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Biblijna Zuzanna na scenie leszczyńskiego gimnazjum 
 

„W�zerunk sprawy tak w�elk�ej � św�ętéj…” 

Dyjalog o zmartwychwstan�u Pańsk�m 
jako barokowa odsłona m�ster�um 

rezurekcyjnego 
„Wizerunk sprawy tak wielkiej i świętej…” 

Utwory religijne należą do pierwocin poezji Wacława Potockiego, 
a biblijne inspiracje naznaczają jego twórczość od samego zarania. 
W najwcześniejszym, tak zwanym ariańskim okresie, mniej więcej 
w latach 1644–1648, wychodzą spod pióra autora Dyjalogu o zmar-
twychwstaniu Pańskim trzy niewielkich rozmiarów poematy, świad-
czące o zażyłości ich twórcy ze Słowem objawionym — wypełnione 
licznymi odwołaniami do historii świętej i w niej odnajdujące wzory 
pobożności i dzielności moralnej, w swej dydaktycznej warstwie za-
korzenione w naukach ewangelicznych oraz wskazaniach zawartych 
w pismach apostolskich. To alegoryczny Pojedynek rycerza chrześcijań-
skiego, prawdopodobnie debiut poety1, wyrosły z ducha erazmiańskiej 
lektury listów św. Pawła oraz inspiracji emblematycznych, i dwa dy-
ptyki: także alegoryczna, a przy tym polemiczna wobec Światowej roz-
koszy Hieronima Morsztyna Rozkosz światowa. Rozkosz duchowna2, 
                              
�
��Zob. edycję krytyczną tego tekstu: W. POTOCKI, „Pojedynek rycerza chrześcijańskiego” 

(ok. 1645) oraz „Enchiridion militis christiani” (ok. 1685), oprac. R. Grześkowiak, 
M. Lenart, w: „Umysł stateczny i w cnotach gruntowny”. Prace edytorskie dedykowane 
pamięci Profesora Adama Karpińskiego, red. R. Grześkowiak, R. Krzywy, Warszawa 
2012, s. 123–157. Cytaty z Enchiridionu podaję za tym wydaniem. Zob. też: R. GRZEŚ-
KOWIAK, Wacława Potockiego lektura ikoniczna. „Pojedynek rycerza chrześcijańskiego” 
i „Bój rycerza Chrystusowego” jako wiersze na rycinę, w: IDEM, Dialogi dzieł dawnych. 
Studia o intertekstualności literatury staropolskiej, Gdańsk 2018, s. 219–270 . 

2 W. POTOCKI, Rozkosz światowa. Rozkosz duchowna, w: J.T. TREMBECKI, Wirydarz 
poetycki, wyd. A. Brückner, t. 2, Lwów 1911, s. 51–73. 
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w której temat życia jako sceny duchowego bojowania chrześcijanina 
zyskuje wizualnie pełniejszy kształt, oraz łączący Boskie dzieło kreacji 
z historią zbawienia i apokaliptycznym wypełnieniem czasów Tydzień 
stworzenia świata. Pan Bóg dobry, człowiek zły we wszystkich drogach 
swoich3. Jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze w tych początkach, 
które sam poeta po latach z jakimś ciepłym sentymentem — przy całej 
świadomości dawnych niedostatków kunsztu — wspomina jako czasy 
„szczerości przy świętej prostocie”4, już zaczął w jego umyśle kiełkować 
plan jednego z najważniejszych pisarskich przedsięwzięć, jakim miało 
być stworzenie różnogatunkowej, poetyckiej parafrazy historii świętej, 
nad którą pracował, jak oblicza Leszek Kukulski, mniej więcej do 
połowy lat osiemdziesiątych (ok. 1682–1685)5. Należały do niej — obok 
Tygodnia stworzenia świata i jego kontynuacji w wierszu Pan Bóg 
dobry, człowiek zły — utracone dziś (i nigdy niewydane): Pieluszki 
Chrystusowe, Wieniec Najświętszej Panny, Prześladowanie Kościoła 
Bożego, Arfa Starego Testamentu z Nowym, utwór tytułowany przez 
Kukulskiego jako Działalność Chrystusa6, a także zachowane szczęśli-
wie liryczne Pieśni nabożne z różnych miejsc Ewangelijej świętych7, 
Rozbój duchowny na drodze zbawiennej8, włączone (choć Pieśni tylko 
częściowo) do Działalności Chrystusowej9, oraz niewątpliwie najważ-
niejszy z zachowanych utworów należących do tej biblijnej serii, czyli 
                              

3 IDEM, Tydzień stworzenia świata. Pan Bóg dobry, człowiek zły we wszystkich drogach 
swoich, w: J.T. TREMBECKI, Wirydarz poetycki, s. 3–35. 

4 IDEM, Enchiridion militis christiani, w. 7. 
5 Zob. L. KUKULSKI, Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego, 

Wrocław 1962, s. 124-125. 
6 Zob. ibidem, s. 123. 
7 W. POTOCKI, Pieśni nabożne z różnych miejsc Ewangelijej świętych […] ojczystym 

napisane wierszem roku Pańskiego 1678, rękopis Biblioteki Narodowej, sygn. 3047 
III, k. 121r–179v. 

8 IDEM, Rozbój duchowny na drodze zbawiennej, a przy tym wizerunk miłosierdzia 
Syna Bożego Chrysta Pana nad wszytkimi grzesznymi ludźmi, rkps Biblioteki Naro-
dowej, sygn. 3047 III, k. 180r–187v. 

9 Zob. A. BRÜCKNER, Spuścizna rękopiśmienna po Wacławie Potockim, „Rozprawy 
Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” 29 (1899), s. 297-301; L KUKUL-
SKI, Prolegomena, s. 124. 
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pasyjny Nowy zaciąg pod chorągiew starą tryumfującego Jezusa, wydany 
w Warszawie, w drukarni ojców pijarów, w roku 1698.  

Listy dzieł Potockiego, których tematyka zogniskowana została 
wokół wydarzeń opisanych w Piśmie Świętym, dopełnia prezentowany 
w niniejszej edycji sceniczny Dyjalog o zmartwychwstaniu Pańskim — 
pięcioaktowe neomisterium10 rezurekcyjne, jedyny dramat religijny 
w spuściźnie twórczej podgórskiego poety i zarazem jedyne w pełni 
sceniczne dzieło jego autorstwa. Jak dotąd nie udało się ustalić, kiedy 
Potocki podjął się napisania tego dziełka, nazwanego niegdyś przez 
Jana Dürra-Durskiego zjawiskiem niezwykłym w dorobku twórcy Mo-
raliów — zaskakującym tematycznie i zagadkowym pod względem 
możliwości datowania11. Badacz wiązał powstanie utworu z rokiem 
1673 i domniemaną współpracą poety przy organizacji widowisk 
wielkanocnych w Bieczu12. Z kolei Leszek Kukulski skłonny był prze-
sunąć datowanie trzy lata naprzód i widzieć w nim ojcowski dar towa-
rzyszący podjętym jakoby w 1676 roku staraniom o przyjęcie najmłod-
szego syna Potockich, Jerzego, do krakowskiego kolegium jezuitów13. 
Obie te hipotezy wymagają komentarza. 

Dokładne lata ani miejsce kolegialnej edukacji Jerzego nie są znane. 
Według Jana Czubka rok 1678 był ostatnim spędzonym na naukach 
                              
10 Termin Juliana Lewańskiego. Zob. J. LEWAŃSKI, Trzy modele religijnych widowisk 

XVII w. w Polsce, w: Dramat i teatr religijny w Polsce, red. I. Sławińska, W. Kacz-
marek, Lublin 1991, s. 42. 

11 Zob. J. DÜRR-DURSKI, Przedmowa, w: W. POTOCKI, Pisma wybrane, oprac. i przed-
mową opatrzył J. Dürr-Durski, Warszawa 1953, s. 87; IDEM, Wacław Potocki w okre-
sie działalności politycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki 
Humanistyczno-Społeczne” 1958, z. 10, s. 91. 

12 Zob. IDEM, Wacław Potocki w okresie działalności politycznej, s. 90–92. Ku hipotezie 
J. Dürra-Durskiego skłania się także Janusz S. Gruchała — zob. J.S. GRUCHAŁA, 
Wstęp, w: W. POTOCKI, Wiersze wybrane, oprac. S. Grzeszczuk, wstęp J.S. Gruchała, 
Wrocław 1992, s. 43. 

13 Zob. L. KUKULSKI, Prolegomena, s. 121. O tym, że Jerzy Potocki był studentem kole-
gium jezuickiego, wiemy z fraszki Georgius Potocki, studiosus collegii Societatis Jesu, 
iisdem patribus in festo natalis patroni sui cera ludit (Ogród IV 335). Cytaty z Ogrodu 
nieplewionego podaję za wydaniem: W. POTOCKI, Ogród fraszek, wyd. A. Brückner, 
t. 1–2, Lwów 1907. Liczba rzymska oznacza numer księgi, arabska — numer utworu. 
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przez siedemnastoletniego wówczas młodzieńca, który wkrótce miał 
ze szkół — konkretnie z Jarosławia, jak domyślał się uczony — po-
wrócić do domu rodzinnego14. Mało prawdopodobne wydaje się jed-
nak, by urodzonego w 1661 roku syna ojciec wysyłał na naukę dopiero 
w 15 roku życia, zważywszy na to, że w tym wieku chłopcy nierzadko 
kończyli już edukację w jezuickich ośrodkach15. Z większą dozą pew-
ności można przypuścić, że podwoje szkoły ojców Societatis otworzyły 
się dla Jerzego jednak wcześniej. Pierwsza i jedyna wzmianka o jego 
studiach pojawia się w twórczości Wacława Potockiego po przedwczes-
nej śmierci starszego syna poety, Stefana, która miała miejsce w grud-
niu 1673 roku, niedługo po zwycięskiej bitwie chocimskiej, w której 
młodzieniec uczestniczył. Aluzję do zmarłego przed czasem starszego 
brata wkłada poeta w usta Jerzego we fraszce Georgius Potocki, stu-
diosus collegii Societatis Jesu, iisdem patribus in festo natalis patroni sui 
cera ludit16, będącej zapewne konceptystycznym pendant do ofiarowa-
nych szkole w darze świec (ołtarzowych?), których wosk to uczyniony 
przez naturę spichlerz czy też — zgodnie z literą tekstu — „stodoły” 
mające wypełnić się miodem, podobnie jak „próżna głowa” zaczynają-
cego naukę Jerzego z czasem winna wypełnić się słodyczą „świętej 
mądrości”, oczywiście pod warunkiem, że Bóg nie wezwie go przed 
czasem do siebie. Potocki deklaruje bowiem w imieniu syna (w. 19–21):  

A jeśli mnie z kochanym bratem Bóg nie liczy,  
Bądźcie pewni przy wosku ode mnie słodyczy;  
Jeśli opak, ochotę moję miejcie darem.  

Kukulski, choć stwierdza, że fraszka pisana z okazji przypadającego 
23 kwietnia wspomnienia św. Jerzego mogła powstać równie dobrze 
i w 1674, i w 1675 roku, woli przesunąć datę jej powstania na — także 
oczywiście możliwy — rok 1676. Przyczyna tej korekty nie wiąże się 
jednak z jakimiś wskazówkami tekstowymi. Przesłanek do przesunię-
                              
14 Zob. J. CZUBEK, Wacław z Potoka Potocki. Nowe szczegóły do żywota poety, Kraków 

1894, s. 35. 
15 Zob. R. PELCZAR, Szkolnictwo jezuickie w Jarosławiu 1575-1773 r., „Nasza Przeszłość” 

84 (1995), s. 26. 
16 Ogród IV 335. 
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cia datowania Dyjalogu, jak również zmiany daty wysłania młodego 
Potockiego do Krakowa na naukę (co w ogóle nie mogło mieć miejsca, 
o czym za chwilę), badacz upatrywał w przypadającej na rok 1676 
dwukrotnej podróży poety do dawnej stolicy. Był on tam świadkiem 
koronacji Jana III Sobieskiego (2 lutego) oraz uczestniczył w weselu 
Stanisława Morsztyna z Konstancją Oborską (26 kwietnia); pozostawił 
też „krakowskie ślady” w Ogrodzie fraszek17.  

Jerzy Potocki z pewnością nie uczył się jednak u jezuitów w Kra-
kowie. Domniemania Aleksandra Brücknera o wysłaniu chłopca do 
kolegium w Krośnie18, podobnie jak domysł Jana Czubka, widzącego 
młodego Potockiego w szkole w Jarosławiu, Kukulski odrzucił tylko ze 
względu na brak jarosławskich i krośnieńskich „obrazków” we frasz-
kach Ogrodu, zaproponował natomiast w to miejsce mylny trop kra-
kowski. Krakowskie kolegium nie funkcjonowało jednak jako placów-
ka publiczna już od roku 1634, kiedy to wskutek decyzji papieża 
Urbana VIII, wydanej staraniem króla Władysława IV i kończącej 
wieloletni spór między jezuitami a Akademią, ojcowie Societatis zostali 
pozbawieni prawa do prowadzenia w dawnym mieście stołecznym 
szkoły ogólnodostępnej19. Oznacza to, że w latach przypadających na 
naukę Jerzego od przeszło czterech dekad w kolegium krakowskim 
wykładano już tylko teologię dla kleryków, adeptów Towarzystwa20. 

Bez względu na to, czy geneza Dyjalogu o zmartwychwstaniu Pań-
skim wiąże się z edukacją Jerzego, czy nie, rzeczywiście nosi na sobie 
ślad szkolny. W Prologu, wprowadzającym przybyłą na przedstawienie 
publiczność w klimat wydarzeń wielkanocnego misterium, znajduje się 
zapowiedź: 

Wedle niedoszłej szkoły naszej miary, 
Zacne słuchaczów katolickich grono, 

                              
17 Zob. L. KUKULSKI, Prolegomena, s. 121. 
18 Zob. A. BRÜCKNER, Uwagi do „Ogrodu”, w: W. POTOCKI, Ogród fraszek, wyd. 

A. Brückner, t. 2, Lwów 1907, s. 522. 
19 Zob. S. ZAŁĘSKI, Jezuici w Polsce, Kraków 1908, s. 67-69; B. NATOŃSKI, Jezuici 

a Uniwersytet Krakowski w XVI wieku, Kraków 2002, s. 118. 
20 Zob. J. PASZENDA, Cztery wieki jezuitów w Krakowie, w: Studia z historii jezuitów, 

Kraków 1983, s. 149. 
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Gotujemy wam, co dziś ogłoszono 
Na wszytkie światy […] 

(w. 4-7) 

—  co może sugerować, że tymi, którzy zapraszają widzów na spektakl, 
są uczniowie, a więc grupa, jak wiadomo, najlepiej przygotowana, zwła-
szcza dzięki praktyce jezuickiej edukacji, do realizacji przedsięwzięć sce-
nicznych21. Wzmianka ta jest jednak na tyle subtelna, że nie pozwala na 
ściślejsze wiązanie utworu z całym kontekstem szkolnego teatru jezuic-
kiego. Jak dotąd nie znalazły się też świadectwa wskazujące, by sztuka 
kiedykolwiek była wystawiona. Jeżeli powstała z przeznaczeniem dla 
sceny uczniowskiej, należałaby do widowisk plenerowych, prezentowa-
nych być może na placu miasta bądź dziedzińcu szkoły22, adresowanych 
do szerokiego kręgu publiczności, o czym świadczy przede wszystkim 
wybór języka, w którym tekst został napisany. 

Nie możemy jednak zapominać, że samo pojęcie teatru szkolnego 
nie jest jednoznaczne. Jeśli przyjmiemy — jak proponuje Jan Okoń — 
że teatr ten obejmuje inscenizacje przygotowywane w kolegiach huma-
nistycznych przez nauczycieli, jako autorów i reżyserów sztuk, i ucz-
niów, jako aktorów, dla publiczności spoza szkoły23, wówczas Dyjalog 
o zmartwychwstaniu Pańskim należałoby wyłączyć z tej grupy: jego 
twórcą nie jest żaden z profesorów retoryki, lecz ojciec jednego z ucz-
niów, nota bene ciągle jeszcze w niektórych kręgach konfesyjnie 
podejrzany ze względu na konsekwentne trwanie w arianizmie jego 
żony Katarzyny. Przeznaczenie Dyjalogu dla teatru szkolnego wydaje 
się wątpliwe także z tej racji, że religijna scena jezuicka, która w XVII 
wieku skądinąd pogłębiła podjęte jeszcze w poprzednim stuleciu swoje 
zaangażowanie w służbie Kościołowi, realizowane między innymi 
właśnie poprzez widowiska publiczne związane z liturgicznym kalen-
darzem świąt, akurat z misterium wielkanocnego — na ile można to 
                              
21 Zob. J. LEWAŃSKI, Trzy modele religijnych widowisk, s. 33. 
22 O takich widowiskach zob. J. SPRUTTA, Sceniczna działalność jezuitów jako fenomen 

upowszechniania teatru, „Studia Bobolanum” 2 (2017), s. 68. 
23 Zob. J. OKOŃ, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce (rodzimość i europejskość), 

Warszawa 2006, s. 79. O niejednoznaczności pojęcia „teatr szkolny” zob. ibidem, 
s. 79–87. 
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stwierdzić na podstawie zachowanych dokumentów — najwyraźniej 
całkowicie w owym czasie rezygnuje24. Z jednej strony znika ono ze 
szkolnych repertuarów, wyparte przez dynamicznie rozwijające się 
zainteresowanie dramatem pasyjnym, co koresponduje z obserwowa-
nym w baroku wzrostem kultu Męki Pańskiej, z drugiej zaś odejście 
teatru jezuickiego od inscenizacji paschalnych stanowiło także kon-
sekwencję pragmatyki życia szkolnego. Po przerwie związanej ze świę-
tami wielkanocnymi w kolegiach miała miejsce wiosenna renowacja 
nauk, połączona ze stałym, łacińskojęzycznym przedstawieniem o cha-
rakterze dydaktycznym (actus progymnasticus), wystawiania zaś dwóch 
różnych sztuk w krótkim czasie — a włączając do tej konfiguracji 
również „scenę” pasyjną, musimy mówić już o trzech przedstawieniach 
— zabraniały przepisy regulujące kształcenie25. 

Wydaje się więc, że szkolnego tropu obecnego w tekście Dyjalogu 
o zmartwychwstaniu Pańskim nie sposób obronić jako wskazówki po-
zwalającej spekulować na temat rzeczywistej inscenizacji przygotowa-
nej siłami nauczycieli i uczniów kolegium ojców Societatis. Artystyczny 
kształt samego dramatu, zdecydowanie bardziej wyrafinowany niż 
oczekiwałaby tego religijna scena popularna, nie pozwala zarazem 
przyjąć hipotezy Dürra-Durskiego dotyczącej uczestnictwa Potockiego 
w organizowaniu misteriów Wielkiego Tygodnia w Bieczu i prze-
znaczeniu Dyjalogu na potrzeby małomiasteczkowego widowiska rezu-
rekcyjnego. Nie tylko czasowo (rok 1673), tematycznie, ale też styli-
stycznie bliskie są Dyjalogowi dwa inne okołowielkanocne utwory poe-
ty z Łużnej — deklamacje pro Dominica Palmarum: Na niedzielę 
kwietną oraz Drugi chłopiec, umieszczone przez poetę w IV części 
Ogrodu fraszek26. Są one powiązane z publiczną procesją podczas 
                              
24 Zob. ibidem, s. 118. Zamieszczone przez badacza zestawienia statystyk przedsta-

wień religijnej sceny jezuickiej z XVI i XVII wieku pokazują zupełny brak widowisk 
wielkanocnych w okresie baroku (zob. ibidem, s. 107, 109).  

25 Zob. A. KRUCZYŃSKI, W teatrach jezuickich, w: J. LEWAŃSKI, Dramat i teatr średnio-
wiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981, s. 425; J. POPLATEK, Studia z dziejów 
jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wrocław 1957, s. 36–37. 

26 Ogród IV 458 i 459. J. Dürr-Durski jako pierwszy zauważył, że wiersze te są dekla-
macjami na Niedzielę Palmową; zob. J. DÜRR-DURSKI, Wacław Potocki w okresie 
działalności politycznej, s. 90–92. 
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Niedzieli Palmowej27 i mogli je wygłaszać — wprawdzie już poza kon-
tekstem szkolnym — uczniowie odwiedzający Biecz w czasie przerwy 
świątecznej28. Literacko dojrzały, odległy od potoczności, erudycyjny 
dramat, jakim jest Dyjalog o zmartwychwstaniu Pańskim, dla którego 
nie potrafimy znaleźć miejsca w repertuarze religijnych sztuk jezuic-
kich kolegiów, trudno byłoby wyobrazić sobie jako wielkanocną 
„komedyję” odgrywaną ku pomnożeniu paschalnej radości pobożnego 
tłumu bieczan. Być może dzieło było — i pozostało — literacką próbą, 
której poeta nie traktował jako wersji ostatecznie satysfakcjonującej, 
a dalszą pracę nad nim zarzucił, krytycznie oceniwszy swój talent 
w dziedzinie dramaturgii, tak jak porzucał swoje próby prozatorskie, 
nie czując się prozaikiem. Dedykacja Helenie Tekli Lubomirskiej, regu-
larnej, jak się zdaje, czytelniczce wierszy Potockiego, i to nie tylko tych 
pobożnych29, oraz polecanie tekstu jej „łaskawemu uchu” podpowiada, 
by widzieć w utworze przede wszystkim tekst literacki, którego walory 
aktualizują się głównie w samej lekturze, niekoniecznie zaś na scenie. 
Wydobywanie ich przez konkretyzację teatralną wydaje się tylko 
opcjonalne.  

Jedyne publiczne realizacje Dyjalogu o zmartwychwstaniu Pańskim, 
o których wiemy, miały miejsce dopiero w XX wieku, wyjątkowo łaska-
                              
27 Obie deklamacje naznaczone są wyraźnymi odwołaniami do sytuacji politycznej, 

jaka miała miejsce w Rzeczypospolitej w początkach 1673 roku w związku z trwa-
jącą wojną polsko-turecką. W wierszu Drugi chłopiec wieńczące tekst nawiązanie 
do aktualiów stanowi mocny akcent końcowy, ale nie zaburza inwencyjnej harmo-
nii całości. Inaczej jest w przypadku utworu Na niedzielę kwietną. Tam rozwijająca 
polityczny wątek cała druga połowa wiersza (w. 25-46) sprawia wrażenie, jakby 
była dopisana już poza kontekstem uroczystości otwierających Wielki Tydzień 
i raczej nie z myślą o jej publicznym wygłoszeniu.  

28 O możliwości odgrywania przez uczniów poza szkołą np. pastorałek bożonarodze-
niowych zob. J. OKOŃ, Na scenach jezuickich, s. 107. 

29 Zob. Objaśnienia do Dedykacji. Księżna Lubomirska, skądinąd dobrodziejka jezui-
tów, o czym świadczy dedykacja Źrzenicy duchownej do Słońca niestworzonego 
obróconej ojca Andrzeja Mokrskiego SI (Wilno: w druk. Akademii Societatis Iesu 
1642), była córką kanclerza Jerzego Ossolińskiego, który z polecenia Władysława IV 
posłował do Rzymu, starając się skutecznie o pozbawienie Towarzystwa praw do 
prowadzenia publicznego kolegium w Krakowie.  
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wym dla scenicznych adaptacji staropolskich utworów misteryjnych. 
Dzieło Potockiego, w odróżnieniu od wielokrotnie wystawianej Histo-
ryi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, tylko raz trafiło na 
deski teatru. Reżyserem spektaklu był Tadeusz Kijański, a premiera 
przedstawienia o tytule Dyjalogi o Narodzeniu i Zmartwychwstaniu 
Pańskim odbyła się 22 lutego 1998 roku w Teatrze Dramatycznym im. 
J. Szaniawskiego w Płocku. Dyjalog trzykrotnie za to adaptowany był 
jako słuchowisko radiowe. Pierwszy raz w 1960 roku w Teatrze wy-
obraźni Radia Wolna Europa, w opracowaniu Tymona Terleckiego 
i reżyserii Wacława Radulskiego (premiera odbyła się 20 kwietnia). 
W 1994 roku w reżyserii Danuty Jagły zostało nagrane słuchowisko 
w ramach cyklu Dramat w teatrze wyobraźni, które premierę miało 
2 kwietnia. Już cztery lata później, 12 kwietnia, zrealizowano kolejną 
adaptację dramatu, tym razem w reżyserii Tadeusza Kijańskiego, który 
niespełna dwa miesiące wcześniej przygotował premierę dzieła w płoc-
kim teatrze. 

Dzieło osobliwe 

Warta uwagi jest sama decyzja Potockiego, by paschalną część jego 
szeroko zakrojonego, różnogatunkowego projektu, jakim była poetycka 
parafraza Nowego Testamentu, zrealizować, posługując się schematem 
wyraźnie już w XVII wieku anachronicznego widowiska, jakim było 
misterium rezurekcyjne. Można upatrywać w tym geście jakiejś inercji 
w wyborze gatunku czy skrajnego konserwatyzmu twórczego, ale być 
może poeta postrzegał taką właśnie, przestarzałą już w jego czasach 
formę dramaturgii tradycyjnej i prowincjonalnej30, jako najstosow-
niejszą do przekazu dostojnej treści „starych nowin” paschalnych. 
Wielkanocne wieści — o czym pisze w poprzedzającej Nowy zaciąg 
przedmowie Do nabożnego czytelnika — tak spowszedniały u jego 
współczesnych, że właściwie przegrały wyścig o uwagę odbiorcy, który 
woli dziś „poszty, gazety, bajeczki, historyjki, brednie” i „lada babskie 
                              
30 Zob. J. LEWAŃSKI, Średniowieczne gatunki dramatyczno-teatralne. Misterium, z. 3, 

red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1969, s. 207-208. 



„Wizerunk sprawy tak wielkiej i świętéj…” 
 

14

komenty”31 tylko dlatego, że są nowe, zaspokajają ciekawość i dostar-
czają rozrywki. W tej perspektywie wybór średniowiecznego schematu 
misteryjnego jawiłby się jako rodzaj artystycznej prowokacji, służącej 
realizacji zamysłu dydaktycznego poety z Łużnej.  

Misterium rezurekcyjne, gatunek wywodzący się z kultury 
średniowiecznej, w porównaniu z dramatem liturgicznym — od 
którego nie jest zależne, a nawet kształtuje się, jak zauważył Julian 
Lewański, w opozycji do niego — reprezentuje sztukę teatralną 
dysponującą szerokim repertuarem środków artystycznych. Uwagę 
zwraca tu zwykle pogłębiony realizm scen i sytuacji, wsparty obser-
wacją życia codziennego, co znosić miało dystans między realiami 
świata biblijnego a światoodczuciem potencjalnych widzów spektak-
lu32. Wciąż jednak był dziełem ilustrującym wydarzenia historii 
świętej. Ustalony już i dojrzały kształt gatunek misterium na gruncie 
polskim osiągnął najwyraźniej dopiero w wieku XVI, czego świade-
ctwem jest najbardziej znana Historyja o chwalebnym Zmartwych-
wstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka, która wprawdzie zadecy-
dowała o rozwoju (wątłego, co prawda) nurtu misteriów rezurek-
cyjnych w dramaturgii staropolskiej33, nie narzuciła im jednak swego 
wzorca kompozycyjnego jako normy. 

* 
Barokowe misterium rezurekcyjne jako zjawisko teatralne stanowi 
ewenement. Według ustaleń Juliana Lewańskiego spośród zachowa-
nych 102 przekazów rękopiśmiennych XVII-wiecznych dialogów religij-
nych tylko cztery mają charakter wielkanocny34. Biorąc pod uwagę 
zmiany dokonujące się w poetyce XVII-wiecznych widowisk paschal-
nych, Lewański proponuje, by określać je neomisteriami lub post-
misteriami i widzi w nich nowy gatunek teatralny, będący rezultatem 
                              
31 W. POTOCKI, Nowy zaciąg pod chorągiew starą tryumfującego Jezusa […], War-

szawa: w drukarni oo. Scholarum Piarum 1698, k. [3]r–[4]v. 
32 Zob. J. LEWAŃSKI, Studia nad dramatem polskiego odrodzenia, Wrocław 1956, s. 123. 
33 Zob. J. OKOŃ, Wstęp, w: MIKOŁAJ Z WILKOWIECKA, Historyja o chwalebmym Zmar-

twychwstaniu Pańskim, oprac. J. Okoń, Wrocław 2004, s. XV. 
34 Zob. J. LEWAŃSKI, Trzy modele religijnych widowisk XVII w. w Polsce, s. 35. 
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syntezy dramaturgii misteryjnej i alegorycznej35. W Dyjalogu o zmar-
twychwstaniu Pańskim te nowe cechy dystynktywne występują już 
w dojrzałej postaci. Utwór Potockiego jest całkowicie wolny od jakich-
kolwiek śladów dawnych związków z liturgią w geście (Jezus przy-
chodzący do uczniów nie udziela błogosławieństwa) czy stroju (w tym 
względzie zresztą brak jakichkolwiek uwag scenicznych), nie znać 
w nim także liturgicznych pozostałości w postaci wielkanocnych łaciń-
skich responsoriów lub antyfon śpiewanych przez chór lub postaci 
dramatu. Tak jak w dialogach alegorycznych36, w sztuce Potockiego 
obserwować można tendencję do nawiązywania kontaktu z publiczno-
ścią widowiska (zob. np. V w. 147–154), akcja dramatu zaś uzupełniona 
zostaje o postaci abstrakcyjne, Śmierć i Żywot, jak też o erudycyjny 
epilog z centralnym wątkiem alegorycznym. Z drugiej strony widać 
charakterystyczną dla tradycyjnych misteriów dbałość o kulturową 
nostryfikację biblijnych epizodów, wyrażającą się między innymi wzbo-
gaceniem scen i dialogów o drobne szczegóły znane widzom z ich 
codzienności, a przez to wzmacniające realizm sytuacji i wiarygodność 
świata przedstawionego (zob. np. IV w. 151–154, 235–238). Innowacje, 
jakie Potocki wprowadza do swego dzieła, korzystając z doświadczeń 
dramaturgii alegorycznej, mają wszakże oszczędny charakter. Źródłem 
istotnych wartości literackich Dyjalogu jest ukryta pod misteryjną 
szatą tradycja humanistyczna z jej namysłem nad wolnością człowieka, 
której owocem była Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego 
czy Jeftes Buchanana-Zawickiego.  

* 

Staropolska terminologia literacka umożliwiała klasyfikowanie jako 
dialogów także utworów o bardziej rozwiniętej dramaturgii, zwłaszcza 
z kręgu sceny misteryjnej. Dyjalog o zmartwychwstaniu Pańskim już 
samym tytułem potwierdza swoją przynależność do tego nurtu twór-
czości. Pozostaje też jedynym w pełni dramatycznym dziełem w do-
robku Potockiego, choć bliskie mu są w czasie także dwa inne udra-
matyzowane utwory autorstwa poety z Łużnej, oba okolicznościowe. 
                              
35 Zob. ibidem, s. 38. 
36 Zob. ibidem, s. 39. 
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To pochodząca z 1675 roku Libusza, będąca sielankowym scenariuszem 
weselnego drabanta, rozpisanym na partie Apollina i Muz, oraz uło-
żona dla uczczenia wjazdu na starostwo sądeckie Jana z Lipia Lip-
skiego, zięcia poety, Sielanka z 1676 roku — agon śpiewaczy muz 
witających nowego starostę. Nie są to jednak oczywiście teksty drama-
tyczne, jedyny zaś w spuściźnie poetyckiej Potockiego dramat okazuje 
się dziełem osobliwym nie tylko z racji swej gatunkowej unikatowości 
na tle pozostałych pism poety. Bez względu na to, czy napisany około 
1673 roku, czy też trzy lata później, powstał w okresie twórczej dojrza-
łości autora i nosi cechy swoiste dla jego warsztatu literackiego. Wy-
cisnęło na nim piętno charakterystyczne dla twórcy Pieśni nabożnych 
upodobanie do alegorii, dyskursu konceptystycznego i analogii figural-
nych, wspierających jego silnie rozwiniętą, poetycką dydaktykę. Dyja-
log to tekst erudycyjny, choć nie demonstracyjnie, co sprawdza się jako 
stała zaleta pisarstwa podczaszego krakowskiego, za to kunszt poetycki 
dramatu wydaje się dziwnie nierówny. Dzieło jest wewnętrznie nie-
jednorodne artystycznie, niczym utwór tworzony przez dwóch róż-
nych dramaturgów.  

Źródłem takiego wrażenia jest obecność – zwłaszcza w aktach I, II 
i V — ustępów naiwnych i prostych, o stylu zauważalnie niższym od 
dominującego w utworze, jaskrawo różniących się od dykcji charak-
terystycznej dla okresu pisarskiej akme Potockiego, krańcowo wręcz 
odmiennych nie tylko od języka łużeńskiej poezji, ale i od prefero-
wanego przez autora Peryjodów metrum wierszowego czy typu syn-
taksy. Obok znakomicie zarysowanych charakterów (Piłat, Judasz, 
Annasz, żołnierze strzegący grobu, diabeł Gryga) oglądamy kreacje 
płaskie, niewykraczające poza konwencję (Maryja, niewiasty). Dłuższe 
partie stychiczne wpisane w rytm pojemnego trzynasto- i jedenasto-
zgłoskowca, o zdaniach często inwersyjnych, rozwijanych niezależnie 
od granic wersu, pojawiają się na zmianę z prostymi, rozczłonko-
wanymi składniowo-intonacyjnie ośmiozgłoskowcami, w poezji XVII 
wieku charakterystycznymi już tylko dla twórczości mieszczańsko-
-plebejskiej37. Wrażenia pomieszania dopełnia ponadto nieszczególna 
                              
37 Zob. Z. KOPCZYŃSKA, Ośmiozgłoskowiec, w: Sylabizm, red. Z. Kopczyńska, M.R. 

Mayenowa, Wrocław 1956, s. 208. 
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dbałość autora o harmonijne zestrojenie tych różniących się partii 
w jedną całość. Ze stylistyką wyważoną, odtwarzającą stany emocjo-
nalne dialogujących person, operującą ironią, a niekiedy sarkazmem, 
sąsiadują partie rażąco niskie i niezgrabne, o trywialnej odmianie do-
wcipu, nieadekwatne do charakteru wypowiadających się postaci 
(Piłat, Anioł w akcie V). Nie są to jednak ślady po zarzuconych po-
mysłach intermediów scenicznych38.  

Wielkanocne misterium Potockiego nosi znamiona pisarskiego 
eksperymentu, a bierze się to głównie z faktu, że jest inwencyjną 
hybrydą. Okazuje się bowiem literackim opracowaniem innego utwo-
ru, mianowicie znanego dziś z XVII-wiecznej kopii tekstu XVI-wiecz-
nego widowiska �Dialogus� de resurrectione D[omi]ni n[ost]ri Jesu 
Christi39, przynależnego do popularnego repertuaru średniowiecznych 
i renesansowych misteriów rezurekcyjnych. �Dialogus� w tym kształcie, 
jakim dzisiaj dysponujemy dzięki jedynemu dostępnemu przekazowi, 
jest tekstem niewielkim, liczącym zaledwie 308 wersów40. W tej postaci 
sprawia wrażenie mocno niedopracowanego. Dzieli się na prolog 
i właściwe misterium, przedstawiające wyprawę niewiast z wonno-
ściami do grobu, monolog wewnętrzny zaniepokojonego Piłata i jego 
rozmowę z Judaszem, kierowany ku publiczności monolog Marii 
Magdaleny zaświadczającej o Zmartwychwstaniu, spór Szatana z Anio-
łem i wieńczącą całość krótką ekshortę Magdaleny, wzywającej (za-
pewne pozostałe niewiasty) do poszukiwania żyjącego Jezusa. Wska-
zanie dialogu de resurrectione jako tekstu, z którego korzystał Potocki, 
pracując nad kształtem swojego dramatu, zawdzięczamy J. Lewań-
skiemu. Badacz sądził zarazem, że zarówno �Dialogus�, jak i Dyjalog są 
dwoma niezależnymi przekazami jednego, XVI-wiecznego misterium, 
                              
38 J. Dürr-Durski nietrafnie przypisywał ową dysonansowość i niejednolitość dzieła 

inspiracjom manierystycznym Potockiego; zob. J. DÜRR-DURSKI, Wacław Potocki 
w okresie działalności politycznej, s. 93. 

39 �Dialogus� de resurrectione D[omi]ni n[ost]ri Jesu Christi, zbiory Ossolineum, 
Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka, fond 5, dział 1, 
sygn. 198, s. 319-324. Zob. aneks niniejszej edycji. 

40 J. Lewański podaje błędną numerację — 371 wierszy; zob. J. LEWAŃSKI, Dramat 
i teatr średniowiecza i renesansu, s. 153. 
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tytułowanego przez badacza roboczo jako Dialog na święto Zmar-
twychwstania41. Domniemany „archetyp” miał dostarczyć Potockiemu 
konstrukcyjnego wzorca i stać się materiałem do amplifikacji, uzupeł-
nień i przewierszowania, ale także i do okrojenia42.  

Hipotezy o archetypie nie umiemy potwierdzić. Prawdopodobne 
jest, że Potocki korzystał nie tylko z własnej wiedzy na temat kon-
wencji misterium, ale mógł mieć przed sobą również i kompletną 
wersję dialogu de resurrectione (jeżeli taka istniała). Wskazać jednak 
wolno jeszcze i inną możliwość. W rękopisie Ossolineum �Dialogus� 
zapisany został jako utwór wieńczący cykl pasyjno-wielkanocny, któ-
rego trzecią z kolei część (po deklamacjach i intermedium na Niedzielę 
Palmową) stanowi Dialogus de passione D[omi]ni n[ost]ri Jesu Christi 
pro feria sexta magna (s. 279–309)43. Ukazana w tym tekście narada 
rabinów i kapłanów żydowskich, zastanawiających się, jak pojmać 
Jezusa, styl ich rozmów z Judaszem i strażnikami świątynnymi (s. 280–
289), a także przedstawienie skruchy zdrajcy i jego potępieńczego 
lamentu (s. 296–298) podpowiadają, że niekoniecznie trzeba rekon-
struować hipotetyczny prototyp, który Potocki mógł przetwarzać, gdyż 
źródło inspiracji dla najważniejszych rozwiązań poetyckich Dyjalogu 
o zmartwychwstaniu Pańskim, tych, dzięki którym jego wartość arty-
styczna przekracza pułap możliwy do osiągnięcia przez samą aktua-
lizację konwencji misterium rezurekcyjnego, mamy przed sobą.  

Zbieżności między oboma tekstami nie mają charakteru struktural-
nego (Dialogus de passione ukazuje wydarzenia poprzedzające pojma-
nie Jezusa oraz Jego mękę), nie sięgają też tkanki języka, dlatego nie są 
tak ewidentne, jak w przypadku zależności dzieła Potockiego od dia-
logu wielkanocnego. Oba dramaty łączy jednak wyraźny akcent 
położony na scenę (w przypadku utworu pasyjnego — sceny) rozmów 
starszyzny żydowskiej, gromadzącej się, by zaradzić „złości Chrystusa 
                              
41 Zob. ibidem, s. 152–154.  
42 Zob. ibidem, s. 154. 
43 Utwór ten wydany został przez Juliana Lewańskiego; zob. Dialogus de passione 

Domini nostri Jesu Christi pro feria sexta magna [Dialog o Męce Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa na dzień szósty Wielkiego Tygodnia], w: Dramaty staropolskie. Anto-
logia, oprac. J. Lewański, t. 4, Warszawa 1961, s. 347–382. Cytaty z dramatu podaję 
za tym wydaniem. 
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tak złego” (w. 141). W obu dziełach spotkaniom rabinów przewodzi 
Annasz, który po skończonej dyspucie zaprasza zebranych do swego 
domu (Dialogus de passione, I, w. 287) lub swoich komnat (Dyjalog 
o zmartwychwstaniu, III, w. 235). W obu też eksponowana jest skrucha 
Chrystusowego zdrajcy. Patos jego lamentu, będącego elementem tak 
wielkopiątkowego, jak i wielkanocnego dramatu, okazuje się najbar-
dziej uderzającym przykładem zbieżności tych dwóch utworów. W dia-
logu de passione Judasz woła: 

Jeśli do nieba wejrzę, tam Bóg rozgniewany, 
Iże przez mię Syn Jego na męki wydany. 
Jeśli się też obłokom oczy przypatrują, 
Tam się na moję głowę pioruny gotują. 
Ziemia, na której stoję, ta się rozstępuje, 
A piekło na wiek wieków miejsce mi gotuje. 
Biada mnie! Już, już zginie nędznik potępiony, 
Będę żywo w smrodliwym piekle ponurzony. 
Czemuś, Boże, wlał ducha w wór ciała mojego, 
Wiedząc, żem ja miał wydać na śmierć Syna Twego? 
Bym był nigdy nie widział słońca tak świetnego, 
Bym był zaraz przeniósł się do grobu ciemnego. 
Bodajbym się był w twarde obrócił kamienie, 
Niźlim kiedy na takie przyszedł potępienie. 
Przeklęty dzień, któregom zaczął życie swoje, 
I ten przeklęty, w który wlał Bóg duszę moje. 
Bogam się mego wyrzekł, na śmierć Syna srogą 
Wydawszy i zdradziłem Jego Matkę drogą. 
Zgrzeszyłem, ach, zgrzeszyłem, grzechu tak ciężkiego, 
Już ja nigdy nie ujdę sądu straszliwego. 

(II, w. 507–526) 

Potocki amplifikuje lament Judasza, rozciągając go na 53 wersy (zob. 
II, w. 189–242), a ta literacka technika jest swoista dla jego warsztatu. 
I choć w rozwinięciu poety z Łużnej napięcie emocjonalne skargi nie 
wzrasta (i nie powinno), poecie udaje się utrzymać jego kondensację na 
poziomie tak samo wysokim, jak to zostało osiągnięte w pierwowzorze. 
Związki między Dyjalogiem o zmartwychwstaniu Pańskim i tekstami 
pochodzącymi z manuskryptu Ossolineum, którym dziś dysponujemy, 
pozwalają przypuszczać, że poeta mógł korzystać albo z tego właśnie 
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rękopisu, albo z takiego, który przekazywał tekst przynajmniej dwóch 
utworów znajdującego się w nim wielkotygodniowego cyklu. 

Przyznać trzeba, że utwór Potockiego, choć przewyższający pod 
każdym względem �Dialogus� de resurrectione i w niczym nieustępu-
jący dialogowi de passione (pod względem kompozycyjnym i języko-
wym na pewno lepszy od tego ostatniego), jest jednak „opracowany” 
artystycznie tylko częściowo już choćby dlatego, że poeta powtarza 
w nim bez zmiany lub z drobnymi przekształceniami całe partie XVI-
wiecznego misterium rezurekcyjnego (czego nie czyni w przypadku 
dramatu pasyjnego, z którego czerpał inspirację), interpolując je co 
prawda partiami i scenami własnego autorstwa, zarazem jednak nie 
dbając o stylistyczne ujednolicenie całości. Oto jeden z przykładów 
takiej praktyki44: 

 
  A n i o ł 
 
Cóż jest, czegoż się boicie? 
Albo Bogu nie wierzycie? 
Nimaszci sam nic strasznego 
Na miejscu Syna Bożego, 
Którego, widzę, szukacie, 
Ale Go tu już ni macie. 
Wstałci z martwych, jak powiedział, 
I będzie to każdy wiedział  
Ono miejsce, kędy leżał. 
Do Galilejej pobieżał; 
Tamże za nim prędko idźcie, 
Zwolennikom to powiedzcie. 

(�Dialogus� de resurrectione
D[omi]ni n[ost]ri Jesu Christi, w. 21–32) 

 A n i o ł
 
Cóż jest, czego się boicie? 
Albo Bogu nie wierzycie? 
Niemasz tu nic straszliwego 
Na miejscu Syna Bożego, 
Którego, widzę, szukacie, 
Ale Go tu już nie macie. 
Wstał z martwych i żyje znowu, 
Nie ma Śmierć z Niego obłowu. 
Śpieszcie się do Galilei, 
A bądźcie dobrej nadziei, 
Że Go oglądacie okiem, 
Anioł �w�am tego prorokiem. 
Powiedzcie to uczniom Jego, 
Że wstał Jezus z grobu swego; 
A to widzicie, że próżen, 
Którego ja dotąd stróżem. 

(Dyjalog o zmartwychwstaniu 
Pańskim, I, w. 41–56) 

W Dyjalogu Potockiego mieszają się z sobą konwencja dramatu 
misteryjnego oraz poetycka inicjatywa autora, wypełniającego prosty 
                              
44 Miejsca Dyjalogu zależne od tekstu wcześniejszego misterium rezurekcyjnego zo-

stały wskazane w Objaśnieniach. 
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schemat misterium pogłębioną kreacją charakterów postaci, dla której 
odniesień szukać wypada po części w popularnych widowiskach religij-
nych (kreacja Judasza przywędrowała tu z dialogu de passione), po części 
zaś w renesansowej tragedii. Trudność, jaka musiała pojawić się przy 
próbie łączenia w jedną całość obu tradycji — średniowiecznej, popu-
larnej oraz wysokiej, humanistycznej — siłą rzeczy zostawiła ślad w po-
staci połowicznych rozwiązań twórczych. Nie zachowały się dziś żadne 
ślady pozwalające stwierdzić, że autor wracał do nich w celu poprawy, co 
stanowi u niego praktykę rzadką, zupełnie niecharakterystyczną. 

Struktura dramatu 

Układ treści Dyjalogu o zmartwychwstaniu Pańskim zakorzeniony jest 
w sposób oczywisty w konwencji misterium rezurekcyjnego, mimo że 
utwór nie powiela planu konstrukcyjnego fabuły, jaki znamy z Historyi 
o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim. Sztuka składa się z prologu 
i epilogu oraz pięciu aktów, co z kolei zgodne jest z zasadami kom-
pozycji tragedii klasycznej — ten związek podkreślają także partie 
chóru. Struktura dzieła ujęta została w tematyczną klamrę: otwierający 
utwór Prologus, który zapowiada ukazanie tryumfu Chrystusa nad 
śmiercią, szatanem i prowadzącym do potępienia grzechem, znajduje 
treściowe dopełnienie w wieńczącej ostatni akt pieśni chóru oraz — 
w mniejszym stopniu — w epilogu.  

Akt pierwszy, w całym dramacie najkrótszy, liczący zaledwie 82 
wersy, odtwarza schemat znany ze średniowiecznego oficjum drama-
tycznego Visitatio Sepulchri (Nawiedzenie Grobu). Ukazuje święte nie-
wiasty — Marię Magdalenę, Marię Kleofasową i Salome — które 
zachęcają się nawzajem, by pośpieszyć z wonnościami i namaścić ciało 
Jezusa, wyrażają też obawę o możliwe przeszkody (straż Piłata, kamień 
zamykający wejście do grobu), odkrywają w końcu, że grób jest pusty 
i przyjmują od anioła nowiny o Zmartwychwstałym.  

Akt drugi przedstawia rozmowy Piłata kolejno z Rotmistrzem, do-
wodzącym strażą grobu, Longinem, który pod krzyżem został uzdro-
wiony z wrodzonej ślepoty, oraz z rozpaczającym Judaszem, który 
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w rozbudowanym lamencie sam siebie potępia i decyduje się odebrać 
sobie życie.  

Akt trzeci to scena zbiorowa, w której uczestniczą Matka Jezusa 
i wszyscy Apostołowie, w tym rozmawiający z Maryją Piotr i Jan, oraz 
przybyłe z nowinami o zmartwychwstaniu Maria Magdalena i pozo-
stałe niewiasty wizytujące grób. Do tego grona dołącza w końcu zmar-
twychwstały Chrystus, który staje pośród zgromadzonych, przemawia 
do nich i daje się poznać niewiernemu Tomaszowi.  

Akt czwarty ukazuje naradę kapłanów i faryzeuszy, którzy roz-
ważają, w jaki sposób wyciszyć rozchodzącą się po Jerozolimie wieść 
o zmartwychwstaniu Jezusa, wzywają do siebie strzegących grobu 
żołnierzy i przekupstwem uzyskują od nich zgodę na rozpowszech-
nianie fałszywego świadectwa o uczniach, którzy wykradli ciało.  

Akt ostatni to scena piekielna, w której pokonane diabły narzekają 
na przemoc, jakiej po Jezusowej śmierci doznały od archanioła Michała. 
Oskarżają się wzajemnie, liczą straty, liżą rany, opracowują strategię 
przetrwania, a wreszcie ustalają metody odzyskania dawnych wpły-
wów w świecie. Część tę zamyka scena alegoryczna — spór dwóch 
personifikacji, Śmierci i Żywota, rozpoczynający się przechwałkami 
Śmierci wyliczającej swoje przewagi, kończący zaś jej kapitulacją na 
wieść o powstaniu z martwych Chrystusa.  

Każdy z aktów — z wyjątkiem piątego — kończy się pieśnią chóru, 
zwieńczenie zaś całego dramatu stanowi Epilogus, który nota bene 
przewyższa długością cały akt pierwszy. Jest to część utworu najbar-
dziej charakterystyczna dla pisarstwa Potockiego pod względem za-
równo stylistycznym, jak i inwencyjnym. Rdzeń tego theologicum 
stanowi rozbudowana alegoreza pojedynku dwóch znakomitych mala-
rzy starożytności — Zeuksisa i Parrazjasza, opowiedzianego w 35 księ-
dze Historii naturalnej Pliniusza Starszego. Tematem rozwijanego 
w utworze dyskursu jest Boskie dzieło zbawienia, a ściślej mówiąc — 
przyjęcie przez Syna ludzkiej natury, przysłaniającej Jego bóstwo 
niczym welon namalowany przez Parrazjasza, który zwiódł „piekiel-
nego Zeuzysa”, diabła, niedomyślającego się Bożego podstępu45.  
                              
45 Symbolika Wcielenia jako przysłonięcia bóstwa Chrystusa ludzką naturą, popular-

na w kulturze średniowiecznej, znajduje kontynuację w egzegezie i homiletyce 
XVII-wiecznej. Odwołuje się do niej flamandzki jezuita Korneliusz a Lapide w ko-



Kunszt literacki 
 

23

Tworząc paschalny Dyjalog, Potocki nawiązuje do sprawdzonej 
w tradycji konstrukcji misterium, skoncentrowanej wokół wydarzenia 
Zmartwychwstania, z poszczególnymi aktami stanowiącymi odrębne 
całości, powiązanymi nie linearnie, przez dynamikę narastania kompli-
kacji fabularnej, gdyż nie ma o niej mowy, lecz koncentrycznie właśnie; 
skupionymi na ekspozycji odniesień poszczególnych bohaterów bądź 
grup postaci wobec paschalnej tajemnicy. Aktów poeta nie podzielił 
na sceny i decyzja ta wydaje się zgodna z naturalną kondensacją i sta-
tycznością epizodów przedstawianych w dramacie.  

Kunszt literacki 

„Akcja” właściwa Dyjalogu ma charakter retoryczny, rozpisana została 
na spotkania poszczególnych grup bohaterów prowadzących ze sobą 
rozmowy. Tylko w pierwszym akcie mamy do czynienia z dynamiką 
wydarzenia pociągającą za sobą konieczną sceniczną zmianę miejsca – 
to wyprawa niewiast do grobu. Ale technika zasugerowania odbiorcy 
progresu samej wyprawy jest umowna i niesceniczna: kobiety, do 
chwili sygnalizowanego w didaskaliach „wejrzenia w grób” Magdaleny, 
zbliżają się do miejsca pochówku Jezusa czysto werbalnie, o czym 
świadczą słowa Maryi Jakóbowej: 

Nie wątpmy w Bogu, a już pódźmy śmiało, 
Namażmy Jego przenaświętsze ciało. 
Jeśli nam tego będą bronić straży, 
W niebie ochota za uczynek waży. 
Aleć już, widzę, kamień odwalony, 
Grób od żołnierzów cale o�puszcz�ony. 

                              
mentarzu do Listu do Hebrajczyków; hiszpański jezuita ukryty pod imieniem 
Domingo de Carnestolendas w swym kazaniu o Najświętszym Sakramencie, wy-
głoszonym w Granadzie w 1673 roku, sięga po metaforę zasłony — w tym przy-
padku velum skrywającym bóstwo Chrystusa jest chleb eucharystyczny — z od-
wołaniem właśnie do Pliniuszowej anegdoty o paragonie Zeuksisa z Parrazjaszem. 
Zob. M. OHARA, Rudolf of Habsburg and the Priest. A Study in Iconography of the 
Counter-Reformation under the House of Habsburg, „Wiener Jahrbuch für Kunst-
geschichte” 49 (1996), nr 1, s. 128. 
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O, jeśli jeszcze zazdroszczą nam tego, 
Przeniósszy w nocy dobrodzieja mego? 

(I, w. 29–36) 

Fabuła w każdej z pozostałych sekwencji dramatu rozgrywa się już 
bez zmiany miejsca. W akcie drugim Piłat przyjmuje przychodzących 
żołnierzy i Judasza w swoim pretorium, w trzecim młody Kościół 
oczekuje Chrystusa (prawdopodobnie) w wieczerniku, w czwartym rada 
starszych przekupuje strażników w arcykapłańskim pałacu Annasza, 
w piątym zaś przedsiębiorcze diabły odzyskują rezon w piekle spustoszo-
nym przez Zmartwychwstałego. Spodziewamy się, że sceneria dialogu 
Śmierci i Żywota, następującego bezpośrednio po grubiańskiej pogróżce 
Anioła uspokajającego diabelskie animusze, nie imituje już wnętrza 
piekieł, nie jest to jednak zaznaczone żadną uwagą marginalną. 

Potocki nie fabularyzuje wtórnie paschalnego dramatu, nie dąży też 
do urozmaicania go ludycznymi intermediami czy nadmiarem scen 
towarzyszących o charakterze alegorycznym. Dyjalog jest sztuką reto-
ryczną i ta właściwość wiąże z kolei dzieło Potockiego z tradycją 
renesansowych dramatów, które w wieku XVI dynamicznie rozwijały się 
w całej Europie. Reprezentujące ten gatunek utwory minimalizowały 
udział dialogu w konstrukcji scen, dążyły natomiast wyraźnie do 
wprowadzania w to miejsce długich, dyskursywnych wypowiedzi od-
słaniających etos bohaterów: ich kwalifikacje moralne, przymioty umy-
słu, stan ducha, władające nimi namiętności46. Swoista dla tej odmiany 
sztuk technika dramatyczna, będąca konsekwencją dbałości o wierność 
regułom klasycznym, takim jak unikanie eksponowania inhonestum, 
a więc także scen gwałtownych, czy przestrzeganie zasady obecności 
najwyżej trzech aktorów na scenie, polegała między innymi na zastępo-
waniu bezpośredniego ukazywania wydarzeń relacją z ich przebiegu.  

O przestrzeganie reguły trzech aktorów Potocki akurat się nie tro-
szczył. Postaci przemawiających w scenie spotkania uczniów z Jezusem 
(akt trzeci) jest siedem (wszystkich obecnych — szesnaście), w scenie 
zaś narady starszyzny żydowskiej (akt czwarty) widzimy dziewięciu 
rozprawiających. Już jednak w akcie drugim, w rozmowie Piłata z rot-
                              
46 Zob. D.J. WELSH, Rhetorical Principles in Kochanowski’s „Dismissal of Grecian En-

voys”, „Slavic and East-European Studies” 8 (1963), nr 3/4, s. 179–185. 
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mistrzem dowodzącym strażą Chrystusowego grobu, ujawnia się 
jednocześnie znacząca konstrukcyjnie decyzja poety: w jego Dyjalogu 
nie zobaczymy własnymi oczami atrakcyjnej teatralnie sceny, ukazu-
jącej strażników pierzchających ze strachu na widok rozpłomienionego 
anioła, unoszącego kamień grobowy „jako listek”, i na widok Jezusa 
wychodzącego na zewnątrz. Wydarzenia te opowie Piłatowi Rotmistrz 
(II, w. 25–53), dzięki czemu odbiorca, który w akcie pierwszym oglądał, 
znaną i tak z czytań kościelnej liturgii, kobiecą radość ze zmartwych-
wstania Pańskiego, teraz będzie mógł nie tylko usłyszeć, ale i odczuć 
grozę, której doświadczyli wypróbowani w bojach żołnierze.  

Druga relacja z wydarzeń, dzięki której Potocki uniknął oczeki-
wanej skądinąd przez potencjalnych uczestników widowisk misteryj-
nych scen gwałtownych, a w tym wypadku i niepozbawionych ele-
mentów swoistego ludowego humoru, pojawia się w akcie piątym, gdy 
obrażony na Lucypera diabeł Gryga, przykuty łańcuchem do ściany 
przez archanioła Michała, opowiada księciu ciemności, jak Chrystus 
z wojskami anielskimi „naszedł w nocy na piekło” (w. 17), wyłamał 
żelazne bramy i spustoszył diabelskie dominium, wyzwalając jego 
więźniów (w. 16-44). „Wesołą scenę” (Ded., w. 47), którą — postępując 
za Historyją o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim — mógł uczy-
nić ze znanego z apokryfów Chrystusowego zstąpienia do otchłani, 
zastąpił poeta zwięzłą, lecz świetnie nakreśloną sprzeczką czartów, 
uzupełnioną hojnym, piekielnym projektem szczepienia pośród wier-
nego ludu obłudnej pobożności i praktykowania przenicowanego 
Dekalogu. Utwór Potockiego, mimo obecności w jego strukturze inter-
medialnego momentu sceny piekielnej, zajmującej połowę aktu pią-
tego, nie jest zorientowany na rozbawienie odbiorcy, lecz — co 
charakterystyczne dla religijnej twórczości autora Nowego zaciągu — 
na uświadomienie mu aktualności wydarzeń historii świętej i jego 
duchowego w nich udziału — przede wszystkim w zdradzie Chrystusa 
i w gotowanej Mu męce. Staje się to widoczne zwłaszcza w kończących 
akt drugi partiach Chóru (w. 257–292, 293–308). 

Widać więc, że w Dyjalogu konwencjonalność misteryjnego dramatu 
rezurekcyjnego współistnieje z autorskim ujęciem poszczególnych części 
widowiska. Ta indywidualizacja i twórcze aktualizowanie zastanego 
schematu są oczywiście najciekawsze. W kontekście schematu miste-
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ryjnego bodaj najbardziej interesujące staje się to, czego w dramacie nie 
ma, co poeta pomija, na co nie zwraca uwagi, oraz —  z drugiej strony —
  co eksponuje niezależnie od widowiskowych uzusów. Przedstawmy 
jeszcze dwa przykłady takich wartych uwagi rozwiązań. 

Potocki wzmacnia walory dydaktyczne swego dzieła przez podwyż-
szanie jego tonu i próby niwelowania mielizn, będących spadkiem po 
opracowywanym tekście. Widoczne jest to (i może najbardziej przejmu-
jące) zwłaszcza w kreacji postaci Judasza, który w XVI-wiecznym dialogu 
de resurrectione gotuje się na śmierć z przyczyn zupełnie trywialnych, bo 
z pospolitego strachu przed zemstą Zmartwychwstałego: 

Bo się Go ja nie uchronię 
I pewnie się Mu nie zbronię. 
On, co chce, ze mną uczyni, 
Bo ma do mnie pewne przyczyny. 
[…]  
Ach, niestetyż na mnie, nędznego, 
Żem ja przedał Mistrza swego, 
Mniemając, że nie wie o tym! 
I cóż mnie też beło po tym? 
Mając Pana tak dobrego, 
Miałem się dobrze u Niego. 
[…] 
Teraz mi Go żal serdecznie, 
Bom Go już rozgniewał wiecznie. 

(w. 89–92, 103–108, 111–112) 

W wersji przygotowanej przez poetę z Łużnej Judasz (którego 
zamęt wewnętrzny ukazany w Dyjalogu wnikliwie opisała niegdyś 
Maria Adamczyk47) przemawia w dwóch rejestrach stylistycznych, nie-
zestrojonych ze sobą harmonijnie. Pierwszy jest wygładzoną tylko 
kontynuacją wersji XVI-wiecznej: 

Łaskawy panie Piłacie, 
Wszyscyśmy przyszli ku stracie: 
[…] 

                              
47 Zob. M. ADAMCZYK, „Przeklęty jeszcze w matce...” Jedna ze staropolskich wersji bio-

grafii Judasza, „Roczniki Humanistyczne” 45 (1997), z. 1, s. 69–84. 
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Prawdziwyć to był Syn Boży, 
A jam Go nie przedał drożéj, 
I za te biedne srebrniki 
Dam duszę i ciało w łyki. 
[...] 
Przeto nie wątp, że dziś ożeł 
I mnie szkaradnie zatrwożeł, 
Bo Mu się nigdzież nie skryję, 
Chyba zadziergnąwszy szyję. 
Już mnie to nie minie pewnie, 
Że mi być dzisiaj na drewnie. 
Zawiniłem Mu tak wiele –  
Zginę na duszy i ciele. 
Chlebodawcę-m swego wydał, 
Ziemie i nieba nie wstydał. 

(II, w. 149–150, 153–156, 167–176) 

Ośmiozgłoskowiec nie jest dla autora Wojny chocimskiej metrum 
typowym, twórca nie wypowiada się w nim w sposób pełny, brakuje 
mu głębokiego oddechu. Językowy i wersyfikacyjny kształt tej partii 
Dyjalogu — a jest takich ustępów znacznie więcej —  nie przypomina 
w niczym stylu poety z Łużnej, nawet mimo dokonanej tu w sposób 
widoczny renowacji XVI-wiecznego tekstu. Jakby nie Potocki był auto-
rem tego fragmentu (i pozostałych im podobnych). Metrum ośmio-
zgłoskowe w dziwny sposób blokuje swoiste dla toku łużeńskich 
wierszy przerzutnie, które winno przecież przez swą krótkość pro-
wokować. Ogranicza też elipsy składniowe i wtrącenia. Złożoność 
wewnętrznego napięcia odbierającego zmysły Judaszowi nie jest tu 
nawet zarysowana. Dopiero trzynastozgłoskowiec, w który ujęta zo-
staje następująca po chwili obszerna spowiedź zdrajcy – „lament 
Judaszowej dusze” (II, w. 257), jak komentuje tę mowę pieśń Chóru — 
uwalnia retoryczne możliwości poety. Judasza, zdającego się już prze-
żywać piekielną wieczność, która go czeka i na którą sam siebie ska-
zuje, trwoży bezbożność czynu, którego się dopuścił. Istotę jego pod-
łości widzi w zawrotnej dysproporcji własnej chciwości — motoru 
zdrady — i bezcennej wartości krwi Chrystusa: 

O, nieszczęsne łakomstwo! O, Klejnocie drogi! 
Wydałem dobrodzieja, wydał na mord srogi. 
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Taniom Cię oszacował, którego kropelka 
Krwie droższa niż cały świat. O, bezbożność wielka! 

(II, w. 193–196) 

Emocjonalność niewczesnego rozpoznania zdrajcy (rekognicji w isto-
cie tragicznej) odciska się w końcu w sposób tak charakterystyczny dla 
autora Pieśni nabożnych nawet na wersyfikacji tekstu. Oto w jednym 
wersie Judasz łączy z sobą dwie apostrofy, kierowane do skrajnie 
różnych adresatów: własnej chciwości („O, nieszczęsne łakomstwo!”) 
i wydanego Mistrza („O, Klejnocie drogi!”), a wypowiada je niemal 
synchronicznie, jednym tchem — w jednej linijce tekstu. 

Nie sposób nie zwrócić uwagi i na to, że w sztuce Potockiego nie 
występuje scena osobnego spotkania Zmartwychwstałego z Jego Matką. 
W piątym akcie Jezus przychodzi i staje pośrodku Kościoła, zgroma-
dzonego przy cierpiącej Maryi. Równocześnie objawia się zarazem Jej, 
jak i Apostołom. Do uczniów jednak odzywa się najpierw — głosi 
pokój i zleca misję odpuszczania grzechów, przyjmuje wyznanie wiary 
Piotra, daje się dotknąć i poznać Tomaszowi oraz spożywa rybę i miód, 
by dać dowody prawdziwości swego ciała. Do Matki przemawia do-
piero na końcu całej sceny słowami pocieszenia, pochwały przywilejów 
dziewictwa i Bożego macierzyństwa; zwiastuje również udzielenie Jej 
prerogatywy pośrednictwa łask oraz obietnicy chwalebnego wniebo-
wzięcia i niebieskiego uwieńczenia. Maryja, której Potocki udzielił 
głosu w początku aktu trzeciego jako Matce skarżącej się lirycznymi 
oktawami na boleści przenikające Jej serce i opłakującej niewinną 
śmierć Syna, nie odpowiada na słowa pocieszenia Jezusa. Świat kobie-
cych emocji towarzyszących zmartwychwstaniu stanowi materię uzu-
pełnień treści XVI-wiecznego misterium, jakich poeta dokonał w pierw-
szym akcie swojej sztuki. Tam, zanim niewiasty udadzą się do grobu, 
głośno wyrażają ból, jaki targa ich sercami, zranionymi „tak strasz-
ną śmiercią tak dobrego Pana” (I, w. 13). Nie jedzą i nie śpią, płaczą, 
zapalczywie liczą na Boską pomstę na zdrajcy. Autor Dyjalogu nie 
może jednak w tych żalach trzech Maryj wyjść poza możliwości 
retoryki swojego czasu, będąca zaś skutkiem tych ograniczeń konwen-
cjonalizacja i schematyzacja ekspresji cierpienia świętych kobiet mimo 
wszystko redukuje patetyczny potencjał dramatu. W takim kontekście 
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milczenie Matki już w scenie spotkania ze zmartwychwstałym Synem, 
po laudacji, jaką wygłosił On na Jej cześć, wydaje się rozwiązaniem 
najszczęśliwszym. 

Nie licząc zaledwie miernej jakości kreacji uczuć i charakterów 
niewieścich, Dyjalog o zmartwychwstaniu Pańskim odznacza się wyso-
kim stopniem ewokacji emocjonalnej i wyrazistym rysunkiem psycho-
logicznym wybranych protagonistów. W żadnym z pozostałych utwo-
rów należących do pisarskiej spuścizny Potockiego — wliczając w to 
i dzieła o wyższej od Dyjalogu randze literackiej — nie udało się poecie 
osiągnąć tak oszczędnymi środkami równej intensywności w poetyc-
kiej kreacji wizerunku ludzkiego cynizmu, złączonego z poczuciem 
pełnej wolności od praw moralnych, wyjąwszy prawa towarzyskiej 
grzeczności i dobrych manier. Taką ze wszech miar udaną kreacją 
okazuje się postać Annasza.  

Misteria, co podkreślają badacze gatunku, to sztuki o naturze ilu-
strującej, unaoczniającej poszczególne sceny towarzyszące zmartwych-
wstaniu, a więc motorem akcji scenicznej nie jest w nich konflikt, 
będący naturalnym źródłem rozwoju każdej akcji, zarówno epickiej, 
jak i dramatycznej48. Nie sposób jednak nie zauważyć, że Potocki 
w swoim opracowaniu dąży do ukazania wydarzeń paschalnych z wy-
raźnym zarysowaniem konfliktu właśnie, choć ten nie zmierza do 
scenicznej perypetii. Ów konflikt wyznacza podział, radykalne poróż-
nienie dwóch stron świadków zmartwychwstania, którzy niewątpliwie 
uznają fakt pustego grobu: tych, którzy przyjmują ten fakt z prostotą 
(uczniowie, ale też i Longin, i Judasz), oraz tych, którzy mobilizują 
swoje siły, by ukryć go przed światem za cenę kłamstwa (starszyzna 
żydowska na czele z Annaszem). Opracowanie strategii owego kłam-
stwa zostaje przez Potockiego obszernie ukazane w akcie czwartym 
dramatu, niewątpliwie najciekawszym, będącym w istocie sceną parla-
mentarną, swoją dynamiką emocjonalną przypominającą centralną 
część Odprawy posłów greckich. Poeta pozwala mówić kapłanom i fary-
zeuszom pełnym głosem, z wykorzystaniem licznych technik reto-
rycznych — sarkazmu, ironii, obłudnego patosu kryjącego wzgardę, 
                              
48 Zob. J. LEWAŃSKI, Studia nad dramatem polskiego odrodzenia, s. 279; J. OKOŃ, 

Wstęp, s. X. 
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próżnych obietnic czy też wreszcie nie bardzo wyrafinowanej sofistyki 
— i ze zróżnicowanym stylistycznie adresem: inaczej kapłani prze-
mawiają do siebie nawzajem, do tych spośród swego grona, którzy już 
podjęli decyzję o ukryciu przez kłamstwo i przekupstwo wielkanocnej 
wieści, inaczej do outsaidera między nimi — Gamaliela, jeszcze inaczej 
do przekupywanych żołnierzy. Odmiennie od kapłanów mówią oczy-
wiście sami żołnierze: jest ich trzech, ale Potocki zadbał o zindywi-
dualizowanie ich wypowiedzi. Sanga jest rzeczowy, nieskłonny do do-
ciekań i po żołniersku posłuszny rozkazom; Czwaruch, świadom 
swojej wojackiej dzielności, niechętnie przyjmuje nakaz kłamstwa 
w sprawach Boskich; Chorbal wreszcie, obłudny i cyniczny, choć rzecz 
jasna miałki w swej podłości i niedorównujący klasą teściowi Kajfasza, 
zamierza jedynie odnieść z całej sprawy jak największy zysk. Dość 
ponura ta scena kończy się charakterystycznym, jowialnym skwitowa-
niem Gamalielowego votum separatum, podsumowującego dokonane 
właśnie przez kapłanów dzieło. Autorem tego zamknięcia jest nie kto 
inny jak Annasz — gospodarz i inicjator faryzejskiej narady, najciem-
niejsza figura wielkanocnej fabuły, przy której diabły z aktu piątego 
wydają się zaledwie plebejską menażerią: 

Czas wieczerzy niech koniec uczyni tej bajce. 
Nie byłoby roboty, tylko liczyć zdrajce. 
Pójdzie Jezus za Judą i za Teod�a�sem, 
Z ludźmi swojej faryny, upewniam. Tymczasem, 
Nim obrusy położą, proszę do pokoju – 
Po tej pracy chłodnego zażyjem napoju. 
Końca niemasz, kiedy się rozgadają starzy: 
Dziesięć bab upornego człeka nie przeswarzy. 

(IV, w. 231–238) 

Po tej konkluzji nie następuje pieśń chóru wieńcząca akt czwarty, 
słowo Annasza jest rzeczywiście ostatnie. Potocki nie znalazł adek-
watnej modlitwy lirycznej, która mogłaby mieć jakikolwiek związek 
z tym, co wydarzyło się w pałacu arcykapłańskim. 

Akt czwarty okazuje się tym elementem układanki, bez którego 
paschalny dramat Potockiego pozbawiony byłby centralnego nerwu, 
decydującego o ukrytym w jego strukturze napięciu. W aktach pierw-
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szym i trzecim ukazane zostało misterium pietatis: miłość i wiara 
pobożnych kobiet oraz nadzieja pierwszego Kościoła. W scenie narady 
kapłanów i faryzeuszy odsłania się misterium iniquitatis — fenomen 
chwytany niejako na gorąco, przybierający kształt rzeczowego, kultu-
ralnego spotkania, którego uczestnicy w sposób całkowicie świadomy 
i wolny decydują o tym, jakimi środkami najskuteczniej unieważnić 
prawdę. Ważkość tej sekwencji ze względu na wymowę całej sztuki 
podkreśla epilog, będący podsumowaniem wydarzeń opowiedzianych 
w Dyjalogu. Przybrana w szaty antycznej anegdoty przypowieść o Bos-
kiej intrydze odkupienia ujęta w nim została w klamrę refleksji nad 
bezbożnością tych, którzy najpierw w zaślepieniu doprowadzają do 
śmierci oczekiwanego Mesjasza, by na końcu „tłumić na ratuszu” wieść 
o Jego zwycięstwie, które uznać musiał nawet sam diabeł. 

Lektura religijnych dzieł Wacława Potockiego, od najwcześniej-
szych począwszy, pokazuje, że pośrednikiem w akcie przekształcania 
biblijnych treści w słowo poetyckie zawsze była dla niego literacka 
tradycja humanizmu. To pośrednictwo, choć istotne w całym dorobku 
podczaszego krakowskiego, zmienia się wraz z rozwojem jego warszta-
tu i krzepnięciem autorskiego charakteru. Skromny Dyjalog o zmar-
twychwstaniu Pańskim, obarczony wieloma artystycznymi brakami 
i najprawdopodobniej nieznajdujący łaski w oczach samego autora, za 
sprawą przejmującej dramaturgii aktu czwartego można odczytywać 
jako dzieło, którego istotnym tematem uczyniono — jak o Odprawie 
posłów greckich pisze Kwiryna Ziemba — destrukcyjny, historio-
twórczy mechanizm, którego źródłem są wolne, niewymuszone akty 
poszczególnych członków zbiorowości49. 

 
* 

 
                              
49 Zob. K. ZIEMBA, Humanitas obywatelska Jana Kochanowskiego, w: Humanitas: pro-

jekty antropologii humanistycznej, cz. 1: Paradygmaty, tradycje, profile historyczne, 
red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, s. 400. O Odprawie jako dziele ukazu-
jącym „fałszywy wybór, jaki określony naród uczynił w decydującym momencie 
swego istnienia”, zob. C. BACKVIS, „Odprawa posłów greckich” — tragedia klasyczna 
i dramat polski, przeł. J. Prokop, w: IDEM, Szkice o kulturze staropolskiej, wybór 
i oprac. A. Biernacki, Warszawa 1976, s. 101.�
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JEJMOŚCI  PA NIEJ   
WOJEWODZINEJ  K R A KOWSK IEJ  Z  OSSOL INA LUB OMIERSKIEJ,  

M [OJE J] M [IŁO Ś C IW E J] P [ANI E J],  
AUTOR DEDYK UJE 

D e dy ka c ja 

   Jeden pewnej nadzieje, świętej wiary drugi, 
  Na których stoją nieba naszego framugi, 
  Których mocy piekielne nie wzruszą, filary, 
  Jaśnie Wielmożna Pani, posełam ci w dary. 
 5 Że tobie, niechaj próżno zoil kłów nie łamie: 
  Nie wstążki, nie zwierciadła w Ulissowym kramie —    
  Za łuk bierze Achilles w zawoju dziewiczem. 
  Z tymi fraszkami przed twym stawić się obliczem 
  Pewnie bym się nie ważył: nie śkiołka, nie wstęgi, 
 10 Łuk ci niosę górnego Achillesa tęgi, 
  Który, strzały okrutnej pokruszywszy jędze, 
  I Śmierć samę ustrzelił, kiedy w tej siermiędze 
  Ludzkiej umarł natury, a potym w dzień trzeci 
  Otrząsnął się chwalebnie z śmiertelności śmieci. 
 15 Pod za�sło�ną białej płci skryte serce twoje, 
  Nie Achillesa (chociaż bez niego wziąć Troje 
  Nie mogli, przepłynąwszy Grecy morskie wiry) —  
  Ziemskie przechodzi, górne równa bohatyry, 
  Co nie Troję, lecz niebo gwałtownym impetem 
 20 Biorą: tym wszytkim dajesz, o Pani, szach z metem. 
   Słuchajcie bohatyrki, Heleny i Tekle, 
  Ani we lwich paszczekach, ani w samym piekle 
  Ustraszone czterykroć palonego pieca —  
  Tak była niedobyta serc waszych forteca; 
 25 Patrzajcie, a razem się z swojej cieszcie drużki: 
  Nie tak jej miłe świeckich rozkoszy poduszki, 
  Żeby w lampie cnót swoich przygasiwszy knotu, 
  Śpiąc, oblubieńcowego czekała powrotu. 
  Z piącią, owszem, roztropnych dziewoj do zaranku 
 30 Czuje, z wierzchem oliwy mając�ych� w kaganku. 
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  Ani jej wadzą ciężkie na modlitwach prace, 
  Aż ten gość do łożnice wdzięczny zakołace. 
   Komuż wżdy Bóg swój tryumf, komu tę wygraną 
  Z szatana, nie Maryjo�m� jeśli z Magdalaną 
 35 Raczył naprzód objawić, gdy przyszły z perfumy 
  I z maściami do grobu? Niech się tu rozumy 
  Sforcują, niechaj każdy swe zdanie przynasza,  
  Bo nie czuł niewiernego w ich cechu Tomasza, 
  Który dopiero palec w dziury srogich goździ  
 40 Włożywszy, p�ozna� Pana, przeto kęs opoździ, 
  A te, widziawszy tylko, po głosie Go samem 
  Poznały, idąc nazad od grobu z balsamem. 
   Ty, że ani wtykając palców w Jego blizny 
  I boku otwartego nie mierząc szerzyzny, 
 45 Wierzysz po mowie tylko, przez tłumacze święte, 
  Że Pan Śmierć, piekło, czarty zwyciężył przeklęte —  
  Tobie też tę wesołą ofiaruję scenę, 
  Którą muza przez grubą odleje ka�m�enę: 
  Materyjej pewnie nikt, choć kto formę zgani. 
 50 Życz ucha łaskawego, o Wielmożna Pani.
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Dyjalog 
o zmartwychwstaniu Pańskim  

Prol ogus �
PROLOGUS  

 
   Wizerunk sprawy tak wielkiej i świętéj, 
  W której zawisły wszytkie fundamenty 
  Zbawienia ludzi chrześcijańskiej wiary, 
  Wedle niedoszłej szkoły naszej miary, 
 5 Zacne słuchaczów katolickich grono, 
  Gotujemy wam, co dziś ogłoszono 
  Na wszytkie światy: jedyny Syn Boży, 
  Skoro za grzech nasz duszę swą położy 
  Trzeci dzień temu na sromotnym drzewie 
 10 (Tak głębokośmy w Stwórce swego gniewie 
  Zabrnęli), aż przez śmierć i Jego rany 
  Bóg sprawiedliwy nam jest ubłagany. 
  Dzień dzisiejszy jest naszego wesela, 
  Którego świętych patryjarchów wiela 
 15 Pragnące serca i teskliwe dusze 
  Dawno z piekielnej czekały katusze. 
   Dziś Śmierć umarła, która — bez otuchy, 
  Że kiedy wrócą w swoje ciała duchy —  
  Świat pustoszeła i bez wszego względu 
 20 Lat, osób, stanu, kondycyjej, rzędu, 
  Łez, żalu, płaczu wpychała pod ziemię 
  Za grzech Rodziców wszytko ludzkie plemię. 
  Dziś szatan, główny nieprzyjaciel człeczy, 
  Złośliwych na nas sztuk swoich przybeczy, 
 25 Zagradzając nam drogę, skąd go pycha, 
  Gdy się śmiał Bogu równać, w piekło wpycha. 
  Dziś grzech, zabytek Adamowej złości, 
  Wszedł w miłosierdzie od sprawiedliwości. 
  Tych trzech na tryumf Pan nasz wiedzie wieczny, 
 30 Odbiwszy piekło i Awern bezpieczny. 
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   To, jako było, chcemy ku czci Bogu 
  Teraz pokazać w krótkim dyjalogu. 
  O pilne tylko słuchanie prosimy —  
    Nie zabawimy. 

A K T U  P I E RWS Z E G O  P E R S O N Y: A k t  p i e r w s z y  

M a r y j a  M a g d a l e n a  
S a l o m e a  
M a r y j a  Ja k ó b o w a  
A n i o ł  

C h o r u s  

M a r y j a  M a g d a l e n a  
  Jużci mi łzami wypłynęły oczy, 
  Które serdeczny mój frasunek toczy; 
  Już to dzień czwarty na niebie się bieli, 
  Jako i chleba nie znam, i pościeli. 
 5 Zadała mi śmierć Pana mego ranę, 
  Na którą boleć, gdy i żyć przestanę. 

S a l o m [ea] 
  Jakoż nie płakać, siostro moja droga, 
  Jakoż się mamy utulić, dlaboga? 
  Wspomniawszy swego dobrodzieja męki, 
 10 Targają piersi okrutne osęki. 

M a r [yj a] J a k ó [bo w a] 
  Kamień by musiał, �ni�e serce, mieć w sobie, 
  Kto by nie płakał, myśląc o sposobie 
  Tak strasznej śmierci tak dobrego Pana. 
  Aleć nie ujdzie ta złość niekarana, 
 15 Nie ujdzie zdrajca zasłużonej plagi, 
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  Nie puści Bóg swej bez pomsty zniewagi. 
  A my, o siostry, jakośmy żywemu 
  Służyły, dajmy cześć i umarłemu: 
  Na święte członki swego dobrodzieja 
 20 Nie ochraniajmy drogiego oleja. 

[Ma r y j a] M a g d a [le n a] 
  Mam ci ja słojek wonnej szpikanardy; 
  Cóż, kiedy kamień tak wielki i twardy 
  Na Jego grobie leży, jako wiemy, 
  Że go wszytkie trzy pewnie nie ruszemy. 

S a l o m e a  
 25 Jeszcze wam większą rzecz powiem niźli to: 
  Piłatową go pieczęcią przybito, 
  Miejskich żołnierzów przydano do warty. 
  Jakoż nam ma być grób Pański otwarty? 

[Ma r y j a] J a k ó b [ow a] 
  Nie wątpmy w Bogu, a już pódźmy śmiało, 
 30 Namażmy Jego przenaświętsze ciało. 
  Jeśli nam tego będą bronić straży, 
  W niebie ochota za uczynek waży. 
  Aleć już, widzę, kamień odwalony, 
  Grób od żołnierzów cale o�puszcz�ony. 
 35 O, jeśli jeszcze zazdroszczą nam tego, 
  Przeniósszy w nocy dobrodzieja mego? 

M a r y j a  M a g d a l e n a  
(w grób wejrzawszy) 

  Ach, co mi za blask padł na oczy ostry, 
  Że was nie widzę, moje drogie siostry?! 
  Jest tam ktoś biały, jaśniejszy od słońca —  
 40 Nie mogłam wiedzieć przed strachem do końca. 



Wacława Potockiego Dyjalog o zmartwychwstaniu Pańskim — Akt pierwszy 

 
42 

A n i o ł  
  Cóż jest, czego się boicie? 
  Albo Bogu nie wierzycie? 
  Niemasz tu nic straszliwego 
  Na miejscu Syna Bożego, 
 45 Którego, widzę, szukacie, 
  Ale Go tu już nie macie. 
  Wstał z martwych i żyje znowu, 
  Nie ma Śmierć z Niego obłowu. 
  Śpieszcie się do Galilei, 
 50 A bądźcie dobrej nadziei, 
  Że Go oglądacie okiem, 
  Anioł �w�am tego prorokiem. 
  Powiedzcie to uczniom Jego, 
  Że wstał Jezus z grobu swego; 
 55 A to widzicie, że próżen, 
  Którego ja dotąd stróżem. 

S a l o m e a  
  O, drogie siostry, serce skacze we mnie! 
  Samci to Jezus mówił niedaremnie, 
  Że dnia trzeciego po pogrzebie swoim 
 60 Wstanie. Czegoż się niepotrzebnie boim? 
  Gdzie się podziały pieczęci i warty? 
  Anioł oto jest, oto grób otwarty. 
  Kędy Bóg mocą swej prawice władnie, 
  Ludzka potęga jako plewa padnie. 
 65 Więc pódźmy śpieszno, kędy smutni siedzą 
  I o tych cudach uczniowie nie wiedzą, 
  Rozweselmy ich tak wielkimi dziwy, 
  Że Pan wstał z martwych i że znowu żywy. 
  A je�że�li Go na drodze potkamy, 
 70 Chętnie Go taką pieśnią przywitamy: 
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C h o r u s  
  Witajże z piekła, witaj do nas z grobu, 
  Kochany Jezu, zwycięzco tych obu, 
  Którego w ciele strasznej Śmierci po téj 
     Skruszone groty. 
 
 75 Witaj, srogiego krócicielu czarta. 
  Ani Cię skała, ani zbrojna warta 
  Zatrzyma w grobie, kiedy dnia trzeciego 
     Powstajesz z niego. 
 
  Próżne pieczęci i groźne zakazy, 
 80 B�o� nie dopuścił żadnej uznać skazy 
  Ociec naturze i krewkości człeczéj, 
     Mając ją w pieczy. 
A kt  w tór y �

A K T U  W T Ó R E G O  P E R S O N Y :  

 P i ł a t  
 C h ł o p i e c  
 Ju d a s z  
 R o t m i s t r z  
 L o n g i �n �  

 C h o r u s  

P i ł a t  
  Cóż to, przebóg, nowego dochodzi mych uszu? 
  Że Jezus, com Go ongi sądził na ratuszu, 
  Co Go Żydzi na krzyżu rozbieli, a potem 
  Pogrzebli, skoro się z tym pożegnał żywotem, 
 5 Wstał z martwych, żyje znowu i wszedł w Galileją? 
  Prawdać, iże niewiasty tę nowinę sieją, 
  A niepewna ich wiara. Ale że grób prożny… 
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  Stary tam wartę trzymał i rotmistrz ostrożny, 
  Kamień srogi i moje sowite pieczęci —  
 10 Skądże by się na ziemi wzięli tacy święci? 
  Zawołaj mi rotmistrza, niech da sprawę o tem. 

(Chłopiec wyńdzie i zaraz z rotmistrzem wnidzie) 
  Słuchaj, bo pewnie będziesz za wielkim kłopotem: 
  Jezusowego grobu tyś dzisiaj pilnował, 
  W który Go w piątek Józef z Nikodemem schował. 
 15 Kto �wz�iął ciało, kto moje sygnety znieważył? 
  Kto kamień, jako słyszę, tak wielki odważył? 

R o t m i s t r z  
  Wszystko powiem, panie mój, tylko proszę, żeby 
  Ni�kt� nie słuchał. Nie mówię tego bez potrzeby. 
  Jeżeli z grobu swego wzięty ten umarły, 
 20 Niech ja i ludzie moi zapłacimy garł�y�. 

P i ł a t  
  Precz stąd, chłopcy, niechaj wiem, co takie za cuda. 
  Czy kradzież, czy nas b�ła�źni mara i obłuda? 
  Mówże, nim przyjdą na cię z supliką rabini. 
  Kto uprzedza spraw�otą� skargę, dobrze czyni. 

R o t m i s t r z  
 25  Jakoś kazał, gróbeśmy obtoczyli wkoło; 
  Nikt nie spał, chociaż komu ociężało czoło, 
  Czuli wszyscy żołnierze okryci żelazem. 
  Już był cały świat w ciszy, kiedy jednym razem 
  Uchyliło się niebo, skąd z okrutnym grzmotem 
 30 I ziemie zatrząśnieniem, w płaszczu szczerozłotem 
  Młodzieniec (gorzały mu i włosy, i oczy), 
  Jako więc łyskawica z obłoku wyskoczy. 
  Pomarliśmy od strachu i padli na piasku, 
  Nikt nie mógł znieść jasności i onego trzasku. 
 35 A ten, ująwszy ręką kamień on to srogi, 
  Dźwignął go jako listek bez wszelkiej załogi. 
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  Jezus ukrzyżowany z grobowego cieniu 
  Wyszedł, ilem mógł w takim dojrzeć zaślepieniu. 
  Choćby cały milijon wojska, nie tylko sto 
 40 Hajduków — trudno z Bogiem, wielmożny starosto. 
   Jakom ja padł na gębę, uciekając z góry, 
  Wszyscy ze mną leżeli, gdzie zaleciał który; 
  Ni ręku, oczu nie dał podnieść nam strach w ciele. 
  Na to wszyscy a wszyscy przysiężemy śmiele, 
 45 Żeśmy przed się, jako mnie widzisz tu przed tobą, 
  �Nie r�zkąc widzieli, cicho rozmawiali z sobą 
  (Choć w okrutnej bojaźniej, ciężkim paraliżu), 
  Gdy Ten właśnie wstał z grobu, co wisiał na krzyżu, 
  W który Go Józef ongi schował z Nikodémem; 
 50 Anioł został i chusty spadły z Niego. Z tymem, 
  I ludzie moi, przyszedł tak (straszni bogowie!), 
  Nie szyszak, ledwie włosy przyniósszy na głowie. 
  Już tego pełne miasto. 

P i ł a t  
        A cóż na to rzeką, 
  Nie zaraz się mistrzowie faryzajscy wścieką? 

R o t m i s t r z  
(obejrzawszy się tu i ówdzie) 

 55  Stąd znajże isną prawdę, powiadam ci szczerze, 
  Gdy na mnie niemasz skargi i na me żołnierze. 
  Już by tu przed pałacem twoim byli pewnie, 
  Ale przeciwko prawdzie żaden ani ziewnie. 
  Wszyscy się u Annasza zebrawszy do kupy, 
 60 Ślą po mnie; jakbym też wszedł między martwe trupy: 
  Tak wszyscy potrwożeni, tak wszyscy pobledli, 
  Jakby chleba ni mięsa siedm niedziel nie jedli. 
  Potym na ich pytanie, skorom wszytko rzędem 
  Powiedał, zdechli, własnym przekonani błędem. 
 65 Na koniec mi w garzść kładą ten worek ze złotem, 
  Żebym milczał i drugim milczeć kazał o tem. 
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P i ł a t  
  Więc już idź; a jeśli chcesz, coś obiecał Żydom, 
  Dotrzymaj. Mnie nic na tym i więcej nie przydám. 

R o t m i s t r z  
(wychodząc) 

  Jać mogę milczeć, ale gdzie co ludzi sto wie, 
 70 Choćbyś im gębę wiązał, tego się świat dowie. 

C h ł o p i e c  
(wszedszy) 

  Panie mój, jeśli prawdę powiadają Żydzi, 
  Ślepy przeźrał pod krzyżem, że i teraz widzi. 
  Jest tu w sieni. Jeśli chcesz sam słyszeć od niego, 
  Zawołam go, dowiesz się czego pewniejszego. 

P i ł a t  
 75 Hala, hala, już bajka drugą bajkę rodzi! 
  Wołajże, niechaj do mnie co rychlej przychodzi. 

(Tu Longin wszedszy, ukłoni się Piłatowi) 

  Ongiś miał jedno oko, a dzisiaj masz obie. 
  A jak się masz, Longinie, cóż słyszę o tobie? 

L o n g i n  
   Mam, wielmożny starosto, i nie tylko w czele, 
 80 Lecz i w sercu, gdy wierzę, że to Bóg był w ciele, 
  Któregoś nam ty wydał, my zabili srodze, 
  Rozbiwszy na krzyż ręce i obiedwie nodze. 
  I jak zbrodnik bezbożny tą katowską ręką 
  Raniłem Mu święty bok żelazną osęką, 
 85 Doświadczając, jeśli żyw, gdy oto z wysoka 
  Dopadła krwie ślepego kropla mego oka. 
  Patrzyli na to wszyscy, kiedy łyska spadła, 
  I samem nie wierzył, aż wszedszy do zwierciadła. 
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  O, wielka litość Boża ani żadnym wiekiem 
 90 Niepojęta nade mną, grzeszącym człowiekiem! 
  Nie zamilczę, pókim żyw, póki mi tchu stanie, 
  Twej dobroci, o Jezu, mój Boże, mój Panie! 

P i ł a t  
  Do kościoła z modlitwą, tam wasi bogowie. 
  Mam ja teraz, Longinie, co inszego w głowie. 

(Skoro Longin wyszedł, Piłat sam z sobą) 

 95  Cóż się to, dlaboga, stało? 
  Gdzie się to ciało podziało? 
  Stróżów rozegnali święci. 
  Kędy są moje pieczęci, 
  Którem ja kazał przyłożyć? 
 100 Miałżeby ten Jezus ożyć? 
  Samem słyszał hałas w nocy —  
  Jakiejż by to był człek mocy! 
  Rotmistrz troje dziwy prawi. 
  Szydłoć się z woru wyjawi; 
 105 Aleć i przy śmierci Jego 
  Słońce zbyło światła swego, 
  Ziemia wszystka z gruntu drżała 
  A zasłona się przerwała, 
  Która ludzi dzieli z Bogiem 
 110 Za świętym kościelnym progiem. 
  Pootwierały się groby, 
  Wydając zmarłe osoby. 
  Więc i ten ślepy nie baje, 
  Co mu tak siła przyznaje: 
 115 Przebiwszy Mu bok oszczepem —  
  A był z urodzenia ślepem. 
   Podrwiłem ja tu szkaradnie 
  (Jak to czasem i sen zgadnie: 
  Ach, przestrzegałać mnie żona, 
 120 Że to sprawa ukrzywdzona!), 
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  Po próżnicym meł swe ręce, 
  Dawszy Świętego ku męce. 
  Lekcem Go ważył u siebie, 
  Ale On wstał po pogrzebie. 
 125  Cóż, gdy na moje pytanie 
  Jakby mowę zamknął na nie: 
  Zgoła milczał, ledwo do mnie 
  Słowo przerzekł, i to skromnie. 
  Je�że�lić to był Syn Boży, 
 130 Bez wątpienia nas zatrwoży: 
  Mnie, Kaifę i Heroda, 
  I Judasza kaziroda. 
  On nam, zdrajca, winien trz�o�ma, 
  Gdy go chęć zwiedzie łakoma; 
 135 Nim te pieniądze policzy, 
  Niechaj go tam kat wyćwiczy! 

Ju d a s z  
(wpadszy z workiem i z powrozem) 

  Nie trzeba kata do rozstania z światem: 
  Ja, ja sam na się gorszym będę katem. 
  Tą ręką, którąm pieniądze odbierał 
 140 Za mego Pana, dziś będę umierał. 

P i ł a t  
  A witajże, powroźniku, 
  Szafarzu i zwolenniku! 
  I to sztuka, dobrze, przednie: 
  W nocy wykraść, przedać we dnie. 
 145 Twego Pana niemasz w grobie, 
  A zapłacono Go tobie. 
  Powiedz, co rozumiesz o tem: 
  Czy stamtąd wyleciał lotem? 

Ju d a s z  
   Łaskawy panie Piłacie, 
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 150 Wszyscyśmy przyszli ku stracie: 
  I król, i jego starosta. 
  Muszę ja powiedzieć z prosta: 
  Prawdziwyć to był Syn Boży, 
  A jam Go nie przedał drożéj, 
 155 I za te biedne srebrniki 
  Dam duszę i ciało w łyki. 
   Dawnoć On to, dawno prawieł, 
  Co dzisia światu objawieł: 
  Że po śmierci trzeciego dnia 
 160 Wyńdzie z grobu bez przewodnia, 
  A mnie się przyjdzie obiesić. 
  Jakoż się sam nie miał wskrzesić, 
  Kiedy Łazarz, co już cuchnął, 
  Wstał z martwych, gdy Go usłuchnął, 
 165 I inszych tak wiele ludzi, 
  Com sam widział, z trumny budzi. 
   Przeto nie wątp, że dziś ożeł 
  I mnie szkaradnie zatrwożeł, 
  Bo Mu się nigdzież nie skryję, 
 170 Chyba zadziergnąwszy szyję. 
  Już mnie to nie minie pewnie, 
  Że mi być dzisiaj na drewnie. 
  Zawiniłem mu tak wiele —  
  Zginę na duszy i ciele. 
 175 Chlebodawcę-m swego wydał, 
  Ziemie i nieba nie wstydał. 

P i ł a t  
  Prawda, żeś się ty już upieł. 
  A ten powróz na coś kupieł? 

Ju d a s z  
  W tej, w tej śmiertelnej koszuli 
 180 Serce się moje utuli 
  I uśpi moje sumnienie 
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  Za grzech i me przewinienie. 
  Gorzki grzech, bo tej gorzkości 
  Pełne szpiki, pełne kości! 

P i ł a t  
 185 Jam mniemał, żeś po cielęta 
  Do wsi miał iść na te święta 
  I za Pana kupić cielę 
  Na wielkanocną niedzielę. 

[Ju d a s z] 
   Ach, jeszcze mnie urągasz, nieszczęsny Piłacie! 
 190 Cóż mi po krwie niewinnej okropnej zapłacie? 
  Cóż mi po tych pieniądzach? Niech to świat obaczy, 
  Do jakiej mi, grzesznemu, przychodzi rozpaczy. 
  O, nieszczęsne łakomstwo! O, Klejnocie drogi! 
  Wydałem dobrodzieja, wydał na mord srogi. 
 195 Taniom Cię oszacował, którego kropelka 
  Krwie droższa niż cały świat. O, bezbożność wielka! 
  O, niestetyż mnie jeszcze, Boże (jeślim godny 
  Mieć Twe imię w paszczece mojej płaczorodnéj)! 
  Biadaż mnie, przeklętemu! Z tego depozytu 
 200 Pełno w sercu i w uszu piekielnego zgrzytu. 
   Widzę zęby okrutnych smoków na me kości, 
  Widzę siarki i ognie, w których do wieczności 
  Gorzeć będę, niestetyż. O, wieczności długa! 
  Przedałem Pana mego, nieszczęśliwy sługa. 
 205 O, wieczności bez końca, bez liczby, bez miary, 
  Gdzie mnie będą czartowskie rozciągać maszkary! 
  O, nieszczęsny ja grzesznik! Teraz, gdym się sparzał, 
  Długom bolał, nierychłom drugi raz powtarzał; 
  A cóż, kiedy na wszytkie wieki, wieczne czasy! 
 210  Co wszytkie brzegi piasków, liścia wszytkie lasy, 
  Co ma ziemia proszeczków, co gwiazd jest na niebie, 
  Nie da wieczność, niestetyż, przyrównać do siebie. 
  Niech jednę kropkę z morza komor na świat iny, 
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  Niechaj żółw, gór i rówien drobne okruszyny 
 215 Biorąc w gębę, wynosi raz przez rok tysiączny, 
  Wżdy kiedy ziemię zbierze i morze wysiączy, 
  Wżdy by kiedy nadzieja końca przecie była, 
  Lecz jeszcze i przed tym ma wieczność czasu siła. 
  Nie znajdziesz, o przeklęty jeszcze w matce, synu, 
 220 Żeby wieczność określić, żadnego terminu! 
  Tak długo cierpieć będę, wągle będę jadał, 
  Płomień pijał, z czartami przeklętymi siadał. 
  Będę się klął z pragnienia i ciężkiego głodu, 
  Będę klął niebo, ziemię i dzień mego rodu, 
 225 Będę się klął w tesknicy i męce serdecznéj, 
  Będzie i Boga bluźnił ten język wszeteczny. 
  Ach, niestetyż, żem się ja człowiekiem urodzieł! 
  Niechbym w błocie z żabami i z wężami brodzieł, 
  Niechbym ze psy gryzł kości i z wilkami raczéj, 
 230 Niż mi kiedy przyść miało �do takiej� rozpaczy. 
  Jakoż-ć krótkie dni moje, mała korzyść złości: 
  Cały żywot mniej niż nic przeciwko wieczności. 
   Ale czegoż się bawię na tym świecie dłużéj, 
  Czekając, że mnie porwą szatani w obróży 
 235 I żywo mnie na wieczne zaniosą karanie, 
  Gdzie „Biada, biada, biada!” nigdy nie ustanie? 
   O, nieszczęsna mamono, o, przeklęte jędze, 
  Przyczyno wiecznej śmierci, piekła i mej nędze! 
  O, zapłato krwie drogiej, trucizno wężowa, 
 240 Niechajże cię kto inszy po mej zgubie chowa! 
  Ja umieram grzeszników niekających wzorem, 
  Ty sobie miej, Piłacie, pieniądze i z worem. 

(Tu Judasz, cisnąwszy worek, precz idzie) 

P i ł a t  
   A to co? Pies od półmiska, 
  Judasz pieniądzmi ciska! 
 245 Niech się szalbierz n�a� gałęzi 
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  I z swoim handlem zawięzi. 
  Wszak też przy złodzieju lice 
  Wieszają u szubienice. 
  Mnie mało po nich, atoli 
 250 Dopłaci się nimi roli 
  Stargowanej u garncarza; 
  Ostatek tym, co żołtarza 
  Pilnowali przez dwie nocy, 
  Śpiewając ze wszytkiej mocy. 
 255 Nie daj się walać tym worom, 
  Zanieś je, chłopcze, kantorom. 

C h o r u s  
   Słyszycie lament Judaszowej dusze 
  Idąc do wiecznej piekielnej katusze, 
  Gdzie ją grzech, jako się sam wyspowiedał, 
 260 Na męki ognia siarczystego przedał. 
  Wszyscy a wszyscy jednę wadę mamy, 
  Że popełniwszy, dopiero grzech znamy. 
  I Adam dotąd nie wiedział, że nagi, 
  Aże wziął jabłko od żony w posagi 
 265 Z obwarowanej zakazem jabłoni —  
  Dopiero wstydem podchodzą mu skroni. 
  Kryje się biedny i listkami z drzewa 
  Swoję i z żoną sromotę odziewa —  
  Ale to próżno, bo wedle zwyczaju 
 270 Garłowej sprawy poszli na śmierć z raju. 
   Dopiero głupi Judasz poznał winę, 
  Skoro na szyję nagotował linę. 
  Idzie w las, gdzie by go nie mogło słońce 
  Dojrzeć: wiesi się w dolinie na płonce. 
 275 Jużeś się to skrył? O, Judaszu ślepy! 
  Choćbyś w podziemne zakopał się sklepy, 
  Choćbyś i w morskiej ponurzył się toni, 
  W tropy cię pomsta twego grzechu goni. 
  Na tymże, sługo, powrozie, niewierny, 
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 280 We wrzące siarką dziś pójdziesz Awerny, 
  Gdzie przez tak długie, jakoś przyznał, wieki 
  W mękach piekielnych nie zawrzesz paszczeki. 
   Aleć nie tylko Judasz tak na się zły —  
  Siłuż podobne ludzi duszą węzły! 
 285 Kto dobrowolnie grzeszy, kto przestaje 
  Z szatanem, każdy Jezusa przedaje; 
  Kto się nie kaje, nie spowieda złości, 
  Ten liściem kryje swoje wszeteczności. 
  I jeśli go Śmierć w tej zdybie dolinie, 
 290 Na drzewie i na Judaszowej linie 
  Za sprosnych grzechów nieszczęsne srebrniki 
  W tejże rozpaczy zadziergnie mu łyki. 

C h o r u s  z chłopców 
(Nota: „Pan nasz, Bóg nasz panuje”) 

  Zachowajże nas raczéj, 
  O Boże, tej rozpaczy, 
 295 Broń od sprosnego grzechu 
  Judaszowego cechu! 

  Niechaj w Twoim Kościele 
  Nie rodzi �się� to ziele. 
  Daj szczery żal za złości, 
 300 Boże wiecznej litości! 

  Niech nas zły duch nie zwodzi, 
  Który na to zachodzi, 
  Żeby dla Twego gniewu 
  Jego przysądzieł drzewu. 

 305 Niech nas odrodzi znowu, 
  Kwoli swojemu słowu, 
  Wstawszy z grobowej gliny, 
  Jezus, Syn Twój jedyny! 
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A K T U  T R Z E C I E G O  P E R S O N Y: Akt  t rze c i  

 M a r y j a  M a t k a  P a ń s k a  
 P a n  J e z u s  
 M a r y j a  M a g d a l e n a  
 P i o t r  
 Ja n  
 To m a s z  
 S z y m o n  Z e l o t e s  

m i l c z ą c e :  

 M a r y j a  Ja k ó b o w a  
 S a l o m e a  
 Ja k ó b  
 A n d r z e j  
 F i l i p  
 Ja k ó b  A l f e u s z ó w   Ap o s t o ł o w i e  
 B a r t ł o m i e j  
 M a t e u s z  
 Ju d a s z  J a k ó b ó w  

[Ma r y j a] 
  Co za przyczyna burze tak szkaradéj? 
  Miesza się miasto, pospólstwo się snuje, 
  Kapłani wszyscy schodzą się do rady; 
  Czy i nam z Panem takąż śmierć gotuje 
 5 Naród niewierny, ślepy na swe wady? 
  Mnieć już, niestocie, ten świat nie smakuje. 
  Serce mi zbodły siedmiorakie miecze, 
  Że pewnie łzami do ostatka ściecze. 

  Pierwszą mi ranę dał Symeon stary —  
 10 Jeszcze w powiciu prorok śmierci Jego; 
  Drugą, gdy Herod szukał Go na mary, 
  Żem do Egiptu poszła dalekiego. 
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  Nie było końca żalu ani miary, 
  Gdym Go aże dnia znalazła trzeciego, 
 15 W jerozolimskiej straciwszy Go drodze; 
  Dzień-em przydała opłakanej �trw�odze. 

  Przebóg, mogłażem na co patrzyć smutniéj, 
  Jako kiedy Mu w�s�pak związawszy ręce, 
  Do katusze z Nim siepacze okrutni 
 20 Biegli z ratusza ku szkaradnej męce? 
  I kiedy oniż oprawce wierutni 
  Rozbili ciało na krzyżu dziecięce, 
  Które, zadawszy tysiąc tysięcy ran, 
  Pozwolił z krzyża złożyć srogi tyran? 

 25 O nieszczęśliwe, o, mieścisko sprosne! 
  Gdzie tylko pojrzę, wszędzie, wszędzie znaki 
  Śmierci i męki synowskiej żałosne, 
  Macierzyńskiego serca ostre haki. 
  Już mnie, już myśli odbiegły radosne. 
 30 O, zwierciadło łez! O, gorzkie przysmaki! 
  O, stokroć więcej, czegom ja jest wiela 
  Przykładem, smutku w dzieciach niż wesela! 

  Dopiero teraz, nieszczęśliwa matka, 
  Co to jest za żal, doznaję na sobie 
 35 (Niech przyszłe wieki biorą mnie za świadka) 
  I co to bajki plotą o Nijobie 
  (Wierę, do rzeczy wymyślona gadka!), 
  Że na synowskim skamieniała grobie. 
  Bo gdzie miłości, tam i żalu końca 
 40 Niemasz, ach, niemasz pod okręgiem słońca! 

Ja n  
  Siedźmy tu cicho, aż ta szarga minie, 
  Pod mocną ręką najwyższego Pana. 
  A Ty, o Panno, któraś mi w terminie 
  Ostatnim onym za Matkę oddana, 
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 45 Połóż nadzieję w Jezusie, swym Synie, 
  Że Śmierć i złego zwycięży szatana, 
  Żeć na te serca bolesnego wrzody 
  Siedmiu radości przywinie ochłody. 

M a r y j a  
(znowu) 

  O drogi Synu, ochłodo prawdziwa, 
 50 Kiedy mi na myśl przyjdzie Twoja męka 
  I śmierć okrutna, tyrańska, zelżywa,  
  Serce umiera, rozum we mnie stęka, 
  Łez nie mam w oczu, matka nieszczęśliwa. 
  O, sroga ludzka ku Bogu niewdzięka, 
 55 Że trzeba było na ich niedowiarstwa 
  Z drogiej krwie Syna mojego lekarstwa! 

  Przebóg, jakoż to zmieścić się ma w głowie: 
  Źródło żywota, który siłu ludzi 
  (Na co więc sami patrzali Żydowie) 
 60 Wydziera Śmierci i z grobu ich budzi, 
  Umiera, kładąc na krzyżu swe zdrowie, 
  I już zimny grób ciało Jego studzi? 
  Nie może to być, kto ma Bogiem ojca, 
  Żeby Mu Śmierci miały szkodzić bojca! 

P i o t r  
 65 Módlmy się Bogu, niechaj o nas radzi 
  I ze złych ludzi ręku wyprowadzi. 
  Święta naszego Rodzicielko Pana, 
  Panno przeczysta i niepokalana, 
  Pełne ust Twoich słowa mocnej wiary 
 70 Stawiają w sercach wszytkich �nas� filary, 
  Że Syn twój, Pan nasz, wyłomawszy brámy 
  Piekielne, nie da korzyści łakoméj 
  Śmierci, nie da jej z ciała swego żeru; 
  Ciebie z tych zgrzebi, nas zewlecze z kieru, 
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 75 Smutek nasz i Twych rzewnych łez kąpiele 
  W radość i w nagłe przemieni wesele. 
  Więc z taką wiarą, padszy na kolana, 
  Do Ojca swego zawołajmy, Pana: 

(Piotr się modli; i on, i wszyscy klękną) 

   O, świata i co w nim jest Stwórco niepojęty! 
 80 Pojrzyj na swój Kościół w tym kąciku zamknięty, 
  Pojrzyj na niemowiątk�a� i rybaki one, 
  Kiedyś chciał mędrce świata mieć upośledzone. 
  Oto książęta możne i całe narody 
  Na Twego Pomazańca uczyniły zwody, 
 85 Oto umarł na krzyżu przez okrutne ra�z�y —  
  Lecz Ty swemu Świętemu nie dasz uznać skazy. 
   Jeszczeć się nieprzyjaciel i tym nie uśmierzył, 
  I nas szuka do mordu, którymeś się zwierzył 
  Skarbu tajemnic swoich. Lecz kiedyś Ty z nami, 
 90 Któż przeciw nam? Precz szatan i z swymi ordami! 
  Niebo zginie i ziemia, ale jedno jota 
  Słów Twych nie zginie, Panie Śmierci i Żywota! 

(Tu trzy Maryje wnidą i Magdalena, jeszcze u drzwi będąc) 

[Ma r y j a  M a g d a l e n a] 
   Pożądana nowina Niebieskiej Królewnie: 
  Powstał z martwych, Maryja, powstał Syn Twój pewnie —  
 95 Żyje, widziałyśmy Go na te nasze oczy! 
  Jeszcze niedobrze słońce ten świat rozwidoczy, 
  Gdyśmy przyszły do grobu z maściami i z zioły, 
  Aż jaśniejsze od słońca ujźrymy anioły, 
  Stróże grobu świętego, a ci nam powiedzą: 
 100 „Idźcie, niechaj to rychło zwolennicy wiedzą, 
  Że Jezus, który umarł dla zbawienia ludzi, 
  Jako sam powstał z martwych, tak wszytkich obudzi; 
  Więc co im rzekł żyjący, jeśli pamiętają, 
  W Galilei Go dzisia pewnie oglądają”. 



Wacława Potockiego Dyjalog o zmartwychwstaniu Pańskim — Akt trzeci 
 

58

 105 Tam ich uprzedzi, tam się niechaj wszyscy śpieszą, 
  Tam się, o Panno, z Tobą Jezusem ucieszą. 
   Jako wielka pociecha, niezmierne wesele 
  Zmysły nam w niedołężnym zaślepiły ciele, 
  Po tym znać, że kiedyśmy do was się wracały, 
 110 Potkawszy, Jezusaśmy swego nie poznały: 
  Rozumiałyśmy, głupie, bieżący w zawody, 
  Że gospodarz, co tamte sprawował ogrody. 
  Aż skoro coś przemówił, toż wszytkie trzy razem 
  Padłyśmy do najświętszych nóg Jego opłazem; 
 115 I znowu nam rozkazał, żebyście w nadziei 
  Zupełnej widzenia Go szli do Galilei. 

Ja n  
  Anieli w postawie człeczéj, 
  Pewneli niesiecie rzeczy? 
  Szczęśliwy stanie niewieści, 
 120 Gdy przez was mamy te wieści! 

P a n n a  M a r y j a  
  Wierzę, o mój święty Boże, 
  Że wszytko Twa ręka może, 
  Wierzę, że i Syn mój drogi 
  Przeszedł przez grobowe progi. 
 125 Inszym nie dał leżeć w grobie —  
  Sam by zapomniał o sobie? 
  Wróć się, duszo ma, do ciała, 
  Coś się z niego gotowała. 
  Otóż masz, serce, na rany 
 130 Droższy plastr nad wsze balsamy! 
  Żyje Syn mój, żyje znowu, 
  Nie ma Śmierć z Niego obłowu! 

P i o t r  
  Bądź pochwalony, Stworzycielu wielki, 
  Od nas i Syna Twego Rodzicielki, 
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 135 Żeś nas w tym żalu i ciężkiej żałobie 
     Przywrócił k sobie 

  (Będą się wstydzić książęta i sędzie, 
  Siedzący w piątek na ratuszu w rzędzie, 
  Wszyscy rabini, którzy zeszli się tu, 
 140    Swego dekretu. 

  Gdy u złodzieja kupiwszy rzecz cudzą, 
  Darmo swe mieszki z pieniędzy ochudzą, 
  Niech iśćca patrzą gdzie u szubienice, 
     Wracając lice), 

 145 Wracając niebu Stwórcę, Zbawiciela 
  Ziemi, wiernego sobie Izraela, 
  Nam Pana, Tobie, o Matko jedyna, 
     Drogiego Syna. 

To m a s z  
   I mnieć się wierzyć koniecznie chce temu, 
 150 Co bym rad widział, ale po staremu: 
  Póki ran Jego tym palcem nie zmierzę, 
  Odpuśćcie, samym oczom nie uwierzę. 
  Złe się nowiny rzadk�o� rady mylą, 
  Dobre się prędko mienią i wysilą. 
 155 Kogo raz Śmierci pozwolono pożyć, 
  Trudnoż mu, bracia, trudno znowu ożyć 
  Po srogim mordzie i męce tak wielkiéj, 
  Krew wytoczywszy do jednej kropelki. 
  Ani �mi� prawcie tych rzeczy daremnie: 
 160    Nie chce to we mnie. 

J e z u s  
(wszedszy) 

   Pokój wam, bracia moi! Czemu się strachacie? 
  Jezus wam pokój daje. Albo Go nie znacie? 
  Jam, dosyć uczyniwszy woli Ojca mego, 
  Umarłem był dla grzechów narodu ludzkiego. 
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 165 Położyłem na krzyżu dla krwawej ofiary 
  Ciało me, jako Zakon rozkazuje Stary, 
  Miasto baranka, żeby krwią z tego ołtarza 
  Wpisano was do wiernych moich inwentarza. 
   Ale otom stał z martwych, zwyciężywszy czarta, 
 170 O czymem wam powiedał przez te lat półczwarta;  
  A jako mnie Ociec mój posłał na tę ziemię, 
  Tak i ja was posyłam: wstąpcież w moje strzemię! 
  Opowiadajcie ludziom grzechów odpuszcz�a�nie 
  W imię moje (będzieli wprzód pokuta za nie), 
 175 Krzcząc w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, 
  Tak jakom was nauczył, człowieka każdego. 
  Komu grzech odpuścicie, odpuszczę go i ja; 
  Komu nie — na wieki go złość jego zabija. 
  Cóż, jeszcze nie wierzycie? 

P i o t r  
         Wierzę, o mój Boże, 
 180 Żeć żadna rzecz na świecie trudna być nie może. 
  Widziałem, gdyś Łazarza, co już cuchnął w grobie, 
  Obudzieł — nie miałżeby otworzyć się Tobie? 

J e z u s  
  Przystąp bliżej, Tomaszu, żebyś się dowiedział, 
  Że Jezus powstał z martwych. A jakoś powiedział, 
 185 Włóż rękę w bok przebity, włóż twe palce w dziury 
  Dłoni moich, okrutnych goździ apertury. 

(Tu Tomasz przystąpiwszy kładzie palce w rany Pańskie) 

  Więcej nie bądź niewierny, ale wiedz, że pewnie 
  Powstał Jezus, co umarł na krzyżowym drewnie. 

To m a s z  
(upadszy) 

  Pan mój i Bóg mój! 
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J e z u s  
     Wierę teraześ uwierzył, 
 190 Skoroś widział, Tomaszu, skoroś ręką zmierzył. 
  Szczęśliwszy ten trzy razy, co bez dotykania 
  Stanie się uczestnikiem mego zmartwychwstania. 
  Jeśli wam jeszcze trzeba większego dowodu —  
  Macie co ku jedzeniu? 

S z y m o n  
        Jest tam plastrzyk miodu 
 195 I trochę suchej ryby. 

J e z u s  
       Oboje podajcie, 
  A żem nie duch, nie jakie widzenie — poznajcie. 
  Bo duch nie je, alem ja, Jezus, jest w tym ciele, 
  W którym ukrzyżowali mnie nieprzyjaciele. 
  A Ty, o moja święta Rodzicielko miła, 
 200 Której oraz Panną być czystość pozwoliła 
  (Czego człowiek nie pojmie, gdy syjońskiej córce 
  Oblubieńcą swego być zdarzyło się Stwórce), 
  Otrzy łzy, uczyń koniec żalu i frasunku: 
  Oto mnie masz, oto masz niebo w basarunku. 
 205 Za rany, które sercu Twojemu zadała  
  Miłość ku mnie uprzejma, będziesz królowała; 
  Żadnym swej szczęśliwości nie skończysz terminem, 
  Ciesząc się w Duchu Świętym i Ojcem, i Synem. 
  Przez Twoje do niebieskiej ręce jurydyki 
 210 Pójdą ludzi śmiertelnych pokorne supliki. 
   Już nie płacz: w tryumfalnej oto masz koronie,     
  Któregoś piastowała martwego na łonie. 
  Nie tylko polną bitwę przegrał diabeł ze mną: 
  Piekło, jego fortecą dobyłem podziemną 
 215 I wywiodłem w ciemnościach utesknione dusze, 
  Gdzie nieskończonej chwały brzmią jubileusze. 
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  Nie płacz, bo zamierzone skoro skończysz lata, 
  Jaśniejsza niż to słońce Twoja będzie szata, 
  Świetny księżyc podnóżkiem, dwanaście gwiazd wzorem 
 220 Drogich Ci pereł skroni okryją wyborem. 

C h o r u s  
  Bądź pochwalon bez przestanku, 
  Jedyny Boży Baranku, 
  Żeś w śmierci nie uznał szwanku.  

 Alleluja! 

 225 Żeś zgwałcił grób, piekło, mary —  
  Przywilej Adamów stary 
  Z niestrzymanej w raju wiary.  

 Alleluja! 

  Że grzech, który poszedł z drzewa, 
 230 Na drzewie krew Twoja zlewa, 
  Gdzie bolała wtóra Ewa.  

 Alleluja! 

  Pierwszej płaczu — jejże wina, 
  Wtórej — nasz grzech jest przyczyna, 
 235 Gdy na krzyżu widzi Syna.  

 Alleluja! 

  Chwalimy Cię, wielki Boże, 
  Co serce, co dusza może, 
  Żeś złamał diabłu poroże.  
 240        Alleluja! 

  Żeś z martwych �po�wstał w dzień trzeci, 
  Żeśmy z niewolników dzieci, 
  Powstawszy z grzechowych śmieci.  

 Alleluja! 
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A K T U  C Z WA R T E G O  P E R S O N Y: A kt  czwar t y  

 A n n a s z          
 Mo r d u c h          
 C z w a r u c h  
 G � a �m a l i j e l  
 S z m a j ł o  
 K a j f a s z  
 A l e k s a n d e r  
 C h o r b a l  
 S a n g a  

A n n a s z  
   Poczuwając się w moim kapłańskim urzędzie, 
  Przezacni kolegowie, świątobliwi sędzie, 
  Nie bez ważnej przyczyny nad obyczaj raniéj 
  Wezwali was do rady ode mnie posłani. 
 5 Na początku zabiegać złemu mądry radzi, 
  Bo jako górę weźmie i rozum przesadzi, 
  Trudno będzie zatrzymać rozbieżane koła. 
  Wielka się toczy sprawa naszego kościoła; 
  Co gorsza — kościół bowiem z jego aparaty 
 10 Bogu należy — ale o nasze intraty, 
  O nasze dostojeństwa i �o� honor chodzi. 
  Jeżeli izraelski lud od nas odwodzi 
  Ten Jezus, któregośmy krzyżowali w piątek, 
  Radzić trzeba, żeby nam dostało na wątek. 
 15  Prawdali, co nam rotmistrz, co twierdziły warty, 
  Że Mu grób przez anioły w nocy był otwarty? 
  Więc jako by zatłumić nowiny tak szpetne, 
  Was, którym doświadczenie rzeczy długoletne, 
  Proszę o sentencyje, żeby z tego czopu, 
 20 Jak się dalej rozszerzy, nie było potopu. 
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K a j f a s z  
   A wżdyśmy rotmistrzowi gębę złotą kłotką 
  Zamknęli, żeby taką nie bawił się plotką. 
  Jakoż to na dzień wyszło, co się działo w nocy? 
  Marliż daleko większy niż Jezus prorocy, 
 25 A żaden z martwych nie wstał, krom od czarownice 
  Samuel obudzony; jeśli bez woźnice 
  Elijaszowym wozem wyleciał ku niebu, 
  Nie umierać mu było i nie mieć pogrzebu. 
  Bajki to są wierutne, chybaby przez czary 
 30 Znowu i Tego jakie wskrzesiły maszkary. 
  Moja rada: pogardzić. Kto na iskrę plunie, 
  Zgasi ją, a kto dmuchnie — płomieniem wysunie. 

Mo r d u c h  
   Żaden się z nas, rozumiem, wielebni biskupi, 
  Co by temu miał wierzyć, nie znajdzie tak głupi, 
 35 Że człowiek onegdajszej przysądzony zgubie 
  Miał ożyć. Ale jako żyjąc, w Belzebubie 
  Cuda czynił, być może (za wilka pies kusy) 
  I dziś na Jego grobie igrały pokusy. 
  Ale ponieważ pełne miasto takich baśni 
 40 I już nie Jego, tylko nasi słudzy właśni 
  Powiadają, nie życzę zasypiać w tej mierze: 
  Częstokroć leda bajka prawdy miejsce bierze. 
  Gdy co, raz choć, pospólstwo uchwyci u jatki, 
  Ślepo wierzy i trzęsie, co gorsza — z przydatki. 
 45 Nie dmuchać, zalać iskrę potrzeba zawczasu: 
  Źle odeszła, narobi szkody i hałasu. 

A l e k s a n d e r  
  Cóż tedy dasz za radę w dzisiejszym rozruchu? 
  Skąd woda na ten ogień? Powiedaj, Morduchu. 
  Jawnie zakazać trudno ludziom temu wierzyć: 
 50 Tym samym by się mogło złe po świecie szerzyć. 
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  Zaraz rzeką, zaraz to wszyscy i uważą: 
  Sami zabiwszy, wierzyć, że powstał, nie każą. 

Mo r d u c h  
  Z końca począć: niechaj się sędziom sprawią warty, 
  Kędy się ten trup podział, czemu grób otwarty. 
 55 Jeśli złożą na larwy i nocne obłudy —  
  Do tarasu! Albo im niech otrzepią udy 
  (Zawsze na diabła składa każdy winowajca): 
  Upewniam, tedy z woru wykole się szwajca. 

A n n a s z  
   Prawie byś ci poradził: z żołnierzem przed sędzie. 
 60 Dopieroż by się w swoim świat utwierdził b�łę�dzie. 
  Szedłbyś ze dżdża pod rynnę. A nuż by się sprzęgli 
  Na jedno, nuż by to, co twierdzą, poprzysięgli? 
  Wszyscy by uwierzyli, a za Jego męki 
  Dziś byśmy szli na pale, szubieńce, osęki. 
 65 Ponieważ się już gęba rotmistrzowi zatka 
  Pieniądzmi, iść w tej sprawie radzę do ostatka 
  (Te wszytkiego dokażą, na co człowiek godzi), 
  Choćby było i prawda. Lecz gdy ona schodzi  
  (Na co, że wszytkich zgoda, upewniam, rabinów), 
 70 Zawołać dziesiątników, kilkuset galbinów     
  Odżałować — nie tylko za tę rzecz milczaną, 
  Ale, na czym należy, inaczej udaną. 

S z m a j ł o  
  Ale ich wprzód wypytać radzę pojedynkiem, 
  Nie zaraz wylatywać z takim upominkiem. 
 75 Posłać kogo do grobu, niechaj okiem widzi, 
  Czy to jest w samej rzeczy, czy tylko wieść brydzi. 
  W ostatku, znowu trupa na krzyżu zawiesić: 
  Niech wiedzą, że kto umarł, nie może się wskrzesić. 
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K a j f a s z  
   Źleś nam, Szmulo, poradził, źleś się w rzeczach ćwiczył: 
 80 Pytać się o to, czego słyszeć byś nie życzył? 
  Lepiej wątpić niż wiedzieć, czemu, choćby było 
  Prawda, nierado by się wszystkiemu wierzyło. 
  Albo wątpisz, że wszyscy jedno będą prawić? 
  Ma rada: niepotrzebnym pytaniem nie bawić. 
 85 Dać im zaraz pieniądze i powiedzieć za co; 
  Niech Jeruzalem z gruntu nie miesza lada co. 
   Jużem ja słał do grobu — znaleziono pusty, 
  Ciała żadnego niemasz, tylko z niego chusty. 
  Barziej śmierdzi, kiedy kto dłużej w �gnoj�u gmerze. 
 90 Idź, odźwierny, niech do nas przychodzą żołnierze 
  (Znajdziesz ich pod ratuszem), którzy grobu wczora 
  Strzegli. Nasyp, podskarbi, pieniędzy do wora. 
  Szczęśliwa, mówią, kopa, co sta złotych broni, 
  A kto na psy żałuje, nie może mieć koni. 

(Tu czterech żołnierzy wnidzie i stanąwszy, tak rzeką; 
jeden z nich) 

S a n g a  
 95 Całej tu kompaniji imieniem stawamy, 
  Acz trudno wiedzieć po co, wżdy się domyślamy: 
  Żebyśmy się sprawili z naszej przeszłej straże. 
  Kto się winnym nie czuje, śmiele na sąd skaże. 

C z w a r u c h  
  Jużem zjadł na żołnierskim wszytkie zęby chlebie, 
 100 Zna mię rotmistrz na straży, zna mnie i w potrzebie;     
  Świadczą w ciele marsowej herby robocizny, 
  Że mi już ranę tylko może dać przez blizny 
  Nieprzyjaciel, któremum nigdy, jako mnie tu 
  Stojącego widzicie, nie pokazał grzbietu. 
 105 Nigdy mi dotąd nie był i sam olbrzym srogi. 
  Głupi wódz bić się każe żołnierzowi z bogi. 
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A n n a s z  
   Tego wam nikt nie zada, aniście tu po to 
  Wezwani, w różnych raziech doświadczona roto, 
  Ani po was sprawoty z przeszłej straży chcemy, 
 110 Albowiem co się działo, wszystko dobrze wiemy. 
  Jezus ten, któregośmy na śmierć dali godnie 
  Za widome bluźnierstwa i plugawe zbrodnie, 
  Jako to miasto mieszał diabelskimi dziwy, 
  Jako ludzi omamiał, tuszę, wiecie i wy; 
 115 Jako się czynił Bogiem, będący mataczem, 
  Umiejąc czarnoksięskie charaktery. Za czem 
  Że i przy grobie Jego były jakie cuda, 
  Zwyczajnie — diaboł bierze po śmierci, komu da 
  Za żywota na rękę, do piekielnych dworów. 
 120  Widzicie między nami tak wiele doktorów, 
  Mistrzów w Piśmie uczonych, kapłanów i księży —  
  Tu się wszyscy zgadzamy. Wżdy nam Go spienięży 
  Jego własny apostoł: z Nim półczwarta lata 
  Zostawając, na koniec posłał Go do kata. 
 125 Wzięły tedy pokusy, co im należało, 
  I wy twierdźcie, prosimy, że się to tak stało. 
  Toż niechaj wszyscy wasi towarzysze prawią, 
  Niechaj się leda bajki z ust waszych nie jawią. 
   To złoto między wszytkich niech idzie do działu. 
 130 Jeśli was pytać będą, co się stało ciału, 
  Że w swym grobie nie leży — wszyscy się zawczasu 
  Nauczcie: „Żadnegośmy zgiełku i hałasu 
  Nie czuli, lecz tak wielkiej ufający skale, 
  Ci spali, drudzy poszli, wszyscyśmy niedbale 
 135 Strzegli, kiedy uczniowie, zakradszy się cicho, 
  Wezmą z grobu na nasze Jego ciało licho”. 

C h o r b a l  
  A rotmistrza wydamy? Jemu szyję utną! 
  Ja nie mogę zezwolić na tak rzecz okrutną. 
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  Razem we dwoje grzeszyć: i zabić, i kłámać? 
 140 Nie dam tu swojej cnoty nikomu przełomać! 

S a n g a  
(biorąc worek z pieniądzmi) 

  Nie trzeba nam tak wiele dyskurować o tem: 
  Ani my, ani rotmistrz przypłaci żywotem. 
  Nie nasza rzecz w starszych się rządy wdzierać, raczej 
  Słuchać ich. Bogdaj zabit, kto powie inaczej, 
 145 Tylko że kiedyśmy spać tu i ówdzie padli, 
  Apostołowie Jego ciało to ukradli. 
  Jeśli o co, otóż te pokażemy drągi, 
  Co kamień windowali, długie na dwa siągi. 
  Już to na się bierzemy pod przepadkiem winy, 
 150 Że insze uszu waszych nie dojdą nowiny. 

C h o r b a l  
  Przynamniej nam poprawcie za to kłamstwo myta, 
  Ledwie by to nam trzema płaca należyta; 
  Cóż, kiedy to na drobne w dział pójdzie kawałki, 
  Nie wiem, dostanieli się na kwartę gorzałki. 

K a j f a s z  
 155  Jakośmy tego wdzięczni, odważni żołnierze, 
  Wam z osobna wyświadczyć przyrzekamy szczerze, 
  Że pokój w Jeruzalem, który nie pomału 
  Kwoli Jezusowemu chwiać się począł ciału, 
  Zatrzymacie, o co was prosim, i po wtóre 
 160  Kontentacyja będzie; nie pieniądze, które 
  Teraz od nas bierzecie. I tych więcej damy, 
  I o promocyją się prędko postaramy. 
  Już nam rotmistrz obiecał gęby nie otwierać 
  Ani przed prawem o to trzeba się rozpierać. 
 165  Wszystko na was należy, wy się sami strzeżcie; 
  W jedno słowo — stąd wasze, stąd i nasze szczeście. 
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(Skoro tu żołnierze wyńdą) 

A n n a s z  
   To pierwsza, chwała Bogu, jeszcze drugiej trzeba. 
  Łakomy dla pieniędzy odstąpi i nieba. 
  Jeszcze by apostołom kunszt jaki wyrządzić: 
 170 Kędy się kolwiek zjawią, brać i zaraz sądzić, 
  Nie dając im rozwodu, bez wszelkiej wymówki. 
   Aleć i owe w mieście były białegłówki, 
  Co z Jezusem chadzały, gdy jeszcze był żywy, 
  I takież też sprawiły między ludźmi dziwy, 
 175 Że z nimi naprzód anioł na samym świtaniu, 
  Potym mówił i Jezus już po zmartwychwstaniu —  
  Twierdziły i rozliczne przydały przysięgi. 
  Trzeba by im to zganić rózgami u pręgi. 
  Już ja na to będę miał pilne oko, i wy 
 180 Pomóżcie mi �po�tłumić wschodzącej pokrzywy. 

G a m a l i j e l  
   Mów waszych przy takowym słuchając postępku, 
  Jako by nie mógł łacno po nici dojść kłębku? 
  Zacni ofiarownicy, kapłani i sędzie, 
  Widzę, że w większym u was prywata jest względzie 
 185 Niżeli Boskie rady — albo rozum, abo 
  Słuch mój, wiekiem znużony, pojmuje to słabo. 
  Zda się, że pewnie wiecie, a przyznać i sami 
  Nie chcecie, i żołnierzom t�o� obietnicami, 
  To pieniądzmi bronicie, co widzieli okiem, 
 190 Jawnie wyznać. Jamci już jednym w grobie krokiem, 
  To jednak uważywszy, co mnie, choć z daleka, 
  Dochodziło o tego uczynkach człowieka, 
  Przydawszy, co się działo koło Jego męki, 
  Nie chciałem tej krwie na się i na swe brać wnęki. 
 195  Co On chorych uleczył, co umarłych z grobu 
  Obudzieł! Jakiegoż wżdy chcieliście sposobu, 
  Jakowych prawdziwego Mesyjasza cudów? 
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  Żeby Bóg z nieba zstąpił dla naszych talmudów? 
  Boję się, że ślepotą i waszym uporem, 
 200 Nie On winien, że zginął tak haniebnym morem. 
  Teraz, mając przed sobą oczywiste świadki, 
  Że wstał z martwych, każe�cie� twierdzić, że w ukradki 
  Wyjęli Go uczniowie. Gdzie się to z rozumem 
  Zgodzi, żeby grób stróżów otoczony tłumem 
 205 Wykraść? Żeby tak srogi kamień z �n�iego zwalić 
  Trzej albo czterej mogli? Któż by się też chwalić 
  Z tym kazał, że tak spali? Zaś by na obierze 
  Nie szli katu swywolni i gnuśni żołnierze? 
   Lecz kiedy się już stało, trudno tego zleczyć, 
 210 Ja też jeden wam wszystkim nie śmiem w oczy przeczyć. 
  Radziłbym z miejsca mego, żeby nie tak srodze, 
  Nie tak nagle tej sprawie przybierano wodze. 
  Jeśli ją sam Bóg począł — próżna nasza praca, 
  Jeśli człowiek — jako się na lodzie wywraca 
 215 Zbudowana machina przed gorącem słońca, 
  Tak patrzcie — bez fatygi, bez kosztów — jej końca. 
   Był za mojego wieku, także rodem z Judy, 
  Teodas, frantowskimi który wonczas cudy 
  Wielką rzecz Izraela do siebie przywabił, 
 220 Lecz skoro go starosta poimawszy zabił, 
  Rozsypali się owi, co wiedzieć gdzie który. 
  W kilka lat po nim Judasz Galilejczyk wtóry 
  Takimże się prorokiem między ludźmi zrobił, 
  Także podobnych sobie uczniów przysposobił. 
 225 Zginął i ten niedługo, i jego złe siemię. 
  Cóż było dalej? Niedźwiedź zdechł, dudy o ziemię.    
   Nie ma gruntu, kto prawdy choć uchybi tylkiem: 
  Prawda jest córką czasu, czas nieprawdzie wilkiem. 
  Zginie Bogu przeciwny; kto się z Bogiem zgadza, 
 230 Pewnie wygra, niechaj mu cały świat przeszkadza. 

A n n a s z  
   Czas wieczerzy niech koniec uczyni tej bajce. 
  Nie byłoby roboty, tylko liczyć zdrajce. 
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  Pójdzie Jezus za Judą i za Teod�a�sem, 
  Z ludźmi swojej faryny, upewniam. Tymczasem, 
 235 Nim obrusy położą, proszę do pokoju —  
  Po tej pracy chłodnego zażyjem napoju. 
  Końca niemasz, kiedy się rozgadają starzy: 
  Dziesięć bab upornego człeka nie przeswarzy. 

A K T U  P I Ą T E G O  P E R S O N Y: A kt  piąt y  

 Lu c y p e r  
 B e l i j a l  
 G r y g a  
 A n i o ł  
 [Śm i e r ć] 
 [Ży w o t] 
 C h o r u s  

Lu c y p e r  
  Któż się tego spodziewał od zwiedzenia Ewy, 
  Że Bóg tę marną glinę, te śmieci, te plewy 
  Miał tak wysoko cenić i sam �z�stąpić z nieba, 
  Cierpieć, umrzeć sromotnie i iść do pogrzeba? 

B e l i j a l  
 5 A nasza praca wniwecz, którąśmy aż poty 
  Podejmowali koło człowieka, niestoty. 

Lu c y p e r  
  Takem i ja rozumiał, że nam ten świat dadzą 
  W nagrodzie, kiedy nas tu z nieba wyprowadzą; 
  Że Jehowa z ludzkiego rodzaju się samem 
 10 Z jego ukont�ent�uje dziećmi Abrahamem. 
  Aż ono, widzę, ten płaszcz zakrojono szerzéj. 
  A ty, Gryga, w żelaznej co robisz obierzy? 
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G r y g a  
  Co robię? Ato siedzę. Twojej głupiej buty 
  Przypłacam tu za garło łańcuchem przykuty. 

Lu c y p e r  
 15 Któż cię to tak częstował, kto przykuł do ściany? 

G r y g a  
  Pytasz, jakbyś nie wiedział: �οn� Ukrzyżowany 
  Naszedł w nocy na piekło, aniołów z Nim kupy. 
  Naprzód wrota żelazne wyłomał i słupy 
  (Waszmość-eś i z inszymi uciekł, mości książę), 
 20 Potym nam wszytkich więźniów z obierzy wywiąże. 
  Zdechł Pluto, umi�l�kł Ce�r�ber; scylle i gorgony, 
  Zd�re�wniawszy, swoje pod się chowali ogony. 
  Nie snuje się Iksyjon uplątany w kole, 
  Nie ssie wargi Tantalus przy obłudnym stole. 
 25 Nie szarpał sęp wątroby do skały przybitem 
  Tytyjuszu i wody nie czerpały sitem 
  Belidy ani Syzyf bez wszelkiego skutku 
  Wielki kamień windował w górę pomalutku. 
   Kiedy tam i sam chodzą, aż własny on Michał 
 30 (Poznałem go prawdziwie), co nas z nieba spychał, 
  Obaczył mnie pod ławą, choć w ciasnym kąciku: 
  „A tuś, sprosna gadzino! Tuś mi, sadowniku! 
  Gdzieżeś podział wężowy łupież swego grzbieta? 
  Umiałeś Ewie Boskie tłumaczyć sekreta, 
 35 Umiałeś jabłkiem w raju błaźnić jej ubóstwo, 
  Obiecować, jakbyś był w świętej radzie bóstwo. 
  Pódź jeno sam, cześniku!” — Tu, jak psa za uszy 
  Wywlókszy mnie, szkaradnym oszczepem zagłuszy. 
  A potym, gdy w tak srogim zamykał łańcuchu, 
 40 Rzekł: „Za chwilę też sobie �po�siedzisz, zły duchu!” 
  A mnie się już tak ciężkie uprzykrzyło brzemię —  
  Ej, mój kochany panie, proszę, wyręczże mię! 
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  Wszak wiecie, o co takie dziś cierpię karanie: 
  Żem we wszytkim uczynił wasze rozkazanie.  

Lu c y p e r  
 45  Jakoż cię ja mam ręczyć?  
   I mnieć by on chciał męczyć! 
  Ale wiem, co uczynię, i wet oddam wetem. 
  Pozna Bóg, że ja jeszcze Jego się dekretem 
  Nie cale kontentuję, że mię wypchnął z nieba. 
 50 Jeszcze mnie tak dalece poturać nie trzeba. 
  Jeszcze tego dokażę, że śmierć Jego Syna 
  Dziesięć zbawi — stu będzie do piekła drabina. 
   Zasmakuję pijaństwo, zmierżę mężom żony, 
  Zniecę swary, niezgody, plotki i gomony, 
 55 Pychę i ambicyją, łakomstwa, zazdrości, 
  Gusła, czary i wszytkie grzechów obrzydłości, 
  Wszystkich pożądliwości wszetecznych ponęty, 
  Opaczne Chrystusowej nauki wykręty. 
  Rozsieję herezyje, namieszam kąkoli 
 60 W pszenicę i wszelakie miejsce dam swejwoli, 
  Obrzydzę im biskupy, obrzydzę kościoły; 
  Karczmy, wiechy, zantuzy — te im dam za szkoły. 
  Wszystko, co było grzechem, w zwyczaj im obrocę, 
  Cnotę i politykę na nice wyszpocę. 
 65 Krótko: Stary i Nowy, obadwa Zakony 
  W bajki ludziom przetwor�z�ę albo zabobony. 
   Powabny Świat i krewkie instrumentem Ciało, 
  Które zawsze z natury do złego się miało,  
  Tymi, tymi skoro myśl i serce zaślepię, 
 70 Najbrzydszy grzech w człowieka śmiertelnego wlepię. 
  Zasmakuję rozkoszy, obrzydzę pokutę, 
  A na miejsce pokory taką wszczepię butę, 
  Że cnota wstydem będzie. Rzadki kto o niebie 
  Pomyśli, nikt �nic� widzieć nie będzie do siebie. 
 75  Dla powierzchownej formy nabożeństwa będą, 
  Które usta bez serca pacierzem odbędą. 
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  Wstać z grzechów nie pomyślą, lecz Bogu w nadgrodę 
  Posty, dróżki, suchoty i święconą wodę 
  Przyniosą, przez jałmużny drudzy i obrazy, 
 80 Świece, pompy, muzyki zgładzą swoje zmazy. 
  Ślepi, że chociażby kto wszystko, co miał, wydał, 
  Choćby nie tylko pościł, ale się nie wstydał 
  Na każdy dzień biczować, choćby wszytkie cnoty 
  I dobre miał uczynki — daremne pozłoty, 
 85 Daremne umartwienia i jego prezenty, 
  Jeśli choć jednym grzechem śmiertelnym ujęty. 
  Chociaż to wszystko dobre, chociaż miłe Bogu 
  Z czystych rąk i, jakom rzekł, bez grzechu nałogu —  
  Ofiara dla zasługi, ale nie za złości. 
 90  Ja w tym, że człek, w nadzieje tych powierzchowności, 
  Mając ich pewną taksę, będzie grzeszył śmiele. 
  Tak chodząc od spowiedzi jako kruk z kąpiele, 
  Jedno będzie przed księdzem prawił aż do śmierci 
  I z mojej się na wieki nie wyleni sierci. 
 95 Wiarę w ludziach i miłość, i nadzieję zgaszę; 
  W kogo grzechu nie włudzę, to cnotę wystraszę. 
  Gdy złym dobrze, dobrym źle czynić nie przestanę, 
  Któż się nie da przerobić na taką odmianę? 

B e l � i j a l �  
  Dobra nasza, o panie! Jeszcze mamy owe 
 100 Z dziesięciorgiem przykazań Boskich Mojżeszowe, 
  Które był rozgniewany połamał, tablice: 
  Odciąwszy „nie”, wnet wszystko obrócim na nice. 
  Czego ja sam dokazać obiecuję ślubem 
  I dziś się zaraz zniosę �o tym� z Belzebubem. 

G r y g a  
 105  A ja —  długoż u tego pokutuję kołku? 
  Co pan zgrzeszył, na chudym pomścić się pachołku? 
  Już bym został proboszczem, lecz nie umiem czytać 
  Kazania, a dopieroż pacierza nie pytać. 
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  Do spowiedzi bym się zszedł i wiedziałbym, co z tem 
 110 Czynić, nie dręcząc ludzi niepotrzebnym postem. 
  Alebym ich nowego dekalogu uczył, 
  Żeby kożdy swe ciało jak najlepiej tuczył: 
   Nie będziesz kradł —  
   Nie będziesz jadł. 
 115  Nie będziesz zbijał —  
   Nie będziesz pijał. 
   Nie będziesz cudzołożył —  
   Nie będziesz się mnożył. 
   Nie będziesz przysięgał krzywo —  
 120  Nic nie będziesz miał jak żywo. 
   Nie czci ojca ani matki, 
   Wydrzesz im wszytkie dostatki. 
   Świ�a�d�c�z gębą, choć broni serce, 
   Kwoli gorzałki kwaterce. 
 125  Nie święć święta i niedziele, 
   Nie bywaj nigdy w kościele. 
   Nie będziesz pragnął cudzego —  
   Pewnie nie pożyjesz swego. 
  A kto to wszytko ziści, co się rzekło, 
 130 Niech sobie pewnie obiecuje piekło. 
   Z taką regułą prebendę, 
   Jeśli się trafi, osiędę. 
   Pewnikiem z ciężkiego żalu 
   Opętam babę w szpitalu, 
 135  Ale z tak długiego postu 
   Mały bym wczas miał po prostu, 
   Po jusze i rzepie suchéj 
   Niezdrowe cierpiąc zaduchy. 
   Dziś w piekle starszyzna nasza 
 140  Częstuje pana Judasza —  
   Pójdę do niego wesoły, 
   Wypiję z pół garca smoły. 
   Jednak i tę linę grubą, 
   Co mu duszę tylną szrubą 
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 145  Wygnała, wziąć z sobą muszę, 
   Przyda mi się jeszcze, tuszę. 
   Na was to, na was ta sfora, 
   Coście się dziś, ongi, wczora 
   Swoich spowiadali złości, 
 150  Co gorszych tając w skrytości. 
   Żegnaj się ty, jako raczysz, 
   Wrychle mnie po się obaczysz —  
   I krzyż mu pomoże mało, 
   Co się biesu obiecało. 

A n i o ł  
 155 A jeszcze grozisz, zły duchu? 
  Poczujesz ten oszczep w brzuchu. 
  Pójdęli i przy tym słupie 
  Obiedwieć oczy wyłupię. 

Ś m i e r ć  
(sama z sobą) 

   Już to tysiąc lat następuje piąty, 
 160 Jako dalekie te�go� świata kąty 
  Wszerz i wzdłuż ostrzem nieuchronnej brzytwy 
  Pustoszę. Żadne grozy i modlitwy 
  Miejsca nie mają, ani się fortunie 
  Akomoduję: purpury i gunie 
 165 Jednako idą pod moje nożyce. 
  Nie dbam na miłość: ani tu rodzice 
  Syna, ani tu wyjmą siostry brata, 
  Ani tu afekt, ani płeć i lata 
  Płacą, ani tu przez lament, przez wota 
 170 Smutna rodziców wyprosi sierota. 
  Równo ziemiany, równo kładę grofy, 
  Równo nieuki proste z filozofy. 
  Ani urody, ani tu urzędu, 
  Ani grzech, ani cnota znajdzie względu. 
 175 Cesarze, króle, książęta, hetmani, 
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  I gospodarze, i stalą odziani 
  Żołnierze, i pan, i sługa, bez braku 
  Wieku i stanu, do mojego saku 
  Lecą pokosem. Laicy i księża, 
 180 Ani biskupi mojego oręża, 
  Ani papieże ujdą. Z krzesła, z tronu, 
  Z konia i łóżka, świata i zakonu, 
  Z kolebki wezmę. Ani na katedrze 
  Sfolguję: wszędzie moja się broń wedrze. 
 185 Nie ruszą mnie łzy, nie zmiękczą mnie treny —  
  Jednej u mnie płacz i muzyka ceny. 
  Ślepam na okup, głucham na wywody, 
  Nie znam sieroctwa, nie uważam szkody. 
  Czas, nie czas, dobry, zły, chory i zdrowy —  
 190 Pódźcie, młodzieńcy i panny, i wdowy. 
  Nie minę baby i starego dziada, 
  Przeto niechaj się co tydzień spowi�a�da. 
   Piękny był Parys, Absalon kochany 
  U ojca, Sams�o�n siły niesłychanéj, 
 195 Mądry Salomon, Aleksander sławny, 
  Bogaty Krezus, Justynijan prawny, 
  Chytry Ulisses, Herkules był śmiały, 
  Lekarstwa nieba Galenowi dały, 
  Mowny Cycero, Polikrates na tem 
 200 Bez równego był świecie fortunatem, 
  Mężny Achilles, Nero, choć tak dumny —  
  Wszyscy ci jednym pasmem szli do trumny. 
   Darmo się w morzu i Egeusz narza, 
  I w słup kamienny Nijobe przetwarza; 
 205 Po miłym synu niech się Rachel topi 
  We łzach; i dzieci, i dorośli chłopi, 
  Gdy zamierzone docieką zegarki —  
  Lecą w grób, żadne nie idą frymarki. 
  Nieporuszone Boskie są dekreta. 
 210 Żeby Alcestis miała za Admeta 
  Umierać — bajka. I kwoli muzyce 
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  Mężowej powstać z grobu Ewrydyce —  
  Bajka. Alcydas żeby miał w grób wchodzić 
  I tam miał duszę jakąś oswobodzić —  
 215 Wszystko to bajki. Cokolwiek się ruszy, 
  Lubo na wodzie, lubo to na suszy —  
  Jam Śmierć! Nikt mojej nie może ujść kosy. 
  Same jej tylko wyjęte niebiosy. 
  A kto nią padnie, już mu do Żywota 
 220 Na wieki wieczne założono wrota, 
  Bo znowu w ziemię, jako z ziemie wstało, 
  I w popiół idzie wszelkie ludzkie ciało. 
  Tak srogim jadem Adam z Ewą struci, 
  Że się z swego snu nigdy nie ocuci. 

Ży w o t  
(wszedł do Śmierci) 

 225  Nu, jedno nie tak przecie srogo, moja pani, 
  Bo się najdzie, kto wam to bezpieczeństwo zgani! 
  Trafiła (katowskiego instrument rzemiosła) 
  Twoja kosa na kamień. Już jej żadna osła 
  Nie pomoże, żadnym jej nie naostrzysz głazem. 
 230 Jeszcze powiem gorszą rzecz: onegdajszym razem, 
  Którym Jezus na krzyżu od twej ręki ginął, 
  Mało na tym, że ostrze twojej kosy zwinął, 
  Ale i ciebie zabił. Już tylko do czasu 
  Twej mocy, i ci wszyscy z ziemnego tarasu 
 235 Żywo wstaną, którycheś zabijała srogo, 
  I już wiecznie nie umrą. Ty musisz, niebogo. 

Ś m i e r ć  
   A to zaś co za kawy, co słyszę za plotki? 
  Przez jakież by umarli wstawać mieli środki, 
  Których ja, jak Bóg sobie powierzoną duszę 
 240 Odbierze, ciała w popiół i w drobny proch kruszę? 
  Jednych-em ptakom, drugich rybom dała w żerze, 
  Inszych zjadły bestyje, inszych ogień w perze 
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  Obrócił i wiatr rozdął. Co wiedzieć, gdzie który 
  Rozniosły proszek ryby albo ptacy pióry? 
 245  A on dekret rajski w co, który Bóg ferował? 
  Któż wżdy za grzech Adamów, pytam, pokutował? 
  Plotki to, jakom rzekła, a że idzie o cię, 
  Co byś rad widział, prawisz, mój miły Żywocie. 
  I Jezus leży w grobie jako zdjęty z krzyża: 
 250 Mocy mej żadne ciało i czas nie ubliża. 

Ży w o t  
   Niewiele, miła pani, ważycie na szpiegi: 
  Dwa tylko, dwa (a i te niespełna) noclegi 
  Odprawiwszy, wstał z grobu Jezus on umarły. 
  I choć się bramy przed Nim piekielne zawarły, 
 255 Musiał Go puścić i grób, i żelazne wrota, 
  Kiedy dziś, wstawszy z martwych, przeszedł do Żywota. 
  Nie tylko, że sam żyje, lecz na górne sfery 
  Prowadzi diabłu z gardła wydarte jasery. 
   Tenci to, Ten, co Adam w raju był zawinił, 
 260 Dosyć sprawiedliwości Boskiej zań uczynił. 
  Przyoblókszy człowieka, umarł i do grobu 
  Wszedszy, dziś powstał, żeby tego się sposobu 
  Wszyscy ludzie trzymali: wchodząc w Jego stopy, 
  Współ z Nim nad niebieskimi wiecznie żyli stropy. 
 265  Co do ciała ludzkiego: lub ryby, lub kruki, 
  Lub zwierz pasł to drapieżny, lub w grób, lub na sztuki 
  Poszło, lubo rozsute po świecie popiołem, 
  Tymże znowu, czym było, zlepi się żywiołem. 
  Choć w różne kształty poszła, nie mogła się psować 
 270 Materyja. Gdy mistrz jest, wolno przeformować. 
  Cóż Bogu trudniejszego, czy rzec: „St�a�ń się, świecie”, 
  Czy: „Niech się każda dusza w swoje ciało wplecie”? 
  Jeśli się stał z niczego i był Mu posłuszny 
  Wielki świat, cóż lepianka i ten domek duszny? 
 275 Nie ma się zaraz skleić, mając już gotowo 
  Formę i materyją, gdy Pan rzecze słowo? 
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   Małym punktem na Boskiej cały ten świat dłoni, 
  Bo tysiąc mil człowieczych jeden włos zasłoni; 
  Rychlej niż chybka kryje powieka źrenice 
 280 Obiedwie, anioł jego przemierzy granice. 
  Alboż mało umarłych, coś ich, kacie, wmiesił 
  W ziemię, chodząc po ziemi tenże Jezus wskrzesił? 
  Dopiero swoje grozy ujźrysz jak na ledzie, 
  Skoro cię, czarta, piekło w tryumfie powiedzie. 

(Tu Śmierć, w grób zajźrawszy, ciśnie kosę i rzecze) 

[Śm i e r ć] 
 285 A cóż mi już po tobie, nikczemne oręże, 
  Kiedy znowu ożyje, chociaż nim kto lęże! 
  Lepiej mnie było w takie nie wdawać błazeństwo. 
  Więc kiedy się człowieku tak nieposłuszeństwo 
  Przepiecze, którego się był dopuścił Adam, 
 290 I ja, i ja dziś Bogu służbę wypowiadam. 
  Wiem, że będzie potrzebny jeszcze do wieczora, 
  Ale ze mnie nie może mieć egzekutora. 

C h o r u s  
  Chwała Tobie, Jezu Chryste, Panie, 
  Za chwalebne Twoje zmartwychwstanie 
 295 I że przez świętej krwie Twej okupy 
   Nie pójdziemy Śmierci w łupy. 

  Pojedynek przegrała z Żywotem 
  I nic się jej nie boimy potem, 
  Bo na nasze bystrą kosę ciała 
 300  W Twoim ciele zepsowała. 

  Któż by to rzekł, o nasz Jezu święty, 
  Że Śmierć, nieprzyjaciel nasz zawzięty, 
  Umrzeć miała, że okrutne piekło 
   Przed obliczem Twym uciekło? 
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 305 Chwała Tobie, Jezu Chryste, Panie, 
  Że wziął koniec płacz i nasze łkanie, 
  Żeś nam na tak jadowite strucie 
   Podał lekarstwo w pokucie. 

  I nie ujźrysz na swych ranach blizny, 
 310 Znaku krwawej dla nas robocizny: 
  Żebyś nas mógł na wieki uleczyć, 
   Dałeś się, Boże, skaleczyć. 

  Kędyż teraz żądła Śmierci srogiéj? 
  Już zarosną i piekielne progi, 
 315 Już do miłosierdzia nasze złości 
   Przeszły od sprawiedliwości. 

  Niechajże Cię wszystkie ziemskie kraje, 
  Póki świata, póki wieków staje, 
  Błogosławią wszelakim sposobem, 
 320  Żeś zgwałcił Śmierć, piekło z grobem. 
Epi l ogu s �

E P I L O G U S  

   Takci z martwych powstawszy nasz Pan tej, cośmy ją 
  Odprawili, podobną sprawił komedyją 
  Z czarta, z piekła i z Śmierci, a niewierne Żydy 
  Na obelgę i wieczne przyprowadził wstydy. 
 5 O, szkarada ślepoto! Takli mogło wiele 
  Łakomstwo w Mojżeszowym duchownym Kościele, 
  Że się bojąc o swoje doroczne prowenty,  
  Nie chcieli Mesyjasza przyjąć (choć był święty 
  W uczynkach, mocny w sprawach, chociaż czynił cuda), 
 10 Żeby od nich nie odwiódł żydowskiego luda? 
   Wielekroć Go kusili obłudnymi słówki, 
  Wielekroć nań stawiali chytre samołówki, 
  Nawet nań i kamienie — godną swego rodu 
  Armatę — nie mający inszego wywodu 
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 15 Na prawdę, porywają, jako pies ów czyni, 
  Kiedy rzucony kamień kłem głodze i ślini. 
  Na ostatek bezbożnym dekretem z ratusza 
  On zbór ludzi przeklętych umrzeć Go przymusza. 
   Długoć tam szatan, długo u siebie rozbierał, 
 20 Jako by Ten, co inszych wskrzeszał, sam umierał; 
  Aż skoro nań bezbożnych Żydów ręce rzuci —  
  Umarł, pogrzebion Jezus, swe wierne zasmuci.  
  Tryumfuje po piekle, do tegoż i księżą 
  Żydowską budzi, że Go w tym ciele zwyciężą. 
 25 Zwyciężą, niosąc zgubę swemu pokoleniu, 
  A miasta ich nie został kamień na kamieniu. 
   Sławni oba malarze, Zeuzys z Farrazem, 
  Który się z nich piękniejszym popisze obrazem,  
  Poszli z sobą o sztukę. Tamten grona winne 
 30 Tak potrafił, że krucy i ptaszęta inne 
  Jakoby do pewnego spuszczały się żeru 
  Do onej jego teki z płótna czy z papieru; 
  Już był pewien wygranej. Długo i ów myśli, 
  Różne głową figury, różne pędzlem kryśli. 
 35 Mógłby równą, lecz większej dokazać chce sztuki, 
  O kogo chce mędrszego kusić się niż kruki. 
  Toż wszelakie koncepty kinąwszy na stronę, 
  Welum albo zieloną maluje zasłonę, 
  Lecz tak dobrze, choć kunsztem wyrazi ją prostem, 
 40 Iże się materyją zdała, nie pokostem. 
   Czas na ratusz, malarze, gdzie w siedzącej radzie 
  Już znajome Zeuzys wszytkim frukty kładzie. 
  Wraz się widzieć napiera, co przyniósł Farrazy; 
  Welum widząc, zawiedzie palce kilka razy, 
 45 Chcąc zemknąć i obaczyć, jaka pod nim sztuka, 
  A postrzegszy, że się sam tak bardzo oszuka, 
  Przyzna prymat owemu, bowiem, wszystkich zgodą: 
  Leda czym się do sieci głupi ptacy zwiodą —  
  Człowieka, a dopieroż mistrza w sztuce jego 
 50  Podejść albo ułowić to rzecz jest mądrego. 
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  Cóż rzeczesz, gdy kto diabła umie wywieść w pole, 
  Który pierwsze ćwiczenie w niebieskiej miał szkole. 
   Powiesił Bóg swój owoc w raju na jabłoni 
  I surowo zakazał człeku siągać do niéj; 
 55 Tak go pięknie maluje, tak zaleca długo 
  Piekielny on Zeuzys, diaboł, w gębę mu go 
  Kładąc, że głupi gawron, gdy mu sroka rzekce —  
  Adam, mówię, i Ewa — poważywszy lekce 
  Strach Śmierci, która w Boskim czekała ich gniewie, 
 60 Padli oślep na onym zakazanym drzewie. 
  Barzo się stąd kokoszył, barzo diaboł srożył, 
  Że człeka, którego Bóg nieśmiertelnym stworzył, 
  Jako głupią ptaszynę marnym zwiódszy wetem, 
  Siecią i śmiertelności przyodział dekretem. 
 65  Minę potop, nie wspomnię sodomskiego perzu: 
  Cztery tysiące roków jako w tym więcierzu 
  Dyszał naród człowieczy; nie mógł jego skazy 
  Wycierpieć dłużej Jezus, niebieski Farrazy. 
  Zstąpił z góry i obraz przedwiecznego bóstwa 
 70 Siermięgą śmiertelnego ciała i ubóstwa 
  Okrywa jako welum i zasłoną, żeby 
  Śmiercią swoją mógł ludzkie zatrzymać pogrzeby. 
  Pokutujących wiecznym upewnił żywotem, 
  Dawszy Krew i swe Ciało na grzech antydotem. 
 75  Patrzy diaboł na cuda i Jego postępki —  
  Wszystkie sidła i nici, idą na wspak kłębki: 
  Słucha Go wiatr i woda, i natura sama. 
  Myśli: „Nie może Ten być zrodzony z Adama; 
  Grzechy ludziom odpuszcza, Bogiem Ten być musi”. 
 80 To Go głodem, to próżną ambicyją kusi, 
  To Mu na dół spaść każe z kościelnego dachu, 
  Pisma przywodzi, ale dać nie może szachu. 
  Potym sam z sobą: „Gdyby Ten był — prawi — Bogiem, 
  Nie jadłby, nie pił, nie był tak barzo ubogiem; 
 85 Nie cierpiałby takich krzywd, nie płakałby ani 
  Uciekał, kiedy się nań Żydzi wyuzdani 
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  Porwali do kamieni. Musi On być człekiem, 
  Ale świętym, który się nie zgodzi z tym wiekiem”. 
   Taka dysputacyja całe lat półczwarta 
 90 Bawieła, póki Chrystus żył na ziemi, czarta. 
  Tedy się na ostatek pokusa odważy: 
  Siągnie i z tego welum Chrystusa obnaży. 
  Zdziera z Niego (o, nader srogie bezpieczeństwo!) 
  Tę śmiertelną zasłonę bóstwa — człowieczeństwo. 
 95  Zdjęte z krzyża do grobu niosą ciało Boże; 
  Tryumfując, w swej skórze zmieścić się nie może 
  Zły duch; aż dziś dopiero, skoro Pan nasz ożył, 
  Piekło zburzył, grzech zniszczył, Śmierć trupem położył —  
  Postrzegł, że przegrał, że go uprzedzono metem: 
 100 Ustępuje wygranej. I acz to sekretem 
  Żydzi chcą mieć, Bóg nie chce. Próżno na ratuszu 
  Tłumią, co ato i dziś waszych doszło uszu, 
  Cośmy w tym pokazali krótko dyjalogu. 
  Wam dzięka za słuchanie, wieczna chwała Bogu! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E K S  

 
 

 





 
 
 
 
 

�D�alogus� de resurrect�one 
D[om�]n� n[ost]r� Jesu Chr�st� 

 
 

[Prologus] 

  Proszę, posłuchajcie mało, 
  Powiem wam, co się dziś stało. 
  Mamy rozkoszne wesele,     
  O czym wie ludzi barzo wiele. 
 5 Pokazał cud znamienity 
  Chrystus, który był zabity 
  Trzeci dzień przed Wielkanocą — 
  Dziś zmartwychwstał dziwną mocą, 
  A tak się srogo postawił, 
 10 Że wszytkich strachu nabawił. 
  I stróże, co grobu strzegli, 
  Nie wiedzieć, gdzie się rozbiegli,    
  Bo miasto dobrej zapłaty 
  Przyjdą pewnie do utraty. 
 15 I ci się strachu nabrali, 
  Bodajby gardła nie dali: 
  Bo choćby chcieli zataić, 
  A na zwolenniki zmówić, 
  Mówiąc, że: „W nocy przypadli, 
 20 A nam Go z grobu ukradli”,     
  Tedy pewne znaki mamy, 
  Na czym się nie oszukamy, 
  Iże anioł zstąpił z nieba,     
  Grób otworzył, jak potrzeba; 
 25 Stróże jasnością zaślepił, 
  Pieczęci zaś tak przylepił. 
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  Dusze z piekielnej ciemności 
  Wyprowadził �w� niewinności1,    
  Którzy sześć wieków cierpieli, 
 30 Ochłody jednej ni mieli. 
  Jednak ich płaczliwe głosy 
  Przenikały pod niebiosy — 
  Onych krzykliwe wzdychania, 
  Które mieli bez przestania: 
 35 „Aby rozerwał niebiosa, 
  Żeby ta naświętsza rosa 
  Do nas się rychło spuściła, 
  Stąd nas rychło wyzwoliła”. 
  A toż teraz ten czas przyszedł,     
 40 Gdy od Boga Ojca wyszedł 
  Syn od wieków narodzony 
  Do żywota czystej Panny.    
  Ten upadek ludzki naprawił, 
  Nas wszytkich z piekła wybawił, 
 45 Gdzie i umarłych niemało 
  Z grobów swoich powstawało, 
  Które na oko widziano 
  I w mieście ich poznawano. 
  A my na pamiątkę Jego 
 50 Zmartwychwstania, Pana swego, 
  Z tryumfy rozmaitymi      
  Pana Jezusa pochwalmy. 
  Onoż i Maryje idą,      
  Już Go w grobie nie najdą. 

                              
�
� ������	
�
��z niewinno�ci ��������
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[Dialogus] 

  Personae  

   Maria Magdalena 
   Maria Jacobi et Maria Salomea 
   Angelus 
   Pilatus 
   Judas 
   Diabolus 

M a r i a  M a g d a l e n a  
  Pódźmy do grobu Pana naszego, 
  Pomażemy święte ciało Jego, 
  Przedtym niźli zmartwychwstanie. 
  Wspomóżże nas, wszechmocny Panie. 

M a r i a  J a c o b i  
 5 Trzeba by się nam naradzić, 
  Jak by kamień odprowadzić, 
  Którym nie tylko grób zawalono, 
  Ale go też i zapieczętowano. 

M a r i a  S a l o m e a  
  Za tam zwolenników obaczemy 
 10 Abo też strażą czym podarujemy, 
  Że nam tylko do grobu otworzą, 
  A my wnidziem za pomocą Bożą. 

M a r i a  M a g d a l e n a  
(przybliży się do grobu, rzecze) 

  Onoż już grób otworzono, 
  Ba, i kamień odwalono! 

M a r i a  J a c o b i  
 15 Alboć Go gdzie przeniesiono? 
  Barzo by nas oszukano. 
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M a r i a  S a l o m e a  
(zajrzy w grób, zlęknie się, zawoła) 

  Przebóg, wżdyć sam barzo jasno! 
  Jestci sam ktoś, a wżdy straszno. 
  Zda-ć się coś osobliwego: 
 20 I nie żadnyć, a strach z niego. 

A n i o ł  
(z grobu wyjrzy, ofuknie) 

  Cóż jest, czegoż się boicie? 
  Albo Bogu nie wierzycie? 
  Nimaszci sam nic strasznego 
  Na miejscu Syna Bożego, 
 25 Którego, widzę, szukacie, 
  Ale Go tu już ni macie. 
  Wstałci z martwych, jak powiedział, 
  I będzie to każdy wiedział  
  Ono miejsce, kędy leżał.     
 30 Do Galilejej pobieżał; 
  Tamże za nim prędko idźcie, 
  Zwolennikom to powiedzcie. 

(Tu Maryje staną przy grobie, poczną śpiewać Surrexit po polsku; 
wtym Piłat przydzie, będzie się przechodził około grobu i rzecze) 

[P i ł a t] 
  Cóż się tu nowego stało?   
  Gdzież się stąd ciało podziało?   
 35 Jam tu kamień z pieczęciami 
  Kazał włożyć, wiecie sami. 
  Stróże tu w nocy leżeli, 
  A kędyż się rozbieżeli? 
  Czy ich stąd wygnali święci? 
 40 A gdzież i moje pieczęci, 
  Którem był kazał przyłożyć? 
  I musiał ten Chrystus ożyć, 
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  Bom też słyszał rozruch w nocy –  
  Dziwnej ten był człowiek mocy! 
 45 I mój rotmistrz mi powiadał, 
  Iż gdy na krzyżu umierał, 
  Słońce gasło, ziemia drżała, 
  Zasłona się oberwała, 
  Co była wpośród kościoła. 
 50 Coś dziwnego beło zgoła: 
  Opoki się popadały, 
  Jakiś-ci beł strach niemały. 
  Nuż powiadali mi Żydzi, 
  Że jeden z nich ślepy widzi, 
 55 Co Mu bok przebił roszczepem, 
  A ten się był urodził ślepem. 
     (mutata voce) 

  Ach, toch-ci ja barzo zbłądził, 
  Com Go na gardło osądził 
  Gwoli Żydom niecnotliwym. 
 60 A był człowiekiem osobliwym,     
  Tylko nie chciał wiele gadać –  
  Ni mogłem na Nim nic wybadać. 
  Jużem Go osobno wodził 
  Pytając, gdzie by się rodził; 
 65 Ba, wniwecz moje pytanie,     
  Nie chciał nic powiedzieć na nie. 
  Nie pomałuć nas zatrwoży, 
  Jeśli jest własny Syn Boży, 
  Bo jak stolicę osiędzie, 
 70 To nas pewnie sądzić będzie: 
  Mnie, Heroda, Kaifasza,     
  Ale nabardziej Judasza. 
  Ten zdrajca o wszytkim wiedział, 
  Jeśli Duch Boży w Nim siedział; 
 75 On nas, zdrajca, przywiódł na to 
  I kat mu dziękuje za to. 
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(Wtym Judasz przydzie; Piłat się obejrzy nań i rzecze) 
  A witajże, powroźniku, 
  Nawierniejszy zwolenniku! 
  Gdzieżeś podział Mistrza swego? 
 80 Czyś Go ukradł, przedawszy Go? 
  Ono Go już nimasz w grobie, 
  A my Go zapłacili tobie. 

Ju d a s z  
      (odpowieda) 

  Łaskawy panie starosta, 
  Jać muszę powiedzieć z prosta, 
 85 Co mi pewnie powiedziono: 
  Że Go na oko widziono, 
  Że tej nocy prawie ożył. 
  Mnieć tedy barzo zatrwożéł, 
  Bo się Go ja nie uchronię 
 90 I pewnie się Mu nie zbronię. 
  On, co chce, ze mną uczyni,     
  Bo ma do mnie pewne przyczyny. 

P i ł a t  
(tu do niego rzecze) 

  Prawda, iżeś się ty upił. 
  A ten powróz na coś kupił? 

Ju d a s z  
 95 Koszulać to na śmierć moja, 
  Bo ja już pewnie pokoja    
  Nie będę miał, aż na szyję 
  Powróz włożę, toż się skryję.    

P i ł a t  
  Jam �m�nimał2, byś po cielęta    
                              
�
� ������	
�
��nimia� ��������
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 100 Do wsi chodził na te święta. 
  A to, co nosisz w tym miechu, 
  Czy to rzeźnikom do cechu? 

Ju d a s z  
(lamentuje) 

  Ach, niestetyż na mnie, nędznego, 
  Żem ja przedał Mistrza swego, 
 105 Mniemając, że nie wie o tym! 
  I cóż mnie też beło po tym? 
  Mając Pana tak dobrego, 
  Miałem się dobrze u Niego. 
  W niwczym mi beł nie przewinił, 
 110 Każdemu z nas dobrze czynił. 

(uderzy się w cokolwiek) 

  Teraz mi Go żal serdecznie, 
  Bom Go już rozgniewał wiecznie. 
  Trudno by mi to miał przyrzec, 
  Nie śmiałbych Mu w oczy pojrzeć. 
 115 Wszędy bym się Go zawstydził  
  I każdy by ze mnie szydził. 
  Nawet bracia zwolennicy 
  Beliby na mię złej wolej wszyscy; 
  Na koniec i sami Żydzi. 
 120 A wszakże, jak się mi widzi, 
  Ja tu ni mam czego czekać,    
  Muszę do lasa uciekać.     
  Wiem, że zatracę i duszę, 
  Już próżno – obiesić się muszę. 

(tu ciśnie pieniądze Piłatowi i rzecze) 

 125 A toż tu, panie Piłacie, 
  I pieniądze z workiem macie, 
  Bo się ja ni mam czym cieszyć; 
  Próżno, muszę się obiesić. 

(Judasz odejdzie) 
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P i ł a t  
(pieniądze z workiem weźmie i rzecze) 

  A cóż mi po tej monecie, 
 130 Małoż mam swoich w kalecie? 
  Do skarbu się ich kłaść nie godzi, 
  Bo już we krwi ludzkiej brodzi. 
  Przecie ich nie dam w niewolą: 
  Kupię garcarzow�ą�3 rolą,     
 135 Za ostatek kupię woły, 
  Co zostanie, dam do szkoły 
  Tym, co tu psałterz śpiewali, 
  Cale dwie nocy nie spali.     

(i daje je Kantorowi) 

  Na, to wam, panie kantorze,     
 140 Napijcie się za to po nieszporze. 

K a n t o r  
  Ba, dziękuję waszmości, 
  Ni mają-ć też ludzie baczności! 

M a r i a  M a g d a l e n a  
(do ludzi obróciwszy się, rzecze) 

  Myśmy Go pomazać chciały 
  I maściśmy z sobą miały, 
 145 Któreśmy płaciły drogo, 
  Na naświętsze ciało Jego. 
  Wprawdzieć święte bóstwo Jego 
  Nie potrzebowało tego: 
  Wstał, nie czekał lekarstwa, 
 150 Dla ludzkiego niedowiarstwa 
  I żeby kto nie zrozumiał, 
  By doktorów potrzebował. 
  Jako niebo, ziemię stworzył, 
  Tak też snadno z martwych ożył. 
                              
�
� ������	
�
��garczarzowi ��������
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 155 Ojce z piekła powybawiał 
  I piekło wiecznie zepsował. 

S z a t a n  
(wtym się ozwie, gdy mu piekło wspomnią) 

  A ja com Mu też winien był, 
  Co mi sam szkody naczyniéł? 
  Wrota mi potłukł i bramy, 
 160 Że się zawrzeć czym ni mamy, 
  I pobrał nam wszytkie dusze, 
  A ja przecie milczeć muszę.     
  Uwiązał mię na łańcuchu 
  I mówi „Siedźże tu, zły duchu!”. 
 165 Oby się jak pomścić tego 
  Despektu tak okrutnego, 
  Co On nam teraz wystroił 
  I mnieć nadobnie przystroił. 
  Siedzę w łańcuchu za szyję, 
 170 Jako pies pod nożem wyję, 
  Bo mię kijem potłukł srodze, 
  Ni mogę na obie nodze. 
  I podbił mi pięścią oczy, 
  Nie spałem już to dwie nocy. 
 175 A już bym się rad wyręczył, 
  Bo mię jeszcze będzie dręczył.    
  Więc Go Maryje szukają,    
  A o mnie sam nic nie dbają. 
  On już poszedł gdzieś do nieba 
 180 I maści Mu nie potrzeba, 
  A ja, co mię kijem ćwiczéł, 
  Nie wiem, nieboraczek, czym się będę leczył. 
  Siłam ucierpiał od Niego, 
  Nie chce mi się i święconego. 
 185 Pobroiwszy, gdzieś pobieżał, 
  A ja nie wiem, póki będę leżał.    
  Gwałt mi uczynił, złupił mi piekło —  
  Alboć się to dzisia święto wściekło? 
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A n i o ł  
(się ozwie do niego, fukając nań) 

  A jeszcze�ć�4 i ty, Szatanie,    
 190 Markoczesz o takim Panie? 
  Wszakeś tego sam nabroił, 
  Co On wam teraz wystroił. 
  Onoć to twoje zwodzenie, 
  Że niewieście pokolenie 
 195 Miało zetrzeć twoję głowę, 
  Wspomnij jeno Boską mowę, 
  Żeć to Bóg dawno obiecał, 
  Czegoś się teraz doczekał. 
  A toż tobie z tej przyczyny    
 200 Bóg uczynił nie bez winy. 

S z a t a n  
(się ozwie, narzekając) 

  Krzywda mi się wielka dzieje 
  (Wszytek świat się ze mnie śmieje!) 
  Od Boga Jego Miłości;  
  Jam Mu nie uczynił złości, 
 205 Bo choć ja z piekła wędrował, 
  Przeciem tam nic nie zepsował. 
  On sam u mnie nie miał sprawy, 
  Co mi potłukł stoły, ławy. 
  Naczynia, com miał po trosze –  
 210 Pobrał wszytko, zabrał grosze, 
  Tylko mi zostawił plewy. 
  To wszytko dla onej Ewy, 
  Com ją samą zdybał w sadu. 
  Zadałem jej trochę jadu 
 215 Wężowego, by zgrzeszyła, 
  Wszak też tego przypłaciła. 

                              
�
� ������	
�
��jeszcze� ��������
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  O, nędzneż to jabłko było, 
  Co tak wiele nabroiło. 

A n i o ł  
  Wiecie, panie sadowniku, 
 220 Posiedzisz tu sobie w łyku. 
  Ewa chodziła po sadzie, 
  Nie wiedząc o takiej zdradzie. 
  Tyś też był nie zakupił sadu – 
  Dlaczegożeś jej dawał jadu? 
 225 Dosyćeś naczynieł złości, 
  Człowiekaś zbawił niewinności. 
  Tyś był Kaima naprawił, 
  Że on brata swego zabił, 
  Nuż Heroda tyś nadymał, 
 230 Iż on dziateczki pobić dał 
  (Innych złości nie wspominam), 
  A chcesz, by cię kłopot minął.   
  Każdy człowiek, choć bez winy, 
  Szedł do piekła z twej przyczyny, 
 235 Ni mógł tego nikt naprawić, 
  Musiał się sam Syn Boży stawić. 

S z a t a n  
  Bawej, bawej, ten Aniołek 
  Jaki chytry pachołek! 
  Jak wylicza moje złości! 
 240 A cóż mu do tego, temu jegomości? 

A n i o ł  
(go ofuknie) 

  Cytże, niecnotliwy zły duchu, 
  Boć uwiąźnie on krzyż w brzuchu.    
  Jużże więcej nie markoczy,  
  Pójdęli, wyłupięć oczy. 
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S z a t a n 
(się rozśmieje) 

 245 Ha, ha, ha, mnie niestocie już 
  Na te przeklęte czarownice: 
  Szynkarki, kaczmarki, szalbierki 
  Do piekła powlókł! 

M a r i a  M a g d a l e n a  
(konkluduje) 

  Bieżmy szukać Mistrza swego, 
 250 Jezusa Nazarańskiego, 
  Ponieważ iże jest żywy, 
  Niebieski Lekarz prawdziwy. 
  A kiedy Go najdziemy, 
  Wesoło Mu zaśpiewamy.    

  (I będą śpiewać Wesoły nam dzień nastał, 
idąc z kościoła) 



 
 
 
 
 

Opis źródła  
 
 

 
Do własnego dramatu Potocki włączył fragmenty polskiego misterium 
rezurekcyjnego o łacińskim tytule �Dialogus� de resurrectione D[omi]ni 
n[ost]ri Jesu Christi. Tekst utworu zachował się w rękopisie należącym 
do dawnych zbiorów Ossolineum, przechowywanym obecnie w Lwow-
skiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka, fond 5, 
dział 1, sygn. 198. Oprawny w półskórek kodeks liczący 431 kart (zapi-
sane strony są numerowane z licznymi błędami w paginacji) został 
skatalogowany jako „miscellanea historyczne z lat 1606–1676”. Manu-
skrypt ten, sporządzony przez przynajmniej ośmiu kopistów, jest 
mocno zniszczony, niektóre karty są częściowo powydzierane1.  

W kodeksie znajdują się m.in. wiersze łacińskie i polskie (tu między 
innymi Raki Jana Andrzeja Morsztyna, wpisane bez podania autora 
jako Retrogradum carmen), inskrypcje, funeralia, pieśni religijne, wy-
kład symboliki kolorów oraz charakterów narodów, fragment łaciń-
skiej elegii vado mori, alegoryzujący dyskurs o niektórych bogach 
mitologii pogańskiej w świetle objawienia chrześcijańskiego, katalog 
królów i książąt polskich, przepowiednie, prognostyki astrologiczne, 
instrukcja Jakuba Sobieskiego dla preceptora jego synów wyjeżdżają-
cych na naukę, tegoż Sobieskiego diariusz bitwy z Turkami pod Choci-
miem, oracje okolicznościowe, wywody, skargi, supliki, kwity pienięż-
ne, katalogi wojsk, spisy wydatków na zaciągi, testamenty, listy oraz 
inne polskie i łacińskie akta urzędowe, sejmowe etc. Na s. 565 Wacław 
                              
�
� Zawartość rękopisu została szczegółowo opisana przez Wojciecha Kętrzyńskiego 

(W. KĘTRZYŃSKI, Katalog rękopisów Biblioteki im. Ossolińskich, t. I, Lwów 1881, 
s. 483–490), znajdujące się zaś w manuskrypcie utwory pasyjno-wielkanocne omó-
wił pokrótce Julian Lewański (J. LEWAŃSKI, Studia nad dramatem polskiego Odro-
dzenia, Wrocław 1956, s. 23–24). Obaj badacze podali błędną informację na temat 
liczby kart (844). 
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Potocki wymieniony jest pośród szlachty podpisującej akta sejmu 
województwa krakowskiego w Proszowicach z 1668 r.  

Na s. 243–324 znajduje się grupa utworów pasyjno-wielkanocnych, 
którą otwierają Declamationes pro D[omi]nica Palmar[um] post cum 
appropinquaret (s. 243–262), dalej następują: cykl Prologus pro D[o-
mi]nica Palmarum (s. 262–269), dramaty: Intermedium pro D[omi]nica 
Palmarum in processione debet fieri (s. 270–278), Dialogus de passione 
D[omi]ni n[ost]ri Jesu Christi pro feria sexta magna (s. 279–309), 
pasyjny cykl liryczno-deklamacyjny rozpoczynający się mową uper-
sonifikowanej Penitencji (s. 311–318) oraz �Dialogus� de resurrectione 
D[omi]ni n[ost]ri Jesu Christi (s. 319–324). 

�Dialogus� de resurrectione drukowany był dwukrotnie w opraco-
waniu Juliana Lewańskiego2. Wydawca odkrył zależność dzieła Potoc-
kiego od tego utworu, a ponieważ Dialogus sprawia wrażenie tekstu 
niekompletnego i miejscami niespójnego, uczony zdecydował się wy-
pełnić jego braki, posiłkując się tekstem Dyjalogu poety z Łużnej, 
założył bowiem, że korzystał on w swojej pracy z kompletnego prze-
kazu XVI-wiecznego tego misterium, które rzekomo „uzupełnił […], 
powiększył, a jednocześnie zapewne starą wersję okroił, a w znacznej 
części przewierszował”3. W każdej edycji więc wydawca konsekwentnie 
interpolował tekst utworu fragmentami Dyjalogu o zmartwychwstaniu 
Pańskim4, nie uzasadniając tej decyzji inaczej niż tylko założeniem 
                              

2 Dramaty staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 2, Warszawa 1959, s. 355–369; 
Teatr polskiego renesansu. Antologia, oprac. J. Lewański, Warszawa 1988, s. 145–156. 

3 J. LEWAŃSKI, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981, s. 154. 
4 Do edycji �Dialogus� de resurrectione włączone zostały następujące wersy Dyjalogu 

Potockiego: 1) między w. 56–57 wstawiono w. 117–120 aktu II; 2) między w. 100–101 
wstawiono w. 187–188 aktu II; 3) między w. 128–129 wstawiono w. 243–248 aktu II; 4) 
między w. 174–175 wstawiono zmienione częściowo w. 41–46 aktu V; 5) między w. 
244–249 wstawiono w. 107–154 aktu V, przy czym usunięto następujące tu w rękopisie 
w. 245–248. Przekonanie o pochodzeniu niektórych partii Dyjalogu Potockiego bez-
pośrednio z zaginionego misterium Lewański wyrażał już w Studiach nad dramatem 
polskiego Odrodzenia (s. 136–138), tam też poddawał krytyce wydanie dziełka 
Potockiego przygotowane przez Marię Krzymuską i Wandę Budziszewską bez aneksu 
w postaci XVI-wiecznego (jak twierdzi badacz) tekstu �Dialogus� de resurrectione. 
Zob. J. LEWAŃSKI, Studia nad dramatem polskiego Odrodzenia, s. 22, przyp. 42. 
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(w żadnym z wydań niewyrażonym wprost), że dramat Potockiego 
w tych właśnie fragmentach powiela tekst zaginionego archetypu, 
a sam jest niejako drugim po �Dialogus� de resurrectione przekazem 
zaginionej sztuki, którą można rekonstruować na podstawie obu utwo-
rów późniejszych5. Praktyka rekonstrukcji szła w parze jednak także 
z redukcją: w. 245–248 anonimowego dialogu zostały w obu wydaniach 
pominięte. W Dramatach staropolskich Lewański nie ujawnił lakuny, 
natomiast w edycji kolejnej pominięte wersy umieścił w przypisie, 
poprzedzając notą: „W rękopisie następuje mały fragment ułomnego 
tekstu”6. 

Tekst misteryjny �Dialogus� de resurrectione D[omi]ni n[ost]ri Jesu 
Christi wydany tu został na podstawie przekazu rękopiśmiennego. 
W Objaśnieniach do dzieła Potockiego wskazano wykorzystane przez 
niego fragmenty wcześniejszego utworu. 
 
 
 

                              
5 Por. IDEM, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, s. 152–154; IDEM, 

Studia nad dramatem polskiego Odrodzenia, s. 22, 136–138. 
6 Teatr polskiego renesansu, s. 631, przyp. do w. 315. 
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Wykaz znaków i skrótów 
przyjętych w edycji 

 
 

1. Znaki edytorskie stosowane w transkrypcji i w komentarzach 

� �   nawiasy kątowe sygnalizują koniektury i emendacje wprowa-
dzone przez wydawcę 

[ ]   nawiasy prostokątne sygnalizują uzupełnienia redakcyjne 
bł.   błąd 
nagł.   nagłówek 
obj.   objaśnienie 
popr. wyd.  poprawka wydawcy 
rkps   rękopis 

2. Skróty oznaczające części dramatu Potockiego oraz misterium 
�Dialogus� de resurrectione D[omi]ni n[ost]ri Jesu Christi 

Aneks   �Dialogus� de resurrectione D[omi]ni n[ost]ri Jesu Christi 
Ded.   wiersz dedykacyjny Jejm[oś]ci Paniej wojewodzinej krakowskiej… 
Epil.   Epilogus Dyjalogu o zmartwychwstaniu Pańskim 
Prol.   Prologus Dyjalogu o zmartwychwstaniu Pańskim 

3. Skróty dotyczące źródeł literackich i opracowań słownikowych 

AUG.  Aurelius AUGUSTINUS (Augustyn z Hippony, św.) 
   Serm. 213 Sermo 213 In traditione Symboli; przekład: Kazanie II 

na przekazanie Symbolu, w: AUGUSTYN, Piotr CHRYZO-
LOG, Wenancjusz FORTUNATUS, Symbol apostolski w na-
uczaniu Ojców, przeł. wstęp i objaśnienia L. Głady-
szewski, Kraków 2010, s. 74–89 (cyfra arabska ozna-
cza numer akapitu). 
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  Serm. 233  Sermo 233 In diebus Paschalibus, IV, w: Patrologia 
Latina, red. J.P. Migne, Paris 1845, t. 38, kol. 1112–1115 
(pierwsza cyfra arabska oznacza numer akapitu, druga 
— numer rozdziału). 

  Civit.   Civitas Dei; przekład: ŚW. AUGUSTYN, Państwo Boże, 
przeł. W. Kubicki, wstęp J. Salij, Kęty 2002 (cyfra 
rzymska oznacza numer księgi, cyfra arabska — numer 
rozdziału). 

BONAV.  Giovanni Fidanza (BONAVENTURA; Bonawentura, św.)  
   Arbor   Arbor vitae (Drzewo życia); przekład: Drzewo życia, 

przeł. K. Żuchowski, w: św. Bonawentura, Pisma 
ascetyczno-mistyczne, przedmowa P.A. Dudycz, wpro-
wadzenie C. Niezgoda, Warszawa 1984, s. 259–284. 

   Vitis  Vitis mystica seu Tractatus de passione Domini; prze-
kład: Mistyczny krzew winny, czyli Traktat o Męce Pań-
skiej, przeł. S. Kafel, w: Św. BONAWENTURA, Pisma asce-
tyczno-mistyczne, przedmowa P.A. Dudycz, wprowa-
dzenie C. Niezgoda, Warszawa 1984, s. 162–188. 

Breviarium     Breviarium fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Ko-
ścioła, oprac. J.M. Szymusiak, S. Głowa, Poznań 1964. 

CHRYZ.  Piotr Chryzolog 
   Serm. 57  Kazanie II o Symbolu (Sermo 57), w: AUGUSTYN, Piotr 

CHRYZOLOG, Wenancjusz FORTUNATUS, Symbol apostolski 
w nauczaniu Ojców, przeł. wstęp i objaśnienia L. Gła-
dyszewski, Kraków 2010, s. 130–139 (cyfra arabska 
oznacza numer akapitu). 

Declamationes   Declamationes pro D[omi]nica Palmar[um], rkps Lwow-
skiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Ste-
fanyka, fond 5, dział 1, sygn. 198, s. 243–262. 

Dialog o Męce    Dialogus de passione Domini nostri Jesu Christi pro feria 
sexta magna [Dialog o Męce Pana naszego Jezusa Chry-
stusa na dzień szósty Wielkiego Tygodnia], w: Dramaty 
staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 4, Warszawa 
1961, s. 347–382.  

EwNik     Ewangelia Nikodema, w: Apokryfy Nowego Testamentu, 
t. 1: Ewangelie apokryficzne, cz. 2: Św. Józef i św. Jan 
Chrzciciel, Męka i Zmartwychwstanie Jezusa, Wniebo-
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wzięcie Maryi, red. M. Starowieyski, współpraca W. Ap-
pel [i in.], Kraków 2017, s. 633–671. 

Gesta     Gesta Romanorum von Hermann Oesterley, Berlin 1872. 

GRABOWIECKI Sebastian GRABOWIECKI 
  Rymy duchowne  Rymy duchowne, wyd. K. Mrowcewicz, Warszawa 1996. 

GREG. TUR.  GREGORIUS TURONENSIS, Georgius Florentinus (Grzegorz z Tours, św.) 
   Hist.   Historia Francorum; przekład: Historie. Historia Fran-

ków, przeł. K. Liman, T. Richter, wstęp, oprac. i komen-
tarz D.A. Sikorski, Tyniec 2012. 

Historyja     Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, 
oprac. J. Okoń, Wrocław 2004. 

HENRIC. SALT. HENRICUS SALTERIENSIS (Henryk z Sawtry) 
   Tract.   Tractatus de purgatorio sancti Patricii; przekład: Trak-

tat o czyśćcu świętego Patryka, w: Czyściec świętego Pa-
tryka, przeł. i oprac. J. Sokolski, Wrocław 2014, s. 95–124. 

HOR.   Quintus HORATIUS Flaccus (Horacy) 
   Carm.   Carmina (Pieśni); przekład: Kwintus HORACJUSZ Flak-

kus, Dzieła wszystkie, t. 1: Ody i epody, oprac. O. Jure-
wicz, Wrocław 1986 (cyfra rzymska oznacza numer 
księgi, arabska — numer utworu). 

IREN.   IRENAEUS Lugdunensis (Ireneusz z Lyonu, św.) 
   Dem.    Demonstratio Apostolicae Praedicationis; przekład: Wy-

kład nauki apostolskiej, wstęp, przekład i oprac. W. My-
szor, Kraków 1997. 

KNAPIUSZ  Gregorius CNAPIUS (Grzegorz Knapski) 
   Adagia   Thesauri Polono-Latino-Graeci, tomus tertius conti-

nens: Adagia Polonica selecta et sententias morales ac 
dicteria faceta, honesta latine et graece reddita […], 
Cracoviae: typis F. Caesarii, 1632. 

KOCHANOWSKI Jan KOCHANOWSKI  
  Pieśni  Pieśni, w: Jan KOCHANOWSKI, Dzieła polskie, oprac. 

J. Krzyżanowski, wyd. 11, Warszawa 1980 (cyfra rzym-
ska oznacza numer księgi, arabska — numer utworu). 
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KOCHOWSKI Wespazjan KOCHOWSKI 
 Niepróżnujące próżnowanie   Niepróżnujące próżnowanie ojczystym rymem na liryka 

i epigramata polskie rozdzielone i wydane, Kraków: 
w druk. W. Góreckiego, 1674 (cyfra rzymska oznacza 
numer księgi, cyfra arabska — numer utworu). 

KROSNOWSKI Jan KROSNOWSKI 
  Pochodnia  Pochodnia Słowa Bożego w kazaniach niedzielnych całego 

roku na oświecenie i zapalenie rozumów i afektów chrze-
ścijańskich, Lublin: w druk. Kolegium Soc. Iesu, 1689. 

LUBOMIRSKI Stanisław Herakliusz LUBOMIRSKI 
  Orfeusz   Orfeusz, w: Stanisław Herakliusz LUBOMIRSKI, Poezje ze-

brane, wyd. A. Karpiński, Adverbia moralia w opraco-
waniu M. Mejora, t. 1: Teksty, Warszawa 1995, s. [7]–21. 

 Tobiasz wyzwolony  Tobiasz wyzwolony, w: Stanisław Herakliusz LUBO-
MIRSKI, Poezje zebrane, wyd. A. Karpiński, Adverbia 
moralia w opracowaniu M. Mejora, t. 1: Teksty, Warsza-
wa 1995, s. 23–101. 

Martyrologium   Martyrologium romanum […] accesserunt notationes atque 
tractatio de Martyrologio romano auctore Caesare Baronio 
Sorano […], Romae: Ex Typographia Vaticana, 1598. 

MELIT.  MELITON z Sardes  
  Homilia  Homilia paschalna, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców 

Apostolskich, przeł. A. Świderkówna, wstęp, komentarz i 
oprac. M. Starowieyski, Kraków 2010, s. 308–333. 

Męka Pana    Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa, w: Dramaty 
staropolskie. Antologia, oprac. J. Lewański, t. 6, Warsza-
wa 1963, s. 175–226. 

MORSZTYN  Hieronim MORSZTYN 
  Światowa rozkosz  Światowa rozkosz z Ochmistrzem swoim i ze dwunastą 

swych służebnych panien, wyd. A. Karpiński, Warszawa 
1995.  

MURCZYŃSKI Andrzej MURCZYŃSKI 
  Kazanie  Kazanie na niedzielę po Bożym Narodzeniu, w: Andrzej 

Murczyński, Słowo Boże na niedziele całego roku po 
różnych kościołach opowiedziane […], Sandomierz: w 
druk. J.K.M. Collegium Societatis Jesu, 1749, s. 30–35. 
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NKPP     Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych pol-
skich, t. 1–3, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1969–1972. 

OPEC  Baltazar OPEC 
  Żywot   Żywot Pana Jezu Krysta (1522), wyd. i wstępem opa-

trzyli W. Wydra, R. Wójcik, wstęp ikonograficzny 
K. Krzak-Weiss, Poznań 2014. 

OV.  Publius OVIDIUS Naso (Owidiusz) 
  Met.   Metamorphoses; przekład: Metamorfozy, przeł. A. Ka-

mieńska, S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, t. 2, Wrocław 
2004 (cyfra rzymska oznacza numer księgi). 

PETRYCY Sebastian PETRYCY z Pilzna 
  Przydatki   Przydatki do Etyki Arystotelesowej, oprac. W. Wąsik, 

wstęp K. Grzybowski, Kraków 1956. 

PG     Patrologia Graeca, red. J.P. Migne, t. 46, Paris 1863 (cyfra 
rzymska oznacza numer tomu, arabska — numer ko-
lumny). 

Pieśni wielkanocne   Polskie pieśni wielkanocne: średniowiecze i wiek XVI, t. 1: 
Teksty i komentarze, red. J. Nowak-Dłużewski, zebrał 
i oprac. M. Korolko, oprac. językowe J. Puzynina przy 
współudziale T. Dobrzyńskiej, oprac. paleograficzne 
H. Kowalewicz, wstęp ikonograficzny W. Rączkowski, 
Warszawa 2001. 

PL     Patrologia Latina, red. J.P. Migne, Paris 1841, 1845 (pierw-
sza cyfra arabska oznacza numer tomu, druga — numer 
kolumny). 

PLIN.  Caius PLINIUS Secundus 
  Nat. hist.  Naturalis historia (Historia naturalna); przekład: Histo-

rii naturalnej ksiąg XXXVII, przeł. J. Łukaszewicz, t. 10, 
Poznań 1845. 

Postępek prawa czartowskiego Postępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludz-
kiemu, oprac. A. Kochan, Wrocław 2015. 

POTOCKI Wacław POTOCKI 
 Argenida  Argenida, którą Jan Barklajus po łacinie napisał, Wac-

ław Potocki, podczaszy krakowski, polskim wierszem 



Wykaz znaków i skrótów przyjętych w edycji 
 

110

przetłumaczył […], Warszawa: w druk. OO. Scholarum 
Piarum, 1697 (cyfra rzymska oznacza numer części, 
arabska — numer rozdziału). 

 Enchiridion  „Pojedynek rycerza chrześcijańskiego” (ok. 1645) oraz „En-
chiridion militis christiani” (ok. 1685), oprac. R. Grześ-
kowiak, M. Lenart, w: „Umysł stateczny i w cnotach 
gruntowny”. Prace edytorskie dedykowane pamięci Pro-
fesora Adama Karpińskiego, red. R. Grześkowiak, R. Krzy-
wy, Warszawa 2012, s. 205–218. 

Historyja Tressy i Gazele Historyja równej odwagi, ale różnej fortuny dwu pięk-
nych, Tressy i Gazele, w Holandyjej panien, w: W. PO-
TOCKI, Wiersze wybrane, wydał i objaśnił A. Brückner, 
Kraków 1924, s. 149–198. 

 Moralia  Moralia, w: W. Potocki, Moralia, t. 1–3, wydali T. Gra-
bowski, J. Łoś, Kraków 1915–1918 (cyfra rzymska ozna-
cza numer części księgi I zbioru, arabska — numer 
utworu; skrót „ks. 2” oznacza I część drugiej księgi 
zbioru). 

 Merkuryjusz  Merkuriusz nowy, wyd. B. Erzepki, Poznań 1889 (cyfra 
rzymska oznacza numer części utworu). 

 Muza polska  Muza polska na tryjumfalny [!] wjazd Najaśniejszego 
Jana III, wyd. A. Karpiński, Warszawa 1996 (cyfra 
rzymska oznacza numer oktawy). 

 Nowy zaciąg  Nowy zaciąg pod chorągiew starą triumfującego Jezusa 
[…], Warszawa: w druk. OO. Scholarum Piarum, 1698. 

 Ogród  Ogród fraszek, wyd. A. Brückner, t. 1–2, Lwów 1907 
(cyfra rzymska oznacza numer części zbioru, arabska 
— numer utworu). 

 Peryjody  Periody, w: W. Potocki, Dzieła oprac. L. Kukulski, t. 1: 
„Transakcja wojny chocimskiej” i inne utwory z lat 
1669–1680, słowem wstępnym poprzedziła B. Otwi-
nowska, Warszawa 1987, s. 485–511. 

 Pieśni nabożne  Pieśni nabożne z różnych miejsc Ewangelijej świętych 
[…] ojczystym napisane wierszem roku Pańskiego 1678, 
rkps Biblioteki Narodowej, sygn. 3047 III, k. 121r-179v. 
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 Pieśni pokutne  Pieśni pokutne […], rkps Biblioteki Narodowej, sygn. 
3047 III, k. 1r-40v. 

 Pieśni różne  Pieśni różne, rękopis Biblioteki Narodowej, sygn. 3048 
III, k. 1r-51v. 

 Poczet herbów   Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księ-
twa Litewskiego […], Kraków: w druk. M. A. Schedla, 
1696. 

 Poczta   Najjaśniejszemu Królowi Panu swojemu 
Miłościwemu życzliwy i wierny poddany przy niskim do 
nóg upadzie tę lichą prezentuje „Pocztę”, w: W. POTOCKI, 
Muza polska na tryjumfalny [!] wjazd Najjaśniejszego 
Jana III, wyd. A. Karpiński, Warszawa 1996, s. 63–85. 

 Przemowa  Wielmożnemu, mnie wielce Mciwemu Panu […] Janowi 
z Lipia Lipskiemu, w: W. POTOCKI, Wojna chocimska, 
oprac. A. Brückner, Wrocław 2003, s. 399–457. 

 Smutne zabawy  Smutne zabawy żałosnego po utraconych dziatkach ro-
dzica, oprac. zespół pod kierunkiem R. Krzywego, 
Warszawa 2012. 

 Syloret  Syloret albo Prawdziwy obraz nieosłabionego najdotkliw-
szemi przeciwnościami męstwa i uszczęśliwionej w pod-
dawaniu się Boskim wyrokom ufności […], [b. m.] 1764. 

 Wirginija  Wirginia, rzymska panna, w: J.T. TREMBECKI, Wirydarz 
poetycki, wyd. A. Brückner, t. 2, Lwów 1911, s. 179–218. 

 Transakcyja  Wojna chocimska, oprac. A. Brückner, Wrocław 2003 
(cyfra rzymska oznacza numer części poematu). 

 Zebranie przypowieści Zebranie przypowieści (i przysłowia) polskich, w: W. PO-
TOCKI, Dzieła, oprac. L. Kukulski, t. 3: „Moralia” i inne 
utwory z lat 1688–1696, Warszawa 1987, s. 483–529. 

 Przedziwna Matka   Przedziwna Matka Stworzyciela swego. Antologia daw-
nej polskiej poezji maryjnej, wybrał, oprac. i wstępem 
poprzedził R. Mazurkiewicz, Warszawa 2008. 

PS.HIP.  PSEUDO-HIPOLIT 
  Hom. pasch.   Homilia paschalna 50, w: ORYGENES, PSEUDO-HIPOLIT, 

PSEUDO-CHRYZOSTOM, Pisma paschalne, przeł., wstępem 
i komentarzem opatrzył S. Kalinkowski, Kraków 1993, 
s. 51–76. 
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Rozmyślanie przemyskie  Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa, wyd. A. Brückner, 
Kraków 1907. 

SĘP  Mikołaj SĘP Szarzyński 
  Sonet IV   Sonet IV O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, 

światem i ciałem, w: M. SĘP SZARZYŃSKI, Poezje zebrane, 
wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, przy współpracy 
K. Mrowcewicza, Warszawa 2001, s. 35. 

SKARGA  Piotr SKARGA 
 Żołnierskie nabożeństwo Żołnierskie nabożeństwo, to jest Nauki i modlitwy, i przy-

kłady do tego stanu służące […], Kraków: w druk. Fran-
ciszka Cezarego, 1618.  

 Żywoty świętych  Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy 
dzień przez cały rok […], Kraków: w druk. A. Piotr-
kowczyka, 1601. 

TEXTOR  Ioannes Ravisius TEXTOR 
  Officina  Officina Ioannis Ravisii Textoris nivernensis, nunc de-

mum post tot editiones diligenter emendata, aucta, et in 
longe commodiorem ordinem redacta […], Venetiis: apud 
Ioannem Antonium Iulianum, 1617. 

 
THOM.  THOMAS Aquinas (Tomasz z Akwinu, św.) 
  Sum.   Summa theologica; przekład: Suma teologiczna, przeł. 

i objaśnieniami zaopatrzył o. Pius Bełch, t. 5: Aniołowie 
(Część druga). Świat widzialny (1. 59–64; 65–74), Lon-
don 1979 (pierwsza liczba oznacza zagadnienie, druga 
— artykuł). 

TWARDOWSKI  Samuel TWARDOWSKI  
  Władysław IV  Władysław IV, król polski i szwedzki, wyd. R. Krzywy, 

Warszawa 2012 (cyfra rzymska oznacza numer części 
poematu). 

VORAG.  Jacopo da VARAGINE (Jakub de Voragine) 
  Leg. aur.   Legenda aurea; przekład: Złota legenda. Wybór, tłuma-

czyła z języka łacińskiego J. Pleziowa, wyboru dokonał, 
wstępem i przypisami opatrzył M. Plezia, Warszawa 
1983. 
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WIESZCZYCKI Adrian WIESZCZYCKI 
  Ogród rozkoszny  Ogród rozkoszny miłości Bożej […], w: A. WIESZCZYCKI, 

Utwory poetyckie, wyd. A. Gurowska, Warszawa 2001, 
s. 73–99. 

Żywa historyja    [Jan Karol Dachnowski], Żywa historyja o chwalebnym 
zmartwychwstaniu Pańskim, w: Historyja o chwaleb-
nym Zmartwychwstaniu Pańskim, oprac. J. Okoń, Wroc-
ław 2004, s. 193–270. 

 
5. Przekłady Biblii i skróty tytułów ksiąg biblijnych 

Biblia Leopolity  Biblija, to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu, na polski 
język z pilnością według łacińskiej Biblijej od Kościoła 
krześcijańskiego powszechnego przyjętej, nowo wyło-
żona, Kraków: w druk. Szarffenbergerów, 1561. 

Biblia Wujka   Biblija, to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu […] 
na polski język znowu z pilnością przełożone […] przez 
doktora Jakuba Wujka z Wągrowca […], Kraków: 
w druk. Łazarzowej, 1599.  

 
Skróty tytułów ksiąg biblijnych oraz ich numeracja podane są zgodnie z układem Biblii 
Wujka i według ogólnie przyjętych obecnie oznaczeń za: Pismo Święte Starego i No-
wego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zbiorowe z inicjatywy 
benedyktynów tynieckich [tzw. Biblia Tysiąclecia], wyd. 5, Poznań 2002. Jeżeli nie 
zaznaczono inaczej, cytaty biblijne w Objaśnieniach podawane są za Biblią Jakuba 
Wujka. Numeracja i nazwy ksiąg Samuela i ksiąg Królewskich wskazywane są za tymże 
tłumaczeniem. 
 
 Rdz  —  Księga Rodzaju 

 Wj  —  Księga Wyjścia 

 Kpł  —  Księga Kapłańska 

 Pwt  —  Księga Powtórzonego Prawa 

 Sdz  —  Księga Sędziów 

 1 Krl  —  Pierwsza Księga Królewska 
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 2 Krl  —  Druga Księga Królewska 

 4 Krl  —  Czwarta Księga Królewska 

 Ps  —  Księga Psalmów 

 Pnp  —  Pieśń nad Pieśniami 

 Syr  —  Księga Mądrości Syracha 

 Jr  —  Księga Proroka Jeremiasza 

 Dn  —  Księga Proroka Daniela 

 Mt  —  Ewangelia według świętego Mateusza 

 Mk  —  Ewangelia według świętego Marka 

 Łk  —  Ewangelia według świętego Łukasza 

 J  —   Ewangelia według świętego Jana 

 Dz  —  Dzieje Apostolskie 

 Rz  —  List św. Pawła Apostoła do Rzymian 

 1 Kor —  Pierwszy List św. Pawła Apostoła do Koryntian 

 Ga  —  List św. Pawła Apostoła do Galatów 

Ap  —  Apokalipsa świętego Jana 

 
 



 
 
 
 
 

Opis źródeł 
i zasady wydania 

1. Opis źródeł 

A — rkps PAN Biblioteki Kórnickiej, sygn. 495 IV 

Podstawą edycji jest jedyny znany dziś kompletny odpis Dyjalogu o zmar-
twychwstaniu Pańskim w rękopisie PAN Biblioteki Kórnickiej1. Kodeks 
pochodził z Biblioteki Ordynacji Radziwiłłów w Nieświeżu, a w 1821 
roku został zakupiony przez Tytusa Działyńskiego razem z 90 innymi 
woluminami od byłego bibliotekarza nieświeskiego Kajetana Kwiat-
kowskiego, oskarżonego później o przywłaszczanie zbiorów radziwił-
łowskich. W 1870 roku kodeks został wpisany do inwentarza rękopisów 
Biblioteki Kórnickiej2. 

Kodeks jest oprawny w półskórek. Grzbiet oprawy obecnie w cało-
ści odkleił się od arkuszy, widniał na nim niegdyś — dziś już w postaci 
szczątkowej i niemal nie do odczytania — napis „Morsztyna poezyje”. 
Skóra łącząca tekturowe okładki jest cienka i jasna, mocno zniszczona, 
podklejona dwoma płóciennymi paskami. Na górze grzbietu uległa 
całkowitemu wytarciu i odsłania szycie arkuszy. Na papierowej karcie, 
którą podklejona została od wewnętrznej strony tylna oprawa, widać 
filigran z herbem Trąby.  

                              
1 Został on szczegółowo opisany przez Marię Krzymuską we wstępie do edycji: 

W. POTOCKI, Dialog o zmartwychwstaniu Pańskim, oprac. M. Krzymuska, W. Budzi-
szewska, Poznań 1949, s. 6–11. Wydawcy podają też informacje o zakupie rękopisu 
przez T. Działyńskiego od K. Kwiatkowskiego za pośrednictwem E. Raczyńskiego. 
Zob. też Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki kórnickiej XVI-XVIII w., t. V: Litte-
raria, oprac. A. Mężyński, K. Nizio, Kórnik 1992, s. 86. 

2 Zob. Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki kórnickiej, s. 86. 
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Kodeks ma wymiary 31,5×20 cm, liczy 124 liczbowane karty (po 
ostatniej widoczny jest ślad po wycięciu 2 kart). Na stronie recto k. 1 
znajduje się napis spłowiałym atramentem: „Poezyje niewydane z dru-
ku Wacława Potockiego hr. Szreniawa, podczaszego krakowskiego. 
Ob[acz] Załusk[iego] Bibl[iotheca] poet[arum] Polon[orum], str. 72–
74”, na samej górze strony napis (próba pióra): „Laus Superio”.  

Na k. 3r-18r znajduje się Historyja o Wirginijej pannie, ręką ojcowską 
żałośnie zabitej poprzedzona dedykacją (k. 2r-3r) Wielmożnej, mnie 
wielce m[iłoś]ciwej paniej i kochanej bratowej, Jej M[oś]ci Paniej Bar-
barze z Moskorzowa Morsztynowej, starościnej kowalskiej, bachmi-
strzowej żup krakowskich. Utwór wraz z dedykacją zapisywały na prze-
mian dwie ręce.  

Na k. 18r-v widnieje dedykacja Dyjalogu o zmartwychwstaniu Pań-
skim Helenie Tekli z Ossolina Lubomirskiej („Jeymci Paniey Woie-
wodziney krako / wskiey z Osolina Lubomierskiey M: / M: P Author 
dedicuie”), po tym utworze zaś, na k. 18v-35r, następuje pisany trzema 
rękami (wszystkie powtarzają się w całym kodeksie) Dyjalog o zmar-
twychwstaniu Pańskim („DIALOG / O Zmartwychw�taniu Pan�kim”).  

 Na k. 36r-55v mieści się Historyja równej odwagi, ale różnej fortuny, 
dwu pięknych: Tressy i Gazele w Holandyjej panien, owoc pracy trzech 
przepisujących.  

K. 56r-63v zajmuje Sielanka albo raczej przy szcześliwym J[ego] M[o-
ści] Pana, Pana Jana z Lipia Lipskiego na starostwo sądeckie wjeździe 
[…] kolejna […], roku Pańskiego 1676, dnia 1 lipca. Utwór zapisany zo-
stał przez dwóch kopistów. 

Na k. 64r-117v znajduje się poprzedzony przedmową Odjemek od 
„Herbów szlacheckich” — ostatnia pomieszczona w kodeksie grupa 
tekstów, efekt pracy trzech różnych skrybów. Reszta kart pozostaje 
czysta. 

Zapis Dyjalogu o zmartwychwstaniu Pańskim jest czytelny, pro-
wadzony wyrobionymi dłońmi, choć występują w nim pomyłki i błędy. 
Poczyniony został przez trzech zmieniających się kopistów. Pierwsza 
ręka (ta sama, która kończyła tekst Wirginijej) zapisała k. 18r, 21r-v, 
pierwsze 12 wersów na 22r, ostatnie 13 wersów na 24v, całą k. 25r, 
24 wersy k. 25v, całość tekstu na k. 26v-29v, pierwsze 2 i ostatnie 8 wer-
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sów na k. 30r oraz tekst na k. 30v-35r. Druga — tekst na k. 18v-20v, 22r-
24v, na k. 30r nagłówek aktu V, wyliczenie person i 28 następujących 
po nim wersów; trzecia zaś — ostatnie 14 wersów na k. 25v oraz całą k. 
26r. Większość tekstu spisana została przez rękę pierwszą, posługującą 
się kursywą polską o starannym dukcie, lekko pochylonym, wyraźnie 
oddzielającym poszczególne, drobne litery. Druga i trzecia ręka stosują 
niestaranną kancelareskę charakteryzującą się wybujałymi formami 
kaligraficznymi o wydłużonych laskach liter, przy czym skryba drugi 
pochyla pismo zaledwie minimalnie. Pierwszy kopista konsekwentnie 
preferuje formę pieniądze, drugi — piniądze. Pierwsza dłoń zapisuje sz, 
druga wykazuje tendencję do częstego zapisu ß. Pierwsza nie zaznacza 
nosowości, druga z kolei ma tendencję do oznaczania wtórnej noso-
wości. Pierwszy skryba oznacza pochylone a, zapisując je jako nosówkę 
(ą), zapisuje też często błędne h w miejsce ch. 

B — rkps Biblioteki Narodowej, sygn. 9136 III 

W rękopisie Biblioteki Narodowej, będącym niegdyś własnością Jana 
Dürra-Durskiego, zachował się odpis epilogu utworu: Epilogus Dyja-
logu o zmartwychwstaniu Pańskim. W manuskrypcie, datowanym 
przez badacza na drugą połowę XVII wieku3, znajdują się — obok wier-
szy Jana Andrzeja Morsztyna, dwóch romansów nieznanego autorstwa 
oraz fragmentu kopiariusza listów dotyczących brata Katarzyny Potoc-
kiej Władysława Morsztyna — głównie wiersze Potockiego: fraszki 
z Ogrodu nieplewionego, Historyja o Wirginijej pannie, Lidyja oraz 
Smutne rozstanie z kochaną małżonką moją, panią Katarzyną z Raci-
borska. Rękopis pisany był trzema rękami, przy czym tekst Lidyi uzna-
wany jest za autograf poety z Łużnej. Kodeks oprawiony został w pół-
skórek. Przekaz B jest prawdopodobnie wcześniejszy od przekazu A. 

Epilogus Dyjalogu o zmartwychwstaniu Pańskim zapisał kancela-
reską jeden skryba na s. 461–462. Niektóre początkowe litery wersów 
są niewidoczne, gdyż krawędź karty została podklejona paskiem 
papieru. 
                              

3 J. DÜRR-DURSKI, Bibliografia tekstów, w: W. POTOCKI, Pisma wybrane, oprac. J. Dürr- 
Durski, Warszawa 1953, t. 1, s. 106. 
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2. Zasady wydania 

W pracy nad edycją dramatu Potockiego wydawca uwzględniał zasad-
ne poprawki wprowadzone jeszcze przez XVII-wiecznych kopistów 
przekazu A (przeróbki liter, numeracja przywracająca właściwą kolej-
ność wersów). Jedna z takich korekt (nadpisanie litery; V, w. 264) nie 
została uwzględniona, gdyż zaburzałaby metrum wersu. 

W XX wieku ukazały się dwa pełne wydania Dyjalogu o zmartwych-
wstaniu Pańskim: pierwsze w opracowaniu Marii Krzymuskiej i Wandy 
Budziszewskiej (Poznań 1949) i drugie w opracowaniu Leszka Kukul-
skiego w ramach Dzieł Potockiego (Warszawa 1987, t. 1, s. 599–642). 
W pierwszej edycji dramatu Potockiego przekaz B został przez wydaw-
ców uznany za poświadczenie poprawniejszej wersji epilogu utworu. 
Analogiczna korekta znajduje się w wydaniu Leszka Kukulskiego. W ko-
mentarzu edytorskim Kukulski nie wspomina jednak o przekazie B 
i jako jedyne źródło wydania wskazuje przekaz A. Obie te edycje mają 
szczątkowe komentarze wydawnicze, obarczone są też niekiedy błędami 
transkrypcji. Mimo wspomnianych usterek warte podkreślenia są liczne 
trafne rozstrzygnięcia transkrypcyjne wykorzystane w niniejszej edycji.  

Oprócz obu pełnych wydań Dyjalogu nie sposób nie wspomnieć 
też o jednej, XIX-wiecznej kopii rękopiśmiennej przekazu A. Znaj-
duje się ona w należącym do dawnych zbiorów Ossolineum rękopisie 
Biblioteki Baworowskich, który w 1858 roku sporządził Stanisław 
Przyłęcki (Poezyje Wacława Potockiego, rkps Stanisława Przyłęc-
kiego, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Ste-
fanyka, fond 4, dział 1, sygn. 947). W tym niewolnym od błędów 
manuskrypcie znajduje się także sporo szczęśliwych, choć nieozna-
czonych, koniektur i emendacji, które powtarzać się będą i w wyda-
niach XX-wiecznych, oraz jedna trafna koniektura (IV, w. 89), także 
nieoznaczona, która nie pojawia się już nigdzie indziej. Rozstrzyg-
nięciami tymi sugerowano się i tutaj. 

Każde wprowadzenie emendacji bądź koniektury, czy to za po-
przednimi wydawcami, czy też za rękopisem S. Przyłęckiego, odno-
towywano w Aparacie krytycznym, oznaczając je nazwiskiem czy na-
zwiskami autorów tych edycji (bądź twórcy manuskryptu), którzy 
zastosowali poprawkę jako pierwsi. 
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3. Zasady transkrypcji 

Układ tekstu i interpunkcja 

Zachowano układ rękopisu, zgodnie z którym podział dramatu na akty 
sygnalizowany jest przez nagłówki zapowiadające wyliczenie postaci. 
Marginalne atrybucje kwestii wypowiadanych przez bohaterów prze-
niesiono do nagłówków otwierających te wypowiedzi. Uwagi sce-
niczne (didaskalia) zamieszczone w rękopisie czy to na marginesach 
(najczęściej), czy — bez wyróżnienia — w tekście głównym, wy-
odrębniono i umieszczono w nawiasach. Wprowadzono osobną nu-
merację wersów dla wiersza dedykacyjnego, prologu, poszczególnych 
aktów i epilogu utworu. W dłuższych partiach stychicznych tekst po-
dzielono na akapity. 

Interpunkcja pochodzi od wydawcy. 

Pisownia wielkich i małych liter 

Pisownia wielkich i małych liter została uwspółcześniona. Majuskułę 
zachowano w nazwach i określeniach odnoszących się do Boga, Chry-
stusa i Matki Bożej (np. Baranek, Oblubieńca, Stwórca, Ukrzyżowany), 
w zaimkach osobowych i dzierżawczych odnoszących się do Osób 
Boskich i Maryi, a także w tytulaturze grzecznościowej odnoszącej się 
do adresatki wiersza dedykacyjnego (np. Jaśnie Wielmożna Pani, Jej-
mość Pani, Miłościwa Pani). Odstąpiono od majuskuły przy zastępu-
jących imię Chrystusa rzeczownikach odczasownikowych wskazu-
jących na Jego dokonania (np. dobrodziej, króciciel, zwycięzca) lub stan 
(umarły). Wielką literą zapisano Krew i Ciało oznaczające postaci 
eucharystyczne. 

W odnoszących się do Chrystusa zaimkach wskazujących zasto-
sowano majuskułę tylko wówczas, gdy pełnią one funkcję podmiotu 
(np. Ten). Wielką literę zachowano również dla personifikacji Ciało, 
Śmierć, Żywot i Świat oraz nazwy Rodzice (w znaczeniu: Adam i Ewa). 
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Pisownia łączna i rozdzielna 

Zmodernizowano łączną i rozdzielną pisownię wyrazów (np. cztery 
kroć → czterykroć, miał żeby → miałżeby, społgarca → z pół garca). 
Zgodnie z dotychczasowym uzusem edytorskim zachowano łączną 
pisownię niemasz (w znaczeniu łacińskiego non est — ‘nie ma, nie 
istnieje’), zrezygnowano zaś z bardziej precyzyjnego z językoznaw-
czego punktu widzenia zapisu nie ma-ż. Partykuły -li, -ż, -że oraz koń-
cówki ruchome -(e)m, -(ś)my -(e)ś, -ci, -ć oddzielano dywizem wów-
czas, gdy pisownia łączna zacierałaby znaczenie wyrazów (np. dzień-
em, jednych-em, zda-ć). 

Samogłoski pochylone a (á) i e (é) 

A jasne kreskowano wyłącznie w pozycji rymowej (np. bramy / łakomy 
→ brámy / łakoméj, kłamać / przełomać → kłámać / przełomać). Zapis 
pary rymowej grąfy / filoząfy transkrybowano: grofy / filozofy. Od ujed-
nolicania brzmienia rymu odstąpiono w transkrypcji �Dialogu� de re-
surrectione D[omi]ni n[ost]ri Jesu Christi (Aneks), ponieważ braki 
regularności zarówno brzmieniowej, jak i wersyfikacyjnej są cechą 
warsztatową autora tego tekstu. 

Nie różnicowano e jasnego i e pochylonego (é) z wyjątkiem pozycji 
rymowych (np. człeczey / pieczy → człeczéj / pieczy, Nikodemem / ty-
mem → Nikodémem / tymem, po tey / groty → po téj / groty). Zmoder-
nizowano pochylone e w końcówkach dopełniacza i celownika l. poj. 
r. ż. oraz w końcówkach przysłówków, transkrybując np. płaczorodny 
→ płaczorodnej, wtóry → wtórej, wonny → wonnej. Zachowano formy 
bohatyrki, brydzi oraz formę potym w znaczeniu przysłówkowym (za 
wyjątkiem przypadków ujednolicania pary rymowej). Pary rymowe 
ujednolicano przez usunięcie zapisu pochylonego (np. potym / kłopo-
tem → potem / kłopotem), przez dodanie go dla zachowania form cha-
rakterystycznych dla języka Potockiego (np. kłamać / przełomać → 
kłámać → przełomać, myśli / kreśli → myśli / kryśli) lub też przez 
rozszerzenie artykulacyjne y przed m w narzędniku zaimka ten (np. 
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tym / lotem → tem / lotem, tym / żywotem → tem / żywotem, złotem / 
o tym → złotem / o tem). 

Nie zachowano form obocznych z pochyleniem e do i, np. ni 
macie ||�nie macie, piniądze || pieniądze), ponieważ własnoręczne za-
pisy Potockiego poświadczają formy bez ścieśnienia (por. autograf 
Moraliów, rkps Biblioteki Narodowej, sygn. 3049 III). Z tego samego 
względu transkrybowano: ni masz → nie masz, piniądze → pieniądze, 
spiniężyć → spieniężyć, a także np. bidny → biedny, dopiro → dopiero, 
obirzy → obierzy, skliić → skleić. 

Litery i, j, y 

Zmodernizowano pisownię liter i, j oraz y. Dotyczy to również wyra-
zów, nazw i imion obcego pochodzenia. W wyrazach tych grupy ea, ia 
(ya), ie (ye), io, iu (yu) transkrybowano zgodnie z dawną wymową jako 
eja, ija (yja), ije (yje), ijo, iju (yju), np. Gallieą → Galileją; Bellial → 
Belijal; kontentacya → kontentacyja; Gamaliel → Gamalijel; milion → 
milijon; siońskiej → syjońskiej; Tytiuszu → Tytyjuszu. Litery i, j, y od-
dano według dzisiejszych norm, np. dzisiay → dzisiaj, sieią → sieją, 
y włosy, y oczy → i włosy, i oczy, Szmaiło → Szmajło. Zapis Kaifasz 
transkrybowano jako Kajfasz z wyjątkiem miejsc, w których ze wzglę-
du na regularność wersyfikacji imię należy czytać z i zgłoskotwórczym 
(II, w. 131; Aneks, w. 71). W imionach i wyrazach obcego pochodzenia 
literę i pełniącą funkcję dzisiejszego y oddano przez y zgodnie z wy-
mową (np. Alcidas → Alcydas, Luciper → Lucyper, signeti → sygnety). 
Zachowano oboczność form dzisia || dzisiaj, ociec || ojca, pódź || pójdź, 
(prze)naświętsze || najświętsze, przyść || przyjść. Utrzymano uproszczo-
ny przedrostek przysłówka w stopniu najwyższym (przynamniej). Nie 
zachowano oboczności mieśce || miejsce, gdyż nie poświadczają jej 
autografy Potockiego. 

Samogłoska pochylona o (ó) oraz samogłoska u 

W rękopisie nie występuje kreskowanie o pochylonego. Zgodnie z dzi-
siejszą pisownią wszędzie w jego miejsce wprowadzono kreskowane ó 
(np. Krolewnie → Królewnie, poki → póki, prozen → próżen). Pisownię 
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samogłosek ó, u wyrównano do normy dzisiejszej (np. apertory → 
apertury, dziory → dziury, pujdzie → pójdzie, szrobą → szrubą, tło-
maczyć → tłumaczyć, zatłomić → zatłumić). Wyjątek stanowią formy, 
w których użycie o (ó) w miejsce współczesnego u jest etymologicznie 
uzasadnione (np. Jakóbowa, nota [‘nuta’]). Ze względu na pozycję 
rymową utrzymano zapis kłotką (kłotką / plotką) oraz obrocę (obrocę / 
wyszpocę). 

Samogłoski nosowe ą, ę 

Samogłoski nosowe (których jeden z kopistów przekazu A niemal 
w ogóle nie oznacza) transkrybowano według normy dzisiejszej (np. 
bądzie → będzie, czestuje → częstuje, przepłynawszy → przepłynąwszy, 
sie → się). Zredukowano przypadki rozłożenia nosówki (np. bęndo → 
będą, bęndzieß → będziesz, grąntu → gruntu). Ze względu na pozycję 
rymową zachowano formy paszczeka i szczeście oraz zapis teskliwe 
(jako poświadczony w autografach Potockiego). W rękopisie niekiedy 
stosowany jest zapis ą, ę sygnalizujący wymowę pochylonego á, é. Pary 
rymowe, w których jednym z członów jest wyraz z zaznaczoną wtórną 
nosowością, transkrybowano — bez sygnalizowania — następująco: 1) 
gdy wtórna nosowość oznaczała podwyższenie wymowy wyrównujące 
rym zaburzony przez rozszerzenie artykulacyjne samogłoski i lub y 
przed spółgłoską nosową m w czasowniku w 1 os. l. mn. czasu 
teraźniejszego stanowiącym parę rymową, wówczas pierwszy człon 
pozostawiano bez zmian, z drugiego zaś usuwano zarazem wtórną 
nosowość, jak i rozszerzenie artykulacyjne (np. prosimy / zabawięmy → 
prosimy / zabawimy); 2) gdy pierwszy człon pary rymowej stanowił 
przymiotnik w narzędniku l. poj. r. m., który można, ze względu na 
ujednolicenie brzmienia, oddać w transkrypcji przez rozszerzenie 
artykulacyjne samogłoski i lub y przed spółgłoską nosową m, wówczas 
pierwszy człon transkrybowano z dodaniem rozszerzenia, z drugiego 
zaś usuwano wtórną nosowość (np. samym / balsamęm → samem / 
balsamem); 3) gdy pierwszym członem pary rymowej z dodaną wtórną 
nosowością była forma potym, wówczas modernizowano ścieśniony 
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zapis przysłówka i usuwano wtórną nosowość z drugiego członu (np. 
potym / żywotęm → potem / żywotem). 

Oboczności samogłoskowe e || a, e || o, u || o, a || y 

Zachowano w transkrypcji formy dziesiątników, faryzajscy, obiecować, 
niestocie, niestoty, pieniądzmi, swywolni, wyłomał. Poza rymami hono-
rowano także poświadczone w autografach Potockiego oboczności: 
diaboł || diabeł, kożdy || każdy, patrzyli || patrzali, powiedać || powia-
dać, spowiedać || spowiadać. Ze względu na pozycję rymową zapis wy-
szpeczę transkrybowano jako wyszpocę. Zachowano w rymie formę 
Magdalaną. 

Spółgłoski c || cz 

Ujednolicono do normy dzisiejszej pisownię spółgłosek c || cz (np. 
chłopce → chłopcze, noczne → nocne, zapłaczono → zapłacono). 

Spółgłoski ć, ń 

Pisownię głosek miękkich ć, ń poprawiono według obowiązujących 
współcześnie zasad (np. objawic → objawić, Panskim → Pańskim, 
smierc → śmierć). 

Spółgłoski h, ch 

Pisownię h i ch poprawiono wedle obowiązujących współcześnie zasad 
(np. chałasu → hałasu, hodzi → chodzi, thu → tchu). 

Pisownia r, rz 

Uwspółcześniono zapisy r i rz (np. czegorz → czegoż, łupierz → łupież, w 
rzerze → w żerze). 
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Spółgłoski s || ś || sz 

Długie ∫ transkrybowano jako s bądź ś (np. ru∫zęmy → ruszemy, ∫kiołka 
→ śkiołka), lub jako z (np. ro∫tropnych → roztropnych). Ligaturę ß — 
jako sz bądź ż (np. aß → aż, drußki → drużki [‘towarzyszki’], roskoßy → 
rozkoszy). Literę s transkrybowano jako ś, gdy oznaczała głoskę miękką 
(np. masciami → maściami, smiał → śmiał). Ujednolicono według 
norm dzisiejszych oboczne zapisy typu Annas → Annasz, maskary → 
maszkary, zesli → zeszli. Zapis jakosc transkrybowano jako jakoż-ć. Za-
chowano etymologicznie uzasadnione formy sprosny, szrubą. 

Spółgłoski z || ź || ż 

Uwspółcześniono zapis szeregów z || ź || ż (np. gozdzi → goździ, prozno 
→ próżno). 

Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne 

Pisownię spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych znormalizowano 
według dzisiejszych norm ortograficznych (np. bespieczny → bezpiecz-
ny, światczą → świadczą, wyrędż → wyręcz). 

Zapis isdzca transkrybowano jako iśćca. Zachowano formę kwoli.  

Zjawiska spółgłoskowe 

Utrzymano częstą u Potockiego formę zantuzy oraz historyczny wa-
riant imienia Absalon. Zapis żołmierzom transkrybowano jako żołnie-
rzom. Zachowano natomiast formę zapisu Ewrydyce dla podkreślenia 
zamierzonego, czterosylabowego sposobu odczytania tego imienia. 
Formę rostania oddano jako rozstania, jabkiem → jabłkiem, frantos-
kiemi → frantowskimi, stąpił → zstąpił. Zapis ∫zpiesczcie oddano jako 
śpieszcie. Wprowadzono zdwojenie spółgłosek według normy dzisiej-
szej w zapisie Osolina → Ossolina, usunięto natomiast zdwojenie nie-
zgodne z konwencją współczesną (wiessi → wiesi). Zachowano obocz-
ność w zapisie wszystkich form fleksyjnych wyrazu wszystko || wszytko. 
Utrzymano zapis barziej i oboczności albo || abo, bardzo || barzo, 
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gardło || garło, mnie || mię, nagroda || nadgroda. Zachowano w trans-
krypcji uproszczoną formę wymowy isną (‘istotną, rzeczywistą’). Zapis 
gorzski transkrybowano jako gorzki. Respektowano zapisy: długoletne, 
garzść, goździe, krzcząc, niestrzymanej, przedać, przeźrał, sumnienie, 
ujźryć, zadziergnąć. Honorowano historyczną formę wyrazów wyń-
dzie, wnidzie. Ujednolicono i znormalizowano świadczące o niestaran-
nej wymowie zapisy czasowników w 3 os. l. poj. r. m. (np. wszed → 
wszedł, zdech → zdechł, zjad → zjadł). 

Cechy dialektalne 

Honorowano charakterystyczne dla dialektu małopolskiego rozsze-
rzenie artykulacyjne przed spółgłoskami półotwartymi (np. Lubomier-
ska, pustoszeła, zatrwożeł). Nie zachowano oboczności kilka || kielka 
(także w złożeniach), wyrównując zapis do normy dzisiejszej. Zacho-
wano w tym względzie niekonsekwencję rękopisu, gdy jednak wy-
stępuje ona w pozycji rymowej, ujednolicono końcówki według norm 
dzisiejszych (np. swoim / bojem → swoim / boim, prawieł / objawił → 
prawił / objawił). Zachowano unikatowe w rękopisie cofnięcie głoski e 
przed głoską ł w wyrazie śkiołka. 

Fleksja 

Zachowano dawną końcówkę biernika l. poj. r. ż., np. ambicyją (‘am-
bicję’), promocyją (‘promocję’), samę (‘samą’); podobnie dopełniacza 
l. poj. r. ż., np. czarownice (‘czarownicy’), łożnice (‘łożnicy’), ziemie 
(‘ziemi’), oraz miejscownika l. m. r. ż.: perfumy (‘perfumami’) oraz 
trybu rozkazującego otrzy (‘otrzyj’), czci (‘czcij’) . 

Nie zachowano — poza pozycją rymową — niekonsekwentnie wy-
stępującego w rękopisie rozszerzenia artykulacyjnego samogłosek i, y 
przed spółgłoską nosową m w czasownikach 1 os. l. mn. czasu teraź-
niejszego (np. ujźremy → ujźrymy), a także w narzędniku i miejscow-
niku odmiany przymiotnikowej i zaimkowej (np. gwałtownem → gwał-
townym, kapłańskiem → kapłańskim, sromotnem → sromotnym). Wy-
jątkiem są pozycje rymowe (np. dziewiczem / obliczem, grzmotem / 
szczerozłotem, wiemy / ruszemy). Pary rymowe prosimy / zabawięmy, 
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samym / balsamęm transkrybowano bez sygnalizowania jako samem / 
balsamem, prosimy / zabawimy. Zachowano formy obiedwie (‘oby-
dwie’), raziech (‘razach’), sta (‘stu’) oraz odmianę wewnętrzną w wy-
razie białegłówki. 

Zapis celownika l. poj. swywoli transkrybowano do formy z od-
mianą wewnętrzną jako swejwoli, pozostawiono jednak w transkrypcji 
formy paniej (‘pani’), wojewodzinej (‘wojewodzinie’), bojaźniej (‘bojaź-
ni’). Nie zachowano niecharakterystycznej dla Potockiego oboczności 
ongiej||ongi, transkrybując zawsze jako ongi. 

Zachowano dawną końcówkę imiesłowów uprzednich -szy: prze-
niósszy, wszedszy, padszy, przyoblókszy. 

Pisownia wyrazów obcego pochodzenia 

Zmodernizowano pisownię w wyrazach obcego pochodzenia, wpro-
wadzając zdwojenie spółgłosek w zapisach Anasza → Annasza, Uliso-
wym → Ulissowym. Analogicznie transkrybowano Osolina → Ossolina. 
Według normy dzisiejszej usunięto także podwojenia spółgłosek (np. 
apparaty → aparaty, Bellidy → Belidy, kollegowie → kolegowie) oraz 
pozostałości pisowni łacińskiej (np. Auern → Awern, katholickich → 
katolickich, pharyzayscy → faryzajscy, threny → treny). Literę x trans-
krybowano jako grupę ks (np. xiążę → książę, xiędzem → księdzem, taxę 
→ taksę), między samogłoskami — z udźwięcznieniem (np. exekutor → 
egzekutor). Zachowano pisownię Zeuzys (‘Zeuksis’) i Farrazy (‘Par-
razjasz’). Formę Syzyp (uproszczony zapis Syzyph) transkrybowano 
jako Syzyf.  

Rozwiązywanie skrótów 

Skróty rozwinięto w nawiasach prostokątnych (np. Mar[yja] Jakó[bo-
wa], m[ojej] M[iłościwej] P[aniej]). W ten sam sposób oznaczono 
uzupełnienia imion w wyliczeniach postaci otwierających akty i we 
wskazaniach osób wygłaszających kwestie. 
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4. Aparat krytyczny 

J E J M O Ś C I  P A N I E J  W O J E W O D Z I N E J  K R A K O W S K I E J… 

w. 15 Pod za�sło�ną — popr. wyd. (za Przyłęckim); Pod żałosną — A (bł.) 

w. 30 mając�ych� — popr. wyd. (za Kukulskim); mającej — A (bł. gra-
matyczny) 

w. 34 Maryjo�m� — popr. wyd. (za Przyłęckim); Maryjon — A (bł.) 

w. 40 p�ozna� — popr. wyd. (za Kukulskim); przeto — A (dittografia) 

w. 48 ka�m�enę — popr. wyd. (za Przyłęckim); kanenę — A (bł.) 

Dyjalog o zmartwychwstaniu Pańskim 

P R O L O G U S  

w. 18 w swoje — popr. wyd. (za Przyłęckim); w swoje w swoje — 
A (dittografia) 

A K T U  P I E R W S Z E G O  P E R S O N Y  

w. 11 �ni�e — popr. wyd. (za Przyłęckim); me — A (bł.) 

w. 34 o�puszcz�ony — popr. wyd. (za Przyłęckim); odwalony — A (ditto-
grafia) 

w. 52 �w�am — popr. wyd. (za Przyłęckim); mam — A (bł.) 

w. 69 je�że�li — popr. wyd. (za Kukulskim); jeśli — A (lipometria) 

w. 76 Ani Cię — popr. wyd. (za Krzymuską, Budziszewską); A nic się — 
A (bł.) 

w. 80 B�o� — popr. wyd. (za Kukulskim); By — A (bł.) 

A K T U  W T Ó R E G O  P E R S O N Y  

Longi�n� — popr. wyd. (za Przyłęckim); Longim — A (bł.) 

w. 15 �wz�iął — popr. wyd. (za Przyłęckim); zwiął — A (bł.) 
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w. 18 Ni�kt� — popr. wyd. (za Przyłęckim); Nigdy — A (hipermetria) 

w. 20 garł�y� — popr. wyd. (za Kukulskim); garłęn — A (bł.) 

w. 22 b�ła�źni — popr. wyd. (za Kukulskim); bluźni — A (bł.) 

w. 24 spraw�otą� — popr. wyd. (za Kukulskim); sprawę tę — A (bł.) 

w. 46 �Nie r�zkąc — popr. wyd. (za Kukulskim); Mieszkać — A (bł.) 

w. 129 Je�że�lić — popr. wyd. (za Kukulskim); Jeślić — A (lipometria) 

w. 132 kaziroda — popr. wyd. (za Przyłęckim); i kaziroda — A (hiper-
metria) 

w. 133 trz�o�ma — popr. wyd. (za Przyłęckim); trzema — A (bł.) 

w. 230 przyść miało �do takiej� rozpaczy — popr. wyd. (za Krzymuską, 
Budziszewską); przyść miało przyść miało rozpaczy — A (dittografia) 

w. 245 n�a� — popr. wyd. (za Przyłęckim); nie — A (bł.) 

w. 298 Nie rodzi �się� — popr. wyd. (za Kukulskim); Nie rodzi — 
A (lipometria) 

A K T U  T R Z E C I E G O  P E R S O N Y  

w. 16 �trw�odze — popr. wyd. (za Kukulskim); drodze — A (dittografia) 

w. 18 w�s�pak — popr. wyd. (za Przyłęckim); wpak — A (bł.) 

w. 70 wszytkich �nas� — popr. wyd. (za Kukulskim); wszytkich — 
A (lipometria) 

w. 81 na niemowiątk�a� — popr. wyd.; na niemowiątko — A (bł.) 

w. 85 ra�z�y — popr. wyd. (za Przyłęckim); rany — A (bł.) 

w. 88 do mordu — popr. wyd. (za Przyłęckim); do do mordu — A (ditto-
grafia) 

w. 130 wsze — popr. wyd. (za Kukulskim); wszelkie — A (hipermetria) 

w. 153 rzadk�o� — poprawka wydawcy (za Przyłęckim); rzadka — A (bł.) 

w. 159 Ani �mi� prawcie — popr. wyd.; Ani prawcie — A (lipometria) 
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w. 173 odpuszcz�a�nie — popr. wyd. (za Przyłęckim); odpuszczenie — 
A (bł.) 

w. 175 Syna — popr. wyd. (za Kukulskim); i Syna — A (hipermetria) 

w. 219 dwanaście — popr. wyd. (za Krzymuską, Budziszewską); dwa-
naście stu — A (hipermetria) 

w. 241 �po�wstał — popr. wyd.; wstał — A (lipometria) 

A K T U  C Z W A R T E G O  P E R S O N Y  

G�a�malijel — popr. wyd. (za Krzymuską, Budziszewską); Gomalijel — 
A (bł.) 

w. 11 i �o� honor — popr. wyd. (za Krzymuską, Budziszewską); i honor — 
A (lipometria) 

w. 41 nie życzę — popr. wyd. (za Kukulskim); wierę nie życzę — A (hiper-
metria) 

w. 60 b�łę�dzie — popr. wyd. (za Przyłęckim); biedzie — A (bł.) 

w. 64 szubieńce — popr. wyd. (za Krzymuską, Budziszewską); szubienicę 
— A (hipermetria) 

w. 89 �gnoj�u — popr. wyd. (za Przyłęckim); ogniu — A (bł.) 

w. 180 �po�tłumić — popr. wyd. (za Kukulskim); tłumić — A 
(lipometria) 

w. 188 t�o� — popr. wyd. (za Krzymuską, Budziszewską); tu — A (bł.) 

w. 202 każe�cie� — popr. wyd. (za Kukulskim); każe — A (lipometria) 

w. 205 z �n�iego — popr. wyd. (za Kukulskim); z jego — A (bł.) 

w. 233 Teod�a�sem — popr. wyd. (za Krzymuską, Budziszewską); 
Teodosem A (bł.) 

A K T U  P I Ą T E G O  P E R S O N Y  

w. 3 �z�stąpić — popr. wyd. (za Przyłęckim); wstąpić — A (bł.) 
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w. 10 ukont�ent�uje — popr. wyd. (za Przyłęckim); ukontuje — A 
(lipometria) 

w. 16 �οn� — popr. wyd.; co — A (bł.) 

w. 21 umi�l�kł Ce�r�ber — popr. wyd. (za Przyłęckim); umikł Ceber — A 
(błędy) 

w. 22 Zd�re�wniawszy — popr. wyd. (za Przyłęckim); Zderwniawszy — 
A (bł.) 

w. 33 podział — popr. wyd. (za Krzymuską, Budziszewską); mi podział 
— A (hipermetria) 

w. 40 �po�siedzisz — popr. wyd. (za Kukulskim); siedzisz — A (lipo-
metria) 

w. 58 Opaczne — popr. wyd. (za Przyłęckim); Opacznej — A (bł.) 

w. 66 przetwor�z�ę — popr. wyd. (za Przyłęckim); przetwornę — A (bł.) 

w. 74 nikt �nic� widzieć — popr. wyd. (za Kukulskim); nikt widzieć — 
A (lipometria) 

przed w. 99 Bel�ijal� — popr. wyd. (za Przyłęckim); Bellier — A (bł.) 

w. 104 zniosę �o tym� — popr. wyd.; zniosę — A (lipometria) 

w. 123 Świ�a�d�c�z — popr. wyd. (za Kukulskim); Świdz — A (bł.) 

w. 160 te�go� — popr. wyd. (za Krzymuską, Budziszewską); te — 
A (lipometria) 

w. 192 spowi�a�da — popr. wyd. (za Krzymuską, Budziszewską) spo-
wieda — A (bł.) 

w. 194 Sams�o�n — popr. wyd. (za Przyłęckim); Samsan — A (bł.) 

w. 247 a że idzie — popr. wyd. (za Przyłęckim); aże i idzie — 
A (hipermetria) 

w. 271 St�a�ń — popr. wyd. (za Przyłęckim); Stoń — A (bł.) 

w. 282 chodząc — popr. wyd. (za Krzymuską, Budziszewską); wchodząc 
— A (bł.) 
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E P I L O G U S  

śródtytuł / tytuł: Epilogus — A; Epilogus „Dyjalogu o zmartwychwstaniu 
Pańskim” — B  

w. 5 szkarada ślepoto — B; szkarado z ślepotą — A 

w. 8 chcieli — A; śmieli — B 

w. 14 wywodu — B; dowodu — A (bł.) 

w. 19 tam — A; to — B 

w. 27 Zeuzys — B; Kseuks — A (bł.) 

w. 28 piękniejszym — A; sławniejszym — B 

w. 36 kogo ... kusić się niż kruki — A; kogoś ... kusić niż o kruki — B 

w. 52 Który — A; Które — B (bł.) 

w. 54 człeku siągać — A; siągać człeku — B 

w. 55 zaleca — B; go zaleca — A (hipermetria) 

w. 68 niebieski — B; niebieskiej — A (bł.) 

w. 83 był — prawi — A; prawi — beł — B 

w. 90 Bawieła — B; Bawiła się — A (hipermetria) 

w. 93 Zdziera — B; Zbiera — A (bł.) 

 
 





 
 
 
 
 

Objaśnienia 

[D E D Y K A C J A]  Ded. 
(nagł.) wojewodzinej krakowskiej ... Lubomierskiej — księżna Helena 
Tekla z Tęczyna z Ossolińskich Lubomirska, najstarsza córka kanclerza 
koronnego Jerzego Ossolińskiego, żona Aleksandra Michała Lubomir-
skiego, wojewody krakowskiego, brata rokoszanina Jerzego. Cztery 
lata po śmierci męża (1681) wstąpiła do klasztoru karmelitanek bo-
sych i przyjęła imię Pauli Marii od św. Wawrzyńca. Zmarła w 1687 r. 
w klasztorze lubelskim. Księżna była adresatką Amintasa Jana An-
drzeja Morsztyna, a Potocki oprócz Dyjalogu przypisał jej Pieśni po-
kutne i na życzenie wojewodziny darował odpisy epigramatów, czego 
dowiadujemy się z wiersza Przy posłaniu fraszek, po nabożnych rze-
czach (Ogród II 9). W dość sarkastycznym w tonie utworze Do Imci 
pana chorążego zatorskiego (Ogród IV 308) poeta zwierza się Stani-
sławowi Morsztynowi ze swych obaw co do widoków na gratyfikację 
ze strony księżnej za te poetyckie oferty.  
w. 1–4 Jeden pewnej nadzieje, świętej wiary drugi … posełam ci w dary — 
sens: Jaśnie Wielmożna Pani, posyłam ci w darze dwa filary, na których 
wspiera się sklepienie naszego nieba i których nie poruszą moce piekiel-
ne: jednym jest niezawodna nadzieja, drugim święta wiara.  

Para rymowa „drugi / framugi” (w. 1–2) por. POTOCKI, Stefan Potocki — 
co to feniks ptak (Smutne zabawy 15, w. 15–16): „Bo gdziekolwiek niebieskie 
osięgły frambugi, / W tych cnotach i przymiotach nie lągnie się drugi”. 
w. 5 zoil — synonim zawistnego i niesprawiedliwego krytyka. Zoil 
(IV wiek przed Chr.), grecki retor i sofista, złą sławą okrył się podej-
mując napastliwą krytykę Homerowych eposów, których ocenie po-
święcić miał aż dziewięć ksiąg. Zwano go „psem retoryki” i jako atry-
butem obdarzano psim pyskiem i kłami ociekającymi jadem zawiści. 
Jako upersonifikowana zazdrość, swoje kły zoil mógł łamać na kamie-
niu cudzej cnoty lub majestatu — por. POTOCKI, Poczta, w. 468–470: 
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„Na koniec zazdrość niechybnie się wściecze, / która już nie raz i nie 
dwa widomie / o kamień twojej godności kły łomie”. 

w. 6–7 Nie wstążki … w zawoju dziewiczem — sens: spośród towarów 
oferowanych przez kram Ulissesa przebrany za pannę Achilles wybiera 
łuk, a nie wstążki czy lusterka.  

By zapobiec udziałowi herosa w wojnie trojańskiej, Tetyda, jego 
matka, ukryła go w dziewczęcym przebraniu między królewskimi cór-
kami na dworze króla Likomedesa na wyspie Skyros. Ponieważ według 
przepowiedni bez Achillesa Troja nie mogła zostać zdobyta, Odyseusz 
podjął się wywiedzenia młodzieńca z ukrycia podstępem. Przybył na 
Skyros jako kupiec i rozpoznał go mimo panieńskich szat, gdy spośród 
oferowanych towarów Achilles wybrał nie kobiece ozdoby, lecz łuk (zob. 
OV., Met. XIII, w. 160–170). Wypadki te notuje także jedna z historii Gesta 
Romanorum — De causa subversionis Troje (rozdz. 156, s. 537). W Gesta 
Romanorum jednak, podobnie jak u Owidiusza, Achilles chwyta nie łuk, 
lecz włócznię i tarczę. Podstęp ów opisuje Potocki w Zebraniu przy-
powieści pod hasłem Achilles, postępując za wersją podaną w rozdziale 
Viri muliebrem habitum mentiti z Officina J.R. Textora (zob. TEXTOR, 
s. 158). Por. POTOCKI, Zebranie przypowieści, s. 499–500: 

Tetys, matka Achillesowa, […] dała go, ubrawszy za dziewczynę (bo był barzo 
nadobny i mógł tak ujść do kilku lat), królowi Scyru, Likomedesowi, żeby się 
przy córkach jego, których miał kilka, nieznany ni od kogo chował. […] Tedy 
śtuczny Ulisses, pan jeden grecki, takowy sposób wymyślił dostania Achillesa 
[…]. Odmieniwszy sobie szaty za kupca albo kramarza, […] i ten też swoje 
rozłożył tasze, w których nakładł, nastawiał, nawieszał rozmaitych rzeczy 
i męskich, i białogłowskich, jako wstąg, jedwabiów, strojów, pudełek, zwier-
ciadł, koronków, pasamonów, tak też szabel, strzelby, sajdaków, łuków, strzał, 
pancerzów i inszego rynsztunku. Skoro tedy po nieszporze panny, jako zwykły: 
co oczko obaczy, to rączka kupuje, i cokolwiek widzi, to jej wszytkiego tego 
potrzeba, wszytkie się sunęły do onego greckiego kramarza. Kożda tedy za to 
weźmie, co się jej upodoba: wstęgi, bawełnice, rękawiczki, wachlarzyki, a Ulis-
ses też umyślnie niewysoko cenił, żeby ich nie odrażał. Przyszedł też tam był 
i Achilles z inszymi pannami, a nie znając się na rzeczach białogłowskich, 
wspomniał sobie, że jeszcze chłopięciem widział u Herkulesa łuk i podobał mu 
się […]. I teraz tedy, obaczywszy go w kramie, wziął i pociągnąwszy spytał, co 
by zań. Poznał go Ulisses zaraz […]. 

Zob. też: POTOCKI, Przemowa, w. 7–10; POTOCKI, Peryjody 12, w. 51–53. 
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Historię zwieńczonych niepowodzeniem starań Tetydy o ukrycie 
Achillesa uczynił Potocki trzonem konsolacji adresowanej do Andrzeja 
Potockiego, kasztelana krakowskiego, po śmierci jego syna Stanisława 
(POTOCKI, Do jaśnie wielmożnego IMP. kasztelana krakowskiego […] 
consolatoria (Ogród II 354, w. 36–74). 

w. 10 Łuk … górnego Achillesa — górnym, a więc niebieskim Achil-
lesem zostaje tu nazwany Chrystus, jego zaś łukiem — krzyż. Inspira-
cją dla tej analogii stała się chrześcijańska tradycja alegorycznej wy-
kładni mitów pogańskich, w myśl której pojedynek Achillesa z Hek-
torem z XXII pieśni Iliady odczytywano jako zwycięskie starcie Chry-
stusa z szatanem. W skróconej alegorezie (moralizatio) dołączonej do 
historii o zdobyciu Troi z Gesta Romanorum — De causa subversionis 
Troje (gdzie Chrystusa reprezentuje Odyseusz, Achilles zaś przedstawia 
Ducha Świętego) — poszczególne elementy rynsztunku Achillesa 
wskazywać miały na konkretne narzędzia męki Jezusa, m.in. także na 
sam krzyż (zob. Gesta, rozdz. 156, s. 537). 

w. 11–12 strzały okrutnej pokruszywszy jędze / I Śmierć samę ustrzelił — 
jędzą, której strzały pokruszył Chrystus, jest Śmierć. Na wizerunek 
Achillesa w tej wypełnionej mitologicznym rekwizytorium alegorii 
Chrystusowego tryumfu nakłada się również klasyczny obraz boskiego 
łucznika — Apolla. W jego zwycięstwie nad smokiem Pytonem, którego 
Apollo zabił strzałami z łuku, średniowieczny komentarz alegoryczny do 
Metamorfoz Owidiusza — Ovidius moralizatus Petrusa Berchoriusa — 
upatrywał figurę Zbawiciela pokonującego Lucyfera strzałą krzyża. 

w. 12–13 kiedy w tej siermiędze / Ludzkiej umarł natury — kiedy umarł 
obleczony w tę zgrzebną szatę człowieczeństwa. Obraz „siermięgi ludz-
kiej natury”, którą Chrystus przyoblekł, by dokonać dzieła zbawienia, 
pojawi się również w epilogu (zob. obj. do Epil., w. 69–71). Por. też: 
POTOCKI, Merkuryjusz I, w. 288–290: 

Boże, który śmiertelną oblókszy naturę, 
Żalu, bólu, niewczasu i wszelakiéj nędze 
W podłéj ciała ludzkiego doznałeś siermiędze. 

POTOCKI, Transakcyja III, w. 15–16: „Jako Bóg, użalony naszej niedołęgi, 
/ Nie wstydził się człowieczej natury siermięgi”; KROSNOWSKI, Kazanie 
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na Wielki Piątek (Pochodnia, s. 136): „złożywszy z siebie koronę […] 
przyjął na się podłą ciała naszego siermięgę […]”. 

Obraz ciała Jezusa jako szaty był powszechny w dziełach ojców 
i doktorów Kościoła; pojawia się m.in. u św. Augustyna (AUG., Serm. 
213, 4): „Leży tylko ciało, a ty mówisz: nasz Pan? Mówię, wyraźnie 
mówię: ponieważ widzę szatę, czczę Tego, który w nią był przyodziany. 
To ciało jest jego szatą […]”; por. też: BONAV., Vitis, s. 169: „Nie za-
brakło także purpury szyderczym szatom, bowiem «narzucili Mu 
szkarłatny płaszcz» (Mt 27, 28), chociaż On o wiele godniej przyozdobił 
purpurą szatę swego Ciała przez wylanie swojej Najświętszej Krwi”.  
w. 14 Otrząsnął się… z śmiertelności śmieci — porzucił marny stan 
śmiertelności. 
w. 15–18 Pod za�sło�ną białej płci skryte serce twoje, / Nie Achillesa… — 
/ Ziemskie przechodzi, górne równa bohatyry — twe męstwo, ukryte 
w niewieścim ciele, przewyższa nie tylko Achillesa, ale i wszystkich 
bohaterów ziemskich, a dorównuje niebieskim, czyli świętym. 
w. 16–17 chociaż bez niego wziąć Troje / Nie mogli — według prze-
powiedni Kalchasa, kapłana Apollina, Grecy nie mogli zdobyć Troi 
(w tekście dawna forma dopełniacza) bez udziału Achillesa. 
w. 19–20 niebo gwałtownym impetem / Biorą — szturmem zdobywają 
królestwo niebieskie; por. Mt 11, 12: „A od dni Jana Chrzciciela aż 
dotąd królestwo niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je”.  
w. 20 tym wszytkim dajesz … szach z metem — tryumfujesz nad tymi 
wszystkimi. Por. POTOCKI, Syloret, s. 188: „Ty dziś dajesz szach złej for-
tunie z metem”; zob. też: NKPP „szachy, szach” 1. 
w. 21–23 Heleny i Tekle … palonego pieca — apostrofa do patronek 
adresatki dedykacji. Św. Helena była matką cesarza Konstantyna Wiel-
kiego. Tradycja przypisuje jej odnalezienie relikwii drzewa Krzyża 
świętego w IV wieku. Św. Tekla, dziewica i męczennica, przyjęła chrze-
ścijaństwo, słuchając nauk św. Pawła Apostoła. Matka Tekli, by ukarać 
córkę za odmowę małżeństwa, sama wydać miała córkę sędziom. Por. 
SKARGA, Żywoty świętych, s. 887–888: 
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Przyzwał jej sędzia i dowiedziawszy się o jej wierze i dochowania dziewictwa 
umyśle statecznym, ogień napalić, w który być wrzucona miała, rozkazał. I gdy 
już wysoko się z suchych i smolnych drew płomienie podnosiły, porwali ją 
oprawcy i do ognia wiedli, w który panienka krzyżem się ś[więtym] żegnając, 
ochotnie i męskim sercem weszła. A Pan Bóg […] z nagła wielki deszcz puścił 
i wszytek ogień on pogasił, tak iż panna szkody żadnej nie odnosząc cało wy-
szła, jako weszła. […] Ale drugi raz w Antyjochijej od jednego możnego pana 
pojmana i wiedziona jest do sędziego jako ta, która bogami gardzi a Chrystusa 
wyznawa. Ona się uprzejmie chrześcijanką być znała i za to na śmierć besty-
jom ku pożarciu skazana jest. […] Stanęła panienka na placu, wywarto lwy 
okrutne. Już w mniemaniu wszytkich rozdrapana była, ale bestyje Bogu lepiej 
niźli ludzie posłuszne dotknąć się jej nie śmiały. 

czterykroć palonego — rozpalonego z poczwórną mocą. 

w. 27–30 w lampie cnót … w kaganku — nawiązanie do ewangelicznej 
przypowieści o pannach mądrych i głupich; por. Mt 25, 1–12:  

Tedy podobne będzie królestwo niebieskie dziesiąci pannom, które wziąwszy 
lampy swoje, wyszły przeciw oblubieńcowi i oblubienicy. A pięć z nich było głu-
pich, a pięć mądrych. Ale pięć głupich wziąwszy lampy, nie wzięły oleju z sobą, 
a mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami. A gdy oblubieniec omiesz-
kawał, zdrzymały się wszytki i posnęły. A w pół nocy zstało się wołanie: „Oto 
oblubieniec idzie, wynidźcie przeciwko jemu!”. Tedy wstały one wszytkie panny 
i ochędożyły lampy swoje. Lecz głupie rzekły mądrym: „Dajcie nam oleju wa-
szego, boć lampy nasze gasną”. Odpowiedziały mądre mówiąc: „By snadź nam 
i wam nie dostało, idzcie raczej do przedających a kupcie sobie”. A gdy szły ku-
pować, przyszedł oblubieniec. A które były gotowe, weszły z nim na gody i za-
mknione są drzwi. A na ostatek przyszły i drugie panny, mówiąc: „Panie, panie, 
otwórz nam!”. A on odpowiadając rzekł: „Zaprawdę mówię wam: nie znam was”.  

w. 27 w lampie cnót swoich przygasiwszy knotu — sens: poniechawszy 
gorliwości o życie cnotliwe. 

w. 31 ciężkie na modlitwach prace — trudy wytrwałej modlitwy. 

w. 32 ten gość do łożnice wdzięczny zakołace — mowa o Chrystusie. 
Pochodzący z Pieśni nad Pieśniami obraz oblubieńca pukającego do 
komnaty, w której śpi oblubienica: „Ja śpię, a serce me czuje. Głos 
miłego mego kołacącego” (Pnp 5, 2), Potocki wykorzystuje jako figurę 
eschatologiczną; do łożnice — dawna forma dopełniacza.  
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w. 33–36 Komuż wżdy Bóg swój tryumf, komu tę wygraną / Z szatana, 
nie Maryjo�m� jeśli z Magdalaną / Raczył naprzód objawić, gdy przyszły 
z perfumy / I z maściami do grobu? — szyk przestawny: komuż to Bóg 
zechciał obwieścić jako pierwszemu swój tryumf i wygraną nad sza-
tanem, jeżeli nie Mariom i Magdalenie, kiedy przyszły do grobu z won-
nościami? Zgodnie z przekazem ewangelicznym jako pierwsze w po-
ranek zmartwychwstania do grobu Chrystusa udały się niewiasty 
z wonnościami; według Mk 16, 1, były to: Maria Magdalena oraz Maria, 
matka Jakuba, i Salome; według Łk 24, 10 — Maria Magdalena, Maria, 
matka Jakuba, i Joanna. Im też jako pierwszym ukazał się Zmartwych-
wstały. Por. POTOCKI, Na niedzielę kwietną (Ogród IV 458, w. 36): 
„Z czegoż wżdy dzisia tryumfujesz, Panie?”; POTOCKI, Wielkanoc chrze-
ścijańska (Ogród III 98, w. 10): „Będziemy tryumfować z śmierci 
z naszym panem”. Por. też: KROSNOWSKI, Kazanie na uroczystość Zmar-
twychwstania Pańskiego (Pochodnia, s. 143): „są jeszcze insi, na każdego 
z nas srodze zwaśnieni, żwawi i niewymownie szkodliwi nieprzyjaciele, 
których przy męce swojej Chrystus szczęśliwie zwyciężywszy, chwa-
lebnie z nich przy zmartwychwstaniu swoim tryumfuje”. 

wygraną z szatana — wygraną nad szatanem; forma składniowa 
urobiona pod wpływem konstrukcji łacińskiej. 

z perfumy — z perfumami (wonnościami). 

w. 36–38 Niech się tu rozumy / Sforcują, niechaj każdy swe zdanie przy-
nasza, / Bo nie czuł niewiernego w ich cechu Tomasza — sens: mogą 
mądrzy zachodzić w głowę i każdemu wolno mieć własne zdanie w tej 
sprawie, ale prawdziwą przyczyną przyznania przez Boga pierwszeństwa 
niewiastom była ich wiara, tak różna od niewierności Tomaszowej.  

Tomasz, zwany Didymos, był jednym z dwunastu Apostołów; wątpił 
w prawdziwość nowiny o zmartwychwstaniu i nie był obecny, gdy po raz 
pierwszy ukazał się uczniom zmartwychwstały Chrystus. To jemu Jezus 
pozwolił dotknąć miejsca ran po gwoździach na swoich rękach i przebite-
go boku, gdy po raz kolejny zjawił się pośród uczniów (zob. J 20, 24–29). 

w ich cechu — w ich towarzystwie, w ich grupie. Por. POTOCKI, Nowy 
zaciąg, s. 32: „We wszem się nam podobnym stawszy okrom grzechu / 
I postawąś w człowieczym znaleziony cechu”. 
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w. 39–40 Który dopiero palec w dziury srogich goździ / Włożywszy, 
�pozna� Pana, przeto kęs opoździ — szyk inwersyjny: który poznał Pana 
dopiero wówczas, gdy włożył palec w Jego rany po gwoździach, dlatego 
spóźnił się nieco z wyznaniem wiary. Para rymowa „g(w)oździ / 
opoździ” chętnie była używana przez Potockiego; por. POTOCKI, Muza 
polska 145, w. 2, 4: „wprzódy spróbować na tej drodze goździ, […] / nic 
to nie wadzi, choć trochę opoździ”; POTOCKI, Przemowa, s. 426: „Niech 
inszym do niej złotem gościniec zagwoździ, / Komu Bóg nie naznaczył, 
w zawodzie opoździ”. 
w. 41–42 A te, widziawszy tylko, po głosie Go samem / Poznały, idąc 
nazad od grobu z balsamem — por. Mt 28, 9: „A oto Jezus potkał się 
z nimi, mówiąc: «Bądźcie pozdrowione». A one przystąpiły i ujęły nogi 
Jego, i pokłon Mu uczyniły”. 
w. 44 I boku otwartego nie mierząc szerzyzny — nieco ironicznie za-
barwiona „geometryczna” peryfraza Tomaszowego badania ran Jezusa; 
zob. III, w. 151–152. Por. też: POTOCKI, Respons na wyuzdany wiersz jed-
nego pseudoapostoła (Ogród IV 20, w. 51–52): „A gdy chcecie z To-
maszem każdą dziurę zmierzyć, / I głupi wół, co widzi okiem, może 
wierzyć”. 
w. 45 przez tłumacze święte — dzięki Ewangelistom i autorom pism 
apostolskich.  
w. 46 Śmierć, piekło, czarty zwyciężył przeklęte — zwycięzcą śmierci, 
piekła i szatana nazywają Chrystusa pieśni wielkanocne; zob. pieśń 
Zbawiciel nasz, Pan Bóg wszechmogący z kancjonału Walentego z Brzo-
zowa (Pieśni wielkanocne, s. 138, w. 33–34): „Któryś mocne nieprzy-
jacioły zwarł, / Śmierci, diabłu i piekłuś głowę starł”. 
w. 47 wesołą ... scenę — mowa o „komedyi”, czyli widowisku o szczęś-
liwym finale. 
w. 48 muza przez grubą odleje ka�m�enę — muza wyrazi prostym wier-
szem. Rozróżnienie na „muzę” i „kamenę” ma charakter szkolny. 
„Muza” to metonimia inwencji poetyckiej i natchnienia, natomiast 
„kamena” — kunsztu wiersza („formy” podlegającej krytyce). Por. 
POTOCKI, Merkuryjusz II, w. 1315–1316: „Nie ma-ż cię, ach, nie ma-ż cię, 
już w żałosne treny / Poszły muzy i moje po tobie kameny!”. 
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Dyjalog o  zmar twychwstaniu Pańskim  

PROLO GUS  Prol. 

Prologus — (łac.) przedmowa, prolog. 

w. 1 Wizerunk sprawy tak wielkiej i świętéj — por. POTOCKI, Nowy za-
ciąg, k. [4]v: „Lecz że tak święta, wielka i trudna robota / Ani jest mojej 
ręki, ani mózgu z błota”.  

w. 2–3 W której zawisły wszytkie fundamenty / Zbawienia — zmar-
twychwstanie Chrystusa ukazane jest jako fundament wiary chrze-
ścijan przez św. Pawła, por. 1 Kor 15, 14: „A jeśliż Chrystus nie powstał, 
próżne tedy jest przepowiadanie nasze, próżna jest i wiara wasza”. 

w. 4 Wedle niedoszłej szkoły naszej miary — według naszej niewysokiej, 
szkolnej miary. Prolog ma charakter sytuacyjny. Adresatami są widzo-
wie przedstawienia misteryjnego, w którym uczniowie wystawiają 
wielkanocny spektakl. 

w. 5 Zacne słuchaczów katolickich grono — por. POTOCKI, Na niedzielę 
kwietną (Ogród IV 458, w. 15–16): „Zacne słuchaczów katolickich gro-
no, / Wiedzcie, że to wam kwoli uczyniono”. 

w. 6–7 co dziś ogłoszono / Na wszytkie światy — wskazówka świadczy, 
że wystawienie spektaklu przewidziane było na niedzielę wielkanocną. 

Na wszytkie światy — na wszystkie strony świata; por. POTOCKI, 
Transakcyja IV, w. 251–252: „Nikt do nas, my na wszytkie posyłamy 
światy / Po trunki, po korzenie, szkiełka i bławaty”. 

w. 8 duszę swą położy — umrze; por. POTOCKI, Pieśń XVIII (Pieśni różne, 
k. 9v, w. 8–9): „[…] dobrowolnie za nieprzyjacioły / Duszę położył”; 
POTOCKI, Nowy zaciąg, s. 195: „żebym ja, zgniwszy w ziemi, Twoim 
krzyżem ożył, / Na nimeś świętą duszę i żywot położył”. 

w. 9 na sromotnym drzewie — na drzewie hańby.  

w. 13–16 Dzień dzisiejszy jest naszego wesela, / Którego świętych patry-
jarchów wiela / Pragnące serca i teskliwe dusze / Dawno z piekielnej 
czekały katusze — sens: dziś jest dzień naszej radości, długo ocze-
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kiwany przez spragnione serca i udręczone dusze wielu patriarchów 
przebywających w piekielnym więzieniu. „Piekielna katusza” to miejsce 
pośmiertnego oczekiwania patriarchów i innych sprawiedliwych zmar-
łych przed Chrystusem na odkupienie. Miejsce to zwane jest w tradycji 
kościelnej „otchłanią ojców” (limbus patrum) i to tam właśnie miał 
zstąpić Zbawiciel po swej śmierci, by wyzwolić oczekujących (zob. I, 
w. 71). Obraz ten pojawia się w homiliach wschodnich już w V wieku, 
swoją zaś żywotność w kulturze zawdzięcza popularności apokryficznej 
Ewangelii Nikodema (zwanej też Aktami Piłata), której część stanowi 
datowane na ok. VI wiek Zstąpienie do otchłani (EwNik, s. 633–635).  

Dusze / katusze to para rymowa częsta u Potockiego; por. POTOCKI, 
Muza polska 100, w. 6–8, s. 41: „[…] wywiąż mu z troku / świętą krwią 
swoją z szatańskiej katusze, / oswobodzone chrześcijańskie dusze”; PO-
TOCKI, Argenida V 1, s. 618: „niesprawiedliwe i nieczyste dusze / Do nie-
wróconej odsądza katusze”. 
w. 17 Dziś Śmierć umarła — por. KROSNOWSKI, Kazanie na uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego (Pochodnia, s. 143):  

A wiecie, co się to za cudo dziś przy zmartwychwstaniu Pańskim zstało? Oto 
Żywot ożył, a Śmierć umarła. Tak jej u proroka Ozeasza Wszechmocność Bos-
ka groziła: „Ero mors tua, o mors!”. Przyjdzie ten czas, kiedy inszych zabijająca 
Śmierci, sama na placu padniesz; która pogróżka dostatecznie się dziś, przy 
zmartwychwstaniu Pańskim, wypełniła.  

Tradycja opisu Chrystusowego zwycięstwa nad śmiercią językiem 
paradoksów pochodzi od ojców apostolskich i ojców Kościoła; por. 
MELIT., Homilia, s. 321: „[…] przez swego ducha nieznającego śmierci 
zabił śmierć ludobójczą”; CHRYZ., Serm. 57, 7: „To jest znak Bożej mocy: 
gdy śmierć umiera śmiercią […]”. Por. też poetykę paradoksów roz-
wijaną w barokowej poezji religijnej, np. GRABOWIECKI, Rymy duchowne 
44, w. 1–3: „Z Twej śmierci, Jezu, dochodzim żywota. / Śmierć podej-
mując dla nas, władzą śmierci / bierzesz”. 
w. 17–18 bez otuchy, / Że kiedy wrócą w swoje ciała duchy — por. PO-
TOCKI, Pieśń XXXV O śmierci (Pieśni różne, k. 23r, w. 55–56): „że nie 
zostaje wrócenia otucha / Do ciała ducha”. 
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w. 19–20 bez wszego względu / Lat, osób, stanu, kondycyjej, rzędu — 
refleksja nad egalitarnością śmierci ma swoje korzenie zarówno w Bib-
lii (zob. Ps. 49(48)), jak i w antyku klasycznym (zob. HOR., Carm. I 4), 
w XV wieku zaś zyskała dodatkowo rozpoznawalną postać w tańcach 
śmierci — ikonograficznym przedstawieniu tanecznego kręgu złożo-
nego z przedstawicieli wszystkich stanów, którym towarzyszą w tańcu 
szkielety bądź rozkładające się zwłoki. Literacka wersja tego tematu 
zawiera proklamację tyranii śmierci nad wszystkim, co żyje, bez róż-
nicy wieku czy zasług, z wyliczeniem poszczególnych stanów, godno-
ści, urzędów, które na równi podlegają jej władzy. Por. KROSNOWSKI, Ka-
zanie na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Pochodnia, s. 143):  

Nie było i nie będzie człowieka, nad którym by Śmierć srogości swojej doka-
zować nie miała. Policzcie wieki i lata, porachujcie ludzi, co ich tylko od po-
czątku na świecie było, a nikogo nie znajdziecie, kto by się w korzyść Śmierci 
nie dostał. Nie tylko ona zgrzybiałą starość zabiera, ale i kwitnącą młodość 
ostrym swoim żelazem podcina. Nie tylko ubogich kmieci liche chaty pustoszy, 
ale się też i na pańskie dwory, i książęce pałace, i na królewskie majestaty rzu-
ca, i stamtąd kogo chce, trupem do grobu wywłoczy. „Mors aequo pede pulsat 
pauperum tabernas, / regumque turres” — powiedział poeta. Jednakowoż to 
Śmierci ubogich żebraków, jako i bogatych panów zabierać. Nikt jej dowcipem 
i racyjami nie przekonał, nikt się jej słodką wymową nie wyprosił, nikt pie-
niądzmi i złotem życia nie odkupił. 

Zob. też: V, w. 171–220. 

w. 22 Za grzech Rodziców — grzech pierworodny. 

w. 23 główny nieprzyjaciel — nieprzyjaciel śmiertelny. 

w. 25–26 skąd go pycha ... w piekło wpycha — figura paronomazji, częsta 
w poezji Potockiego, a zarazem chętnie wykorzystywana przezeń para 
rymowa; por. POTOCKI, Pieśń L (Pieśni różne, k. 32v, w. 57–58): „Że 
zasieść człowiekowi to miejsce, skąd pycha / Złego anioła w piekło na 
wiek wieków spycha”; POTOCKI, Argenida III 6, s. 311: „Cnota zgasła, 
a ludzi nieszczęśliwa pycha / Naprzód w zbytki, a potym i w łakomstwo 
wpycha”; POTOCKI [Z jednej wiele rzeczy robić] Na toż piąty raz (Mora-
lia II 359, w. 11–12): „Minie, upewniam, bo ta Bogu zmierzła pycha / 
Diabła z niego do piekła niżej grobów spycha”. 
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O pysze jako grzechu i przyczynie upadku szatana nauka Kościoła 
mówi od czasów patrystycznych. Pyszałkiem nazywał go m.in. św. Au-
gustyn w Państwie Bożym (AUG., Civit. VII 33, XII 6, XIV 11), św. Tomasz 
z Akwinu w ten sam sposób określa grzech upadłego anioła (THOM., 
Sum. 63, 2). Potocki wielokrotnie wspomina pychę jako grzech szatana; 
por. POTOCKI, Nowy zaciąg, s. 182: „Pycha z ozdób anielskich wypierzy-
ła czarty”; POTOCKI, Pieśń XXXVI (Pieśni pokutne, k. 39r, w. 35–37): 

I zapomniawszy, że dla pychy w niebie 
Czart miejsca nie miał, pyszniłem się przecie, 

 Chociaż na świecie. 

POTOCKI, Pieśń LXIV (Pieśni różne, k. 41v, w. 10–12): 
Pycha, dla której na Twym trybunale 
Książę anielskie naprzód przesądzony, 
A potym z nieba na wieki zepchniony. 

w. 27–28 Dziś grzech, zabytek Adamowej złości, / Wszedł w miłosierdzie 
od sprawiedliwości — podlegający sprawiedliwości grzech, będący skut-
kiem winy Adama, dziś uzyskał przebaczenie. 

w. 29–30 Tych trzech na tryumf Pan nasz wiedzie wieczny, / Odbiwszy 
piekło i Awern bezpieczny — przykład konwencjonalnej klasycyzacji 
Chrystusowego zwycięstwa; por. Kol 2, 15: „i złupiwszy Księstwa 
i Zwierzchności, wywiódł na widok śmiele, jawnie tryumf z nich czy-
niąc sam przez się”. Por. też: KROSNOWSKI, Kazanie na niedzielę pierwszą 
po Wielkiejnocy (Pochodnia, s. 157):  

Wiem, że i tryumfujący tymi czasy Chrystus wielu zwyciężył nieprzyjaciół. 
Oto naprzód wielkiego narodu ludzkiego tyrana, Śmierć, na głowę pokonał; 
zhołdował potym książę ciemności i wszystkie mocarstwa piekielne […].  

Awern — piekło (od łac. Avernus), klasycyzujący synonim otchłani, 
pochodzący od nazwy krateru wulkanicznego położonego blisko jezio-
ra o tej samej nazwie, niedaleko starożytnego miasta Kume. Według 
wierzeń rzymskich Awern miał być bramą do Hadesu — tędy w VI 
księdze Eneidy Wergiliusza Eneasz schodzi do świata podziemnego.
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A K T U  P I E RW S Z E G O  P E R S O N Y  I persony 

Maryja Magdalena — Maria z Magdali, zwana Magdaleną, z której 
Chrystus wyrzucił siedem złych duchów i której jako pierwszej ukazał 
się po swoim zmartwychwstaniu (zob. Mk 16, 9–10). W Ewangeliach 
ukazana jest jako świadek śmierci Jezusa na krzyżu, jedna spośród 
niewiast, które były obecne przy złożeniu Chrystusa do grobu, i ta, 
która poszła tam wraz z innymi kobietami o świcie po upływie szabatu 
(zob. Mt 27, 55–56. 61; 28, 1; Mk 15, 40. 47; 16, 1–2; Łk 24, 10; J 19, 25). 
Ewangelia według św. Jana ukazuje osobne spotkanie Magdaleny ze 
zmartwychwstałym Jezusem, który wysyła ją z poleceniem do aposto-
łów (zob. J 20, 1–18). W tradycji łacińskiej od ok. VI wieku Marię 
Magdalenę zaczęto utożsamiać z nawróconą grzesznicą, która oblała 
łzami, otarła swymi włosami i namaściła olejkiem stopy Jezusa pod-
czas uczty u faryzeusza Szymona (zob. Łk 7, 36–50), oraz z Marią 
z Betanii, która wylała na stopy Jezusa olejek nardowy i otarła je 
swymi włosami na uczcie w domu Łazarza (zob. J 12, 1–3). Por. PO-
TOCKI, Paradoxum Ecclesiastici (Ogród I 225, w. 13–14): „Przyjął od 
Magdaleny Chrystus maści słojek; / Zgorszył się, usłyszał też sobie 
Judas gnojek”. 

Maryja Jakóbowa — krewna Matki Chrystusa, żona Kleofasa, 
matka Apostoła Jakuba zw. Mniejszym. Należała do grupy kobiet, 
które szły za Jezusem z Galilei i usługiwały Jemu i Apostołom (zob. Mt 
27, 55–56; Mk 15, 40–41; zob. Łk 8, 1–3). Wraz z Maryją, Janem i Marią 
Magdaleną stała pod krzyżem (zob. J 19, 25), potem przypatrywała się 
złożeniu Jezusa do grobu (zob. Mk 15, 47). W poranek zmartwych-
wstania wspólnie z Marią Magdaleną i Salome udały się do grobu, 
który zastały pusty (zob. Mk 16, 1–8). 

Salomea — żona Zebedeusza, matka apostołów Jakuba i Jana, dla 
których prosiła Jezusa o miejsce po Jego prawej i lewej stronie w za-
powiadanym przez Niego królestwie (Mt 20, 20–23). Należała do ko-
biet, które usługiwały Chrystusowi i apostołom; z oddali przypatry-
wała się ukrzyżowaniu (Mk 15, 40–41). Wraz z Marią Magdaleną 
i Marią matką Jakuba udała się w niedzielny poranek do pustego 
grobu Chrystusa (Mk 16, 1–8). 
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Akt I bliski jest schematowi średniowiecznego oficjum dramatycz-
nego Visitatio Sepulchri (Nawiedzenie Grobu) — najstarszej dramaty-
zacji uformowanej w Europie poantycznej, inscenizowanej w kościo-
łach polskich corocznie w czasie nabożeństwa rezurekcyjnego przy-
najmniej od połowy XIII wieku. Inscenizacja, w której aktorami byli 
duchowni i służba liturgiczna, widzami zaś wierni, ukazywała drogę 
niewiast z wonnościami do grobu Jezusa, ich spotkanie oraz dialog 
z aniołami strzegącymi grobu oraz przybycie tam apostołów Piotra 
i Jana. Zob. też pieśń wielkanocną Trzy Maryje poszły (Pieśni wielka-
nocne, s. 78–79), przedstawiającą w sposób skondensowany treści 
udramatyzowane w akcie I Dyjalogu. 

w. 3 Już to dzień czwarty — Maria Magdalena liczy dni od Wielkiego 
Czwartku, kiedy Jezus został pojmany po Ostatniej Wieczerzy. 

w. 6 Na którą boleć, gdy i żyć przestanę — której ból ustanie dopiero 
wraz z moją śmiercią. 

w. 11–12 Kamień by musiał, �ni�e serce, mieć w sobie, / Kto by nie płakał 
— słowa przypominające pobudki charakterystyczne dla rozmyślań 
pasyjnych; por. BONAV., Arbor, s. 276: „O, serce ludzkie, jesteś twardsze 
od kamieni, jeżeli nie wzdrygasz się ze zgrozy na wspomnienie takiej 
ofiary przebłagalnej, jeżeli nie potrafisz współczuć, nie pękasz z żalu 
i nie wzrusza cię tak wielkie oddanie”. Por. też: POTOCKI, Nowy zaciąg, 
s. 31: „Krzemienne serce, umysł i oczy ma racze, / Kto dzisia na Chry-
stusa patrząc, nie zapłacze”. Zob. też: wyrażenie przysłowiowe „ka-
mień zamiast serca” (NKPP „kamień” 18). 

w. 15–16 Nie ujdzie zdrajca zasłużonej plagi, / Nie puści Bóg swej bez 
pomsty zniewagi — por. POTOCKI, Syloret, s. 18: 

Acz i Bóg, kto się zuchwale z Nim wadzi, 
Chociaż nie zaraz, wżdy nie puści swojéj 
I na tym świecie bez pomsty zniewagi, 
Na tamtym wiecznej nie wspominam plagi.  

Myśl o pomście Bożej za ukrzyżowanie Chrystusa, zwłaszcza nad 
Jerozolimą, często pojawia się u Potockiego. Por. POTOCKI, Nowy za-
ciąg, s. 63:  
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Przyjdzie na świat, ale już nie barankiem miękkiem, 
Przyjdzie lwem srogim, przyjdzie sprawiedliwym sędzią 
I swojego afrontu nie ustąpi piędzią. 

Por. też: POTOCKI, Nowy zaciąg, s. 201: „Żebym, gdy się przyjdziesz 
mścić na świat swej urazy, / Wyszedł do ciebie z grobu bez wszelakiej 
skazy”. Czytanie O pomście miłego Jezu Krysta można znaleźć także 
w Rozmyślaniu przemyskim (s. 271–272). Motyw „zemsty Zbawiciela”, 
która objawić się ma w dramatycznym przebiegu oblężenia Jerozolimy 
przez Rzymian, zburzeniu miasta i wygnaniu Żydów, rozwija 
wczesnośredniowieczny apokryf o takim właśnie tytule — Zemsta 
Zbawiciela (Vindicta Salvatoris) — należący do tzw. cyklu Piłata.  

w. 21 Mam ci ja słojek wonnej szpikanardy — w ikonografii flakon 
z wonnościami jest atrybutem Marii Magdaleny także przez jej utoż-
samienie z Marią z Betanii, która rozbiła flakon drogocennego olejku 
nardowego, by namaścić nim stopy Jezusa (zob. J 12, 1–3). Zob. obj. do 
Aktu pierwszego persony: Maryja Magdalena. 

w. 26–27 Piłatową go pieczęcią przybito, / Miejskich żołnierzów przy-
dano do warty — zob. Mt 27, 65–66. 

w. 32 W niebie ochota za uczynek waży — w oczach Bożych zamiar 
spełnienia uczynku posiada wartość równą samemu uczynkowi; zwrot 
przysłowiowy (zob. NKPP „chęć” 14), w wersji „Dobra wola stoi za 
uczynek” i „Wola stoi za uczynek” (zob. NKPP „wola” 6) notowany 
u Knapiusza (KNAPIUSZ, Adagia, s. 164). Por. PETRYCY, Przydatki, s. 257: 
„O takiej wolej pospolicie powiadają: w zacnych i w wielkich rzeczach 
dosyć jest chcieć, dosyć na tym dobrą wolę mieć. Dobra wola stoi za 
uczynek”. Por. też: POTOCKI, Nowy zaciąg, s. 203: „Jakoż tego przed cięż-
kim kamieniem dokażą? / Nic to: w niebie �ochotę� za �uczynek� ważą”; 
POTOCKI, Historyja Tressy i Gazele, w. 417: „Ponieważ tyle waży uczynek, 
co chcenie”; POTOCKI, Syloret, s. 18: „w niebie wola za uczynek stoi”; 
POTOCKI, Argenida IV 3, s. 457: „chęć za uczynek stoi”; POTOCKI, Pieśń LII 
Na drogę poganów nie chodźcie (Pieśni nabożne, k. 170r-v, w. 15–20):  

Tak wiele w niebie intencyja, która  
Jest doskonała, szczera, prosta, wskóra. 
Nie uczynek, nie, lecz ochota sama 
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Tak zalecieła Bogu Abrahama,  
Choć nic dobrego nie zrobieł, tylko że 
Chciał — stąd nań ona łaska twoja, Boże. 

w. 35 jeśli jeszcze zazdroszczą nam tego — czyż jeszcze na to złym 
okiem patrzą (na zamiar namaszczenia ciała Jezusa). 

w. 37–39 co mi za blask padł… jaśniejszy od słońca — jasność bijąca od 
anioła strzegącego pustego grobu powraca jako charakterystyczny 
motyw w staropolskich utworach wielkanocnych; zob. też: Historyja 
(Prologus, w. 11–12, 17–18); pieśń Wesele Boga chwalmy… z kancjonału 
Walentego z Brzozowa (Pieśni wielkanocne, s. 156, w. 16–18). Zob. 
także opis blasku bijącego od archanioła Rafała w: LUBOMIRSKI, Tobiasz 
wyzwolony V, w. 5–6.  

w. 40 przed strachem — z powodu strachu. 

w. 41–46 Cóż jest, czego się boicie … Ale Go tu już nie macie — zob. 
Aneks, w. 21–26. 

w. 48 Nie ma Śmierć z Niego obłowu — sens: nie padł łupem śmierci. 

w. 49–50 Śpieszcie się do Galilei, / A bądźcie dobrej nadziei — por. 
Żywa historyja, w. 16–18: „[…] usty swemi mówił, / obiecując uprze-
dzić was do Galilei. / Nie troszczcie się, a bądźcie przy dobrej nadziei”. 

bądźcie dobrej nadziei — miejcie otuchę. 

w. 51–52 Że Go oglądacie okiem, / Anioł �w�am tego prorokiem — por. 
POTOCKI, Argenida V 10, s. 703: „idź, obacz go okiem, / Oby było praw-
dziwym serce me prorokiem!”. 

w. 58–60 Jezus mówił niedaremnie, / Że dnia trzeciego po pogrzebie 
swoim / Wstanie — zob. Mt 16, 21; Mt 20, 17–19; Mk 8, 31, Mk 9, 31; Mk 
10, 32–34; Łk 9, 22; Łk 18, 31–33. 

w. 71 Witajże z piekła — nawiązanie do zstąpienia Chrystusa do 
otchłani. Zob. obj. do Prol., w. 13–16. 

w. 73–74 Którego w ciele strasznej Śmierci po téj / Skruszone groty — 
w którego ciele zostały skruszone groty strzał strasznej śmierci. 
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w. 80–82 B�o� nie dopuścił żadnej uznać skazy / Ociec naturze i krew-
kości człeczéj, / Mając ją w pieczy — sens: gdyż Bóg Ojciec, mając w 
opiece ludzką naturę Jezusa, nie dopuścił, by Jego podległe słabości 
ciało uległo zepsuciu w grobie; por. Ps 16(15), 10: „Abowiem nie 
zostawisz dusze mojej w piekle ani dasz świętemu Twemu oglądać 
skażenia”. Słowa te powtarzają się w pierwszym publicznym wystąpie-
niu św. Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy (zob. Dz 2, 27) oraz w mowie 
św. Pawła w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej (zob. Dz 13, 35–37). 
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A K T U  W T Ó R E G O  P E R S O N Y  �� 

Longi�n� — imię (od gr. λόγχη [longchē] — włócznia) nadane przez 
Tradycję rzymskiemu legioniście, który przebił włócznią bok Chry-
stusa na krzyżu. Pojawia się ono już w Ewangelii Nikodema. Według 
tekstów hagiograficznych kropla krwi z przebitego boku Ukrzyżo-
wanego padła na oko żołnierza i uleczyła go ze ślepoty. W Tradycji 
Kościoła uważany jest za świętego. Na podstawie jednego z listów św. 
Grzegorza z Nyssy (Epistola 17, PG XLVI, 1061–1064) uznaje się, że 
Longin został biskupem Kapadocji; według Martyrologium rzymskiego 
tam poniósł śmierć męczeńską (zob. Martyrologium, s. 139). Bywał też 
utożsamiany z setnikiem, który stał pod krzyżem i wyznał, że Jezus 
był Synem Bożym (zob. Mt 27, 54). Zob. obj. do II, w. 86. 

w. 2 com Go ongi sądził na ratuszu — scena sądu Piłata nad Jezusem 
została opisana w Ewangeliach, zob. Mt 27, 11–26; Mk 15, 1–15; Łk 23, 1–
7. 13–25; J 18, 33–40 — 19, 1–16. 

w. 3 Co Go Żydzi na krzyżu rozbieli — ukrzyżowania Jezusa dokonali 
rzymscy żołnierze, słowa te jednak nawiązują do pierwszej mowy św. 
Piotra, kierowanej w dniu Pięćdziesiątnicy do Żydów i mieszkańców 
Jerozolimy; por. Dz 2, 23: „tego naznaczoną radą i przejźrzeniem 
Bożym wydanego, przez ręce niezbożników umęczywszy, zatraciliście”. 

w. 11 da sprawę — zda sprawę. 

w. 12 będziesz za wielkim kłopotem — będziesz miał wielki kłopot. 

w. 14 Józef z Nikodemem — Józef z Arymatei według Ewangelii św. 
Jana (19, 38) był ukrytym uczniem Jezusa. Ewangelista Łukasz podaje, 
że Józef był członkiem sanhedrynu, lecz nie zgadzał się na jego 
uchwałę i postępowanie w sprawie Jezusa; po ukrzyżowaniu udał się 
do Piłata i poprosił o wydanie mu ciała Pańskiego, które zdjął z krzy-
ża, owinął w płótna i pochował w świeżo wykutym grobie (zob. J 23, 
50–53). Nikodem należał do stronnictwa faryzeuszów i był tym, który 
po raz pierwszy przyszedł do Chrystusa nocą, by słuchać Jego nauki 
(zob. J 3, 1–21). Na pogrzeb Jezusa, o który zatroszczył się wraz z Józe-
fem z Arymatei, przyniósł wonności do namaszczenia ciała (zob. J 19, 
38–42). 
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w. 26 chociaż komu ociężało czoło — chociaż niektórym ciążyła głowa 
(wskutek senności). 

w. 29–32 z okrutnym grzmotem / I ziemie zatrząśnieniem … Jako więc 
łyskawica z obłoku wyskoczy — por. Mt 28, 2–3: „A oto się zstało wiel-
kie drżenie ziemie. Abowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystą-
piwszy, odwalił kamień i siedział na nim. A było wejźrzenie jego jako 
błyskawica, a odzienie jego jako śnieg”. Por. POTOCKI, Pieśń XXXVII Na 
zmartwychwstanie Pańskie (Pieśni różne, k. 24 r, w. 25–26): „Skoro 
anioł zstąpił z nieba potem / Z srogim ziemie trzęsieniem i grzmo-
tem”; zob. też: TWARDOWSKI, Władysław IV (V, w. 2350–2353) o królu 
Władysławie:  

jako piorun, gdy nagle wypadszy z obłoku, 
bez uprzedzającego przed sobą więc gromu, 
i tam, i sam po wielkim powartuje domu 
w niedościgłej ludzkiemu oku błyskawicy 

w. 40 trudno z Bogiem — wyrażenie przysłowiowe (zob. NKPP „Bóg” 
476); por. POTOCKI, Argenida IV 11, s. 515: „Trudno, rzecze, człowieku 
bogom zdoleć świętem”. 

w. 45 przed się — przed sobą. 

w. 46 �Nie r�zkąc — krótko mówiąc. 

w. 50–51 Z tymem, / I ludzie moi, przyszedł — z tą wieścią przyszedłem 
ze swoimi ludźmi. 

w. 51–52 tak ... / Nie szyszak, ledwie włosy przyniósszy na głowie —sens: 
tak o mało nie zgubiwszy po drodze nie tylko szyszaka, ale i samej 
głowy. 

w. 53 tego — tych nowin. 

w. 58 ani ziewnie — nawet nie piśnie, nawet ust nie otworzy. 

w. 63 rzędem — po kolei. 

w. 64 zdechli, własnym przekonani błędem — umilkli, przekonani 
o własnym błędzie.  
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w. 68 Mnie nic na tym i więcej nie przydám — mnie nic do tego i nic 
więcej nie dodam. 

w. 72 Ślepy przeźrał pod krzyżem — zob. obj. do Aktu pierwszego 
persony: Longin oraz do w. 86. 

w. 82 obiedwie nodze — obydwie nogi (liczba podwójna). 

w. 85 Doświadczając, jeśli żyw — sprawdzając, czy żyje. 

w. 86 Dopadła krwie ślepego kropla mego oka — szyk inwersyjny: 
kropla krwi dopadła mego ślepego oka. O cudownym uzdrowieniu 
ślepoty Longina wspominają liczne staropolskie utwory pasyjne; por. 
OPEC, Żywot, s. 454: 

Jeden tedy z żołnierzow, imieniem Długosz, […] umierzywszy ku sercu przez 
naprawę towarzyszow swoich, bo sam był ślepy, otworzył włocznią bok Jezusa 
miłego i przeraził serce jego, z ktoregoż krew na nasze odkupienie i woda na 
grzechow naszych omycie obficie wypłynęła, a jedna kropia gorąca, ciekąc po 
włoczni, dotknęła się oczu jego i przeźrzał, i uwierzył w Pana Jezusa.  

zob. też: Męka Pana, w. 813–818. 

w. 88 aż wszedszy do zwierciadła — dopiero podszedłszy do zwier-
ciadła. 

w. 89–90 żadnym wiekiem / Niepojęta — sens: będąca odwieczną 
tajemnicą. 

w. 95–136 Cóż się to, dlaboga, stało … kat wyćwiczy! — zob. Aneks, 
w. 33–76.  

w. 103 troje dziwy prawi — opowiada niestworzone rzeczy; frazeo-
logizm (zob. NKPP „dziw” 6). Por. POTOCKI, Niedyskretny gość (Ogród 
I 416, w. 18): „o swoich odwagach troje dziwy prawi”; POTOCKI, Arge-
nida III 5, s. 306: „Może troje dziwy / Bajać o sobie hołysz jaki nie-
szczęśliwy”. 

w. 104 Szydłoć się z woru wyjawi — wariant zwrotu przysłowiowego 
„nie zatai się szydło w worku” (zob. NKPP, „szydło” 3). Por. POTOCKI, 
[Zawsze przeszły rok urodzajniejszy] Na toż piąty raz (Moralia V 235, 
w. 20–21): „nie może bo / Szydło się taić w worze”; POTOCKI, Żart pod-
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czaszego z stolnikiem (Ogród I 464, w. 7): „Po staremu się trudno 
szydłu taić w worze”; POTOCKI, Syloret, s. 464: „Ale się zaraz szydło 
z woru kole”.  
w. 105–112 Aleć i przy śmierci Jego ... Wydając zmarłe osoby — por. Mt 
27, 51–53:  

A oto zasłona kościelna rozdarła się na dwie części od wierzchu aż do dołu 
i ziemia zadrżała, a skały się popadały. I groby się otworzyły, i wiele ciał świę-
tych, którzy byli posnęli, powstało. I wyszedszy z grobów po zmartwych-
wstaniu Jego, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielom. 

w. 118–120 Jak to czasem i sen zgadnie: / Ach, przestrzegałać mnie żona, / 
Że to sprawa ukrzywdzona! — por. Mt 27, 19: „Lecz gdy on siedział na 
stolicy sądowej, posłała do niego żona jego, mówiąc: «Nic tobie i Spra-
wiedliwemu temu, abowiem wielem cierpiała dziś przez sen dla Niego»”. 
w. 121 Po próżnicym meł swe ręce — por. Mt 27, 24: „A widząc Piłat, iż 
nic nie pomagało, ale więtszy się rozruch dział, wziąwszy wodę, umył 
ręce przed pospólstwem, mówiąc: «Nie winienem ja krwie tego Spra-
wiedliwego, wy się patrzcie»”. 
w. 125–128 Cóż, gdy na moje pytanie ... Słowo przerzekł, i to skromnie 
— por. (J 19, 9–10):  

I wszedł zasię do ratusza, i rzekł do Jezusa: «Skądeś Ty jest?». Lecz mu Jezus 
nie dał odpowiedzi. Rzekł Mu tedy Piłat: «Nie mówisz ze mną? Nie wiesz, iż 
mam moc ukrzyżować Cię i mam moc puścić Cię?». 

w. 131 Kaifę — imię należy czytać trzyzgłoskowo. Kajfasz, zięć An-
nasza, był arcykapłanem żydowskim w okresie publicznej działalności 
Chrystusa. Przewodził sanhedrynowi i pierwszy wystąpił z inicjatywą 
zabicia Jezusa (zob. J 11, 47–53). 

Heroda — Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego, był za czasów 
Chrystusa tetrarchą Galilei i Perei. Skazał na śmierć Jana Chrzciciela. 
W czasie przesłuchań poprzedzających ukrzyżowanie Piłat wysłał do 
Heroda Jezusa jako Galilejczyka podlegającego jego władzy, lecz nie 
doczekawszy się ani wyjaśnień, ani żadnego cudu, który chciał zoba-
czyć, Herod odesłał Chrystusa z powrotem do Piłata, szyderczo odzie-
wając oskarżonego w lśniący płaszcz (zob. Łk 23, 7–12). 
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w. 132 Judasza kaziroda — apokryficzną historię o kazirodztwie Juda-
szowym, przypominającym kazirodztwo Edypa, przytacza Jakub de 
Voragine w Legendzie na dzień św. Macieja Apostoła: w nocy poczęcia 
Judasza jego matka, Cyborea, śniła, że urodziła syna-zbrodniarza, któ-
ry stał się przyczyną zagłady całego narodu żydowskiego. Gdy chło-
piec się urodził, rodzice włożyli go do koszyka i puścili na morze, 
a fale wyrzuciły dziecko na wyspę Skariot. Władająca tam bezdzietna 
królowa znalazła chłopczyka, przygarnęła go i wychowywała jak na-
stępcę tronu. Gdy urodził się jej prawdziwy syn, dzieci dorastały 
razem, ale młody Judasz coraz częściej krzywdził swego „brata”. Gdy 
królowa wyjawiła wreszcie, że jest tylko jego przybraną matką, Judasz 
zabił jej synka i zbiegł do Jerozolimy, gdzie przystał na służbę do 
Piłata. Gdy pewnego dnia kradł jabłka w sadzie Rubena, o którym nie 
wiedział, że jest jego ojcem, Ruben wszczął bójkę ze swym nieroz-
poznanym synem, ten zaś ugodził go kamieniem i zabił. Gdy Piłat 
dowiedział się o tym zajściu, oddał Judaszowi na własność cały mają-
tek Rubena oraz jego żonę, Cyboreę, za małżonkę (zob. VORAG., Leg. 
aur., s. 158–160). Kazirodztwo Judasza wzmiankuje też Sprawa chędoga 
o Męce Pana Chrystusowej (s. 10): „[…] bo miał jest żonę, ktoraż była 
mać jego, i też syny miał […]” (zob. ADAMCZYK, „Przeklęty jeszcze w 
matce...”, s. 69–84). 

w. 133 nam ... winien trz�o�ma — zawinił wobec nas trzech. 

w. 135 te pieniądze — 30 srebrników, które Judasz przyjął od kapłanów 
za wydanie Jezusa; zob. Mt 26, 14–15. 

w. 139–140 Tą ręką ... będę umierał — tą ręką odbiorę sobie życie. 

w. 141–146 A witajże, powroźniku … A zapłacono Go tobie — zob. 
Aneks, w. 77–82. 

w. 143 I to sztuka, dobrze, przednie — i to jest prawdziwy kunszt 
(ironia). 

w. 146 zapłacono Go tobie — zob. obj. do w. 135. 

w. 149–169 Łaskawy panie Piłacie … Bo Mu się nigdzież nie skryję — 
zob. Aneks, w. 83–90. 
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w. 163–164 Kiedy Łazarz, co już cuchnął, / Wstał z martwych — zob. 
J 11, 1–44.  

w. 165–166 I inszych tak wiele ludzi ... z trumny budzi — Ewangelie 
przekazują opisy trzech wskrzeszeń dokonanych przez Jezusa: Łazarza 
(zob. obj. do w. 163–164), córki przełożonego synagogi Jaira (Mk 5, 21–
24. 35–43) i młodzieńca z Nain (Łk 7, 11–17). 

w. 175 Chlebodawcę-m swego wydał — por. Dialog o Męce, w. 305–308: 
Judasz Jezusa, sługa chlebodawcę, 
Nauczyciela uczeń, a łotr Zbawcę 
Przedał, ach, przedał nieoszacowany 
Klejnot niebieski, grzesznikowi dany! 

Zdrada dobrodzieja i pana, jako drastyczny przejaw niewdzięczności, 
a zarazem naruszenie porządku społecznego, uznawana była za naj-
cięższą winę. Wzorzec niewdzięczności widziano w grzechu szatana, 
który sprzeciwił się Stwórcy. 

w. 177–178 Prawda, żeś się ty już upieł. / A ten powróz na coś kupieł? — 
zob. Aneks, w. 93–94; por. też: Nowy zaciąg, s. 5: „Niepodobna: oszalał, 
albo się był upił. / Najtańszą rzecz, szafarzem bywszy, drogo kupił”. 

w. 179 w tej śmiertelnej koszuli — zob. Aneks, w. 95. 

w. 185–188 Jam mniemał, żeś po cielęta ... Na wielkanocną niedzielę — 
zob. Aneks, w. 99–100. „Wielkanocna niedziela” w wypowiedzi Piłata 
to efekt nostryfikacji kulturowo-obyczajowej, zjawiska charaktery-
stycznego dla staropolskich utworów pasyjno-wielkanocnych, wypeł-
nionych szczegółami codziennego życia znanymi odbiorcom z do-
świadczenia.  

w. 193 O, Klejnocie drogi! — mowa o sprzedanym Chrystusie. 

w. 195–196 Taniom Cię oszacował, którego kropelka / Krwie droższa niż 
cały świat — por. BONAV., Arbor, s. 270: „Płonął w nim [w Judaszu — 
A.Cz.] taki ogień żądzy zysku, że najlepszego Boga sprzedał za srebr-
niki, a najdroższą Krew Chrystusa cenił tyle, co nędzną zapłatę”. Por. 
też: Rozmyślanie przemyskie, s. 282–283: „Twa krew Boska tako jest 
droga, iże przelanim jedne�j� kropie twej święte[j] krwie Bog Ociec 
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będzie miłościw wykupić człowieka z jego wielikiej nędze”. O drogo-
cennej krwi Chrystusa por. też: 1 P 1, 18–19: „Wiedząc, iż nie skazitel-
nymi złotem abo śrebrem jesteście wykupieni od próżnego obcowania 
waszego ojcowskiego podania, ale drogą krwią jako baranka niezma-
zanego i niepokalanego — Chrystusa”. Kult Najdroższej Krwi Chry-
stusowej rozwinął się jako konsekwencja sformułowania na IV soborze 
laterańskim (1215 r.) dogmatu o transsubstancjacji oraz na skutek 
wzrostu pobożności eucharystycznej. W 1343 r., w bulli Unigenitus Dei 
Filius, papież Klemens VI pisał o krwi Jezusa (Breviarium, s. 541):  

Na ołtarzu Krzyża On niewinny ofiarował nie małą jej kroplę, która przecież 
na skutek zjednoczenia ze Słowem wystarczyłaby na odkupienie całego rodu 
ludzkiego — lecz wiadomo, iż obficie wypłynęła ona jakby jakiś strumień, tak 
że «od stóp aż do wierzchu głowy nie zachował miejsca zdrowego» (Iz 1, 6). 

w. 197 niestetyż mnie — biada mi. 
w. 198 płaczorodnéj —  epitet złożony płaczorodny / płaczorody częsty 
w poezji barokowej; zob. m.in.: KOCHOWSKI, Niepróżnujące próżno-
wanie I.1, w. 2; TWARDOWSKI, Władysław IV (V, w. 2345–2346); WIESZ-
CZYCKI, Ogród rozkoszny, w. 7.  
w. 201 Widzę zęby okrutnych smoków na me kości — opis przypo-
minający jedną z kar piekielnych pojawiających się w XII-wiecznym 
utworze wizyjnym Henryka z Sawtry Traktat o czyśćcu św. Patryka 
(por. HENRIC. SALT., Tract., s. 107): „Siedziały nad niektórymi z nich 
[potępionych — A.Cz.] ogniste smoki i jakby jedząc ich, dziurawiły 
ognistymi zębami”. 
w. 208 nierychłom drugi raz powtarzał — sens: nie popełniłbym drugi 
raz tego samego błędu. 

w. 211 proszeczków — drobin prochu. 

w. 219 o przeklęty jeszcze w matce, synu — por. POTOCKI, Nowy zaciąg, s. 6: 
Ach, jakoż cię Judaszu serce nie zaboli 
Pana przedawać, który z wiecznej cię niewoli 
Szatańskiej i z śmiertelnej chciał wykupić jatki, 
Gdzieś jeszcze był w żywocie swej osądzon matki. 

Zob. też: obj. do w. 132. 
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w. 221–222 wągle będę jadał, / Płomień pijał, z czartami przeklętymi 
siadał — kara przypominająca wariant „bankietu piekielnego”, opisy-
wanego w literaturze wizyjnej i utworach dydaktycznych o rzeczach 
ostatecznych, np. w K. Bolesławiusza Przeraźliwym echu trąby ostatecz-
nej czy anonimowej satyrze z początków XVII wieku Sejm piekielny 
straszliwy. 

w. 232 przeciwko wieczności — wobec wieczności. 

w. 243–244 Pies od półmiska, / Judasz pieniądzmi ciska — sens: Juda-
szowe odrzucenie pieniędzy to rzecz równie niebywała, jak porzu-
cenie smacznego kąska przez psa. „Pies od półmiska” to wariant wy-
rażenia przysłowiowego, nienotowanego w NKPP, prawdopodobnie 
nawiązującego jednak do poświadczonego przez J.E. Minasowicza: 
„psa od słoniny, pijaka od flaszy nic nie odstraszy” (zob. NKPP „pies” 
284). Według Ewangelii św. Mateusza (27, 3–5) Judasz cisnął pieniądze 
nie Piłatowi, a kapłanom jeszcze w czasie kaźni Jezusa. 

 w. 247–248 przy złodzieju lice / Wieszają u szubienice — nawiązanie 
do zwyczaju wieszania przy skazanym dowodów jego winy. Para 
rymowa częsta u Potockiego, por. POTOCKI, Argenida II 6, s. 185: „Nie 
trzeba długo wróżyć, wnet złodzieja lice / Wyda i twarz, kiedy jest go-
dzien szubienice”; POTOCKI, Nowy zaciąg, s. 5: „Niewiele w tym se-
kretu, gra chodzi o lice, / Niejeden z targowiska szedł na szubienice”. 

w. 249–256 Mnie mało po nich … Zanieś je, chłopcze, kantorom — zob. 
Aneks, w. 129–138. 

w. 249 Mnie mało po nich — nie zależy mi na nich. 

w. 250–251 Dopłaci się nimi roli / Stargowanej u garncarza — według 
Ewangelii św. Mateusza (27, 6–7) to nie Piłat, ale kapłani, którym 
Judasz zwrócił srebrniki, kupują po naradzie pole, na którym po-
chowano zdrajcę. 

w. 252–253 żołtarza / Pilnowali — byli zajęci śpiewem psalmów. Ele-
ment nostryfikacji realiów biblijnych. Wypowiedź Piłata jest nawiąza-
niem do nabożeństw praktykowanych od XIV wieku w Wielki Piątek 
w kościołach przy symbolicznym Grobie Pańskim, gdzie pełniono straż 
aż do poranka wielkanocnego, a kantorzy śpiewali psalmy pokutne. 
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w. 258 Idąc — idącej. 

w. 259 jako się sam wyspowiedał — zob. w. 153–176 oraz w. 189 n. 

w. 261 Wszyscy a wszyscy — wszyscy bez wyjątku. 

w. 263–268 I Adam dotąd nie wiedział, że nagi ... Swoję i z żoną sromotę 
odziewa — por. Rdz 3, 6–7: „I wzięła z owocu jego, i jadła. I dała 
mężowi swemu, który jadł. I otworzyły się oczy obojga, a gdy poznali, 
że byli nagimi, pozszywali liście figowa i poczynili sobie zasłony”.  

w. 269–270 wedle zwyczaju / Garłowej sprawy — sens: zgodnie z prak-
tyką postępowania wobec zbrodni zagrożonej karą śmierci. 

w. 280 Awerny — zob. obj. do Prol., w. 30. 

w. 283 na się zły — czyni sobie krzywdę. 

 w. 284 Siłuż podobne ludzi duszą węzły — wielu ludzi jest podobnie 
spętanych. 

w. 285–286 Kto dobrowolnie grzeszy, kto przestaje / Z szatanem, każdy 
Jezusa przedaje — por. POTOCKI, Nowy zaciąg, s. 73: „Każdy przedaje, 
każdy Pana się zapiera, / kto się w grzechu śmiertelnym chcący roz-
pościera”; tamże, s. 144: 

Płaczmy na grzechy, które za obrazą Bożą 
Wszystko to na nas wleką, czym tam Żydom grożą. 
Onić z niewiadomości grzeszyli, ale my, 
Znając dobrze, z Judaszem Pana przedajemy? 

w. 287–292 Kto się nie kaje ... zadziergnie mu łyki — charakterystyczny 
dla Potockiego sposób dydaktycznej aktualizacji obrazów biblijnych 
przez alegoryzację w duchu kaznodziejskiej moralisatio.  

w. 287–288 Kto się nie kaje, nie spowieda złości, / Ten liściem kryje 
swoje wszeteczności — sens: kto nie żałuje za grzechy i ukrywa je przy 
spowiedzi, przypomina pierwszych rodziców, których grzech obnażył 
z chwały, a którzy tę nagość — nie tyle fizyczną, ile ontyczną — usi-
łowali skryć pod figowym liściem (zob. w. 263–268 i obj.). 

w. 289 w tej … dolinie — w dolinie, w której powiesił się Judasz 
(w. 274); sens: w tym ukryciu (mowa o zatajaniu grzechów). 
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w. 290–292 Na drzewie i na Judaszowej linie … W tejże rozpaczy 
zadziergnie mu łyki — upersonifikowana Śmierć zawiązująca grzesz-
nikowi pętlę z Judaszowego sznura na drzewie, na którym powiesił się 
zdrajca, to alegoryczny obraz zgonu w grzechu ciężkim, utrwalającym 
na wieczność rozpacz duszy potępionego. 

(nagł.) przed w. 293 Nota: „Pan nasz, Bóg nasz panuje” — pieśń miała 
być śpiewana na melodię Mikołaja Gomułki do czarnoleskiego 
przekładu psalmu 97. 

w. 302–304 na to zachodzi ... Jego przysądzieł drzewu — sens: stara się 
o to, by nas, winnych Twego gniewu, skazać na przekleństwo Judaszo-
wego losu. 
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A K T U  T R Z E C I E G O  P E R S O N Y  III 

Szymon Zelotes — Szymon Gorliwy (z gr. ζηλωτής [dzēlõtēs]). 

Jakób Alfeuszów — Jakub Alfeuszowy (syn Alfeusza), zwany Mniejszym. 

Judasz Jakóbów — Juda Tadeusz, brat Jakuba, krewny Chrystusa. 

w. 7–24 Serce mi zbodły siedmiorakie miecze … Pozwolił z krzyża zło-
żyć stogi tyran — zob. proroctwo starca Symeona, który spotkał Ma-
ryję i Józefa, gdy przynieśli Dziecię Jezus do świątyni jerozolimskiej. 
Symeon wyznał, że Dzieciątko jest światłością dla narodów i chwałą 
Izraela, pobłogosławił Rodzicom, Maryi zaś zapowiedział cierpienie 
związane z przeznaczeniem Jej Syna (por. Łk 2, 35): „i duszę twą 
własną przeniknie miecz, aby myśli z wiela serc były objawione”. Por. 
POTOCKI, Pieśń XV Od smutku Matki Bożej pod krzyżem stojącej (Pieśni 
nabożne, k. 134v, w. 19–20): „Dziś, co przed lat trzydziestą Symeon Jej 
rzecze, / Panieńską pierś okrutne przeniknęły miecze”. „Siedmiorakie 
miecze” są nawiązaniem do tradycji propagowanego przez franciszka-
nów średniowiecznego nabożeństwa ku czci Siedmiu Boleści Maryi, 
zob. np. XVI-wieczną bernardyńską Pieśń o koronce Panny Maryi 
(Przedziwna Matka, s. 106–109). 

O ile jednak nabożeństwo ku czci Siedmiu Boleści łączy w sobie 
epizody opisane w Ewangeliach ze scenami pochodzenia apokryficz-
nego (m.in. wieść o pojmaniu Jezusa przyniesiona Maryi przez Jana 
czy okrycie przez Matkę nagości krzyżowanego Jezusa), o tyle w Dyja-
logu Potockiego Maryja wylicza wyłącznie wydarzenia ewangeliczne: 
proroctwo Symeona (Łk 2, 35), okoliczności ucieczki do Egiptu (Mt 2, 
1–18) i trwogę poszukiwań dwunastoletniego Jezusa, który pozostał 
w świątyni jerozolimskiej po święcie Paschy (Łk 2, 41–50), związanie 
Jezusa (J 18,24), prowadzenie Go na miejsce kaźni (Mk 15, 15–22; Łk 
23, 33–46), ukrzyżowanie (Mk 15, 23–37; J 19, 18–37) i zdjęcie z krzyża 
(Łk 23, 50–53; Mk 15, 46). 

w. 11 szukał Go na mary — dążył do Jego śmierci. 

w. 16 Dzień-em przydała opłakanej �trw�odze — cały dzień przeżyłam 
w żałosnej trwodze. 
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w. 18 Mu w�s�pak związawszy ręce — wzmianka o rękach Jezusa zwią-
zanych z tyłu nie jest szczegółem pochodzenia biblijnego. Pojawia się 
natomiast np. w Drzewie życia św. Bonawentury (BONAV. Arbor, 
s. 271): „Jaki ostry ból przeszył wtedy serca uczniów, gdy widzieli swo-
jego umiłowanego Mistrza i Pana, prowadzonego na śmierć jak zło-
czyńcę ze związanymi z tyłu rękami”; też: Declamationes, s. 257: „opak 
ręce związawszy, okrutnie cię bili”; Dialog o Męce, w. 429: „ręce Mu 
opak srodze powiązali”. 
w. 25 O nieszczęśliwe, o, mieścisko sprosne! — o nieszczęsne, okropne 
miasto! 
w. 34–38 Co to jest za żal ... Że na synowskim skamieniała grobie — sens: 
doznaję na sobie tego, czym jest żal wywołany utratą dziecka, i tego, co 
poetyckie zmyślenia przypisują Niobe (zaiste, trafnie wymyślona przy-
powieść) — że skamieniała na grobie synów. Mitologia grecka przedsta-
wia Niobe jako królową Teb, małżonkę Amfiona, matkę siedmiu synów 
i siedmiu córek, która pyszniła się liczbą swego potomstwa i wynosiła 
ponad Latonę, matkę Artemidy i Apolla. Boscy łucznicy za karę zabili 
wszystkie dzieci Niobe, ją samą zaś, pogrążoną w rozpaczy po ich utracie, 
Zeus zamienił w skałę. Por. POTOCKI, Nowy zaciąg, s. 168: „Matka stoi 
z Nijobą skamieniałym słupem”; POTOCKI, Pieśń XV Od smutku Matki 
Bożej pod krzyżem stojącej (Pieśni nabożne, k. 134v, w. 13–16):  

Widząc konającego tak żałośnie Syna, 
W skałę jako Nijobe, w sól jako Locina, 
Gdy na to słońcu było potrzeba zasłonki, 
Rada by śliczne swoje przetworzyła członki. 

w. 43–44 w terminie / Ostatnim onym za Matkę oddana — zob. jedno 
z „siedmiu słów Chrystusa na krzyżu”, czyli powierzenie Maryi przez 
konającego Jezusa opiece stojącego pod krzyżem Jana (J 19, 26–27):  

Gdy tedy ujźrzał Jezus Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego, rzekł Matce 
swojej: «Niewiasto, oto syn Twój». Potym rzekł uczniowi: «Oto Matka twoja». 
I od onej godziny wziął Ją uczeń na swą pieczą. 

w. 48 Siedmiu radości — komplementarne wobec nabożeństwa ku czci 
Siedmiu Boleści Matki Bożej było nabożeństwo ku czci Jej Siedmiu 
Radości, oba żywo kultywowane w kręgu zakonów franciszkańskich. 
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W koronce ku czci Siedmiu Radości Dziewicy wspominano: Zwiasto-
wanie, Nawiedzenie św. Elżbiety, Narodzenie Chrystusa, Pokłon 
Trzech Króli, Znalezienie Jezusa w świątyni, Zmartwychwstanie 
Jezusa oraz Wniebowzięcie Maryi. Zob. pieśni Pódźmy przed obraz 
Maryjej czy Pieśń o koronce Panny Maryi (Przedziwna Matka, s. 103–
105 i 108). 

w. 58–61 Źródło żywota … Umiera — por. AUG., Serm. 233, 2, 2: „Chri-
stus est fons vitae. […] fons vitae venit ad nos, et fons vitae mortuus 
est propter nos” (‘Chrystus jest źródłem żywota. […] źródło żywota 
przyszło do nas i źródło żywota przez nas umarło’; przekład A. Cze-
chowicz).  

w. 65 Módlmy się Bogu — módlmy się do Boga; archaiczna kon-
strukcja bezprzyimkowa z dopełnieniem celownikowym. 

w. 68 Panno przeczysta i niepokalana — wiara w zachowanie Matki 
Bożej od grzechu pierworodnego ma bardzo długą tradycję. W poezji 
maryjnej Potockiego — zwłaszcza w pieśniach — prawda o Niepoka-
lanym Poczęciu Maryi jest akcentowana bardzo wyraźnie; por. PO-
TOCKI, Pieśń III O przyczynę do Naświętszej Panny (Pieśni pokutne, 
k. 5r, w. 49): „o niepokalana i Naświętsza Dziewko”; Pieśń IV O przy-
czynę do Naświętszej Panny (k. 5v, w. 15): „Czyste Twoje poczęcie, bez 
grzechu, bez zmazy”; Pieśń XV Od smutku Matki Bożej pod krzyżem 
stojącej (Pieśni nabożne, k. 134v, w. 23–27): 

Jamci z żadnej niegodzien stosować się miary 
Z Twoją Najświętszą Matką, która krom przywary 
Grzechu pierworodnego, co z natury ludzi 
W śmiertelnym, macierzyńskim żywocie paskudzi, 
Rodziła się na ten świat […]. 

w. 74 Ciebie z tych zgrzebi, nas zewlecze z kieru — sens: zdejmie żałobę 
z Ciebie i z nas. 

w. 80 w tym kąciku — w ukryciu. 

w. 81–82 Pojrzyj na niemowiątk�a� i rybaki one, / Kiedyś chciał mędrce 
świata mieć upośledzone — sens: wejrzyj na owych prostaczków 
i ubogich rybaków, skoro odjąłeś pierwszeństwo mędrcom tego świata. 
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Niemowlęta z modlitwy św. Piotra to określenie ubogich duchem 
i cichych, którym Chrystus przyznawał pierwszeństwo w poznawaniu 
tajemnic królestwa Bożego; por. Mt 11, 25: „Wyznawam Tobie, Ojcze, 
Panie nieba i ziemie, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztrop-
nymi, a objawiłeś je malutkim”; zob. też: 1 Kor 1, 26–29. Por. POTOCKI, 
Drugi chłopiec (Ogród IV 459, w. 27–30): 

W niedzielę czczony, a zabity w piątek, 
Jezu, przyjm chwałę od nas, niemowiątek. 

Por. też: POTOCKI, Pieśń XXXIV (Pieśni różne, k. 22r, w. 75–81): 
 […] O Boże, któryś przez tak liche 

Wyście na świat Twojego Syna ludzi ciche, 
Ubogie i wzgardzone obrał, i prostaki, 
A zakrył przed mądrymi tajemnice taki —  
Daj i mnie, niemowiątku Twemu, wieczny Panie, 
Abym przy mocnej wierze w Tobie swe ufanie 
Pokładał […]. 

w. 84 Na... Pomazańca uczyniły zwody — uknuli podstęp przeciwko 
Pomazańcowi; por. Ps 2, 1–2: „Czemu się wzburzyli pogani, a ludzie 
rozmyślali próżne rzeczy? Stanęli wespół królowie ziemscy, a książęta 
zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego”. 
w. 86 nie dasz uznać skazy — nie pozwolisz, by ciało uległo zepsuciu; 
por. Ps 15, 9–10: „I ciało moje w nadziei odpoczywać będzie. Abowiem 
nie zostawisz dusze mojej w piekle ani dasz świętemu Twemu oglądać 
skażenia”. 
w. 89–90 Lecz kiedyś Ty z nami, / Któż przeciw nam? — por. Rz 8, 31: 
„Jeśli Bóg za nami, kto przeciwko nam?”. 
w. 91–92 Niebo zginie i ziemia, ale jedno jota / Słów Twych nie zginie — 
por. Mt 5, 18: „Zaprawdę bowiem powiadam wam: aż przeminie niebo 
i ziemia, jedno jota abo jedna kryska nie odmieni się w Zakonie, aż się 
wszystko zstanie”. Zapis „jedno jota”, który pojawia się w Biblii Wujka, 
jest kalką łacińskiej frazy jota unum występującej w Wulgacie. 
w. 95–116 Żyje, widziałyśmy Go na te nasze oczy! ... Zupełnej widzenia 
Go szli do Galilei — por. Mt 28, 1–3.5–10; J 20, 11–16. 
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w. 95–96 widziałyśmy Go na te nasze oczy! / Jeszcze niedobrze słońce 
ten świat rozwidoczy — por. POTOCKI, Argenida IV 11, s. 518: „Nie 
wiem, jeślim raz zmrużył przez onę noc oczy; / Wstanę, jeszcze się 
dobrze dzień nie rozwidoczy”. 

w. 111 bieżący w zawody — biegnąc na wyścigi. 

w. 123–124 Wierzę, że i Syn mój drogi / Przeszedł przez grobowe progi 
— por. POTOCKI, Pieśń XXXVII Na zmartwychwstanie Pańskie (Pieśni 
różne, k. 24r, w. 3–4): „Bo Pan Chrystus, Zbawiciel nasz drogi / Wy-
łomał piekielne progi”. 

w. 128 gotowała — szykowała do odejścia. 

w. 132 Nie ma Śmierć z Niego obłowu! — zob. obj. do I, w. 48. 

w. 136 Przywrócił k sobie — sens: pocieszył, przywrócił spokój ducha.  

w. 141–144 Gdy u złodzieja kupiwszy rzecz cudzą, / Darmo swe mieszki 
z pieniędzy ochudzą, / Niech iśćca patrzą gdzie u szubienice, / Wracając 
lice — Judasz wydający starszyźnie żydowskiej Jezusa postępował jak 
złodziej sprzedający skradzione dobra. Starszyzna żydowska zaś, która 
opróżniła swe sakiewki z pieniędzy na darmo (skoro Jezus powstał z 
grobu i transakcja z Judaszem okazała się bezskuteczna), jeśli chce 
odzyskać zapłatę, niech jej szuka przy powieszonym dłużniku — 
Judaszu, niczym dowodu winy umieszczanego na szubienicy obok 
wisielca: może Judasz je odda.  

w. 145–148 Wracając niebu Stwórcę ... Drogiego Syna — strofa stanowi 
pod względem składniowym imiesłowowy równoważnik zdania do-
pełniający rozbudowaną apostrofę ze zwrotki pierwszej. Całość tej 
apostrofy rozrywa wtrącenie, które obejmuje zwrotki środkowe (dru-
gą i trzecią). Czwarta strofa zamyka laudację kierowaną przez św. Pio-
tra ku Bogu w formie eucharistikonu zwieńczonego wyliczeniem 
skutków Chrystusowego zmartwychwstania, które na powrót udzieliło 
radości Jego uczniom: przywrócenia niebu — Jego Stwórcy (por. Kol 1, 
16: „bo w Nim wszystkie rzeczy są stworzone tak na niebie, jako na 
ziemi […], wszystkie rzeczy przezeń i w Nim są stworzone”), ziemi — 
jej Zbawiciela, samemu Bogu — wiernego Mu Izraela (a więc biblijnej 
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„Reszty”, „Nowego Izraela”, czyli Kościoła), uczniom — Pana, Maryi 
— Jej Syna. 

w. 151–152 Póki ran Jego tym palcem nie zmierzę, / Odpuśćcie, samym 
oczom nie uwierzę – por. J 20, 24–25: 

A Tomasz, jeden ze dwunaście, którego zowią Didymus, nie był z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. Mówili mu tedy drudzy uczniowie: «Widzieliśmy Pana». A on 
im rzekł: «Jeśli nie ujźrzę w ręku jego przebicia goździ, a nie włożę palca mego 
na miejsce goździ i nie włożę li ręki mojej w bok jego, nie uwierzę». 

w. 153 rzadk�o� rady mylą — sens: lubią się potwierdzać (najczęściej 
bywają prawdziwe). 

w. 154 mienią i wysilą — odmieniają i okazują próżne. 

w. 157–158 Po srogim mordzie i męce tak wielkiéj, / Krew wytoczywszy 
do jednej kropelki — por. POTOCKI, Pieśń XXXVII Na zmartwychwstanie 
Pańskie (Pieśni różne, k. 24r, w. 15–16): „Choć krew wylał do jednej 
kropelki / W strasznym bólu, w męce wielkiéj”. 

w. 160 Nie chce to we mnie — nie mogę w to uwierzyć. 

w. 161–162 Pokój wam, bracia moi!… Jezus wam pokój daje —  por. J 20, 19:  
Gdy tedy był wieczór dnia onego pierwszego szabatów, a drzwi były zamknio-
ne, kędy uczniowie byli zgromadzeni, dla bojaźni Żydów, przyszedł Jezus 
i stanął w pośrzodku, i rzekł im: «Pokój wam!». 

w. 164 dla grzechów narodu ludzkiego — sens: z powodu ludzkich 
grzechów. 

w. 165–166 Położyłem na krzyżu dla krwawej ofiary / Ciało me, jako 
Zakon rozkazuje Stary — złożyłem w krwawej ofierze na krzyżu moje 
ciało, jak nakazuje Stare Przymierze. Nakaz składania krwawej ofiary 
z baranka zapisany został w Księdze Wyjścia (12, 1–27). 

w. 170 lat półczwarta — trzy lata z okładem. 

w. 171–178 A jako mnie Ociec mój posłał na tę ziemię ... Komu nie — na 
wieki go złość jego zabija — por. J 20, 21–23: 
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Rzekł im tedy zasię: «Pokój wam. Jako mię posłał Ociec i ja was posyłam». To 
powiedziawszy, tchnął na nie i rzekł im: «Weźmicie Ducha Świętego: których 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a których zatrzymacie, są zatrzymane». 

w. 172 wstąpcież w moje strzemię — naśladujcie mnie, idźcie za moim 
przykładem; zwrot przysłowiowy (zob. NKPP, „strzemię” 4). Por. PO-
TOCKI, Transakcyja III, w. 1261–1263:  

Cić to są, ci Polacy, którzy wam tę ziemię 
Dali, co ją orzecie, aleście w ich strzemię 
Nie wstąpili. 

w. 175–176 Krzcząc w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, / Tak jakom 
was nauczył — por. Mt 28, 19: „Idąc tedy nauczajcie wszytki narody, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.  

w. 177–178 Komu grzech odpuścicie, odpuszczę go i ja, / Komu nie — na 
wieki go złość jego zabija — por. J 20, 23. Por. też komentarz Biblii 
Wujka do wersetu Ewangelii św. Jana (s. 1265):  

A jako Ociec wszytkę moc dał Synowi, tak Syn tę wszytkę moc dał uczniom 
swoim […]. Na tych tedy słowiech funduje się potrzeba spowiedzi i rozgrze-
szenia kapłańskiego. […] A tak Pan Chrystus, który grzechy przez sługi swe 
odpuszcza, a które od nich nie są odpuszczone, te ma za związane i zatrzy-
mane. Tego do spowiedzi a wyznania grzechów swych obwięzuje, który chce, 
aby mu grzechy po chrzcie popełnione były odpuszczone. I tego prawa Ko-
ściół używa i zawsze używał. 

w. 181–182 Łazarza, co już cuchnął w grobie, / Obudzieł — wskrzesze-
nie Łazarza opisuje Ewangelia św. Jana (11, 1–44). 

w. 183–192 Przystąp bliżej, Tomaszu, żebyś się dowiedział ... Stanie się 
uczestnikiem mego zmartwychwstania — por. J 20, 27–29:  

Potym rzekł Tomaszowi: «Włóż sam palec twój a oglądaj ręce moje, i zściągni 
rękę twoję a włóż w bok mój — a nie bądź niewiernym, ale wiernym». Od-
powiedział Tomasz i rzekł mu: «Pan mój i Bóg mój». Powiedział mu Jezus: 
«Iżeś mię ujźrzał, Tomaszu, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli».  

w. 194–198 Macie co ku jedzeniu? ... Bo duch nie je, alem ja, Jezus, jest 
w tym ciele — por. Łk 24, 39–43: 
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«Oglądajcie ręce moje i nogi, żeciem Ja tenże jest. Dotykajcie się i przy-
patrujcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jako widzicie, że Ja mam». A rzekszy 
to, ukazał im ręce i nogi. A gdy oni jeszcze nie wierzyli i dziwowali się od 
radości, rzekł: «Macie tu co jeść?». A oni Mu dali sztukę ryby pieczonej 
i plastr miodu. A gdy jadł przed nimi, wziąwszy ostatki, dał im. 

Na stylistyczny kształt pytania Jezusa w Dyjalogu wywarła wpływ 
forma użyta w Żywocie Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca; zob. OPEC, 
Żywot, s. 496: „A macie tu, co by było godnego ku jedzeniu?”. Zob. też 
odnośny werset w Biblii Leopolity (Łk 24, 41–42): „Ale gdy oni jeszcze 
nie wierzyli i dziwowali się od wielkiej radości, rzekł do nich: «Macie 
tu co ku jedzeniu?». A oni przynieśli Mu sztukę ryby pieczonej i plastr 
miodu”. 

w. 195 suchej ryby — tj. pieczonej ryby. 

w. 201–202 gdy syjońskiej córce / Oblubieńcą swego być zdarzyło się 
Stwórce — nawiązanie do stylistyki Pieśni nad Pieśniami (zob. 1, 5; 2, 
7; 3, 5), a zarazem do starotestamentowych obrazów Jerozolimy — 
oblubienicy Boga-Jahwe, figury ludu wybranego, złączonego przymie-
rzem ze swoim Panem. Tradycja kościelna interpretuje relację Maryi 
do każdej z Osób Trójcy Świętej w kategoriach więzi oblubieńczej. 
Literatura maryjna ukazuje Matkę Zbawiciela jako oblubienicę Boga 
Ojca, interpretując scenę zwiastowania jako mistyczny akt zaślubin; 
por. POTOCKI, Pieśń XIV (Pieśni różne, k. 7v, w. 7–8, 25–30):  

Gdyż Archanioła Bóg nad bogi wielki  
Słał w dziewosłęby do Twej Rodzicielki. 
[…] 
A kiedy ten czas przyszedł pożądany, 
Przed najpierwszymi wieki obiecany, 
Gdy oko skłonił Bóg ku Izraelu, 
Twą Matkę świętą obrał sobie z wielu 
Cór Dawidowych. Godna tego była 
Znać, gdy się Stwórcy swemu poślubiła. 

w. 207 Żadnym swej szczęśliwości nie skończysz terminem — sens: 
twoje szczęście będzie trwało bez końca. 
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w. 209–210 Przez Twoje do niebieskiej ręce jurydyki / Pójdą ludzi śmier-
telnych pokorne supliki — por. POTOCKI, Pieśń II O przyczynę do 
Naświętszej Panny (Pieśni pokutne, k. 4r-4v, w. 45–48): 

A te od najliższego między niewolniki 
Prezentuj Mu, o Panno, pokorne supliki, 
Które łzami skropiwszy, przez Twe czyste ręce, 
Matko litości, kładę przed oczy dziecięce. 

w. 213 polną bitwę — bitwę w otwartym polu.  

w. 216 nieskończonej chwały brzmią jubileusze — sens: słychać nie-
ustanne pieśni chwały. 

w. 217–220 Nie płacz, bo zamierzone skoro skończysz lata ... dwanaście 
gwiazd wzorem / Drogich Ci pereł skroni okryją wyborem — zapowiedź 
wniebowzięcia Maryi, ukazanej w typie Niewiasty apokaliptycznej; 
por. Ap 12, 1: „I ukazał się znak wielki na niebie: niewiasta obleczona 
w słońce a księżyc pod jej nogami, a na głowie jej korona z gwiazd 
dwunaście”.  

Mimo że dogmat o wniebowzięciu Maryi został ogłoszony dopiero 
w 1950 r., wiara we wzięcie Jej z duszą i ciałem do nieba żywa była 
w Kościele już od V wieku, w pełni zaś sformułowana została na prze-
łomie VII i VIII wieku i była powszechnie przyjmowana w średniowie-
czu. W poezji maryjnej Potockiego także występuje ten motyw; zob. 
POTOCKI, Pieśń XX Wina nie mają (Pieśni nabożne, k. 142r, w. 93–96): 

Orędowniczko wszytkich, którzy we złym razie, 
Tobie, nie ręką ludzką w czynionym obrazie, 
W Tobie, któraś do nieba, jako sercem całem 
mocno wierzę, wzniesiona i z duszą, i z ciałem. 

Obraz Matki Bożej w typie Niewiasty apokaliptycznej por. POTOC-
KI, Pieśń XXVIII Na Narodzenie Pańskie (Pieśni różne, k. 15v, w. 19–32): 

Nigdy takiego wieńca nie uwije, 
Nigdy tak śliczna, choć się w morzu myje, 
Zorza nie będzie, kiedy więc po ranu 
Złoty wynosi warkocz z oceanu. 
Tak śliczna była z gwiazd w uwitym wieńcu, 
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Kiedy ku swemu wyszła Oblubieńcu, 
Lecz przenosiły, które Pannie świętéj 
Zdobiły czoło glancem, dyjamenty 
Z cnót i z niebieskich przymiotów w koronie: 
I serce miała przybrane, i skronie. 
Słońcem się miasto przyodziała szaty, 
A pod nogami był księżyc rogaty. 
Z tak pięknej Panny, z tak świętej Dziewice, 
Pan Bóg swe światu ziścił obietnice. 

w. 221–222 Bądź pochwalon bez przestanku, / Jedyny Boży Baranku — 
por. POTOCKI, Pieśń XVIII (Pieśni różne, k. 9v, w. 1–2): „Do Ciebie głos 
mój wznoszę bez przestanku, / O święty Boga wielkiego Baranku”. 

w. 225–227 Żeś zgwałcił grób, piekło, mary — / Przywilej Adamów stary 
/ Z niestrzymanej w raju wiary — sens: że zwyciężyłeś grób, piekło 
i śmierć, będące starym prawem Adamowym, nabytym wskutek grze-
chu pierworodnego (zob. Rdz 2, 16–17). Por. POTOCKI, Pieśń XXIII Nie 
umarła dzieweczka, ale śpi (Pieśni nabożne, k. 145r, w. 13–15): 

Nie trzeba mnie z Jairem przynukać do wiary, 
Wierzę, że jakoś swój grób, jakoś zgwałcieł mary, 
Tak i wszytkich […]. 

w. 229–230 grzech, który poszedł z drzewa, / Na drzewie krew Twoja zlewa 
— sens: grzech, którego początek sięga drzewa (rajskiego), na drzewie 
(krzyża) zmywa Twoja krew; zob. POTOCKI, Pieśń III O przyczynę do 
Naświętszej Panny (Pieśni pokutne, k. 5r, w. 38), cytowana w obj. do w. 231. 

Według XIII-wiecznej Legendy o Secie i drzewie życia krzyż Chry-
stusa został wykonany z drzewa, które wyrosło z nasion otrzymanych 
przez Seta, syna Adama, od archanioła Michała. Nasiona te pocho-
dziły z rajskiego Drzewa Wiadomości. Legenda ta, rozpowszechniona 
szeroko w piśmiennictwie średniowiecznym, rozwija na sposób fabu-
larny obecne w pismach ojców Kościoła analogie między rajskim 
drzewem nieposłuszeństwa i upadku człowieka a przeciwstawionym 
mu Chrystusowym krzyżem — drzewem posłuszeństwa i zbawienia. 
Por. PS. HIP., Hom. pasch., s. 67:  

Dlatego zamiast jednego drzewa posadził inne drzewo i w miejsce niego-
dziwej ręki, która w dawnym czasie wyciągnęła się w sposób bezbożny, 
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w akcie pobożności przybił do drzewa swą własną rękę, i ukazał w ten sposób, 
że w Jego osobie całe życie zawisło na drzewie. 

Por. też: IREN., Dem., s. 52:  
To zaś przekroczenie, które zostało popełnione przy pomocy drzewa, zostało 
usunięte przez posłuszeństwo, przez które posłuszny Bogu Syn Człowieczy 
przybity został gwoźdźmi do drzewa odrzucając poznanie zła, a wprowadzając 
poznanie dobra. 

w. 231 wtóra Ewa — Maryja. W mariologii patrystycznej rozwijana 
była teoria, według której w osobie Maryi jako nowej Ewy — tak jak 
Chrystus jest nowym Adamem — zostaje odwzorowana, odtworzona, 
a zarazem odnowiona pramatka ludzi wraz z jej udziałem w historii 
zbawienia; por. IREN., Dem., s. 51–52:  

A więc jak przez nieposłuszeństwo dziewicy człowiek upadł, a upadając umarł, 
tak, przez dziewicę, która była posłuszna Słowu Bożemu, człowiek na powrót 
ożył i przyjął życie. Pan bowiem przyszedł szukać zagubionej owcy. A zagubił 
się człowiek. I dlatego nie powstało jakieś nowe stworzenie, ale rodząc się 
z tej, której ród był od Adama, zachował podobieństwo ukształtowania. 
Trzeba było bowiem zjednoczyć i streścić Adama w Chrystusa, aby to, co 
śmiertelne wchłonięte zostało przez nieśmiertelność, a Ewę przez Maryję, aby 
dziewica stała się orędowniczką dziewicy i usunęła dziewicze nieposłuszeń-
stwo przez posłuszeństwo dziewicy.  

Por. POTOCKI, Pieśń III O przyczynę do Naświętszej Panny (Pieśni po-
kutne, k. 5r, w. 37–44):  

Pokaż we mnie, o święta, o niewinna Ewo, 
Że grzech z drzewa nabyty może zgładzić drzewo. 
Niech wszyscy kający się doznawają (i ja), 
Rozkoszniejszy niż Ewa że ma raj Maryja, 
Gdzie owoc pożywany tak zdrowy, tak drogi, 
Nie tylko nieśmiertelnych, lecz prawdziwe bogi 
Z ludzi czyni. Kto go je z jego śniatów obu, 
Wie, co złe, a co dobre, i nie uzna grobu. 

w. 233–234 Pierwszej płaczu — jejże wina, / Wtórej — nasz grzech jest 
przyczyna — przyczyną płaczu pierwszej Ewy była jej własna wina, 
przyczyną płaczu drugiej Ewy (Maryi) jest nasz grzech. 
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w. 239 Żeś złamał diabłu poroże — sens: że poskromiłeś pychę diabła. 

w. 242 Żeśmy z niewolników dzieci — por. Ga 4, 6–7: „A iż jesteście 
synowie, zesłał Bóg Ducha Syna swego w serca wasze, wołającego: 
«Abba, Ojcze». A tak już nie jest niewolnikiem, ale synem: a jeśli 
synem, tedyć i dziedzicem przez Boga”. 

w. 243 Powstawszy z grzechowych śmieci — sens: porzuciwszy nędzę 
grzechu.
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A K T U  C Z WA R T E G O  P E R S O N Y  IV 

Annasz — arcykapłan z rodu Sadokitów, wpływowy i cieszący się 
wielkim autorytetem u ludu; teść Kajfasza (zob. obj. do II, w. 131), czło-
nek sanhedrynu. W czasie gdy Jezus był sądzony, Annasz nie sprawo-
wał już urzędu arcykapłańskiego, wywarł jednak istotny wpływ na 
przebieg procesu. 

Morduch — imię utworzone prawdopodobnie od czasownika 
„mordować” ‘męczyć, zadawać katusze’. 

Czwaruch — imię utworzone od czasownika „czwarzyć się” ‘kłócić 
się, swarzyć’. 

G�a�malijel — Gamaliel Starszy, faryzeusz, członek sanhedrynu, był 
nauczycielem św. Pawła (zob. Dz 22, 3). Dzieje Apostolskie ukazują go 
w scenie przesłuchania apostołów przed Wysoką Radą i przekazują 
wskazanie, jakiego udzielił starszym, którzy powzięli zamiar zabicia 
pochwyconych uczniów Jezusa; por. Dz 5, 35–39:  

Mężowie izraelscy, miejcie się na baczeniu z strony tych ludzi, co 
byście mieli czynić. Abowiem przed temi dni był Teodas, powiadając 
się być czym, do którego przystała liczba mężów około czterechset. 
Który zabit jest, a wszyscy, którzy mu wierzyli, rozproszeni są i wni-
wecz się obrócili. Potym powstał Juda Galilejczyk we dni popisu 
i uwiódł lud za sobą. I on zginął, i wszyscy, i co ich kolwiek z nim 
przestawało, są rozproszeni. Przetoż i teraz powiadam wam, odstąpcie 
od tych ludzi i zaniechajcie ich: abowiem jeślić jest z ludzi ta rada abo 
sprawa, rozchwieje się, lecz jeśli jest z Boga, nie będziecie mogli ich 
zepsować. Byście snadź nie naleźli się z Bogiem walczyć. 

Radę Gamaliela Potocki adaptuje do sceny narady sanhedrynu w spra-
wie nowiny o zmartwychwstaniu. 

Aleksander — członek rodu arcykapłańskiego biorący udział 
w przesłuchaniu Piotra i Jana przed zgromadzeniem sanhedrynu, 
zob. Dz 4, 5–6. 

Szmajło — wariant imienia Salomon (Szmul). 

w. 3 nad obyczaj raniéj — tj. wcześniej niż zwykle. 
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w. 5 Na początku zabiegać złemu mądry radzi — wariant zwrotu przy-
słowiowego: „Zabiegaj wczas złemu” (NKPP „złe” 60); por. POTOCKI, 
Na przezwisko różnych panien od drzewa (Ogród I 445, w. 59): „Lepiej 
zawsze wścieklinie wczas zabiegać ”. 

w. 6–7 Bo jako górę weźmie i rozum przesadzi, / Trudno będzie zatrzy-
mać rozbieżane koła — sens: bo gdy się rozpanoszy i zwycięży zdrowy 
rozsądek, wówczas trudno będzie zahamować bieg rzeczy; aluzja do 
zwrotu przysłowiowego (NKPP „koło” 11), który przy innej postaci 
zanotował Potocki: „Zatrzymać, nim się rozbiegają koła” (Transakcyja 
VI, w. 1020); por. też POTOCKI, Merkuryjusz I, w. 273–274: „Musiał i król, 
i wszyscy na to dobrzy boleć, / Lecz trudno było kołom rozbieganym 
zdoleć”. 

w. 14 dostało na wątek — tj. wystarczyło środków materialnych. 

w. 17–20 jako by zatłumić nowiny ... nie było potopu — sens: was, 
mających długoletnie doświadczenie w trudnych sprawach, proszę 
o decyzję, jak powinniśmy wyciszyć tak okropne wieści i ukrócić ich 
rozpowszechnianie, by nie stracić kontroli nad sytuacją.  

w. 19–20 Proszę o sentencyje, żeby z tego czopu, / Jak się dalej rozszerzy, 
nie było potopu — por. POTOCKI, Transakcyja I, w. 117–118: „Niech jej 
nie toczy srogi bisurmanin czopem, / Nie racz świata drugi raz zatra-
cać potopem!”. 

w. 21 złotą kłotką — tj. pieniędzmi. 

w. 23 Jakoż to na dzień wyszło, co się działo w nocy? — sens: jakże to się 
stało, że to, co miało pozostać w ukryciu, wyszło na jaw? Por. Łk 12, 2–3: 
„A niemasz nic zakrytego, co by się wyjawić nie miało, ani tajemnego, 
czego by się nie dowiedziano, abowiem coście w ciemnościach mówili, 
na świetle mówić będą”. 

w. 25–26 od czarownice / Samuel obudzony — w czasie walk Izraela z Fi-
listynami król Saul zwrócił się do mieszkającej w Endor kobiety wywo-
łującej duchy z prośbą, by wywołała ducha zmarłego proroka Samuela, 
który niegdyś namaścił go na króla nad Izraelem. Duch Samuela prze-
powiedział śmierć Saulowi i jego synom (zob. 1 Krl [1 Sm] 28, 3–19). 
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w. 26–28 jeśli bez woźnice / Elijaszowym wozem wyleciał ku niebu, / 
Nie umierać mu było i nie mieć pogrzebu — sens: skoro wstąpił do 
nieba jak Eliasz, to nie potrzeba mu było umierać i dawać się po-
chować. Eliasz z Tiszbe, prorok z czasów panowania w Izraelu króla 
Achaba, miał zostać żywy porwany do nieba na wozie ognistym, za-
przężonym w ogniste rumaki (zob. 4 Krl [2 Krl] 2, 1–12). 

w. 31–32 Kto na iskrę plunie, / Zgasi ją, a kto dmuchnie — płomieniem 
wysunie — por. Syr 28, 14: „Jeśli na iskrę dmuchać będziesz, rozpali się 
jako ogień, a jeśli na nię pluniesz, zagaśnie — oboje z ust pochodzi”. 

w. 33 biskupi — kapłani. 

w. 36–38 Ale jako żyjąc, w Belzebubie / Cuda czynił, być może ... / I dziś 
na Jego grobie igrały pokusy — sens: ale jak za życia czynił cuda mocą 
Belzebuba, być może i dziś na Jego grobie harcowały diabły. Por. Mt 
12, 23–24: „I zdumiały się wszytkie rzesze, i mówiły: «Nie tenli to Syn 
Dawidów?». A faryzeusze usłyszawszy, rzekli: «Ten nie wygania czar-
tów, jedno przez Beelzebuba, książęcia czartowskiego»”. 

za wilka pies kusy — sens: zdarza się wziąć przez pomyłkę słab-
szego za mocniejszego (kapłani twierdzą, iż przez moc Belzebuba 
Jezus za życia sprawiał wrażenie potężnego, dlatego tylko nie wiedząc 
o tym można sądzić, że coś innego poza zjawiskami piekielnymi zda-
rzyło się przy Jego grobie). 

w. 41 zasypiać w tej mierze — zaniedbywać tej sprawy. 

w. 43–44 Gdy co ... pospólstwo uchwyci u jatki, ... trzęsie, co gorsza — 
z przydatki — gdy lud posłyszy jakąś nowinę na targowisku, rozpo-
wiada dalej z dodatkiem własnych wymysłów. 

w. 45–46 zalać iskrę potrzeba zawczasu: / Źle odeszła, narobi szkody 
i hałasu — nawiązanie do zwrotu przysłowiowego „z małej iskierki 
wielki pożar” (NKPP „iskra” 6); por. „Z małej często iskierki wielki 
ogień bywa” (Dialog o Męce, w. 84). 

Źle odeszła — tj. niedogaszona. 

w. 52 wierzyć, że powstał, nie każą — zakazują wierzyć, że wstał 
z martwych. 
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w. 53 Z końca począć — sens: trzeba prowadzić rzecz stopniowo, 
poczynając od ostatniego ogniwa. 

w. 55–56 Jeśli złożą na larwy i nocne obłudy — / Do tarasu! — jeśli 
winą obarczą duchy i nocne widziadła, do więzienia!  

w. 56 otrzepią udy — przetrzepią skórę. 

w. 58 z woru wykole się szwajca — wyjdzie szydło z worka; zob. obj. do 
II, w. 104. 

w. 59 Prawie byś ci poradził: z żołnierzem przed sędzie — dopiero byś 
poradził: kazać żołnierzom zeznawać przed sądem. 

w. 61 Szedłbyś ze dżdża pod rynnę — zwrot przysłowiowy (zob. NKPP 
„deszcz” 30), por. POTOCKI, Nowy zaciąg, s. 28: „Ze dżdża idziesz pod 
rynnę”; POTOCKI, [Chroniąc się popiołu, wpada w wągle] Na toż trzeci 
raz (Moralia V 136, w. 9–10): „Trafił ze dżdża pod rynnę, poprawił się z 
pieca / Na łeb”. 

w. 61–62 by się sprzęgli / Na jedno — umówiliby się co do jednej wersji. 

w. 65–72 Ponieważ się już gęba rotmistrzowi zatka... Ale, na czym 
należy, inaczej udaną — sens: ponieważ zapłaciliśmy już rotmistrzowi 
za milczenie (a dzięki pieniądzom można osiągnąć wszystko, co tylko 
człowiek zamierzy), radzę prowadzić tę sprawę do końca tak, jak została 
zaczęta, choćby i prawdą było to, co powiadają żołnierze. Lecz że prawdy 
w tym nie ma (co do czego zgadzają się, zapewniam, wszyscy rabini), 
trzeba zawołać dziesiętników i odżałować kilkaset monet — nie tylko za 
milczenie, ale co najważniejsze, za poświadczenie innej wersji wydarzeń. 

w. 76 Czy to jest w samej rzeczy, czy tylko wieść brydzi — czy jest tak 
naprawdę, czy to tylko rozgłaszane wymysły. 

w. 79 źleś się w rzeczach ćwiczył — sens: nie pojąłeś całej sprawy, 
mylisz się. 

w. 81–82 Lepiej wątpić niż wiedzieć, czemu, choćby było / Prawda, nie-
rado by się wszystkiemu wierzyło — sens: lepiej nieupewniać się co do 
faktycznego stanu rzeczy, jeśli istnieje podejrzenie, że prawda jest nie 
po naszej myśli. 
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w. 86 Jeruzalem z gruntu nie miesza lada co — byle co nie pogrąża 
w zamęcie Jerozolimy.  

w. 89 Barziej śmierdzi, kiedy kto dłużéj w �gnoj�u gmerze — zwrot 
przysłowiowy zanotowany przez Salomona Rysińskiego: „Nie gmeraj 
w onem istem, by barziej nie śmierdziało” (zob. NKKP, „gówno” 11a). 

w. 92 podskarbi — skarbniku świątynny. 

w. 93 Szczęśliwa ... kopa, co sta złotych broni — wariant zwrotu przy-
słowiowego: „święta to kopa, co dziesiąci strzeże” (zob. NKPP „kopa” 
13b); sens: dla wielkiej sprawy warto poświęcić małe rzeczy. 

w. 94 kto na psy żałuje, nie może mieć koni — sens: kto uchyla się od 
ponoszenia mniejszych kosztów, nie może liczyć na osiągnięcie więk-
szych korzyści, wymagających poważniejszych nakładów; por. przy-
słowie: „Kto żałuje mała dla wiela, często na wszystkim szkoduje” 
(NKPP „żałować” 7). 

w. 98 śmiele na sąd skaże — sens: bez strachu zda się na wyrok sądu, 
jest pewny swojej racji. 

w. 99 Jużem zjadł na żołnierskim wszytkie zęby chlebie — mam długo-
letnie doświadczenie w służbie wojskowej; popularny zwrot przysło-
wiowy „zjeść zęby na czym” w NKPP („ząb” 55) po raz pierwszy od-
notowany właśnie u Potockiego; por. POTOCKI, Argenida III 12, s. 377: 
„Dzisiaj rychlej zęby zje, rychlej umrze drugi, / Niż się chleba za swoje 
doczeka zasługi”. 

w. 100 w potrzebie — w bitwie. 

w. 101 marsowej herby robocizny — blizny wojenne. 

w. 103–104 któremum ... nie pokazał grzbietu — przed którym nie 
uciekałem. 

w. 111 na śmierć dali godnie — sprawiedliwie skazali na śmierć. 

w. 113 mieszał ... dziwy — niepokoił cudami. 

w. 116 czarnoksięskie charaktery — o czarach, które miały być przy-
czyną cudów Chrystusa, mówi starszyzna żydowska w wielu dawnych 
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utworach pasyjno-wielkanocnych, por. np. należący do repertuaru reli-
gijnej sceny masowej dramat z II poł. XVII wieku Męka Pana, w. 57–58: 
„Boć ten Chrystus jest mistrzem nauk czarnoksięskich, / Którymi 
chce do siebie zwabić ludzi wszystkich”. Motyw upowszechniła Ewan-
gelia Nikodema (s. 639, 641), której źródłem mogły być włączone do 
Talmudu żydowskie midrasze ukazujące Jeszu, który w Egipcie nau-
czył się magii, po czym powrócił do ojczyzny i praktykował czary, 
zwodząc lud, za co został skazany na śmierć.  

w. 117–119 Że i przy grobie Jego były jakie cuda, / Zwyczajnie — diaboł 
bierze po śmierci … do piekielnych dworów — sens: diabeł po śmierci 
zabiera do piekła tego, komu świadczył usługi za życia, stąd też nic 
dziwnego, że i przy Jego grobie działy się jakieś niezwykłe zjawiska. 

w. 122 spienięży — dynamizująca narrację gramatyczna forma czasu 
teraźniejszego zastępująca czas przeszły (futurum historicum). 

w. 130–136 Jeśli was pytać będą ... Wezmą z grobu … Jego ciało — por. 
Mt 28, 11–13: „oto niektórzy z stróżów przyszli do miasta i oznajmili 
przedniejszym kapłanom wszytko, co się zstało. A zebrawszy się z star-
szymi, naradziwszy się, wiele pieniędzy dali żołnierzom, mówiąc: 
«Powiadajcie, iż uczniowie Jego w nocy przyszli i ukradli Go, gdyśmy 
my spali»”. 

w. 136 na nasze ... licho — ku naszej szkodzie. 

w. 147 Jeśli o co — jeśli o cokolwiek więcej będą pytać. 

w. 149 pod przepadkiem winy — sens: pod groźbą kary pieniężnej. 

w. 151 poprawcie ... myta — zwiększcie zapłatę. 

w. 155–161 Jakośmy tego wdzięczni ... Teraz od nas bierzecie — sens: 
ponieważ, odważni żołnierze, jesteśmy wam wdzięczni (i szczerze 
przyrzekamy wyświadczyć wam osobno tę wdzięczność) za to, że 
utrzymacie w Jeruzalem (o co was prosimy) pokój, który uległ poważ-
nemu zachwianiu wskutek całej tej sprawy z ciałem Jezusa, dlatego 
oprócz pieniędzy, które otrzymujecie teraz od nas, nie minie was 
jeszcze i dodatkowa zapłata. 
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w. 164 Ani przed prawem o to trzeba się rozpierać — nie ma potrzeby 
spierać się o to przed sądem. 
w. 165 na was należy — sens: zależy od was. 
w. 166 W jedno słowo — jednym słowem. 
w. 168 Łakomy dla pieniędzy odstąpi i nieba — zob. u Biernata z Lu-
blina „Łakomi o Boga nic nie dbają” (zob. NKPP „łakomy” 9). 
w. 169 by apostołom kunszt jaki wyrządzić — sens: przydałoby się 
znaleźć jakiś sposób na apostołów. 
w. 171 nie dając im rozwodu — nie pozwalając im na obszerniejszą 
wypowiedź. 
w. 180 �po�tłumić wschodzącej pokrzywy — tj. stłumić sprawę w za-
rodku. 
w. 182 po nici dojść kłębku — dociec prawdziwej przyczyny na pod-
stawie przesłanek; zwrot przysłowiowy (NKKP „nić” 11b). Por. PO-
TOCKI, [Rak ostrygę ubiegł] Na toż trzeci raz (Moralia III 138, w. 9–10): 
„Jednego się stąpienia abo słówka chwyci / Płochego, zaraz kłębka do-
chodzi po nici”. 
w. 190 jednym w grobie krokiem — zwrot przysłowiowy (NKPP „noga” 
17); por. POTOCKI, [Jedną nogą w grobie] Na toż trzeci raz (Moralia II 
364, w. 8–9): „Co po żenie tak młodej, zwłaszcza jedną w grobie / Sto-
jąc nogą?”; POTOCKI, Przykład o odmienności afektu w dziatkach prze-
ciwko rodzicom (Ogród II 501, w. 351–352): „Że trzy córki rodzica, 
w grobie jedną nogą, / Które on jeden żywił, pożywić nie mogą”. 
w. 194 Nie chciałem tej krwie na się i na swe brać wnęki — sens: nie 
chciałem brać winy za Jego śmierć ani na siebie, ani na swoich potom-
ków; por. Mt 27, 24–25: „A widząc Piłat, że nic nie pomagało, ale więt-
szy się rozruch dział, wziąwszy wodę, umył ręce przed pospólstwem, 
mówiąc: «Nie winienem ja krwie tego sprawiedliwego, wy się patrz-
cie». A odpowiadając wszytek lud, rzekł: «Krew jego na nas i na syny 
nasze»”. 

w. 195 Co ..., co — ilu ..., iluż. 
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w. 198 dla naszych talmudów? — tj. ze względu na nasze przepisy 
prawne? Talmud to obok Biblii fundamentalna księga judaizmu rabi-
nicznego; został spisany między V a VI wiekiem. Znajduje się w nim 
wykład zasad prawnych zawartych w Pięcioksięgu Mojżesza (Torze). 

w. 207–208 by na obierze / Nie szli katu — sens: nie dostaliby się 
w ręce kata.   

w. 212 przybierano wodze — powstrzymywano, sprzeciwiano się. 

w. 217 rodem z Judy — z pokolenia Judy. W rzeczywistości przynależ-
ność rodowa buntownika Teodasa (zob. Dz 5, 36), o którym mowa, nie 
jest znana. 

w. 219 Wielką rzecz Izraela — wielką liczbę Izraelitów. 

w. 221 co wiedzieć gdzie który — nie wiadomo, gdzie który się podziewa. 

w. 222 Judasz Galilejczyk —  Juda z Gamali, zwany Galilejczykiem, 
wraz z faryzeuszem Sadokiem inicjator narodzin frakcji zelotów — 
stronnictwa wyznającego te same narodowe i teokratyczne zasady co 
faryzeusze, lecz stosującego je radykalnie, także na płaszczyźnie poli-
tycznej. Wystąpienie Judy miało miejsce w 6 r. n.e.; wywołane było 
zarządzeniem przez Sulpicjusza Kwiryna spisu ludności oraz mająt-
ków w świeżo przyłączonej wówczas do imperium rzymskiego Judei. 
Pierwotny opór Żydów wobec obowiązku spisu, traktowanego jako 
świętokradztwo, ustąpił za namową wpływowych kapłanów. Wówczas 
Juda, pociągając za sobą wielu zwolenników, wszczął bunt, który, nim 
został stłumiony przez Rzymian, pogrążył cały kraj w zamęcie. 

w. 225 jego złe siemię — tj. jego zwolennicy. 

w. 226 Niedźwiedź zdechł, dudy o ziemię — sens: przedsięwzięcie, które 
nie ma solidnych fundamentów, kończy się wraz z odejściem inicja-
tora; zwrot przysłowiowy (NKPP „dudy” 3b) nawiązujący do tresury 
niedźwiedzi „tańczących” do rytmu przygrywanej muzyki. Por. PO-
TOCKI, Z okazyjej niedźwiedzia (Poczet herbów, s. 184, w. 1): „Zdechł 
niedźwiedź, więc o ziemię dudy i multanki”; POTOCKI, [Zjadszy wołu 
całego, na ogonie ustał] Na toż drugi raz (Moralia V 127, w. 8): „Nie-
dźwiedź zdechł, jako mówią, pod ławęż i dudy”.  
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w. 227 Nie ma gruntu, kto prawdy choć uchybi tylkiem — sens: nie ostoi 
się, kto choć minimalnie odstąpi prawdy. 

w. 228 Prawda jest córką czasu, czas nieprawdzie wilkiem — upływ 
czasu ujawnia w końcu prawdę, obnaża zaś kłamstwo; zwrot przy-
słowiowy (NKPP „prawda” 70b i 70c). Por. POTOCKI, Poczta (w. 293, 
s. 73): „Czas wilkiem kłamstwu, prawda córką czasu”; POTOCKI, Siła 
kłamają poeci (Moralia III 164, w. 21): „Bo czas jest wilkiem fałszu, 
prawda czasu córką”; POTOCKI, Czas pokaże (Moralia III 327, w. 13): 
„Jako czas wilkiem kłamstwu, tak jest prawdzie mamką”; POTOCKI, 
Argenida II 3, s. 150: „Prawda jest córką czasu, czas nieprawdę psuje”. 

w. 234 swojej faryny — takimi samymi, dosłownie ‘z jednej mąki’; 
frazeologizm (NKPP, „mąka” 10a). 

w. 235 Nim obrusy położą, proszę do pokoju — zaproszenie Annasza, 
przywódcy narady, wskazuje, że spotkanie sanhedrynu ma miejsce 
w jego domu i poprzedza posiłek. 

w. 238 Dziesięć bab upornego człeka nie przeswarzy — nawiązanie 
do zwrotu przysłowiowego: „Na upornego niemasz racji” (NKPP 
„uparty” 5a). 
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A K T U  P I ĄT E G O  P E R S O N Y  V  

Lucyper — Lucyfer, w tradycji chrześcijańskiej imię przywódcy upa-
dłych aniołów, który zgrzeszył pychą, sprzeciwił się Bogu i został strą-
cony do piekła przez Michała Archanioła. Władca piekieł. 

Belijal — w Nowym Testamencie (2 Kor 6, 15) imię szatana przeciw-
stawionego Chrystusowi. W piśmiennictwie staropolskim znany jest 
m.in. z XVI-wiecznego Postępku prawa czartowskiego. 
w. 2 tę marną glinę — nawiązanie do biblijnego obrazu stworzenia 
człowieka z mułu ziemi (zob. Rdz 2, 7). 
w. 4 iść do pogrzeba — zostać pogrzebanym. 
w. 7–10 nam ten świat dadzą... Z jego ukont�ent�uje dziećmi Abraha-
mem — szatan był przekonany, że świat ziemski będzie domeną 
strąconych z nieba upadłych aniołów, a zbawienie będzie ograniczone 
do Żydów. 
w. 12 w żelaznej co robisz obierzy? — co robisz skuty żelaznym łań-
cuchem? Związanie diabła łańcuchem przez anioła ukazane zostało 
w Apokalipsie (20, 1–3), natomiast obrazowe porównanie szatana do 
psa, którego Chrystus przez swoje zmartwychwstanie zakuł w łań-
cuch, spopularyzowały zbiory sentencji kaznodziejskich i kazania, 
w których jako autora tej komparacji wskazywano św. Augustyna. 
Wywodzi się ono z kazania przypisywanego Augustynowi De David et 
Isai patre suo et de Golia (PL 39: 1820), którego faktycznym autorem 
był prawdopodobnie św. Cezary z Arles (PL 39: 1818, przyp. 1b). Por. 
też: KROSNOWSKI, Kazanie na chwalebną uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego (Pochodnia, s. 146):  

I dlatego Augustyn ś[więty] przyrównywa czarta do psa i brytana srogiego, ale 
na łańcuchu uwiązanego […]. Jako pies na łańcuchu miece się i szczeka, ale 
ukąsić nikogo nie może, chyba że kto dobrowolnie do niego przystąpi, tak ten 
piekielny cerber rzucać się na człowieka zwykł, ale zaszkodzić, chyba chcą-
cemu, nie może. 

w. 21–28 Zdechł Pluto, umi�l�kł Ce�r�ber; scylle i gorgony… Wielki ka-
mień windował w górę pomalutku — opis reakcji demonów na wkro-
czenie Chrystusa do piekieł nawiązuje do sceny pochodzącej z Orfeu-
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sza S.H. Lubomirskiego — poematu będącego przeróbką idylli L’Orfeo 
Giambatisty Marina. Parafrazowany przez Potockiego fragment uka-
zuje uspokojenie, jakie zapanowało w podziemiu po śpiewie Orfeusza. 
Por. LUBOMIRSKI, Orfeusz, w. 365–382: 

Hydry, chimery, meduzy, gorgony 
Miały czas wolny i uspokojony 
I swe okropne i dzikie brzydkości 
Przyniewoliły dla brzmiącej wdzięczności. 
Cerber trzejgłowy zamknął swe paszczęki, 
Dusze nieznośne opuściły męki 
I piekło więcej cierpieć się nie zdało, 
Tak go stron słodkich echo ubłagało. 
Przestały czerpać wiadry bezdennymi 
Wodę Belidy, przestał ustawnymi 
Toczyć rękoma Iksyjon swe koło 
I otarł z potu uznojone czoło. 
Odpoczął Syzyf na swoim kamieniu, 
Nie myśląc więcej o jego dźwignieniu. 
Orzeł Tycemu drapieżny sfolgował 
Ani mu ostrym pazurem dojmował. 
Tantal łakomy i nienasycony 
O frukt i napój nie dbał upragniony. 

Źródłem tego przedstawienia wydaje się pieśń III 11 Horacego (zob. 
HOR., Carm. III 11, w. 17–24), naśladowana przez Kochanowskiego 
(por. KOCHANOWSKI, Pieśni II 18, w. 15–24): 

[…] 
Tobie ustąpił stróż nieokrócony 

Piekielnej brony, 
Cerber, chocia mu wściekły łeb nakrywa  
Sto srogich wężów, a para smrodliwa  
I sprosna piana ciecze miedzy zęby  

Z trojakiej gęby.  
Biedny Iksyjon. Tytyjus zmiękczony  
Rośmiał sie niechcąc, i dzban osuszony  
Stał chwilę, za czym cieszył twój rym drogi  

Dziewki, niebogi. 
Zob. też OV., Met. X, w. 40–50. 
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w. 21 Pluto... Ce�r�ber... scylle i gorgony — imiona i nazwy demonów 
mające swoje źródło w mitologii klasycznej. Pluto to łacińska wersja 
imienia władcy podziemi, greckiego boga Hadesa; Cerber to imię trój-
głowego psa piekielnego, który strzegł bramy do świata umarłych; Scylla 
była potworem morskim, czyhającym na żeglarzy wraz z Charybdą 
w Cieśninie Messyńskiej u wybrzeży Sycylii; Gorgony w mitologii grec-
kiej były trzema siostrami — przerażającymi, uskrzydlonymi potwo-
rami o wężowych włosach, których wzrok zamieniał ludzi w kamień. 
w. 23 Iksyjon uplątany w kole — Iksjon był według mitologii greckiej 
królem Lapitów i pierwszym człowiekiem, który zabił swego krew-
niaka (bądź powinowatego). Za karę został wpleciony w Tartarze 
w wiecznie obracające się płonące koło. 
w. 24 Tantalus przy obłudnym stole — Tantal był w mitologii greckiej 
synem Zeusa i ojcem Niobe. Wystawił na próbę wszechwiedzę bogów, 
podając im na uczcie upieczone ciało swego syna Pelopsa. Za karę 
skazany został na męki wiecznego głodu i pragnienia w Tartarze, gdzie 
stoi zanurzony po szyję w wodzie, której nie może się napić, a tuż nad 
jego głową zwieszają się owoce, których nie może dosięgnąć. 
w. 25–26 Nie szarpał sęp wątroby do skały przybitem / Tytyjuszu — nie 
szarpał sęp wątroby do skały przybitemu Tytiuszowi; Tytios był ol-
brzymem, który, według mitologii greckiej, w świętym gaju w Delfach 
usiłował zgwałcić Latonę, matkę Artemidy i Apolla. Boskie bliźnięta 
usłyszały krzyk matki, przybyły na miejsce i zabiły Tytiosa strzałami 
z łuku. Za karę w Tartarze ciało olbrzyma rozciągnięto i przybito do 
ziemi, a dwa sępy pożerały jego wątrobę. 
w. 26–27 wody nie czerpały sitem / Belidy — wnuczki Belosa (Danaidy) 
to 50 córek króla Argos Danaosa, które za zabicie swych mężów w noc 
poślubną zostały skazane w Tartarze na nieustanne napełnianie wodą 
dziurawej beczki. 
w. 27–28 Syzyf bez wszelkiego skutku / Wielki kamień windował w górę 
pomalutku — według mitologii greckiej Syzyf, założyciel i król Ko-
ryntu, został skazany na wieczne wtaczanie głazu na szczyt stromej 
góry. Nigdy nie mógł osiągnąć jej wierzchołka, gdyż kiedy zbliżał się 
do niego, kamień się staczał. 



Objaśnienia (V, w. 29–52) 
�

183

w. 29–30 własny on Michał … co nas z nieba spychał — ów Michał 
Archanioł, który wypędził nas z nieba, we własnej osobie. Michał Arch-
anioł ukazywany jest w Starym Testamencie jako jeden z książąt aniel-
skich (Dn 10, 13) i opiekun ludu wybranego (Dn 12, 1). Por. Ap 12, 7–9: 

I zstała się wielka bitwa na niebie: Michał i aniołowie jego walczyli z Smokiem 
i Smok walczył i aniołowie jego. I nie mogli ani miejsce ich dalej znaleziono 
jest na niebie. I zrzucon jest on Smok, wielki wąż starodawny, którego zową 
diabłem i szatanem, który zwodzi wszytek świat, i zrzucony jest na ziemię, 
i aniołowie jego z nim są zrzuceni. 

w. 32 sadowniku — ironiczne nazwanie szatana sadownikiem stanowi 
przytyk do kuszenia Ewy w rajskim ogrodzie (sadzie). 
w. 35 błaźnić jej ubóstwo — szydzić z jej prostoty. 
w. 37 cześniku — św. Michał tytułuje Grygę cześnikiem ironicznie, 
jako tego, który na „bankiecie rajskim” podejmował jabłkiem pra-
matkę Ewę. „Nieszczęśliwym cześnikiem” nazywa diabła Potocki także 
w Wirginiji (w. 49). 
w. 43 o co — za co. 
w. 45–46 Jakoż cię ja mam ręczyć? / I mnieć by on chciał męczyć — zob. 
Aneks, w. 175–176.  

jakoż cię ja mam ręczyć? — sens: jakże mam cię uwolnić? 
w. 47 wet oddam wetem — zwrot przysłowiowy: „wet za wet” (zob. 
NKPP „wet”); por. POTOCKI, Transakcyja X, w. 287–288: „Toż wet 
wetem oddając, przed samym wieczorem / Powrócił Szembek do nich”; 
POTOCKI, Wet za wet (Moralia, ks. 2, 271, w. 1–2): „Postrzegszy Włoch, 
że sąmsiad u żony mu bywa, / Chcąc mu oddać wet wetem, do czasu 
pokrywa”.  
w. 52 stu będzie do piekła drabina — nawiązanie do znanego od XII 
wieku przedstawienia ikonograficznego zwanego „drabiną do raju”, 
którego źródłem jest traktat ascetyczny św. Jana Klimaka o takim 
właśnie tytule, opisujący duchową drogę prowadzącą do osiągnięcia 
chrześcijańskiej doskonałości. Drabina ukazana w traktacie obrazuje 
stopniowe wznoszenie się ku zjednoczeniu z Bogiem przez metodycz-
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ne zwalczanie namiętności. W ikonografii wschodniej przedstawiana 
jest na podobieństwo drabiny Jakubowej, łączącej ziemię z niebem, po 
której w asyście aniołów wspinają się mnisi. Niektórzy z zakonników 
chwytani są jednak przez demony i ściągani w dół.  

Obraz szczebli cnót, po których wznoszenie się prowadzi do zba-
wienia, zaniechanie zaś wspinaczki — do piekła, był chętnie wyko-
rzystywany w kaznodziejstwie jeszcze w XVIII wieku. Por. np. MUR-
CZYŃSKI, Kazanie, s. 32: 

[…] a drabina przy Jakóbie wystawiona co znaczyła? To znaczyła, że jako po 
owej drabinie przy Jakóbie postawionej aniołowie wstępowali, tak po zasłu-
gach Jezusowych jako po drabinie i szczeblach ludzie wszyscy do nieba wstę-
pować i pójść mogą! A ludzie co? Oto przez swoje złe życie tę drabinę zasług 
Jezusowych źle stawiają i inaczej obracają. Co miała stać do nieba, to oni ją do 
piekła stawiają i po niej tam zstępują. 

w. 53 Zasmakuję pijaństwo — rozsmakuję ludzi w pijaństwie. 

w. 59–60 namieszam kąkoli / W pszenicę — por. Mt 13, 24–25: „Po-
dobne się zstało królestwo niebieskie człowiekowi, który posiał dobre 
nasienie na role swojej. A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego 
i nasiał kąkolu między pszenicą i odszedł”. Przypowieść Jezusa poszła 
w polszczyźnie w przysłowia: „Gdzie Pan Bóg sieje pszenicę, tam dia-
beł kąkol” czy: „Przy pszenicy kąkol być musi” (NKPP „pszenica” 17 
i 25a). 

w. 62 wiechy — przenośne określenie karczem z wyszynkiem alkoholi. 
Wiechy słomiane wieszano nad drzwiami karczmy na znak wyszynku 
wódki i piwa. 

w. 64 na nice wyszpocę — całkiem zepsuję. 

w. 67 Powabny Świat i krewkie ... Ciało — Świat i Ciało (obok Szatana) 
to główni metafizyczni nieprzyjaciele duszy. Walka z nimi była tema-
tem eksploatowanym w średniowiecznym piśmiennictwie kościelnym 
oraz w literaturze religijnej renesansu i baroku; zob. np. SĘP, Sonet IV; 
SKARGA, Żołnierskie nabożeństwo, s. 4; MORSZTYN, Światowa rozkosz 
(Vanitas, w. 7). Potocki podejmuje temat walki duchowej chrześcija-
nina z Szatanem, Światem i Ciałem m.in. w wierszu Enchiridion militis 
christiani; zob. POTOCKI, Enchiridion, w. 193–216. 
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w. 71 Zasmakuję rozkoszy — rozsmakuję w rozkoszach. 

w. 74 nikt �nic� widzieć nie będzie do siebie — sens: każdy będzie ślepy 
na własne grzechy. 

w. 76 usta bez serca pacierzem odbędą — będą bezmyślnie klepać 
pacierze; por. Mk 7, 6: „Dobrze prorokował Izajasz o was, pokrytych 
ludziach, tak jako napisano jest: «Lud ten usty mię ćci, ale serce ich 
daleko jest ode mnie»”. 

w. 77–79 Bogu w nadgrodę / Posty, dróżki, suchoty ... / Przyniosą — 
dróżki to nabożeństwo pasyjne, pierwotnie polegające na rozważaniu 
Męki Pańskiej w piątki Wielkiego Postu w procesjach do ośmiu ołta-
rzy (bądź kościołów), odprawiane przez członków bractw Męki Pań-
skiej. Z czasem rozwinęły się w nabożeństwo stacyjne znane dziś jako 
Droga Krzyżowa. Rozkwit popularności nabożeństwa „dróżkowego” 
przypada na wiek XVII; „suchoty” — „suche dni”, forma pobożności 
polegająca na poszczeniu w piątki, środy i soboty cztery razy do roku 
(czyli w każdym tygodniu otwierającym kolejny kwartał) w akcie po-
kutnym, dziękczynnym i błagalnym — o łaskę dobrego życia oraz 
o łaski dla nowo wyświęconych duchownych. Por. POTOCKI, Tak ciąg-
nąć łyczka, żeby nie zerwać rzemyczka (Moralia I 125, w. 44–48): 

I owszem, kto się rzeczy pozwierzchownych chwyci, 
Opuściwszy duchowne, zwłaszcza dla prezenty, 
Żeby się zdał u świata opiniją święty. 
Posty, dróżki i insze zbytnie ciała nuże 
Pacierzami, co większa, niejeden przestruże. 

w. 79–80 przez jałmużny drudzy i obrazy, / Świece, pompy, muzyki 
zgładzą swoje zmazy — sens: inni myślą, że zyskają odpuszczenie 
grzechów przez dawanie jałmużny, fundowanie obrazów, ofiarowy-
wanie świec ołtarzowych lub łożenie kosztów na teatralną oprawę na-
bożeństw. 

w. 88 bez grzechu nałogu — bez przywiązania do grzechu. 

w. 89 Ofiara dla zasługi, ale nie za złości — sens: ofiara uczynków 
pobożnych służyć ma gromadzeniu zasług, nie zaś kwitowaniu ra-
chunku grzechów. 
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w. 90–91 Ja w tym, że człek, w nadzieje tych powierzchowności, / Mając 
ich pewną taksę, będzie grzeszył śmiele — sens: postaram się o to, by 
człowiek śmiało grzeszył, znając wartość odpustową każdego z tych 
zewnętrznych aktów pobożnych i spodziewając się, że dzięki nim 
łatwo wyrówna rachunki swoich win. 

W przywilejach odpustowych, określających warunki uzyskania 
cząstkowego uwolnienia od kar czyśćcowych, każdy akt pobożny, do 
którego przywiązany był odpust, zyskiwał „przelicznik” na liczbę dni 
lub lat, o które męka czyśćcowa mogła być skrócona dzięki spełnieniu 
tego aktu.  
w. 92 Tak chodząc od spowiedzi jako kruk z kąpiele — sens: odchodząc 
od spowiedzi z duszą tak samo zbrukaną grzechem jak przed spowie-
dzią; zob. zwrot przysłowiowy: „Nie pomoże krukowi kąpiel” (NKPP 
„kruk” 16). 
w. 93–94 Jedno będzie przed księdzem prawił aż do śmierci / I z mojej 
się na wieki nie wyleni sierci — sens: do końca życia będzie spowiadał 
się tylko z jednego grzechu, inne przemilczając, i nigdy nie wyzwoli 
się z przywiązania do złego; por. POTOCKI, [Przewarzana kapusta] Na 
toż (Moralia I 86, w. 1–4): 

Ksiądz najczęściej kapustę przewarzaną jada, 
Bo zawsze chłop jednego grzechu się spowiada: 
Gorzałki tylko samej, nie wspomni kradzieży, 
Nie wspomni cudzołóstwa […]. 

w. 95 Wiarę w ludziach i miłość, i nadzieję zgaszę — wiara, nadzieja 
i miłość to trzy cnoty teologalne, udzielane na drodze łaski i umoż-
liwiające życie chrześcijańskie. Wymienia je św. Paweł w zakończeniu 
hymnu o miłości (1 Kor 13, 13). 
w. 101 był rozgniewany połamał — kamienne tablice z przykazaniami 
Mojżesz roztrzaskał na widok bałwochwalstwa, jakiego dopuścił się 
Izrael podczas jego nieobecności (zob. Wj 32, 19). 
w. 104 się ... zniosę �o tym� z Belzebubem — sprzymierzę się w tej 
sprawie z Belzebubem. Belzebub — imię jednego z najpotężniejszych 
książąt piekielnych. W Nowym Testamencie przedstawiany jako wład-
ca złych duchów (zob. Mt 10, 25; 12, 24–27; Mk 3, 22; Łk 11, 15–19). 
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w. 105 długoż u tego pokutuję kołku? — sens: długo będę cierpiał przy-
wiązany łańcuchem? 

w. 109 bym się zszedł — nadałbym się. 

w. 123–124 Świ�a�d�c�z gębą, choć broni serce, / Kwoli gorzałki kwaterce 
— za gorzałkę świadcz publicznie, choć przeciw własnemu sumieniu. 
Aluzja do praktyki przekupywania fałszywych świadków. 

w. 137–138 Po jusze i rzepie suchéj / Niezdrowe cierpiąc zaduchy — sens: 
znosząc przykre wyziewy ciała po zjedzeniu polewki i rzepy bez oma-
sty (przez staruszkę z przytułku). 

w. 143–145 linę grubą, / Co mu duszę tylną szrubą / Wygnała — sens: 
sznur, na którym powiesił się Judasz (przez co dusza musiała opuścić 
ciało przez odbyt). Pogrążony w rozpaczy po swojej zdradzie Judasz 
odebrał sobie życie, sznur jednak, na którym się powiesił, urwał się 
i jego ciało, spadając, pękło na dwoje (zob. Dz 1, 18). Według tradycji 
stało się tak, ponieważ dusza zdrajcy nie mogła wyjść z ciała przez 
usta, Judasz bowiem całował nimi Jezusa.  

w. 152 mnie po się obaczysz — zobaczysz, jak po ciebie przyjdę. 

w. 153–154 krzyż mu pomoże mało, / Co się biesu obiecało — znak 
krzyża niewiele pomoże temu, kto zasłużył na piekło. 

w. 155–158 A jeszcze grozisz, zły duchu … oczy wyłupię — zob. Aneks, 
w. 241–244. 

w. 158 Obiedwieć oczy — oboje oczu (liczba podwójna). 

w. 159–162 Już to tysiąc lat następuje piąty, / Jako dalekie te�go� świata 
kąty… Pustoszę — za czasów Potockiego powszechnie przyjmowano 
obliczenia wieku świata dokonane przez anglikańskiego duchownego 
Jamesa Usshera w dziele Annales Veteris Testamenti, a prima mundi 
origine deducti (1650). Według tych kalkulacji świat został stworzony 
w 4004 r. przed narodzinami Chrystusa, a życie Jezusa rzeczywiście 
otwiera piąte tysiąclecie. Por. POTOCKI, Argenida IV 11, s. 514: „Ale 
darmo, bo wszystkie omacawszy kąty, / Już cztery roki miną, nastę-
puje piąty”. 
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w. 163 fortunie — tj. tytułom i dostojeństwu. 
w. 171–184 Równo ziemiany, równo kładę grofy ... Ani na katedrze / 
Sfolguję — wyliczenie znane z tradycji literackiej (np. w formie średnio-
wiecznej elegii vado mori) i ikonograficznej (tańce śmierci); zob. obj. 
do Prol., w. 19–20. 
w. 172 Równo nieuki proste z filozofy — por. Ps 49(48), w. 11: „Nie 
ogląda zginienia, gdy ujźrzy mądre umierające, pospołu niemądry 
i głupi zginą”. 
w. 193–202 Piękny był Parys ... Wszyscy ci jednym pasmem szli do 
trumny — aktualizacja średniowiecznego toposu ubi sunt, qui ante nos 
in mundo fuere? (‘gdzież są ci, co byli przed nami na świecie?’); por. 
KOCHOWSKI, Niepróżnujące próżnowanie II 11, w. 13–20: 

Pytaj, gdzie Salomon mądrością wsławiony, 
Gdzie Samson potężną ręką niezwalczony, 
Kędy jest Absalon w swej gładkości onej, 
Gdzie wdzięczny Jonatas wszytkim ulubiony, 
Gdzie z Julijuszowej carska mitra głowy, 
Kędy Antonijego aparat gotowy, 
Gdzie wzięty Cycero z swej słodkiej wymowy, 
Gdzie Arystoteles mądry w rzecz, nie słowy. 

Por. też: POTOCKI, Pieśń XXXV O Śmierci (Pieśni różne, k. 23r, w. 69–76): 
Nie ratowała Aleksandra sława 
I Herkulesa żelazna buława, 
Nie mógł się złożyć Salomon mądrością  

 przed taką gością. 
Pomogłaż gładkość co Absalomowi 
Abo niezmierna siła Samsonowi? 
Lata Ikarus i zażywa skrzydeł —  

 nie uszli sideł. 
w. 193 Piękny był Parys — w mitologii greckiej słynący z urody kró-
lewicz trojański, syn króla Priama i Hekabe. Otrzymał też od Afrodyty 
obietnicę małżeństwa z najpiękniejszą kobietą świata, Heleną, żoną 
Menelaosa, króla Sparty, którą uwiódł z domu męża, przez co spro-
wadził na Troję zagładę.  
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w. 193–194 Absalon kochany / U ojca — trzeci, umiłowany syn króla 
Dawida, który słynął ze swej urody (2 Sm 14, 25): „A jako Absalom 
męża nie było pięknego we wszytkich Izraelu i ślicznego barzo. Od 
stopy nogi aż do wierzchu głowy nie było na nim żadnej zmazy”.  

w. 194 Sams�o�n siły niesłychanéj — jeden z sędziów Izraela, męż-
czyzna o nadludzkiej sile, której źródłem były jego nieścinane nigdy 
włosy (zob. Sdz 13–16). 

w. 195 Mądry Salomon — Salomon był synem króla Dawida i Batszeby, 
po śmierci ojca został królem nad Izraelem i wybudował świątynię 
jerozolimską. Zasłynął z niezwykłej mądrości, o którą prosił Boga 
w początkach swego panowania (zob. 3 [1] Krl 3, 4–28).  

Aleksander sławny — Aleksander Wielki (356–353 przed Chr.), król 
macedoński, wychowanek Arystotelesa. Był wybitnym wodzem, który 
pokonał potęgę państwa perskiego i zdobył władzę praktycznie nad 
całym cywilizowanym Wschodem. 

w. 196 Bogaty Krezus — Krezus (Krojsos, VI wiek przed Chr.) był 
królem Lidii, który zasłynął z ogromnego bogactwa.  

Justynijan prawny — Justynian I Wielki (Iustinianus Flavius, 483–
565), cesarz bizantyjski, z którego polecenia dokonano kodyfikacji 
prawa rzymskiego. Jego sumę wydano w zbiorze konstytucji cesar-
skich Corpus iuris civilis zwanym kodeksem Justyniana, który stał się 
fundamentem rozwoju kultury prawnej Europy. 

w. 197 Chytry Ulisses — Odyseusz (łac. Ulisses), bohater Odysei Ho-
mera, mityczny króla Itaki, który w czasie wojny trojańskiej wsławił 
się sprytem i dzielnością. To za jego radą zbudowano drewnianego 
konia, w którym ukryli się Grecy i którego Trojańczycy wprowadzili 
do miasta ku swojej zagładzie.  

Herkules był śmiały — w mitologii greckiej Herakles (Herkules to 
zlatynizowana forma imienia) był najsławniejszym herosem świata 
antycznego, synem Zeusa i Alkmeny, kobiety śmiertelnej. Odznaczał 
się nadludzką siłą i odwagą.  
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w. 198 Lekarstwa nieba Galenowi dały — sens: z natchnienia niebios 
Galen posiadł wiedzę o lekarstwach. Galen (Claudius Galenus, ok. 130 – 
ok. 200), najsłynniejszy po Hipokratesie lekarz starożytności, był Gre-
kiem z pochodzenia, nadwornym medykiem i przyjacielem cesarza Mar-
ka Aureliusza, autorem licznych prac z dziedziny medycyny i farmacji. 
w. 199 Mowny Cycero — sens: Polikrates nie miał sobie równych w 
powodzeniu natym świecie. Cyceron (Marcus Tullius Cicero, 106–43 
przed Chr.) był najsłynniejszym mówcą rzymskim, mistrzem prozy 
łacińskiej i teoretykiem wymowy, politykiem i autorem pism filozo-
ficznych oraz etycznych.  
w. 199–200 Polikrates na tem / Bez równego był świecie fortunatem — 
sens: Polikrates nie miał sobie równych w powodzeniu na tym świecie. 
Polikrates (Polykrates, zm. 522 przed Chr.) był bogatym kupcem 
z greckiej wyspy Samos, który z pomocą niewielkiego oddziału wojska 
przejął władzę na wyspie, stając się jej tyranem. Zasłynął jako władca, 
któremu wiodą się szczęśliwie wszystkie przedsięwzięcia. 
w. 201 Mężny Achilles — zob. obj. do Ded., w. 6–7. 

Nero ... tak dumny — Neron (Nero Claudius Caesar Drusus Germa-
nicus, 37–68), cesarz rzymski, który zasłynął jako żądny władzy despota 
i zbrodniarz, winny śmierci swej matki, przyrodniego brata i żony.  
w. 202 jednym pasmem — nieprzerwanym ciągiem, jeden za drugim. 
w. 203 Darmo się w morzu i Egeusz narza — na próżno i Egeusz tonie 
w morzu. Według mitologii greckiej Egeusz, król Aten, był ojcem 
Tezeusza. Gdy jego syn wyruszył na Kretę zabić potwora Minotaura, 
obiecał ojcu, że gdy jego misja się powiedzie, każe zawiesić na statku 
białe żagle. Zwycięski Tezeusz zapomniał jednak o obietnicy danej 
ojcu i gdy Egeusz ujrzał czarne żagle powracającego okrętu, rzucił się 
w morze i utonął. 
w. 204 Nijobe — zob. obj. do III, w. 34–38. 
w. 205–206 Po miłym synu niech się Rachel topi / We łzach — por. Mt 
2, 17–18: „Tedy się wypełniło, co jest rzeczono przez Jeremiasza pro-
roka mówiącego: «Głos jest słyszan w Ramie, płacz i krzyk wielki: 
Rachel płacząca synów swoich, i nie chciała się dać pocieszyć, iż ich 
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niemasz»”. W Ewangelii św. Mateusza cytat z Jeremiasza stanowi ko-
mentarz do rzezi niewiniątek. 

Po miłym synu — po ukochanych synach (figura pars pro toto). 
Rachela w proroctwie Jeremiasza jest figurą Izraela. 
w. 207 docieką zegarki — obrazowe określenie upłynięcia czasu, na-
wiązujące do mierzenia jego biegu za pomocą klepsydr. 
w. 208 żadne nie idą frymarki — wariant przysłowia „od śmierci nikt 
się nie wykupi” (zob. NKPP „śmierć” 43). 
w. 210–211 Alcestis miała za Admeta / Umierać — Alcestis (Alkestis) 
według mitologii greckiej była żoną tesalskiego króla Admeta, która 
zgodziła się umrzeć zamiast męża. 
w. 211–212 kwoli muzyce / Mężowej powstać z grobu Ewrydyce — 
według mitu greckiego Orfeusz, największy śpiewak Tracji, wybrał się 
do Hadesu po zmarłą przedwcześnie żonę. Orfeusz oczarował swą 
muzyką wszystkich mieszkańców podziemi i Hades zgodził się, by od-
zyskał Eurydykę pod warunkiem, że poprzedzając ją ku wyjściu z pie-
kieł, Orfeusz nie obejrzy się na nią ani razu. Stęskniony mąż nie 
spełnił warunku, a gdy obejrzał się za siebie, Eurydyka zniknęła mu 
bezpowrotnie z oczu. 
w. 212–214 Alcydas żeby miał w grób wchodzić / I tam miał duszę jakąś 
oswobodzić — Alcydas (Alkides) to przydomek Heraklesa od imienia 
jego dziada Alkajosa. W tragedii Eurypidesa Alkestis Herakles, wdzięcz-
ny za gościnę króla Admeta, w zamian za którego zgodziła się umrzeć 
Alkestis, bogu śmierci Tanatosowi przemocą wyrwał zmarłą, wypro-
wadzając ją do świata żywych.  
w. 216 na suszy — na suchej powierzchni. 
w. 221–222 znowu w ziemię, jako z ziemie wstało, / I w popiół idzie 
wszelkie ludzkie ciało — por. np. Rdz 3, 19: „W pocie oblicza twego 
będziesz pożywał chleba, aż się wrócisz do ziemie, z którejeś wzięty, 
boś jest proch i w proch się obrócisz”.  
w. 224 się z swego snu nigdy nie ocuci — sens: żadne ciało ludzkie 
nigdy nie powstanie ze śmierci. 
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w. 227–228 Trafiła ... kosa na kamień — zwrot przysłowiowy (zob. NKPP 
„kosa” 6); zob. POTOCKI, Trafiła kosa na kamień (Moralia, 2, 132). 
w. 230 onegdajszym razem — przedwczoraj zadanym ciosem. 

w. 232 ostrze ... zwinął — sens: wygiął (złamał) ostrze. 

w. 233 i ciebie zabił — o języku paradoksów opisujących paschalne 
zwycięstwo Chrystusa zob. obj. do Prol., w. 17. 

w. 238–244 Przez jakież by umarli wstawać mieli środki … Rozniosły 
proszek ryby albo ptacy pióry? — por. GREG. TUR., Hist., s. 474–475:  

Otóż w tych dniach jeden z naszych kapłanów, zarażony błędną nauką Sadu-
ceuszy, powstał, twierdząc, że nie ma przyszłego zmartwychwstania. […] 
Kapłan rzekł: „Jakże mogą znowu ożywić się kości, które się w popiół roz-
padły i jakże może z nich powstać żyjący człowiek?”. Ja odpowiedziałem na to: 
„My wierzymy, że chociaż człowiek w proch się obróci, a ten przez poryw 
potężnego wichru zostanie rozproszony po wodach i ziemi, dla Boga nie ma 
trudności, by go znowu do życia wskrzesić. Kapłan odparł: „W tym, jak sądzę, 
najbardziej błądzicie, że łagodnymi słowy usiłujecie tłumaczyć najbardziej 
zwodniczą naukę, mówiąc, że ten, kogo rozszarpały dzikie zwierzęta, kto 
utonął w wodzie, kogo pochłonęły paszcze ryb i w kał się obrócił, a przy 
wypróżnieniu został wydalony, albo kogo zniosły bieżące wody, albo kto 
w zgniłej butwiał ziemi, też z martwych powstanie”. Na to ja odpowiedziałem: 
„Zapomniałeś, jak mniemam, o tym, co Jan Ewangelista, który spoczął na 
piersi Pana i tropił Boże tajemnice, mówi w Apokalipsie: «Wtedy morze — 
powiada — wyda swoich zmarłych». Stąd jest rzeczą jasną, że cokolwiek 
z ludzkiego ciała ryba połknęła albo ptak uniósł, albo dzikie pochłonęło zwie-
rzę, zostanie przy zmartwychwstaniu przez Pana scalone i naprawione. Gdyż 
Jemu, który z niczego to stworzył, co jeszcze stworzone nie było, nie będzie 
trudno uzupełnić to, co zaginęło. Tak to pełną całością uczyni, jak to przed-
tem było, że ciało, które na świecie istniało, według zasługi albo karę poniesie, 
albo chwałę osiągnie”. 

Wśród ojców Kościoła często pojawiała się opinia, że ciała po zmar-
twychwstaniu składać się będą dokładnie z tych i tylko tych cząstek 
materii, które tworzyły owe ciała w momencie ich śmierci.  

Sprawie ciał po zmartwychwstaniu swoje traktaty poświęcili m.in. 
św. Justyn męczennik, św. Albert Wielki czy Idzi Rzymianin. Św. Jus-
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tyn w swoim dziele O zmartwychwstaniu pisał, że ciała, które w ziem-
skim życiu dotknięte były defektami, wskrzeszone zostaną w nieskazi-
telności, uzdrowione i doskonałe mocą Chrystusa-uzdrowiciela. Na 
soborze laterańskim w 1215 r. stwierdzono, że przy zmartwychwstaniu 
wszyscy powstaną w tych samych ciałach, w jakich żyli na ziemi. 
Potwierdził to sobór w Lyonie w 1274 r. 

w. 243–244 który ... proszek — tj. prochy ludzkie. 

w. 245 dekret rajski w co — co stanie się z rajskim wyrokiem. Mowa 
o śmierci, będącej karą za grzech, zob. Rdz 3, 3. 

w. 246 Adamów — Adamowy. 

w. 249 I Jezus — nawet Jezus. 

w. 251 ważycie na szpiegi — dbacie o nowiny.  

w. 258 diabłu z gardła wydarte jasery — jeńców wydartych z paszczy 
diabelskiej. Nawiązanie do przedstawień ikonograficznych piekła jako 
rozwartej paszczy Lewiatana oraz charakterystyczna dla religijności 
sarmackiej nostryfikacja i militaryzacja języka religijnego; por. PO-
TOCKI, Nowy zaciąg, s. 183: „Przybądź, niechaj mię szatan w swój jasyr 
nie troczy!”. 

w. 261 Przyoblókszy człowieka — tj. przyjąwszy ludzkie ciało. 

w. 265–276 Co do ciała ludzkiego: lub ryby, lub kruki ... Pan rzecze sło-
wo? — zob. obj. do w. 238–244; por. też: POTOCKI, Pieśń XXX (Pieśni 
pokutne, k. 35r, w. 5–14): 

Choć kto tysiąc lat albo jeszcze więcej 
W grobie był, choć kto w paszczece zwierzęcej 
Żywota pozbył, a tułowy jego 
Miejsca na ziemi nie miały żadnego; 
Bądź kto w głębokich nurtach pokłoniony, 
Rozniesion od ryb w różne świata strony, 
Bądź kogo ptacy latając strawiły, 
Bądź kogo ognie w popiół obróciły — 
Wszyscy tam staną, Boże niezmierzony, 
Przed Syna Twego sąd nieogarniony. 
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w. 268 Tymże znowu, czym było, zlepi się żywiołem — uformuje się 
ponownie w tę samą materię. 

w. 271–272 Cóż Bogu trudniejszego, czy rzec: „St�a�ń się, świecie”, / 
Czy: „Niech się każda dusza w swoje ciało wplecie”? — zob. obj. do 
w. 238–244. 
w. 279–280 źrenice / Obiedwie — obie źrenice (liczba podwójna). 
w. 283 grozy ujźrysz jak na ledzie — zobaczysz, jak bezpodstawne były 
twoje groźby; „jak na ledzie” — stałe porównanie oznaczające niepew-
ność, utratę oparcia (zob. NKPP „lód” 9). Por. POTOCKI, Syloret, s. 356: 
„[…] bowiem teraz jak na ledzie / Zostaje, wilka trzymając za uszy”. 
w. 286 nim kto lęże — ktoś od niego polegnie. 
w. 288–289 nieposłuszeństwo / Przepiecze — nieposłuszeństwo ujdzie 
bezkarnie. 
w. 293–294 Chwała Tobie, Jezu Chryste, Panie, / Za chwalebne Twoje 
zmartwychwstanie — por. pieśń Stanisława Grochowskiego Królu 
z wieków królujący (Pieśni wielkanocne, s. 298, w. 33–34): „Chwała 
tobie, Chryste Panie, / Za twe święte zmartwychwstanie”. 
w. 297 Pojedynek przegrała z Żywotem — podobnie w łacińskiej sek-
wencji wielkanocnej Victimae paschali laudes: „Mors et vita duello / 
conflixere mirando” (‘Śmierć starła się z Życiem w dziwnym poje-
dynku’; przekład A. Czechowicz). Por. pieśń z Procesyi wielkanocnej 
Tomasza Bielawskiego — Krwią Pańską ludzie co są pokropieni… (Pieśni 
wielkanocne, s. 318, w. 9–10): „Przedziwna w boju pojedynkiem wojna, 
/ Śmierć a z żywotem tak do bitwy hojna”. 
w. 307 jadowite strucie — obraz zatrucia jako działania grzechu pierwo-
rodnego częsty u Potockiego, por. POTOCKI, Pieśń XLVIII O obrzezce 
Pańskiej (Pieśni różne, k. 31r, w. 57–58): „Wszyscyśmy struci onym 
jabłkiem cudnym / Za złego czarta staraniem obłudnym”; POTOCKI, 
Nowy zaciąg, s. 165: „Gorsza w rajskim niż w wężach tych była tru-
cizna”; s. 32: „Jam ci to chory, jam człek na wieczną śmierć struty, / 
Jeszcze w matce śmiertelnej zażywszy cykuty”.  
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w. 309–310 nie ujźrysz na swych ranach blizny, / Znaku krwawej dla 
nas robocizny — sens: Twoje rany, będące znakiem krwawej męki, 
którą dla nas podjąłeś, nigdy się nie zabliźnią. 
w. 311–312 Żebyś nas mógł na wieki uleczyć, / Dałeś się, Boże, skaleczyć 
— por. POTOCKI, Na obraz Chrystusa Pana z krzyżem (Ogród IV 457, 
w. 15–16): „Jam zgrzeszył, Ciebie o me złości sieką; / Żebym ja był 
zdrów, Tyś dzisia kaleką”; POTOCKI, Nowy zaciąg, s. 33: „Ja bym Ci to 
powinien stokrotną odliczyć / Nagrodę, żeś się Ty dał, żebym żył, 
kaliczyć”. 

w. 313 Kędyż teraz żądła Śmierci srogiéj? — por. 1 Kor 15, 55: „Gdzie jest 
zwycięstwo twe, Śmierci, gdzież jest, Śmierci, oścień twój?”. 



Objaśnienia (Epil., w. 2–16) 
 

196

E P I L O G U S  Epil. 

Epilogus — (łac.) zakończenie, epilog. 

w. 2 komedyją — tu: żart, kpinę, zabawne widowisko. Komedią (łac. 
comoedia) w XVII wieku autorzy poetyk określali sztuki przedsta-
wiające akcję wesołą, pospolitą i niską, o pozytywnym zakończeniu. 

w. 4 Na obelgę — na zelżenie. 

w. 9 mocny w sprawach — potężny w czynach. 

w. 11–12 Wielekroć Go kusili obłudnymi słówki, / Wielekroć nań stawiali 
chytre samołówki — zob. ewangeliczne opisy wystawiania na próbę 
Jezusa przez faryzeuszy i uczonych w Piśmie: Mt 16, 1; 19, 3; 22, 15–22; 
Mk 8, 11; 10, 1–2; Łk 10, 25; J 8, 3–6. 

w. 13–15 Nawet nań i kamienie ... porywają — sytuacje, w których 
oburzony nauczaniem Jezusa tłum Żydów próbował go ukamienować, 
opisuje Ewangelia św. Jana; zob. J 8, 58–59; J 10, 31–33. 

w. 13–14 godną swego rodu / Armatę — oręż godny ich narodu. Kara 
śmierci przez ukamienowanie była stanowiona w prawie Mojżeszo-
wym (zob. np. Kpł 20, 2; 24, 16; Pwt 21, 18–21).  

w. 14–15 nie mający inszego wywodu / Na prawdę — nie mając innych 
argumentów wobec prawdy. 

w. 15–16 jako pies ów czyni, / Kiedy rzucony kamień kłem głodze i ślini 
— por. POTOCKI, Pies kamień kąsa (Moralia V 340, w. 1–6): 

Ująwszy pies ciśniony kamień we dwie nodze, 
Mszcząc się, że go uderzył, wściekłymi kły głodze, 
Choć ani winien, ani kamień tego czuje —  
Byle gniew mógł nasycić, zęby sobie psuje. 
Znajdziesz gorszego od psa gniewliwego człeka: 
Mało mu, że na ludzi, i na Boga szczeka. 

POTOCKI, Transakcyja VII, w. 383–386:  
Żre pies psa, choć dopiero lizał go i iskał, 
Jeśli go kto rozdrażnił. Jeśli nań kto ciskał, 
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Albo kamień na ziemię wyrzucony chwyta 
I głodze go, choć mu ząb wściekły po nim zgrzyta. 

w. 19 u siebie rozbierał — głowił się. 
w. 23–24 Tryumfuje po piekle, do tegoż i księżą / Żydowską budzi, że Go 
w tym ciele zwyciężą — sens: szatan (sądząc, że zwyciężł Chrystusa 
w ciele) obnosi się w piekle z tryumfem i zachęca do tego samego 
starszyznę żydowską. 
w. 26 miasta ich nie został kamień na kamieniu — por. Mt 24, 1–2: 
„A wyszedszy Jezus z kościoła, szedł. I przystąpili uczniowie Jego, aby 
Mu ukazali budowania kościelne. A On odpowiadając, rzekł im: «Wi-
dzicie to wszytko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie kamień na 
kamieniu, który by nie był zepsowany»”. 
w. 27 Zeuzys z Farrazem — Zeuksis z Heraklei (430–390 przed Chr. — 
w tekście Potockiego imię należy czytać trzyzgłoskowo) i Parrazjasz 
(Parrasjos) z Aten lub z Efezu (420–370 przed Chr.) byli najwybit-
niejszymi przedstawicielami malarskiego iluzjonizmu starożytnej Gre-
cji. Źródłem anegdoty o ich pojedynku jest Pliniusz Starszy (PLIN., 
Nat. hist., XXXV 36, 3): 

Współcześni i współubiegacze jego [Zeuksisa — A.Cz.] byli: Timantes, An-
drocydes, Eupompus, Parrazyjusz. Powiadają, że ten ostatni wdał się w walkę 
z Zeuksisem. A gdy ów przyniósł winogrona malowane z takim skutkiem, iż 
na scenę ptaki się zlatywały, ów przybył z malowanym płotem, tak prawdziwie 
wystawionym, iż Zeuksis nadęty sądem ptaków żądał zapalczywie, aby na 
koniec płótno odjęto i malowidło ukazano, a poznawszy błąd ustąpił pierw-
szeństwa, nie ukrywając wstydu, ponieważ sam zwyciężył ptaki, Parrazjasz zaś 
jego, artystę. 

Anegdotę tę wykorzystał Potocki także m.in. w Dyskursie o obraziech 
świętych Bożych (O III 1, w. 302–308): 

[…] lepiej by z Farrazem 
Na tych obraziech, gdzie Mu przydajemy członki 
Człowiecze, wela albo malować zasłonki, 
Żebyśmy, jako Zeuksis, nie grzesząc tu niczem, 
Domagali się oczu Jego paść obliczem 
W niebie; bo tu, co by im podległo, nic nie ma: 
Duchem jest, duchem chce być chwalon, nie oczyma.  
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w. 29 Poszli z sobą o sztukę — stanęli w szranki. 
w. 44 zawiedzie palce — przeciągnie palcami. 
w. 47–48 wszystkich zgodą: / Leda czym się do sieci głupi ptacy zwiodą 
— wszyscy się zgadzają, że byle co wystarczy, by bezrozumne ptaki 
zwabić do sieci. 
w. 51 Cóż rzeczesz — cóż powiedzieć. 
w. 60 Padli oślep na onym... drzewie — na oślep rzucili się na drzewo 
dobrego i złego. 
w. 65 Minę potop, nie wspomnię sodomskiego perzu — zmilczę potop 
(zob. Rdz 7, 6–24), nie wspomnę spalonej Sodomy (zob. Rdz 19, 1–29). 
w. 66 Cztery tysiące roków — zob. obj. do V, w. 159. 
w. 69–71 obraz przedwiecznego bóstwa / Siermięgą śmiertelnego ciała 
i ubóstwa / Okrywa jako welum i zasłoną — zob. obj. do Ded., w. 12–13. 
w. 76 Wszystkie sidła i nici, idą na wspak kłębki — sens: zawodzą 
wszystkie zastawiane sidła i sieci. 
w. 77 Słucha Go wiatr i woda, i natura sama — por. Mk 4, 40: 
„I mówili jeden ku drugiemu: «Któż wżdy Ten jest, że i wiatr, i morze 
są Mu posłuszne?»”. 
w. 80–82 To Go głodem, to próżną ambicyją kusi, / To Mu na dół spaść 
każe z kościelnego dachu, / Pisma przywodzi — nawiązanie do kusze-
nia Jezusa na pustyni, zob. Mt 4, 1–11; Łk 4, 1–13. 
w. 82 dać nie może szachu — nie może pokonać. Obraz gry w szachy, 
w której jednym z graczy jest szatan, zob. POTOCKI, Człowiek igrzysko 
Boże (Ogród I 40). 
w. 85–87 nie płakałby ani / Uciekał, kiedy się nań Żydzi wyuzdani / 
Porwali do kamieni — Jezus zapłakał dwukrotnie, przy grobie Łazarza 
(J 11, 35) oraz na widok Jerozolimy, kiedy zmierzał ku niej przed męką 
(Łk 19,41). Próby ukamienowania Jezusa przez Żydów zostały opisane 
w Ewangelii św. Jana (J 8, 58–59; J 10, 31–33), gdzie zaznaczono, że 
uniknął śmierci z rąk tłumu, ukrywając się lub uchodząc. 
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w. 88 który się nie zgodzi z tym wiekiem — sens: którego obyczaje 
różnią się od obyczajów tego czasu. 

w. 96 w swej skórze zmieścić się nie może — rozpiera go duma; zwrot 
przysłowiowy (zob.NKPP „skóra” 18); por. np. POTOCKI, Przemowa 
(s. 400): „nie mógł się […] w swojej skórze ostać”. 
w. 99 że go uprzedzono metem — że go zwyciężono, że przegrał. 
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albo(ć) (alboż) — czy(ż); I 42; III 162; IV 83; V 281 
akomodować się — (łac. accommodare) dostosowywać się, starać się o względy; 

V 164 
antydot — (łac. antidotum) odtrutka, lekarstwo; Epil. 74 
aparat — (łac. apparatus) komplet sprzętów, ceremonia; IV 9 
apertura — (łac. apertura) otwór; III 186 
armata — (łac. armata) oręż, uzbrojenie; Epil. 14 
ato — a oto, oto; V 13; Epil. 102 
 
bajka — wymysł, zmyślenie; II 75; III 36; IV 29, 42, 128, 231; V 66, 211, 213, 215 
basarunek — (niem. die Besserung) wynagrodzenie, odszkodowanie; III 204 
bawić (się) — zatrzymywać (się); II 233, IV 84 
 — zajmować (się); IV 22, Epil. 90 
bezpieczeństwo — śmiałość; V 226; Epil. 93 
bezpieczny — pewny, spokojny; Prol. 30 
biedny — nędzny, marny; II 155, 267 
bieżeć — śpieszyć się; III 111 
błazeństwo — głupstwo, pośmiewisko; V 287 
błaźnić — oszukiwać, zwodzić; V 35 
bodziec — oścień; kolec u ostrogi; III 64 
boleć — cierpieć; I 6; II 208; III 231 
brak — przebieranie, selekcja; V 177 
 
cale — zupełnie, w całości; I 34; V 49 
cech — (niem. die Zeche) towarzystwo, kompania; Ded. 38; II 296 
charakter — zaklęcie, praktyka magiczna; IV 116 
chęć — skłonność, pociąg; II 134 
chybki — prędki, ruchliwy; V 279 
cisnąć — rzucić; II po 242, 244 
częstować — honorować, uczcić; V 15, 140 
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czop — otwór w beczce; strumień wypływający z beczki; IV 19 
czuć — czuwać; Ded. 30; II 27 
 
ćwiczenie — wprawianie się w jakiejś umiejętności, kształcenie; Epil. 52 
ćwiczyć się — kształcić się, nabywać biegłości; IV 79 
 
deżdż — deszcz; IV 61 
dosta(wa)ć — wystarczyć; IV 14, 154 
dosyć — zadość; III 163; V 260 
doświadczać — sprawdzać; II 85 
drewno — szubienica; II 172; III 188 
drużka — towarzyszka; Ded. 25 
duszny — duchowy; V 274 
dyskurować — (od łac. discursus) rozprawiać, dyskutować; IV 141 
 
faryna — (łac. farina) mąka; IV 234 
ferować — (łac. fero) ogłaszać, wydawać (dekret); V 245 
fortunat — (łac. fortunatus) szczęśliwiec, wybraniec losu; V 200 
framuga — sklepienie; Ded. 2 
fraszka — (wł. frasca) błahostka; Ded. 8 
frukt — (łac. fructus) owoc; Epil. 42 
frymark — (niem. der Freimarkt) targ, handel; V 208 
 
gadka — fabuła, bajka; III 37 
galbin — (rum. gálben, galbin od łac. galbinus) złota moneta, dukat; IV 70 
garniec — miara objętości ok. 4 litrów; V 142 
głodać — ogryzać; Epil. 16 
godzić (na co) — dążyć (do czego), pragnąć (czego); IV 67 
gomon — waśń, kłótnia, niepokój; V 54 
gotować (się) — przygotowywać (się), szykować (się); Prol. 6; III 4, 128 
gotowo — w stanie zdatnym do użytku, w gotowości; V 275 
góźdź — gwóźdź; Ded. 39; III 186 
grof — graf, hrabia; V 171 
gruby — zgrzebny, prosty, niewyszukany; Ded. 48; V 143 
gunia — siermięga, chłopskie grube sukno; V 164 
 
hajduk — żołnierz; najemnik; zbrojny pachołek; II 40 
hala — hola; II 75 
instrument — (łac. instrumentum) narzędzie, środek; V 67, 227 
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intrata — (wł. entrata) dochód, zysk; IV 10 
inwentarz — (łac. inventarium) spis, księga rejestrowa; III 168 
iściec — dłużnik; III 143 
 
jaser (jasyr) — uprowadzeni w niewolę, jeńcy; V 258 
jatka — stragan mięsny, kram rzeźniczy; IV 43 
jedno — tylko; V 225 
jeśli — czy; I 35; II 85 
jubileusz — (łac. iubilaeum) święto, uroczystość; III 216 
jucha — wywar, polewka; IV 137 
jurydyka — (łac. iurisdictio) sąd; III 209 
 
kantor — (łac. cantor) śpiewak świątynny; II 256 
katusza — miejsce tortur; II 258; III 19 
 — więzienie; Prol. 16 
kawa — brednia, niedorzeczność; V 237 
kędy(ż) — gdzie(ż); I 65; II 98; IV 54, 170; V 313 
kęs — trochę; Ded. 40 
kier — kir, żałoba; III 74 
kinąć — rzucić; Epil. 37 
kląć (się) — przeklinać (się); II 223, 224, 225 
kokoszyć się — pysznić się, chełpić się; Epil. 61 
komor — komar; II 213 
kondycyja — (łac. condicio) stanowisko, położenie; Prol. 20 
kontentacyja — zapłata; IV 160 
kontentować się — (od łac. contentus) zadowalać się; V 49 
kopa — 60 groszy; IV 93 
kościelny — świątynny; II 110; Epil. 81 
kościół — świątynia; II 93; IV 8, 9; Epil. 6 
krewki — słaby; V 67 
krewkość — słabość, kruchość; I 81 
krom — oprócz, poza; IV 25 
kropka — kropla; II 213 
króciciel — pogromca, poskromiciel; I 75 
kupa — gromada, tłum; V 17. 
kusy — z uciętym ogonem; IV 37 
kwarta — (łac. quarta) miara objętości równa ¼ garnca, ok. 1 l; IV 154 
kwaterka — flaszka o objętości ¼ l; V 124 
kwoli — ze względu (na co); II 306; IV 158; V 124 
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laik — (łac. z gr. laicus) człowiek świecki; V 179 
larwa — (łac. larva) zjawa, duch; IV 55 
leda — lada, byle; IV 42, 128; Epil. 48 
lice — dowód rzeczowy; II 247; III 144 
licho — szkoda, kłopot; IV 136 
lubo — albo; V 216, 267 
 
łacno — łatwo; IV 182 
łakomstwo — chciwość; II 193; V 55; Epil. 6 
łakomy — chciwy; II 134; III 72; IV 168 
łupież — skóra zwierzęca; V 33 
łyko — więzy, pęta; II 156 
 — powróz; II 292 
łyska — bielmo; II 87 
łyskawica — błyskawica; II 32 
 
mało — niewiele; II 249; V 153 
 — nie dość; V 232 
mara — zjawa; urojenie; II 22 
mary — nosze dla zmarłych; III 11, 225 
maszkara — straszydło; II 206 
 — czarownica; IV 30 
maść — olejek; Ded. 36; III 97 
met — mat (w grze w szachy); Ded. 20; Epil. 99 
miasto — zamiast; III 167 
mienić się — odmieniać się; III 154 
myto — zapłata; IV 151 
 
nadgroda — zadośćuczynienie, wynagrodzenie; V 77 
nagotować — przygotować, naszykować; II 272 
namazać — namaścić; I 30 
narzać się — topić się; V 203 
niedobyty — niezdobyty; Ded. 24 
niedziela — tydzień; II 62 
niekający — niepokutujący; II 241 
niemowiątko — niemowlę; III 81 
nierado — niechętnie, niemiło; IV 82 
niestetyż — biada; II 197 
niestocie, niestoty — niestety; III 6; V 6 
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nieszczęsny — przeklęty; II 189, 193, 207, 237, 291 
niewdzięka — niewdzięczność; III 54 
nuż — cóż dopiero; IV 61, 62 
 
obierza — powróz, pęta, łańcuch; IV 207; V 12, 20 
obiesić się — powiesić się; II 161 
oblubieńca — oblubienica; III 202 
obłuda — przywidzenie, widziadło; II 22; IV 55 
obłudny — zwodniczy, złudny, nieprawdziwy; V 24; Epil. 11 
obróż — obroża; II 234 
ochota — chęć; I 32 
ochudzić — uszczuplić, pozbawić zasobu; III 142 
odprawić — wystawić, urządzić; Epil. 2 
odważyć — z trudem odsunąć; II 16 
ofiarownik — osoba poświęcona Bogu; IV 183 
określić — zakreślić; opisać granice; II 220 
on — ów; II 35, V 29, 245, 253; Epil. 18, 56 
ono — oto; V 11 
onegdajszy — przedwczorajszy; IV 35; V 230 
ongi(ś) — przedwczoraj; II 2, 49, 77; V 148 
opłazem — na płask; III 114 
opowiadać — głosić; III 173 
opoździć — opóźnić się; Ded. 40 
orda — horda; zastęp, hufiec; III 90 
osęka — kopia z grotem i hakiem; I 10; II 84; IV 64 
osieść — osiąść, zająć; V 132 
osła — kamień do ostrzenia, osełka; V 228 
oślep — na oślep; Epil. 60 
 
paszczeka — paszcza; Ded. 22; II 198, 282 
paść — pożreć, żerować; V 266 
perfuma — wonność; Ded. 35 
perz — perzyna, zgliszcza; V 242; Epil. 65 
pewnie — na pewno, z pewnością; Ded. 9, 49; I 24; II 12, 57, 171; III 8, 94, 104, 187; IV 

187, 230; V 128, 130 
pewny — niewątpliwy; Ded. 1; III 118; V 91; Epil. 31 
piastować — trzymać, obejmować; III 212 
piecza — opieka; I 82 
plaga — (łac. plaga) kara; I 15 
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plemię — ród; Prol. 22 
plotka — wymysły, kłamstwo; IV 22; V 54, 237, 247 
płacić — popłacać; V 169 
płonka — dziczka, dzikie drzewko; II 274 
podrwić — źle poprowadzić sprawę, zbłądzić przez lekkomyślność; II 117 
poimać — pochwycić, wziąć do niewoli; IV 220 
pojedynkiem — pojedynczo, indywidualnie; IV 73 
pojrzeć — spojrzeć; III 26 
pokos — koszenie; to, co skoszone; V 179 
pokost — farba; Epil. 40 
pokusa — diabeł, duch nieczysty; IV 38, 125; Epil. 91 
polityka — (łac. politica) sztuka właściwego zachowania; V 64 
pomału — mało; IV 157 
ponurzyć się — pogrążyć się, zanurzyć się; II 277 
postawa — postać; III 117 
postępek — dyskurs, proces; IV 181 
 — czyn; Epil. 75 
potkać — spotkać; I 69; III 110 
potrafić — utrafić, trafnie wyrazić; Epil. 30 
potrzeba — bitwa, potyczka; IV 100 
poturać — pogardzać; V 50 
powicie — niemowlęctwo; III 10 
powroźnik — szubienicznik, wisielec; II 141 
pożyć — zwyciężyć, pobić; III 155 
 — skorzystać z czego; V 128 
półczwarta — trzy i pół; III 170; IV 123; Epil. 89 
prawie — prawdziwie, zaiste, naprawdę; IV 59 
prebenda — (łac. śred. praebenda) probostwo; dochód kościelny; V 131 
pręga — pręgierz; IV 178 
promocyja — (łac. promotio) awans; protekcja; IV 162 
prowent — (łac. proventus) dochód; Epil. 7 
przechodzić — przewyższać; Ded. 18 
przeda(wa)ć — sprzeda(wa)ć; II 144, 154, 204, 260, 286 
przednie — wybornie; II 143 
przepadek — kara utraty określonych dóbr; IV 149 
przepiec się — ujść płazem, upiec się; V 289 
przerzec — odezwać się, przemówić; II 128 
przesadzić — przewyższyć, przekroczyć; IV 6 
przeswarzyć — pokonać, zwyciężyć w sporze; IV 238 
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przetwarzać się — przemieniać się; V 204 
przewodzień — przewodnik; II 160 
przeźreć — odzyskać wzrok; II 72 
przybeczeć — zapłacić; Prol. 24 
przywinąć — owinąć opatrunkiem lekarstwo położone na ranie; III 48 
przywodzić — przytaczać; Epil. 82 
psować — psuć, niszczeć; V 269 
 
rad(y) — chętnie; III 150, 153; V 248 
rano — wcześnie; IV 3 
ratusz — pretorium, pałac namiestnika, siedziba władz; II 2; III 20, 138; IV 91; Epil. 

17, 41, 101 
rota — kompania, oddział wojska; IV 108 
rozbić — przybić; II 3, 82; III 22 
rozbierać — roztrząsać, rozważać; Epil. 19 
rozbieżany — rozpędzony; IV 7 
rozdąć — rozwiać, rozdmuchać; V 243 
rozpierać się — spierać się; IV 164 
rozsuty — rozsypany; V 267 
rozwidoczyć — rozjaśnić, rozwidnić; III 96 
rozwód — rozprawianie, wywód; IV 171 
ród — narodziny, urodzenie; II 224 
równia — równina; II 214 
rząd — porządek, kolej rzeczy; Prol. 20; II 63; III 138 
rzegotać — skrzeczeć (o głosie sroki); Epil. 57 
 
sak — torba, wór; V 178 
sam — tu, tutaj; V 29, 37 
samołówka — pułapka; Epil. 12 
scena — (łac. z gr. scaena) przedstawienie, spektakl; Ded. 47 
sentencyja — (łac. sententia) zdanie, opinia; IV 19 
serdeczny — sercowy, odczuwany sercem; I 2; II 225 
sfolgować — pobłażać, ulżyć; V 184 
sfora — powróz, pętla, smycz; V 147 
sforcować się — wysilać się, wytężać; Ded. 37 
siąg — sąg, sążeń (miara długości równa ok. 1,80–2 m); IV 148 
siemię — nasienie, zasiew; IV 225 
sierć — sierść; V 94 
siermięga — wierzchnie okrycie chłopskie z grubego sukna; Ded. 12; Epil. 70 
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siła, siłu(ż) — wiele, dużo; II 114, 218, 284; III 58 
skaza — skażenie, zepsucie; I 80; III 86; Epil. 67 
sklep — loch, piwnica; II 276 
skromnie — powściągliwie; II 128 
słojek — flakon; I 21 
sowity — liczny; II 9 
sparzać się — sparzyć się; II 207 
spowiedać się — spowiadać się; II 287 
sprawa — dzieło, przedsięwzięcie; Prol. 1; II 120; IV 66, 212; Epil. 9 
 — proces sądowy; II 270 
 — rozprawa, przesilenie, sąd; IV 8 
sprawić — urządzić, wystawić; IV 174; Epil. 2 
sprawić się — zdać sprawę, wytłumaczyć się; IV 53, 97 
sprawota — raport, wyjaśnienie, tłumaczenie; II 24; IV 109 
sprawować — (o ogrodzie) uprawiać; III 112 
sprosny — okropny, straszny; II 291, 295; III 25; V 32 
sromota — wstyd; II 268 
starosta — namiestnik; II 40, 79, 151; IV 220 
stękać — niedomagać, ustawać; III 52 
stopa — ślad, trop; V 263 
strop — sklepienie, firmament; V 264 
suchoty — posty; V 78 
suchy — pieczony; III 195 
 — nieomaszczony; V 137  
sumnienie — sumienie; II 181 
suplika — (łac. supplicatio) uniżona prośba, błaganie; II 23; III 210 
susza — sucha powierzchnia, suchy ląd; V 216 
susza — suchy ląd; V 216 
swywola — swawola, samowola; V 60 
swywolny — niekarny, samowolny; IV 208 
sygnet — (łac. śred. signetum) znak, pieczęć; II 15 
szafarz — zarządzający mieniem; skarbnik; II 142 
szarga — burza, nawałnica; III 41 
szerzyzna — szerokość; Ded. 44 
szkarada — rzecz szkaradna, okropna; Epil. 5 
szkarady — okropny, straszny; III 1 
szpikanarda — olejek nardowy; I 21 
szpital — przytułek; V 134 
sztuka — podstęp, spryt, chytrość; Prol. 24; II 143 
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 — kunszt; Epil. 29, 35, 45 
szubieńca — szubienica; IV 64 
szwajca — szydło; IV 58 
szwank — (niem. die Schwankung) szkoda; III 223 
 
śkiołko — błyskotka; Ded. 9 
śmiecie — rzecz wzgardzona, bez wartości; Ded. 14; III 243; V 2 
świecki — światowy; Ded. 26 
 
taksa — (łac. taxatio) wartość, cena; V 91 
taras — więzienie; IV 56; V 234 
teka — plansza; Epil. 32 
termin — (łac. terminus) granica, kres; II 220, III 207 
 — opresja, trudne położenie; III 43 
teskliwy — smutny, udręczony; Prol. 15 
tesknica — udręka; II 225 
trząść — rozpowiadać, rozsiewać plotki; IV 44 
tuszyć — spodziewać się; IV 114; V 146 
 
udany — zmyślony; IV 72 
ukradek: w ukradki — po kryjomu; IV 202 
ukrzywdzony — nieprawy, pełny krzywdy; II 120 
upośledzić — pominąć, wzgardzić; III 82 
uprzejmy — szczery, żarliwy; III 206 
usłuchnąć — okazać posłuszeństwo; II 164 
uteskniony — znękany, udręczony; III 215 
uważyć — stwierdzić, wydać opinię; IV 51 
 — rozważyć; IV 191 
 — mieć wzgląd; V 188 
 
walać się — poniewierać się na ziemi; II 255 
wątek — środki materialne; IV 14 
wczas — odpoczynek, wygoda, komfort; V 136 
welum — (łac. velum) zasłona; Epil. 38, 44, 71, 92  
wet — (niem. die Wette) odwet, odpłata; V 47 
 — smakołyk; Epil. 63 
wierę — zaiste; III 37, 189 
więcierz — sieć; Epil. 66 
wizerunk — wizerunek, obraz; Prol. 1 
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władnąć — użyć; I 63 
własny — prawdziwy, rzeczywisty; V 29 
włudzić — wpoić, nakłonić (do czego); V 96 
wmiesić — wgnieść; V 281 
wnęk — wnuk; IV 194 
wniść — wejść; II przed 12; III przed 93; IV przed 95 
wotum — (łac. votum) obietnica, ślub; rzecz ślubowana; V 169 
wrychle — rychło, wkrótce; V 152 
wspak — do tyłu; III 18 
 — na opak; Epil. 76 
wszeteczny — grzeszny, paskudny; II 226; V 57 
wszeteczność — rozpusta, rozwiązłość, hańbiące grzechy; II 288 
wyćwiczyć — wychłostać, zbić; II 136 
wyniść — wyjść; II przed 12, 160; IV przed 167 
wysiączyć — wysączyć, osuszyć; II 216 
wysilić się — rozwiać się, wyczerpać się, osłabnąć; III 154 
wyspowiedać się — wyspowiadać się; II 259 
wysunąć — wyniknąć, wyjść; IV 32 
wyszpocić — wykoślawić, przeinaczyć; V 64 
wżdy(ć) — przecież; Ded. 33; II 216, 217; IV 21, 96, 122, 196; V 246 
 
za — chyba, a nuż; V 40 
zabawić — zatrzymywać, przedłużać, opóźniać; Prol. 34 
zabytek — pozostałość, skutek; Prol. 27 
zachodzić — starać się (o coś), usiłować; II 302 
zaduch — wyziew; V 138 
zadziergnąć — zapętlić, zawęźlić; II 170, 292 
zakon — prawo; III 166 
 — przymierze, testament; V 65 
załoga — pomoc; II 36 
założyć — zamknąć; V 220 
zamierzony — przewidziany; III 217; V 207 
zantuz — zamtuz, dom publiczny; V 62 
zaranek — świt; Ded. 29 
zasypiać — zaniedbywać; IV 41 
zawięzić się — powiesić się; II 246 
zawój — kwef, zasłona, okrycie głowy; Ded. 7 
zazdrościć — patrzeć zawistnym okiem; I 35 
zbór — zgromadzenie; Epil. 18 
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zbrodnik — zbrodniarz, przestępca; II 83 
zdechnąć — zamilknąć; II 64 
 — ustać; V 21 
zemknąć — odsunąć; Epil. 45 
zepsować — popsuć, uszkodzić; V 300 
zgrzebie — ciężka, zgrzebna szata; III 74 
zgwałcić — złamać, pohańbić; III 225; V 320 
ziewnąć — wypuścić oddech; II 58 
ziścić — spełnić; V 129 
złość — grzech; V 89, 149, 315 
zmierzić — obrzydzić; V 53 
zniecić — wzniecić, wszcząć; V 54 
znieść się (z kim) — sprzymierzyć się, porozumieć się; V 104 
zwinąć — obrócić wniwecz; V 232 
zwolennik — uczeń, towarzysz; II 142; III 100 
zwód — podstęp; III 84 
 
żołtarz — psałterz; II 252 
żywioł — materia; V 268 
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