego VIII (5, 13, 12): 
In iudiciis non est acceptio personarum habenda („W sądach nie należy 
mieć względu na osoby”, przekład MJ). 
[3]�
Praetor Spectatissime / Najczcigodniejszy Przewodniczący — w okresie 
republikańskim pretura stanowiła w Rzymie najwyższy urząd sądow-
niczy. W epoce nowożytnej mianem tym określano burmistrzów, 
a także przewodniczących ław przysięgłych w miastach. 

ex praesumptionum formatum consistere … possit / opiera się … na 
domniemaniach — prawo rzymskie nie wypracowało teorii czy klasy-
fikacji domniemania (praesumptio), w prawie wczesnonowożytnym nie 
uważano go za dowód prawdziwy i pełny. Zob. LEKSYKON, s. v. prae-
sumptio, s. 301–302. 

semiplenam probationem / dowodu niepełnego — koncepcja dowodu 
(probatio) stworzona w średniowieczu przez glosatorów (wiele uwagi 
poświęcił jej w swoich pismach m.in. Azo). Za niepełny ówcześni 
juryści uznawali dowód, który lokowano pomiędzy podejrzeniem 
(suspicio) a dowodem pełnym (probatio plena). Za typowe dowody 
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niepełne uznawano zeznanie jednego świadka oraz przedstawienie 
prywatnych dokumentów. Jeżeli sąd miał do dyspozycji jedynie tego 
rodzaju materiał, odbierano od stron przysięgę lub (w zależności od 
sprawy oraz pozycji społecznej stron) ordynowano tortury. 

convenientius et consultius est obnoxium crimini absolvi, quam in-
nocentem condemnari / lepiej i mądrzej jest uwolnić sprawcę przestęp-
stwa, niż skazać niewinnego — nawiązanie do rozstrzygnięcia cesarza 
Trajana (IUST. D. 48.19.5 pr.): sed nec de suspicionibus debere aliquem 
damnari […] satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis 
quam innocentem damnari („nie powinno się nikogo skazywać na 
podstawie podejrzeń: lepiej bowiem pozostawić w spokoju sprawcę 
przestępstwa, niż skazać niewinnego”, przekład MJ). 

[4] 
actoribus et delatoribus / oskarżycielom, będącym zarazem donosicielami 
— w procedurze żydowskiej, zwłaszcza w przypadku czynów nieoby-
czajnych, osoba zgłaszająca przestępstwo (łac. delator, dosłownie: do-
nosiciel), pełniła zarazem funkcję oskarżyciela oraz świadka. 

[6] 
Hic … actionem non perimit quidem / Ten tutaj … nie niweczy wpraw-
dzie oskarżenia — aluzja do występującej w prawie rzymskim insty-
tucji tzw. ekscepcji niweczącej (exceptio peremptoria), będącej jedną 
z form obrony oskarżonego, zmierzającą do obalenia (zniweczenia) 
oskarżenia. Por. obj. do a. II, akapit 27. 

sententiam ex aequo pronuntiare / ogłosić wyroku na zasadach słusz-
ności — wyrok ogłaszany na zasadzie słuszności pozwalał sędziemu 
oderwać się od rygoryzmu prawnego i orzec zgodnie z osobistym prze-
konaniem. 

[7] 
Aegyptiorum, quorum numina in hortis crescunt / Egipcjan, których bó-
stwa rodzą się w ogrodach — por. ironiczną uwagę Juwenalisa, IUV. Sat. 
15, 9: o sanctas gentes, quibus haec nascuntur in hortis numina! („Święte 
ludy! W ogródkach tyle bóstw im wschodzi”, przekład: s. 214). Zob. też 
obj. następne. 



Objaśnienia (Actus tertius / Akt trzeci, [10]–[17]) 
 

269

cepas redolent responsa deorum / odpowiedzi bogów cuchną cebulą —
  tzn. są wypowiadane przez mistyfikatorów, w dodatku niskiego stanu 
(aluzja do statusu społecznego i sposobu odżywiania). Por. PLIN. Nat. 
hist. 19, 101, 1: Alium cepasque inter deos in iureiurando habet Aegyptus 
(„Czosnek i cebulę Egipt zalicza w formułach przysiąg do bóstw”, prze-
kład RS); IUV. Sat. 15, 9: porrum et caepe nefas violare et frangere morsu 
(„Ugryźć por lub cebulę? Także się nie godzi”, przekład: s. 214). 

[10] 
‘cum larvis luctari’ / „walczyć z duchami zmarłych” — synonim niego-
dziwego i bezskutecznego działania, por. ER. Ad. 1, 2, 53: Cum larvis 
luctari („Walczyć z duchami zmarłych”): Cum larvis luctari dicuntur ii, 
qui vita defunctos insectantur maledictis, qua re nihil esse potest indig-
nius ingenuo viro („Mówi się, że «walczą z duchami zmarłych» ci, któ-
rzy ich przeklinają. Dla uczciwego człowieka nie może być nic gorsze-
go niż to”, przekład RS). 

[12] 
Suaserim, amplius audiantur partes / Doradzałbym zatem uważniejsze 
wysłuchanie stron — zob. obj. do a. II, akapit 5. 

[13] 
quo minus in nervum erumpant / gdyby tylko nie zakończyły się one 
niepowodzeniem — podobne wyrażenie łac. u Terencjusza, por. TER. 
Ph., w. 325: ne istaec fortitudo in nervom erumpat denique („ta twoja 
waleczność wpędzi cię w końcu w kłopoty”, przekład RS); zob. też ER. 
Ad. 2, 6, 36 Ne in nervum erumpat („Aby źle nie skończył”). 

[16] 
quem rabbini veteres … ‘proxenetam’ dixerunt / które dawni rabini na-
zwali … „stręczycielem” — nie ustalono, o jakich „dawnych rabinów” 
mogłoby tu chodzić. Łaciński termin proxeneta (z gr. proksenetes) 
występuje jako termin specjalistyczny w starożytnym prawodawstwie 
rzymskim, oznaczając najczęściej „pośrednika, agenta handlowego”, 
por. IUST. D. 5.2.6. 

[17] 
filiae hominum temporibus iam ante diluvionis filios Dei venantes in 
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scelus pellexerunt / córki ludzkie w czasach przed potopem, polując na 
synów Bożych, skusiły ich do grzechu — zob. Rdz 6, 1–7. 

Balaam … ad profana sacrificia et idolorum cultum protraxit Israe-
litas / Balaam … przywiódł Izraelitów do ofiar pogańskich i kultu boż-
ków — prorok hebrajski Balaam, idąc za radą kobiet moabickich, 
doprowadził do wprowadzenia kultu bóstwa Fegor w Izraelu. Por. Lb 
31, 16: „Gdyż te są, które za radą Balaamową dały przyczynę do prze-
stępstwa przeciw Panu przy bałwanie Fegor, i stąd była przyszła plaga 
na zgromadzenie Pańskie”. 

Sara, matronarum castissima, non visa Pharaoni, sed bonae formae 
nomine a satrapis commendata, parum abfuit, quin nolens et inscia in 
casses incideret pudori suo insidiantium, dum vultu incedit retecto / Sara, 
najczystsza z matron, wbrew woli i z braku doświadczenia wpadła w si-
dła tych, co nastawali na jej wstydliwość, gdy pojawiła się z odkrytą 
twarzą, ponieważ satrapowie, jeszcze zanim Faraon ją zobaczył, zalecali 
mu jej urodę —  nawiązanie do Rdz 12, 10–20: Abraham, uchodząc 
przed głodem z Kanaanu wraz z żoną Sarą do Egiptu, nakazał jej, by nie 
przyznawała się przed Egipcjanami, że jest jego żoną. Z powodu urody 
Sara została wzięta na dwór Faraona, Abraham zaś otrzymał za nią stada 
bydła i niewolników. Biblia nie mówi wprost, że Faraon obcował z Sarą. 

Sic Rachel inspectante Abimelecho cum Iacobo lusitans suo, idem prope-
modum incurrit periculi / Rachela, igrając ze swoim Jakubem na oczach 
Abimeleka, w to samo nieomal wpadła zagrożenie — nie ustalono, o ja-
kim wydarzeniu mowa. 

Źródłem inspiracji zamieszczonych w tym miejscu egzemplów dwóch 
biblijnych postaci kobiecych — Sary i Racheli — jest niewątpliwie 
partia tekstu z a. I FRISCH. Sus., pominiętego przez dokonującego 
adaptacji autora leszczyńskiej Zuzanny, zob. obj. do a. I, w. 93. 

Delila ... fortissimum hominum vinxit vicitque / Dalila … oczaro-
wała i zwyciężyła najdzielniejszego wśród ludzi — Dalila podstępem 
pokonała Samsona, gdyż po tym, jak dowiedziała się, że warunkiem 
cechującej go nadludzkiej siły jest niestrzyżenie jego bujnych włosów, 
uśpiła bohatera i poleciła go ostrzyc. Dzięki temu Samsona pojmali 
jego wrogowie. Zob. Sdz 16, 18–20. 
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sapientissimum hominum muliercularum greges blandicello verbo-
rum lenocinio adeo dementarunt, ut oblitus Dei patrum suorum idolis 
sacrificaverit / najmędrszego z ludzi uwodzicielskim wdziękiem słów 
chmary kobietek omamiły do tego stopnia, że zapomniawszy o Bogu 
ojców swoich, złożył ofiary bożkom — król Izraela Salomon utrzy-
mywał harem złożony z licznych cudzoziemskich nałożnic, m.in. Moa-
bitek, Ammonitek, Edomitek, Sydonitek i Chetytek; pod ich wpływem 
odwrócił się na starość od wiary w Jahwe i wystawił w pobliżu Jero-
zolimy przybytki obcym bóstwom: sydońskiej Asztarte, ammonickie-
mu Milkomowi i moabickiemu Kemoszowi. Zob. 1 Krl 11, 1–7.33. 

Bersabea … pientissimum regum velut oestro perculit amoris / Bet-
szabe ... przeszyła najpobożniejszego z władców jak gdyby szałem miłos-
nym — Betszabe (w BG: Bestsabee), żona Chetyty Uriasza. Zakochał 
się w niej król Dawid, gdy ujrzał ją podczas kąpieli. Zob. 2 Sm 11, 2–3. 

[18] 
toto errat coelo / chodzi on z głową w chmurach — dosł. „błądzi po 
całym niebie”, zob. ER Ad. 1, 1, 49: Toto coelo errare  („Błądzić po całym 
niebie”, przekład RS). Por. polski frazeologizm NKPP, „Głowa”, 192: 
„Nosi głowę w chmurach”. 

hos oculos, has manus, haec ora, has voces testes producimus / te 
oczy, te ręce, te usta, te głosy bierzemy za świadków — posłużenie się 
liczbą mnogą przez oskarżyciela ma przypomnieć sędziom, że świa-
dków przestępstwa Zuzanny było dwóch i obaj na własne oczy mieli 
widzieć popełniany przez nią czyn. Zeznanie jednego świadka, zgodnie 
z zasadą: Testis unus, testis nullus („jeden świadek [to] żaden świadek”, 
przekład MJ), kwalifikowano jako dowód niepełny (semiplena proba-
tio). Zgodne oświadczenie dwóch naocznych świadków stanowiło do-
wód pełny, wystarczający do wydania wyroku. 

[19] 
Sed mihi longius „Iliade” scriptum nasceretur, si omnia perperam et fri-
vole ab adversario recitata et adducta iura persequi et sigillatim singula 
discutere vellem. Itaque ne rem amplius non dubiam, diutius argua-
mentando, ut fit, dubiam faciam ... concludo / Lecz u mnie powstałby 
rejestr dłuższy od Iliady, gdybym zechciał wszystko to roztrząsać, co fał-
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szywie i z lekceważeniem przez adwersarza było wymienione, bądź też 
spisywać przytoczone przez niego prawa, lub po kolei wszystkie je roz-
ważać. Dlatego, by kwestii oczywistej zbyt długim dowodem, jak to się 
zdarza, nie uczynić wątpliwą ... kończę — odwołanie do dwóch zasad 
procesowych: Facta probantur, iura novit curia („Udowadniać należy 
fakty, prawo sąd zna”, przekład MJ) oraz: Qui nimis probat, nihil pro-
bat („Kto dowodzi dużo, niczego nie dowodzi”, przekład MJ). 

[20] 
foetidis cadaveribus / cuchnącym truchłem — poza mało eleganckim pod-
kreśleniem wieku oskarżycieli, w wypowiedzi ukryto wyzywającą obelgę. 
Zwłoki ludzkie stanowiły dla ludów kultury śródziemnomorskiej obiekt 
nieczysty, z którym w miarę możliwości należało unikać kontaktu. 

Quis umquam exemplis rem probavit et non declaravit potius, cum 
hoc possint exempla, illud ne tantillum quidem / Któż kiedykolwiek 
przykładami sprawę bardziej udowodnił niż objaśnił, bo tego przykłady 
mogą dokonać, udowodnić zaś ani na jotę — odwołanie do zasady pro-
cesowej Exempla illustrant, non docent aut probant („Przykłady objaś-
niają, a nie uczą czy dowodzą”, przekład MJ). 

[21] 
O periti culices colare et degluttire camelos / O, doświadczeni, którzy 
potraficie odsączyć komary, a połknąć wielbłądy — sens: zwracacie 
uwagę na szczegóły, a nie zauważacie rzeczy ważnych, por. Mt 23, 24: 
„Wodzowie ślepi, ktorzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie!”. 

[22] 
At vero qui vidistis, cur non potius maturato domum reditu famulitium 
vel cives in testimonium adversus flagitiosos inclamastis / A skoroście 
coś ujrzeli, czemu nie mogliście, przemyślawszy sprawę, wróciwszy do 
domu, wezwać raczej czeladzi lub obywateli, by zaświadczyli przeciwko 
występnym — cudzołóstwo było w prawie żydowskim karane śmiercią, 
stąd winy domniemanego cudzołożnika należało dowieść w sposób 
niebudzący wątpliwości. 

[23] 
ipso Deo teste / sam Bóg niech będzie tu świadkiem — wyrażenie ipso 
Deo teste ma charakter popularnej formuły. Najwcześniej pojawiło się 
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ono w pismach św. Kolumbana Młodszego, po czym zostało spopula-
ryzowane w kręgu kultury iroszkockiej. Stamtąd przedostało się na Stary 
Kontynent. Od średniowiecza wykorzystywane w aktach prawnych, 
rotach przysiąg, literaturze religijnej oraz dokumentach prywatnych. 

[25] 
Facilius pumex aquam sudaverit / łatwiej kamień wodę wypoci — por. 
ER. Ad. 1, 4, 75: Aquam e lapide postulas („Oczekujesz wody od kamie-
nia”). Erazm wyjaśnia: Aquam e pumice postulare pro eo, quod est 
frustra ab alio petere, cujus ipse a quo petas, maxime sit indigus 
(„Oczekiwać od kamienia wody oznacza oczekiwać od kogoś na próż-
no tego, czego ten, kogo o to prosisz, sam bardzo potrzebuje [po-
dobnie jak suchy kamień ‘łaknie wody’]”, przekład RS).  

in anteactae vitae rationem / ze względu na dawną profesję — tzn. 
zawód sędziego. 

Hic ego, Patres Hebraei, quod antiquitus observatum in gente nostra 
fuisse, memini vim Legum adhibendam esse censuerim, et iuramenti ne-
cessitatem imponendam affirmantibus / W tej sytuacji ja, Ojcowie He-
brajscy, pomny tego, czego dawniej przestrzegano wśród naszego ludu, 
uważam, że należy teraz odwołać się do autorytetu Praw i nałożyć 
obowiązek złożenia przysięgi na tych, którzy coś twierdzą — w tym 
miejscu następuje odejście od praktyki stosowanej ówcześnie przed 
sądami. Przysięgę można było bowiem odebrać zarówno od oskarżycie-
la (przysięga oskarżająca), jak i od osoby oskarżonej (przysięga oczy-
szczająca). 

[26] 
Hoc … citra ullam … ad superius appellandi tribunal licentiam vel 
facultatem / Przysięga nie daje jednak możliwości ... apelacji do sądu 
wyższej instancji — ponieważ przysięga stanowiła najmocniejszy do-
wód, nie było możliwości odwoływania się od orzeczenia sądu. Zob. 
LEKSYKON, s. v. appellatio, s. 33–34. 

[29] 
diversum sentire viros ... incolumi licuit semper amicitia / ludzie mogą 
różnie myśleć … byleby tylko przyjaźń trwała zawsze niezachwianie — 
źródła tego powiedzenia nie udało się ustalić. 
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[32]  
iurandi delationem acceptare teneatur / jest ... zobowiązany do dowo-
dzenia poprzez przysięgę — zob. wyżej, obj. do akapitu 25. 

[33] 
testamur per Anchialum / Przysięgamy … na Anchialosa — u Żydów 
był to rodzaj uroczystej przysięgi. Por. MART. Epigr. 11, 94: iura, verpe, 
per Anchialum („przysięgnij, obrzezany, na Anchialosa”, przekład RS); 
Dn 12, 7: „Podniósłszy prawicę swoję i lewicę swoję ku niebu, przysiągł 
przez Żywiącego na wieki”. 

Anchialos — być może zniekształcenie hebrajskiej formuły: behe ha 
olam („na Tego, Który Żyje na Wieki”). 

[35] 
Si mulier copulata viro commiserit adulterium ... «Amen» / Jeśli kobieta 
złączona z mężem węzłem małżeńskim popełni cudzołóstwo ... «Niechaj 
się stanie» — por. Kpł 20, 10: „Kto by się kolwiek cudzołóstwa dopuścił 
z czyją żoną, ponieważ cudzołożył z żoną bliźniego swego, śmiercią 
umrze cudzołożnik on i cudzołożnica”; Pwt 22, 22: „Jeśliby kto znalezion 
był, obcujący z niewiastą mającą męża, tedy niech umrą oboje, mąż, 
który obcował z cudzą żoną, i ona niewiasta; tak odejmiesz złe z Izraela”. 

[36] 
atroces iniurias / zniewag … ciężkich — w prawie rzymskim określenie 
„zniewaga ciężka” (iniuria atrox) odnoszono m.in. do czynu zabro-
nionego, popełnionego w miejscu publicznym (GAI. Inst. 3, 225). 
W omawianym przypadku wyrażenie ma znaczenie szersze. 

O tempora! O mores! / O czasy! O obyczaje! — obiegowy zwrot uty-
skiwania na zepsucie obyczajów. Por. m.in. CIC. Cat. 1. 

Ex incommodis alterius sua commoda comparent / z krzywdy innego 
czynią swoją korzyść — nawiązanie do popularnej zasady Commodum 
ex iniuria non oritur („Z bezprawia nie rodzi się korzyść”, przekład MJ). 

Habet ... Naboth suas Iesabeles / Ma ... Nabot swoje Izebele — Izebel 
(w BG: Jezebel), żona króla Achaba, który pragnął bezskutecznie odku-
pić od Nabota jego winnicę, fałszywie oskarżyła go w imieniu Achaba 
i doprowadziła do śmierci. Zob. 1 Krl 21, 1–29. 
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Habet ... Abimelech suos Doegos / Ma ... Abimelech swoich Doegów 
— Abimelech (w BG: Achimelech; por. 1 Sm 22, 9–22; 1 Krn 18, 16: 
Abimelech) — jeden z dwunastu kapłanów rezydujących w Nob, gdzie 
życzliwie przyjął Dawida, od którego otrzymał w darze pięć bochen-
ków chleba. Z rozkazu króla Saula został z tego powodu okrutnie za-
mordowany wraz z pozostałymi kapłanami. Tym, który doniósł Sau-
lowi o nieposłuszeństwie Abimelecha, był Edomita imieniem Doeg. 

filii Belial / Beliala syny — biblijny zwrot oznaczający ludzi nie-
godziwych, przewrotnych. Belial to jeden z upadłych aniołów, często 
utożsamiany z szatanem. Frazeologizm „synowie Beliala” pojawia się 
w Biblii hebrajskiej 27 razy (w Septuagincie imię Belial było pomijane). 
Por. m.in. Pwt 13, 13: „ludzie przewrotni”; 1 Sm 2, 12: „synowie bez-
bożni”; 1 Sm 10, 27: „ludzie niepobożni”. 

[37] 
ferali magis nata sidere / pod równie feralną gwiazdą urodzonej — być 
może odwołanie do kalwińskiej idei predestynacji; także wyrażenie 
potoczne, zob. NKPP, „Gwiazda” 14b, d, e: „Urodzić się pod szczęśliwą 
gwiazdą”. 

[38] 
morte ignominiosa / w hańbie — w prawie rzymskim wszelkie za-
ostrzone formy wykonania kary śmierci uchodziły za hańbiące. Na 
użytek sztuki, zgodnie z Dn, do kar hańbiących zaliczono ukamieno-
wanie, które było sankcją typową dla starożytnego prawa żydowskiego. 

coelum superum inferumque / niebo wysokie i niższe — niebo 
według wierzeń starożytnych dzieliło się na niższe (gr.-łac. aer), będące 
sferą Zeusa i innych bogów, oraz wyższe (eter, gr. aither). 

hircosis senibus / rozpustnych starców — łac. hircosus oznacza ‘cuch-
nący kozłem’, por. PLAUT. Mer., w. 575: senex hircosus („stary capie”, 
przekład: s. 51). W kulturach śródziemnomorskich kozioł symbolizuje 
lubieżność. 

[39] 
Beniaminem / Beniamina — w Biblii imię ostatniego syna Jakuba, sym-
bolizujące młodszego, ulubionego potomka, „beniaminka” (Rdz 35, 16). 
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ex istis ossibus iniquitatis et infamis mortis meae surges vindex / Być 
może kiedyś … powstaniesz, mścicielu hańby mojej i niesławy — 
nawiązanie do zawartego w Eneidzie Wergiliusza sławnego proroctwa 
królowej Kartaginy Dydony, które zapowiadało wojny między Karta-
giną a Rzymem. Por. VERG. Aen. 4, 625: Exoriare aliquis nostris ex 
ossibus ultor („A kiedyś niech powstanie mściciel z naszych kości”, 
przekład: s. 119). 

Nemesis / Nemezis — w mitologii gr. bogini zemsty. 
[42] 
sanguinis culpam / zbrodnię zagrożoną karą główną — tzn. karą 
śmierci. 
[43] 
Non pueri profecto ..., sed gravissimi viri / nie chłopca zgoła, lecz męża 
dojrzałego — odwołanie do toposu puer senex — mądrość i dojrzałość 
nie musi wynikać z wieku człowieka, takimi przymiotami może się 
odznaczać także osoba młoda. Por. Mdr 4, 8–9: „Abowiem starość 
poczciwa nie długością czasu ani liczbą lat rachowana bywa, ale sędzi-
wością jest roztropność ludzka”; ARIST. EN 1095 a: „Wszystko przy tym 
jedno, czy ktoś jest młodzieńcem ze względu na swój wiek, czy też 
niedojrzałym jako charakter; albowiem brak ów tkwi nie w ilości lat, lecz 
w kierowaniu się namiętnościami w życiu i w poszczególnych dąże-
niach. Takim bowiem osobnikom poznanie nie przynosi żadnego po-
żytku tak samo jak ludziom nieopanowanym; wielką natomiast przy-
nieść może korzyść wiedza o tych rzeczach [tzn. o państwie] tym, co 
wedle nakazów rozumu zarówno kształtują swe pragnienia, jak też 
postępują” (przekład: s. 80); G. KNAPSKI, Thesauri Polono-Latino-Graeci 
… Adagia Polonica, Kraków 1632, s. 506–507: „Młode lata, rozum stary”. 

[49] 
lentiscus / lentyszek — żywiczne drzewo rosnące na Bliskim Wscho-
dzie, pistacja kleista (Pistacia lentiscus L.). 
[50] 
Lentiscus? Sane non lenta in te divina erit vindicta / Lentyszek? Zaiste 
nielekka spadnie na ciebie kara Boża — łac. gra słów lentiscus — lenta 
(‘powolna’), oparta na ich brzmieniowym podobieństwie. 
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Domini Angelus, qui te in eam, quam innoxiae fodisti, praecipitet 
foveam / Anioł Pański, który niech cię w tę jamę wtrąci, jakąś niewinnej 
wykopał — nawiązanie do zwrotu przysłowiowego, biblijne: „Kopał 
dół, i wykopał go; ale wpadnie w dół, który sam uczynił” (Ps 7, 16); 
przysłowie: „Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada”, NKPP, 
„Dół” 9; ER. Ad. 1, 1, 52: Incidit in foveam quam fecit („Wpada w dół, 
który wykopał”, przekład RS). 

[51] 
Ades, o Chananis, non Israelis propago / Jesteś, nasienie Kanaanu, nie 
Izraela — zob. obj. do a. I, w. 137. Daniel stosuje w całej następującej 
po tym ostrym zwrocie wypowiedzi taktykę zastraszania Symeona. 

[54] 
ilicem! Illico scil[icet] divina tibi vindicta imminet / dąb! Wnet zdębie-
jesz, gdy spotka cię kara Boża — łac. gra słów: ilicem (‘dąb’) — illico 
(‘wnet, natychmiast’). 

[55] 
deprehensa sunt periuria / krzywoprzysięstwa zostały zdemaskowane — 
tzn. starcy zostali schwytani na gorącym uczynku, dzięki czemu moż-
na ich było stracić bez rozprawy sądowej. 

[56] 
Si qui falsum dixerit testimonium ... pes pro pede / Jeśli ktoś powie fał-
szywe świadectwo ... noga za nogę — przedstawione tu sformułowanie 
odzwierciedla starożytną zasadę prawną talionu (odpłaty „oko za oko, 
ząb za ząb”), znaną z Biblii, ale mającą odpowiedniki już w babiloń-
skim Kodeksie Hammurabiego z XVIII wieku p.n.e., jakkolwiek nie jako 
przejaw skrajnej surowości, lecz raczej sprawiedliwego i zrównoważo-
nego systemu prawnego; zob. LEKSYKON, s. v. talio, s. 363–364. Por. Pwt 
19, 18–21: „Uczyńcie mu, jako on myślił uczynić bratu swemu; i odej-
miesz złe spośrzodku siebie: aby drudzy usłyszawszy to, ulękli się i nie 
dopuszczali się więcej takowej złości czynić wpośrzód ciebie. A nie 
sfolguje oko twoje: gardło za gardło, oko za oko, ząb za ząb, ręka za 
rękę, noga za nogę będzie”. 
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EPILOG 

[1] 
Qui tranquillis damna creant, dolosam fodiant, qua capiantur, scrobem / 
Ci, którzy wyrządzają szkodę spokojnym ludziom, niech sami wpadną 
w dołek, który wykopali — zob. obj. do a. III, akapit 50. 
 

APPENDIX / ANEKS 
ULRCH VON HUTTEN, NEMO / NIKT 

Ponieważ odwołanie się w tekście Zuzanny do poematu Nemo Ulricha 
von Huttena jest ewenementem w literaturze polskiej i pierwszym zna-
nym, choć stosunkowo późnym, świadectwem recepcji tego poematu 
w Rzeczypospolitej, uznano za zasadne umieszczenie go w Aneksie. 
Udostępnienie w niniejszej edycji poematu von Huttena pozwoli czy-
telnikowi polskiemu na porównanie dzieła niemieckiego humanisty 
z drugim interscenium leszczyńskiego dramatu. 

Tekst łaciński poematu oparty został na edycji J.-P. Woitraina Nemo, 
Marcq-en-Baroeul 2013. W jego transkrypcji pominięto oznaczenia ilo-
czasu zgłosek. Gdy objaśnienia do przekładu polskiego oparte są na 
komentarzu Woitraina, wówczas oznaczamy je symbolem (W). 
 
Tyt. — zob. obj. do Interscenium II. 

w. 12 Cleantheum pone supercilium / Kleanta nabierz powagi — 
Kleantes (331–232), filozof stoicki, następca Zenona z Kition na stano-
wisku kierownika Stoi. Por. MART. Epigr. 1, 4, 2: Pone supercilium (W), 
zob. ER. Ad. 11, 8, 49: Attollere supercilium, ponere supercilium („Uno-
sić [dumnie] brwi, spuszczać brwi [z pokorą, powagą]”, przekład RS). 

w. 22 male dispositum ... chaos / nieuładzony chaos — w starożytnej 
kosmogonii greckiej stan sprzed stworzenia świata. Według wierzeń 
starożytnych charakteryzował się brakiem uporządkowania, a tworzą-
ce go pierwiastki były bezładnie pomieszane (W). 

w. 26 NEMO manet semper / NIKT trwa na wieki — por. Koh 9, 4 
(Wulgata): Nemo est, qui semper vivat („Nie ma nikogo, kto by żył 
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wiecznie”). W BG (Koh 9, 5) tekst odmienny, odpowiadający hebraj-
skiemu: „Bo ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają”. 

w. 29 NEMO animos novit Superum sensusque latentes / NIKT poznał 
Niebian ... myśli głęboko skryte — por. Mt 16, 23: Non sapis ea quae dei 
sunt („nie pojmujesz tego, co jest Bożego”) (W). 

w. 31 salutiferas … undas / wody niosącej zbawienie — chodzi o obmy-
cie wodą święconą podczas chrztu (W). 

w. 33–34 intra / Fortunam didicit NEMO manere suam / NIKT też uczy 
się tego, jak ma w losie swym trwać — por. HOR. Sat. 1, 1, 1–3: Qui fit, 
Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem / seu ratio dederit seu fors obie-
cerit, illa / contentus vivat, laudet diversa sequentis? („Czemu to, Mece-
nasie, nikt się własnym losem, / czy obrał go świadomie, czy chciał tak 
przypadek, / nie kontentuje”, przekład: s. 141) (W). 

w. 36 Latium ... pontificem / latyńskiego biskupa — tzn. papieża jako 
biskupa Rzymu (stolicy Lacjum). Urząd ten w okresie powstawania poe-
matu Nemo sprawowali Juliusz II (1503–1513) oraz Paweł X (1513–1521). 

w. 39 NEMO vagas numerat stellas, ipso ordine novit / NIKT błądzące 
gwiazdy jedna po drugiej wylicza — por. Jr 33, 22: sicuti numerari non 
possunt stellae caeli et metiri harena maris („A jako nie może być 
policzone wojsko niebieskie ani zmierzony piasek morski”) (W). 

w. 41 NEMO potest dominis simul inservire duobus / NIKT potrafi dwóch 
panów sługą być równocześnie — zob. obj. do Interscenium II, w. 73. 

w. 45 NEMO omnes posita Germanos lege coercet / NIKT wszystkich Ger-
manów uciska, prawo im narzuciwszy —aluzja do reform sądownictwa 
w Niemczech, przeprowadzonych za sprawą Maksymiliana Habsburga 
w latach 1489–1495, m.in. utworzenia Cesarskiej Rady Nadwornej 
(Reichshofrat) w Wiedniu, stanowiącej najwyższy organ sądowniczy 
dla Niemiec, a później Sądu Kameralnego Rzeszy (Reichskammerge-
richt) i Regimentu Rzeszy (Reichregiment) — Sądu Najwyższego, a za-
razem rządu, w skład którego wchodził cesarz i książęta Rzeszy. 

w. 47–48 aulae / Sontica prosequitur munera NEMO pius / Ryzyko 
dworskiej posługi szlachetny NIKT podejmuje — prawdopodobnie alu-
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zja do dzieła von Huttena Aula. Dialogus (Lipsiae 1518), poświęconego 
blaskom i cieniom życia dworskiego (W). 

w. 49 NEMO Quirinalem dominatu liberat urbem / NIKT także gród 
Kwirytów uwalnia od zniewolenia — w literaturze starożytnej wyra-
żenie Quirites (‘Kwiryci’) jest poetyckim określeniem Rzymian jako 
wyznawców starorzymskiego boga Kwiryna, stąd urbs Quirinalis 
(„gród Kwirytów”) oznacza peryfrastycznie Rzym (W). 

w. 50 NEMO laboranti subvenit Italiae / NIKT z pomocą przychodzi cier-
piącej niedolę Italii — od 1495 r. cesarz Maksymilian I w ramach Ligi 
Weneckiej zwalczał wpływy Francji na obszarze Italii. Von Hutten 
w okresie pobytu na studiach prawniczych w Bolonii (1516), skierował 
do cesarza list w formie poematu Epistola ad Maximilianum Caesarem 
Itali[a]e fictitia (Strassburg 1516), w którym personifikacja Italii błaga 
cesarza o ratunek w rozpaczliwej sytuacji kraju podbijanego przez 
obcych najeźdźców i systematycznie niszczonego, przywołując jedno-
cześnie obrazy dawnej potęgi Rzymu. 

w. 51 NEMO ... Turcas adit / NIKT Turków atakuje — w latach 1518–1519 
von Hutten zaangażował się w kampanię propagandową przeciw za-
grożeniu tureckiemu w Europie. W 1518 opublikował pismo Ad prin-
cipes Germanos ut bellum Turcis inferant, w którym wzywa książęta 
niemieckie do przerwania sporów wewnętrznych i wspólnej walki 
przeciwko Turkom (W). 

w. 61 Germano caesare / niemieckiego cesarza — chodzi o Maksymi-
liana I Habsburga, cesarza rzymskiego narodu niemieckiego w latach 
1508–1519 (W). 

w. 62 NEMO Deum pariter divitiasque colit / NIKT jednakowo służy 
i Bogu, i mamonie — por. Mt 6, 24: non potestis Deo servire et ma-
monae („Nie możecie Bogu służyć i mamonie”); Łk 16, 13: non potestis 
Deo servire et mamonae („Nie możecie Bogu służyć i mamonie”). 

w. 63 NEMO vagam stabili Fortunam temperat orbe / NIKT stałością 
panuje nad zmiennym kołem Fortuny — por. TIB. El. 1, 5, 70: Versatur 
celeri Fors levis orbe rotae („Fortuna jest wszak zmienna i kołem się 
toczy”, przekład: s. 153); OV. Tr. 5, 8, 7: nec metuis dubio Fortunae stan-



Objaśnienia (Appendix / Aneks, 69–138) 
 

281

tis in orbe / numen, et exosae verba superba deae („nie boisz się ani 
bóstwa Fortuny stojącej na niepewnym kole, / ani wyniosłych słów 
nienawistnej bogini”, przekład RS) (W). 

w. 69 infectum reddere factum / dopełnić niedopełnione — por. PLAUT. 
Am., w. 884: Ea quae sunt facta infecta ut reddat clamitat: („Raz po raz 
krzyczy z przekonaniem, że nie stało się to, co się stało”, przekład RS). 

w. 77 ὀλίγος τε καὶ οὐτιδανὸς καὶ ἄκικυς / karzeł, nicpoń, słabeusz — 
por. HOM. Od. 9, 500 („karzeł, nikczemny człeczyna”, przekład: s. 175). 
Słowa Polifema o Odyseuszu, który pozbawił go oka, zostały w poema-
cie von Huttena przytoczone po grecku. Jest to zapewne aluzja auto-
ironiczna, gdyż w Listach ciemnych mężów (1517), których współ-
autorem był von Hutten, jest on nazywany „strasznym mężem”. Zob. 
T. Brzostowski, Wstęp, w: Listy ciemnych mężów, przeł., wstęp i ko-
mentarze IDEM, Warszawa 1977, s. 21. 

w. 91 Samiumque toreuma / samijski rzeźbiony kubek — tzn. kubek 
wytworzony na wyspie Samos, aluzja do greckiego uczonego Teodora 
z Samos, który opracował metodę wytwarzania tego rodzaju naczyń (W). 

w. 94 Herculeusque scyphus / i puchar Herkulesowy — tu: godny Her-
kulesa, olbrzymi (W). 

w. 100 follis / miech — przyrząd do rozniecania ognia (W). 

w. 101 pistillum / tłuczek — narzędzie do rozcierania różnych substan-
cji (ziół, przypraw) w moździerzu. 

w. 108 Etrusco seria amata Numae / kadź ulubiona króla Numy Etru-
ska — chodzi tu o władcę Rzymu, Numę Pompiliusza (753–673 p.n.e.). 
W rzeczywistości był on jednak pochodzenia sabińskiego. Por. PERS. 
Sat. 2, 59: vasa Numae („wazy Numy”, przekład: s. 101). 

w. 115–138 — Przedstawiony tu opis służby ucztującej kosztem zaso-
bów zgromadzonych przez pana może być nawiązaniem do ukazanego 
w Odysei obrazu zalotników ucztujących na dworze Odyseusza pod 
jego nieobecność, zwłaszcza w pieśniach I (relacja Telemacha o sytua-
cji w pałacu po wyruszeniu Odysa pod Troję w rozmowie z boginią 
Ateną) i XV–XXI (narracja bezpośrednia po powrocie nierozpoznanego 
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Odysa na wyspę). Wiadomo też, że von Hutten oparł opisy tych scen 
na poemacie Niemantz strasburskiego cyrulika Georga (Jorga) Schana, 
wydanym w 1507 (W). 

w. 123 tuccetum nobile / mięso wyborne — bliżej nieokreślony rodzaj 
wyszukanej potrawy mięsnej, prawdopodobnie wołowina lub wieprzo-
wina w marynacie, por. PERS. Sat. 2, 49: tucceta crassa („tłuste mięsi-
wa”, przekład RS). 

w. 124 Crassaque … sumina / tłuste … wymiona — w starożytnym 
Rzymie pieczone wymiona świńskie uchodziły za jeden z największych 
przysmaków. 

w. 144 Illorum subiens corpore quodquod onus / Wziąłem jeszcze na 
barki wszelakie ich brzemiona — wyrażenie zaczerpnięte z HOR. Sat. 1, 
9, 21: subire dorso onus („gdy nazbyt wielki dźwiga ciężar”, przekład: 
s. 162); również echo wyrażenia biblijnego Ga 6, 2: alter alterius onera 
portate („Jedni drugich brzemiona noście”). 

w. 153 Ulixes / Ulisses — łacińska forma imienia Odyseusza. Zob. obj. 
do Tyt. 

w. 155 Candide Lector / Życzliwy Czytelniku — zob. OV. Tr. 4, 10, 132 (W). 

w. 157 ΟΥΤΙΣ ἔλεγεν / To mówił NIKT — aluzja do słów Odyseusza 
skierowanych do Polifema, por. HOM. Od. 9, 377 („Nikt — to moje na-
zwisko”, przekład: s. 170) (W). 
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Synopsis 
 
 
 
The play Susanna, ex Danielis 13. tragoedia (“Susanna, Tragedy from the 13th 
Chapter of the Book of Daniel”) was staged on February 8, 1646 at the secondary 
school in Leszno (Ger. Lissa) run by the Bohemian Brethren and Lutherans, and 
published in the same year by Daniel Vetter’s printing house. Leszno’s Susanna 
stands as one of the most original literary adaptations of this biblical leitmotif in 
old Poland. Instead of focusing on the exploration of the problems of virtue and 
Divine Providence, the author secularized the theme — the story of Joachim’s 
wife provided a pretext for detailing the course of court proceedings conducted 
under the then Polish procedure — indeed, two of the play’s three acts convey a 
dramatized depiction of a courtroom trial. Such utilitarian treatment of the 
biblical heroine was to serve the purposes of teaching the basics of law and 
courtroom language to students. 

Susanna tells the past glory of Leszno, which in the period from 1628 (the 
Bohemian Brethren arrive seeking refuge) to 1656 (the city is burnt during the 
war with Sweden) was, due to the efforts of e.g. Jan Amos Komenský, Jan Jonston, 
or Johann Heermann, the activity of the humanist secondary school and the 
alumnat (seminary) of the Bohemian Brethren, an important cultural and 
academic center. The play was most likely written by Jan Jerzy Szlichtyng, a Lu-
theran, district judge and plenipotentiary for the owner of Leszno, Bogusław 
Leszczyński. 

The author of Susanna, clearly a man with an extensive knowledge of huma-
nist literature, drew on the 1st act of Nikodem Frischlin’s Latin tragedy Susanna 
(1585), as well as such poems as Susannae historia sacra by Sebastian Maickler 
(1632) and Nihil by Jean Passerat (1586). The second interscenium of the play 
constitutes the first known reception of the famous Nemo (1518), a poem by the 
German humanist Ulrich von Hutten, in Polish literature. 

This volume contains a critical edition of the original Latin text of the 1646 
play, presented alongside its Polish translation. 
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