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Castus Ioseph Szymona Szymonowica 

 
Castus Ioseph Szymona Szymonowica 
jako przykład antykizującej tragedii 

o walce dobra ze złem 

Literacka moda na dramaty o Józefie 

Kiedy w 1587 roku w krakowskiej drukarni Łazarzowej ukazał się 
Castus Ioseph, z całą pewnością nie sprawiał wrażenia tematycznej 
osobliwości. Literacka moda na opracowywanie wątków starotesta-
mentowych w formie dramatycznej trwała w Europie już od początku 
XVI stulecia, a największą popularnością cieszyły się takie postaci 
biblijne, jak: Estera, Judyta i Holofernes, Zuzanna, Saul, Dawid, Salo-
mon, Samson i oczywiście Józef1. Sztuki na jego temat pisano w języ-
kach wernakularnych: niemieckim, francuskim, hiszpańskim, polskim 
— dość tu wspomnieć Rejowy Żywot Józefa z pokolenia żydowskiego, 
syna Jakubowego, rozdzielony w rozmowach person, który w sobie wiele 
cnót i dobrych obyczajów zamyka z 1545 roku — oraz po łacinie2. 

Dramaty w języku łacińskim wychodziły spod pióra autorów 
szkolnych. Bez wątpienia największą sławę zdobyła Comoedia sacra, 
cui titulus Joseph („Pobożna komedia o Józefie”) Corneliusa Crocusa 
(1500–1550), wystawiona na centralnym placu Amsterdamu w 1535 
roku. Tekst opublikowany został rok później w Antwerpii, a łącznie 

                              
1  M. ADAMCZYK, „Żywot Józefa…” Mikołaja Reja. Studium porównawcze, Wrocław 

1971, s. 102–104. 
2  Zob. zestawienie sztuk o Józefie w: M. ADAMCZYK, „Żywot Józefa…”, s. 97–98 oraz 

wykaz dramatów nowołacińskich dodany do: L. BRADNER, The Latin Drama of the 
Renaissance (1340–1640), w: Studies in the Renaissance, ed. M.A. Shaaber, vol. IV, 
1957, s. 55–70. Por. też W. CREIZENACH, Geschichte des neueren Dramas, Bd II, 
Halle 1901, s. 111–116; I. CHRZANOWSKI, Tragedya Szymona Szymonowicza „Castus 
Ioseph” w stosunku do literatury obcej, „Ateneum” 1892, t. 1, z. 1, s. 531–534.  
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w latach 1536–1549 doczekał się siedemnastu wydań nie tylko w Nider-
landach, lecz także we Francji i w Niemczech3. Crocus był rektorem 
szkoły w Amsterdamie, gdzie się urodził. W szkole przy kościele św. 
Anny w Augsburgu nauczał natomiast Andreas Diether (zm. 1561), 
autor dramatu Historia sacra Ioseph („Pobożna historia o Józefie”, 
Augustae 1544)4. Funkcje rektorskie w gimnazjach w Utrechcie 
i w Hertogenbosch pełnił natomiast Georgius Macropedius (1487–
1558), który w tym samym 1544 roku wydał swoją opowieść pt. Ioseph, 
fabula sacra pietatis et pudicitiae cultoribus perlegenda („Religijna 
opowieść o Józefie, którą powinni czytać czciciele pobożności i wsty-
du”, Antverpiae 1544). Martinus Balticus (ok. 1532–1601), autor wy-
danej w Monako sztuki na temat biblijnego patriarchy pt. Adelpho-
polae („Sprzedawcy brata”, 1556), sprawował urząd rektora łacińskiej 
szkoły w Ulm5. Aż dwie komedie o starotestamentowym Józefie stwo-
rzył profesor teologii w Marburgu i w Wittenberdze Egidius Hunnius 
(1550–1603)6. Ukazały się one na rok przed wydaniem Józefa Szy-
monowica we Frankfurcie nad Menem pt. De Iosepho patriarcha 
comoediae duae, quarum prior quidem historiam eius usque ad ipsius 
in Aegypto exaltationem persequitur, posterior ab annis fertilitatis 
incipiens in mutua laetaque agnitione Iacobi patris et Iosephi filii ab-
solvitur („Dwie komedie o Józefie patriarsze, z których pierwsza przed-
stawia jego historię aż do wywyższenia w Egipcie, druga, rozpoczy-
nając od lat urodzajnych, kończy się na wzajemnym i radosnym roz-
poznaniu ojca Jakuba i syna Józefa”, 1586).  
                              
3  Podaję za: M. SPIES, A chaste Ioseph for schoolboys: On the editions of Cornelius 

Crocus’ Sancta comoedia Ioseph (1536–1548), w: Education and learning in the 
Netherlands, 1400-1600. Essays in Honour of Hilde de Ridder-Symoens, ed. K. Gou-
driaan, J. van Moolenbroek, A. Tervoort, Leiden–Boston 2004, s. 223, 225.  

4  W. SCHERER, Diether, Andreas, w: Allgemeine Deutsche Biographie (1877), 
http://www.deutsche-biographie.de/.html. 

5  U. THÜRAUF, Balticus, Martinus, w: Neue Deutsche Biographie 1 (1953), s. 568 nn., 
http://www.deutsche-biographie.de/.html. Martin Balticus był uczniem słynnego 
Filipa Melanchtona — por. J.A. PARENTE, Jr., Religious Drama and the Humanist 
Tradition. Christian Theater in Germany and in the Netherlands 1500-1680, Leiden 
1987, s. 38.  

6  F. LAU, Hunnius Ägidius, w: Neue Deutsche Biographie 10 (1974), s. 67 nn., 
https://www.deutsche-biographie.de/pnd100295886.html#ndbcontent. 
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Niedługo po opublikowaniu tragedii Szymonowica Castus Ioseph, 
bo w 1592 roku, w Haarlem wyszedł zbiorek Corneliusa Schonaeusa pt. 
Terentius Christianus, sive Sacrae comoediae sex („Chrześcijański Te-
rencjusz albo Sześć nabożnych komedii”), zawierający sześć komedii 
o tematyce biblijnej, w tym sztukę Iosephus7. Utwór o młodym Izrae-
licie opublikował też jezuita Ludovicus Crucius w zbiorze pt. Tragicae 
comicaeque actiones („Sztuki tragiczne i komiczne”), wydanym w Lio-
nie w 1605 roku; autorami dramatów osnutych wokół tego wątku byli: 
Andreas Rochotius (Iosephiados comoedia ex Genesis libro, cap. 39 / 
„Komedia o Józefie na podstawie rozdziału 39 Księgi Rodzaju”, Pragae 
1608), jezuita Iacobus Bidermann (Iosephus Aegypti prorex / „Józef na-
miestnik Egiptu”, Monachium 1615), Theodorus Rhodius (Iosephus, 
Darmstadt 1619) i Leo Sanctius (Somniator, sive Ioseph / „Miewający 
widzenia senne albo Józef”, Romae 1648)8. Całą trylogię biblijnemu 
patriarsze poświęcił jezuita z Antwerpii Jacobus Libenus (Jacques 
Libens, 1603–1678). W jej skład wchodzą sztuki: Iosephus venditus / 
„Józef sprzedany” (1634), Iosephus agnitus / „Józef rozpoznany” (1639), 
Iosephus patri redditus / „Józef powracający do ojca” (1656)9. Literacka 
moda na dramaty o Józefie trwała więc również w XVII wieku. 

Bliższe przyjrzenie się dziejom starotestamentowego Józefa, opo-
wiedzianym w rozdziałach 37–50 Księgi Rodzaju, pozwala wysnuć 
wniosek, że nie stanowią one idealnego tworzywa do budowy dra-
matu. Ta biblijna historia rozpięta jest na rozległej przestrzeni — 
między Kanaanem, gdzie Józef początkowo mieszkał wraz z ojcem 
i braćmi, a Egiptem, dokąd został sprzedany w niewolę — i na dużym 
odcinku czasu: gdy Izraelita pasie trzody w Kanaanie, ma lat siedem-
naście (Rdz 37, 2), umiera zaś w kraju faraona jako studziesięcioletni 
                              
7  M. Spies (A chaste Ioseph, s. 225) twierdzi, że na dramaty o Józefie Macropediusa 

i Schonaeusa miał wpływ Cornelius Crocus. Por. J.A. PARENTE, Jr., Religious Dra-
ma, s. 35. 

8  Dramaty o Józefie z pierwszej połowy XVII wieku wymieniam za: L. BRADNER, The 
Latin Drama of the Renaissance, s. 55–70. Por. też J.A. PARENTE, Jr., Religious 
Drama, s. 110.  

9  Podaję za: J. BLOEMENDAL, Neo-Latin Drama in the Low Countries, w: Neo-Latin 
Drama and Theatre in Early Modern Europe, ed. by J. Bloemendal, H.B. Norland, 
Leiden–Boston 2013, s. 349, 355. 
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starzec (Rdz 50, 26). Ową epicką rozwlekłość rekompensują jednak 
dwa epizody, które — odpowiednio wykorzystane — mogłyby sta-
nowić dobrą podstawę tragicznej, pełnej napięcia akcji: sprzedanie 
Józefa przez braci do niewoli egipskiej oraz kuszenie młodzieńca przez 
żonę Putyfara i fałszywe oskarżenie go o próbę gwałtu, co w konsek-
wencji przyczynia się do uwięzienia Izraelity. Ten drugi epizod 
przystosował do potrzeb sceny nauczyciel z Amsterdamu Cornelius 
Crocus, który bodaj jako pierwszy stworzył dramat o Józefie w języku 
łacińskim. Holenderski autor skoncentrował się na wydarzeniach, 
jakie miały miejsce w domu Putyfara, i zbudował sztukę zwartą, 
o w miarę jednorodnej akcji, która realizowałaby może nawet prze-
strzeganą w czasach antycznych zasadę trzech jedności, gdyby nie 
zakończenie. Autor zamyka bowiem dramat zdarzeniem, które w prze-
kazie biblijnym miało miejsce kilka lat później — powołaniem Józefa 
na dwór faraona, niwecząc w ten sposób zasadę jedności czasu, ale 
i samej akcji, do której włącza nowy temat. Cornelius Crocus miał 
niewątpliwie pewną świadomość genologiczną, chciał stworzyć kome-
dię (comoedia sacra), zbyt wielu efektów komicznych co prawda w tej 
historii nie znalazł, ale wiedział, że zakończenie powinno być pogodne, 
i takie też wprowadził10. W liście dedykacyjnym do Martinusa Nive-
niusa, poprzedzającym właściwy tekst utworu, holenderski autor pisze 
(k. A8r): [...] satis est in laetum exitum rem deducere ut testantur prae-
ter Graecas non paucae Plauti comoediae, nominatim ‘Capteivei’ („[…] 
wystarczy rzecz doprowadzić do szczęśliwego końca, o czym świadczą, 
oprócz greckich, liczne komedie Plauta, a zwłaszcza ‘Jeńcy’”; przekład 
IB). Dla pewnego porządku dodajmy, że postulat ten po kilkudzie-
sięciu latach sformułował jako wyznacznik gatunku komediowego 
Iulius Caesar Scaliger w Poetices libri septem. 

Następcy Corneliusa Crocusa nie okazali się wcale jego naśladow-
cami, nie byli nimi przynajmniej w zakresie budowy dramatu. Podej-
mując chętnie ten sam temat, odrzucali antyczny wzorzec strukturalny 
na rzecz rozwlekłych dramatyzacji, prezentując na scenie całą historię 

                              
10  Zakończenie komedii Crocusa skrytykował I. Chrzanowski (Tragedya Szymona 

Szymonowicza…, s. 552), pisząc, że cały akt piąty popsuł jednorodność akcji. Por. 
M. ADAMCZYK, „Żywot Józefa”, s. 131. 
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Józefa: od konfliktu z braćmi po wywyższenie Izraelity, który jako 
zarządca Egiptu decydował potem, jak postąpić z przybyłymi po zboże 
synami Jakuba, i doprowadzał do spotkania z ojcem. Taki zakres bib-
lijnej materii wykorzystali w swych adaptacjach tej starotestamentowej 
historii Andreas Diether, Martinus Balticus i Egidius Hunnius. Die-
ther w Historia sacra Ioseph uczynił zresztą z Jakuba postać, która 
otwiera (w dialogu z Józefem) i zamyka dramat (w scenie z jedena-
stoma synami). Do realizacji teatralnej tych pięcioaktowych drama-
tyzacji potrzeba dużej liczby aktorów: u Diethera występuje aż 26 osób, 
u Balticusa — 28, Hunnius zaś stworzył właściwie dwie rozwlekłe 
komedie. Pierwsza z nich ukazuje dzieje biblijnego patriarchy od kon-
fliktu z braćmi w Kanaanie do jego uwolnienia już w Egipcie. Na 
końcu tej sztuki faraon, wdzięczny Józefowi za wytłumaczenie snów, 
wydaje ucztę, na którą zaprasza Aseneth, córkę kapłana Potifera z On 
wraz z jej rodzicami, planuje bowiem dobrze ożenić Izraelitę. W dra-
macie wzięło udział 31 aktorów, a w drugiej komedii Hunniusa 
Comoedia altera complectens acta Iosephi patriarchae tempore anno-
rum ubertatis usque ad descensum paternae familiae in Aegyptum et 
mutuam laetamque agnitionem Iacobi patris et Iosephi filii — 23. Z całą 
pewnością autorzy szkolni rozbudowywali fabułę swoich sztuk, by 
zaangażować do ich teatralnej realizacji jak największą liczbę uczniów-
aktorów, choć przypuszczalnie jeden aktor mógł tu grać kilka ról, jak 
w starożytnych przedstawieniach11. Dla porównania dodajmy, że 
w komedii Corneliusa Crocusa występuje zaledwie 7 osób i grupa tzw. 
lorarii, czyli niewolników zatrudnionych do wymierzania chłosty.  

Na tle łacińskich dramatów na temat biblijnego patriarchy wy-
różnia się niewątpliwie Ioseph Macropediusa12. Autor przystosowuje 
do potrzeb sceny tylko zdarzenia w domu Putyfara oraz ich bezpo-
średnie konsekwencje: uwięzienie Józefa oraz motyw tłumaczenia 
snów współwięźniów i faraona, a sztukę swą zamyka zaręczynami 

                              
11  Mnożenie ról w celu zaangażowania jak największej liczby uczniów-aktorów cha-

rakterystyczne jest także dla teatru jezuickiego, zob. J. ABRAMOWSKA, Ład i for-
tuna. O tragedii renesansowej w Polsce, Wrocław 1974, s. 156. Por. też J. OKOŃ, 
Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII, Wrocław 1970, s. 294–297.  

12  Sztukę omawia T.W. Best w książce Macropedius, New York 1972, s. 136–153. 
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Aseneth i Józefa, a więc dochodzi do tego samego miejsca, co Hunnius 
— być może jego naśladowca — w pierwszej swej komedii. Georgius 
Macropedius zręcznie wprowadza widzów in medias res, rozpoczy-
nając sztukę dialogiem małżonków Potifara i Aegli, w którym żona 
dowiaduje się, że mąż musi nagle wyjechać, i już ma pomysł na 
spożytkowanie tego czasu — zamyśla uwieść Izraelitę (k. A4r): 

AEG: Subito? Aderis ne vespero convivio? 
POT: Non adero. AEG: Nec mecum in cubili dormies? 
POT: Non dormiam, mandata quod me regia 
Mox exigant. […]13. 

Chociaż Macropedius wykorzystuje mniej tworzywa biblijnego niż 
Diether, Balticus i Hunnius, wprowadza w ramy sztuki dość znaczną 
liczbę osób (17), a ponadto Prologa (Prologus), czterech mędrców 
(sapientes), czterech doradców (a consiliis), czterech muzykantów (tibi-
cines), a więc łącznie 30 osób i do tego grupę statystów (grex). Poeta 
podchodzi z pewną swobodą do tekstu Pisma Świętego jako materiału 
do budowy dramatu. Przykładem może tu być Aseneth, przyszła żona 
Józefa, która zgodnie z przekazem Księgi Rodzaju jest córką Potifera, 
kapłana On (tak jak u Hunniusa). Macropedius wykorzystuje analogię 
imienia Putyfar / Potifer i czyni Aseneth córką Putyfara — dowódcy 
faraona i Aegli, a więc krzywdzicieli Izraelity. Kiedy faraon poruszony 
losem, jaki spotkał młodzieńca, zleca mu rozstrzygnięcie, co zrobić 
z Putyfarem, i czy ukarać go śmiercią, Józef wybacza swym panom 
i prosi ich o rękę córki, w której zresztą, co pokazuje Macropedius 
w ramach akcji, zdołał zaszczepić wiarę w swego Boga14. Warto dodać, 
że sztuka Holendra, w odróżnieniu od innych łacińskich dramatów 
z XVI wieku o biblijnym patriarsze, posiada chór. Jego religijne pieśni 
oddzielają tylko poszczególne akty. Ważną rolę chórowi w sztuce 
o cnotliwym Józefie przyzna dopiero Szymon Szymonowic. 
                              
13  „EGLA: Tak nagle? Nie będziesz na wieczornej uczcie? / PUTYFAR: Nie będę. 

EGLA: I nie położysz się obok mnie? / PUTYFAR: Nie położę, bo wkrótce kró-
lewskie rozkazy mnie wezwą”; przekład IB. 

14  J. Bloemendal (Neo-Latin Drama, s. 317) postrzega postaci Aegli i Aseneth w sztuce 
Macropediusa alegorycznie: pierwsza reprezentuje judaizm, druga — chrześci-
jaństwo.  
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Źródła inspiracji i wzory Szymona Szymonowica 

W literaturze naukowej, która jest dość zasobna, jeśli idzie o dramat 
Castus Ioseph, zwykle kojarzy się ów tekst z wydanym rok wcześniej 
teologicznym traktatem Stanisława Sokołowskiego Iustus Ioseph, sive 
In Iesu Christi Domini nostri mortem et passionem […] meditationes, 
in quibus non magis Iudaica perfidia quam Ariana refutatur impietas 
(„Sprawiedliwy Józef albo Rozważania na temat śmierci i męki Jezusa 
Chrystusa, Pana naszego […], w których nie bardziej piętnuje się ży-
dowski brak wiary niż ariańską bezbożność”, 1586). Przyczynia się do 
tego niewątpliwie tytuł utworu — podobnie skonstruowany — i dedy-
kacja, którą Szymonowic kieruje właśnie do tegoż królewskiego kazno-
dziei i swego patrona. Wyrażono nawet opinię, że dramat Szymono-
wica stanowi uzupełnienie zbioru medytacji wielkopiątkowych Iustus 
Ioseph, sive […] meditationes […], gdyż Sokołowski nie uwzględnił 
w nich zdarzeń w domu Putyfara15. Korneli Heck, autor monografii 
twórczości poety, twierdzi — na podstawie analizy korespondencji 
Szymonowica — że dramat o Józefie istniał już w 1586 roku i pier-
wotnie miał być dedykowany Janowi Zamoyskiemu16. Dziś nawet 
samo zaliczanie poety ze Lwowa do wychowanków sławnego teologa 
budzi wątpliwości niektórych uczonych, jako że zaledwie przez kilka 
miesięcy w roku akademickim 1575 / 1576 wykładał on na wydziale 
artium Akademii Krakowskiej, a przez kolejne lata towarzyszył mo-
narsze w podróżach i w wyprawach wojennych17. Faktem jest nato-
miast, że Szymonowic czynił w swych utworach rozmaite aluzje do 
zainteresowań Sokołowskiego, a dedykując mu nenię (Naenia fune-
bris) i Józefa, chciał wyrazić przede wszystkim podziw i uznanie 
dla niego.  
                              
15  E.J. GŁĘBICKA, „Castus Ioseph” Szymona Szymonowica, „Odrodzenie i Reformacja 

w Polsce” 45 (2001), s. 71–72.  
16  K. HECK, Szymon Szymonowicz (Simon Simonides). Jego żywot i dzieła, cz. I, „Roz-

prawy Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. 33, Kraków 1901, s. 
267–272. 

17  M. CHACHAJ, O studiach, podróży zagranicznej i początkach księgozbioru Szymona 
Szymonowica, w: Szymon Szymonowic — poeta wciąż aktualny, red. D.R. Kawałko, 
Zamość 2008, s. 33. 
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 Szymon Szymonowic należy z całą pewnością do uczonych poetów, 
znających dorobek grecko-rzymskiego antyku, ale i współczesną litera-
turę europejską. Wstępując do grona autorów łacińskich sztuk o biblij-
nym Józefie, opracowuje ten temat inaczej niż jego poprzednicy. 
Historia młodego Izraelity kuszonego przez piękną Egipcjankę, a po-
tem oskarżonego o próbę gwałtu kojarzyła się poecie w oczywisty 
sposób z greckim mitem o Hippolycie i Fedrze18. W mitycznej opo-
wieści, gdy pasierb odrzucał miłość macochy, wzgardzona kobieta 
oskarżała go przed mężem Tezeuszem o usiłowanie gwałtu; w wyniku 
klątwy rzuconej przez ojca młodzieniec ginął wleczony przez roz-
szalałe konie. Starożytni chętnie opracowywali tę poruszającą historię: 
Sofokles w niezachowanej do naszych czasów Fedrze, Eurypides 
w dwóch tragediach: Hippolytos kalyptomenos i Hippolytos stephano-
phoros, Seneka w Fedrze, Owidiusz zaś w liście Fedry do Hippolyta ze 
zbioru Heroid (IV). Szymonowic-hellenista wziął na warsztat jedyną 
grecką tragedię na ten temat, jaka przetrwała do jego czasów — 
Hippolytos stephanophoros („Hippolyt uwieńczony”) Eurypidesa, 
i próbował stworzyć coś na kształt parafrazy substytucyjnej19. Hippolyt 
odpowiada tu Józefowi, Tezeusz Putyfarowi, Fedrę zastępuje żona 
Putyfara, a Afrodytę, która zamyśla zgubić młodzieńca — Zły Duch, 
mający analogiczne zamiary wobec Izraelity. Hippolytos stephano-
phoros Eurypidesa jest podstawowym wzorem dla Szymonowica 
przynajmniej w początkowych partiach dramatu, w epeisodion pierw-
szym i drugim. Przestaje nim być od momentu, gdy nieszczęśliwie 
zakochana kobieta zadaje sobie śmierć (zgodnie z konwencją grec-
kiego teatru — za sceną). Z tego powodu — brak głównej postaci 
kobiecej — Szymonowic w drugiej części sztuki sięga do Fedry Seneki. 
Tam tytułowa bohaterka popełnia samobójstwo dopiero na wieść 
o tragicznej śmierci młodzieńca, którego przedtem — w bezpośrednim 
dialogu — oskarżyła przed mężem o próbę gwałtu. I właśnie ta ostat-
nia scena konfrontacji małżonków, choć zupełnie inaczej przez Szy-
monowica zaplanowana, stanowi punkt styczny obu łacińskich sztuk 
                              
18  Już Macropedius w pierwszej scenie II aktu kazał porównać się Józefowi do Hip-

polyta. Zob. obj. do w. 1060–1063. 
19  J. ABRAMOWSKA, Ład i fortuna, s. 117. 
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Józefa i Fedry, podobnie zresztą jak wspólna obu dramatom pieśń 
chóru z apostrofą do Natury, matki bogów (stasimon III).  

Szymonowic podchodzi do antycznych wzorów z podziwem naśla-
dowcy, zwłaszcza do Hippolyta. Niektóre partie Eurypidesa dosłownie 
tłumaczy z greki na łacinę, rozbudowując wiersze greckiego pierwo-
wzoru, przez co partie tłumaczone zyskują większą objętość niż od-
powiednie fragmenty w oryginale (por. np. obj. do w. 479–535). Wy-
daje się jednak, że jest to w ogóle charakterystyczna cecha tłumaczeń 
z dzieł antycznych — w warsztacie poetów nowołacińskich niemal 
zawsze frazy czy większe partie tekstu ulegają wydłużeniu. Inne mo-
tywy Simonides przekształca i adaptuje do potrzeb własnej sztuki. Na 
przykład Eurypidesowa Fedra (ale też Senecjańska) marzy o lasach 
i łowach, chce dzielić z ukochanym jego pasję; Jempsar pragnie za-
mykać żywicą beczki i liczyć stada, myśli o skromnym życiu niewol-
nicy u boku wybranka Józefa.  

Szymonowic jako miłośnik antyku konstruuje dramat Castus Io-
seph, wykorzystując rozwiązania tragedii greckiej (nie tylko Hippolyta) 
i tragedii rzymskiej (nie tylko Fedry). Widać to na przykład w budowie 
dialogów, przyjmujących nierzadko kształt stychomytii, w motywie 
rozmowy z duszą czy snu, który niepokoi bohatera. Korzysta też 
z rozwiązań starej komedii rzymskiej — Plauta i Terencjusza.  

Nie bez wpływu na sztukę Castus Ioseph pozostawały także po-
wstające w XVI wieku utwory o biblijnym patriarsze. Pewne źródło 
inspiracji dlań stanowiły dramaty o strukturze antykizującej, jakie wy-
szły spod pióra Holendrów: Corneliusa Crocusa i Georga Macro-
pediusa. Możliwe, że Szymonowicowi był bliski ten krąg kulturowy — 
poeta po ukończeniu studiów w Akademii Krakowskiej miał ponoć 
pogłębiać wiedzę we Francji i właśnie w Niderlandach20. Ignacy Chrza-
nowski wskazuje tylko jedno zapożyczenie ze sztuki Crocusa, dodając, 
że mają je wszystkie zachodnioeuropejskie dramaty o Józefie. Chodzi 
mianowicie o fragment wypowiedzi Jempsar, kiedy to wyraża ona 
zdumienie, że młodzieniec nie okazał radości z faktu, iż pani go 
pokochała, choć jest zwykłym niewolnikiem (Castus, w. 1045–1051):  

                              
20  M. CHACHAJ, O studiach, podróży zagranicznej, s. 34–35.  
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[…] Ego cum primum in hunc iuvenem oculos 
Conieci et hausi amoris ignem, rem rata  
Sum facilem et in manu mea sitam aggredi, 
Qua, ubi libitum animo foret, possem frui, 
Ipsumque iuvenem, sicubi id rescisceret, 
In parte non parva beatitudinis 
Ducturum amari ab hera et rogari. […] 

(„Skoro tylko zwróciłam oczy na tego młodzieńca i wchłonęłam ogień miłości, 
sądziłam, że zabieram się do rzeczy łatwej i ode mnie zależnej, z której, gdyby 
podobało się sercu, mogę korzystać, i sam młodzieniec będzie odczuwał niemałe 
szczęście, jeżeli się dowie, że pani go kocha i do siebie prosi”; przekład IB). 

Por. CROCUS, k. B6v — B7r: 

[…] at ipsa 
Sperabam infelix et gratiam inituram ab eo mihique 
Favore tam obvio sic devincturam, nihil ut quidquam 
Recusaturus esset: quis etenim servos homo tantam 
Benignitatem herilem non cupide amplectatur atque 
Etiam bene secum esse actum dicat imo non magnae ducat 
Felicitatis loco, heram habere supplicem sibi suam? 

(„Tymczasem ja nieszczęsna spodziewałam się, że okaże mi swą wdzięczność 
i odwzajemni przychylność, że w niczym nie będzie się wzbraniał: jakiż bo-
wiem niewolnik nie przyjąłby z radością tak wielkiej pańskiej dobrotliwości 
i nie uważałby, że dobrze się stało, i że jest szczęściarzem, bo pani go prosi?”; 
przekład IB). 

Wydaje się jednak, że Comoedia sacra Corneliusa Crocusa mogła 
wywrzeć pewien wpływ na tekst Szymonowica przede wszystkim w jego 
warstwie leksykalnej — obaj autorzy stosują obecne w komediach Plauta 
archaiczne formy wyrazowe, Crocus zdecydowanie ich nadużywa21. 
 W większym chyba stopniu niż dramatem Crocusa zainteresował 
się Szymonowic sztuką Macropediusa, zresztą dużo ciekawszą. Przy-
puszczalnie podobał się naszemu poecie pomysł, że wszyscy bohate-
rowie są tu przekonani o niewinności Józefa i że pewność, iż Izraelita 
w niczym nie zawinił, nie opuszcza przede wszystkim tych najmniej-
szych — służby w domu Putyfara (MACR., k. B7v): 
                              
21  Zob. dalej s. 24–25.  
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[…] Quam tuam  
vicem dolemus, non queamus proloqui. 
[………………………………………] 
Iam olim probavimus tuam innocentiam, 
Nec suspicamur aliquid in te criminis. 

(„Jak bardzo ubolewamy nad odmianą twego losu, nie możemy wręcz mówić. 
[…] Już dawno przekonaliśmy się o twojej niewinności, nie podejrzewamy 
ciebie o żaden występek”; przekład IB). 

W dramacie Szymonowica taką pewność ma służba, która odpro-
wadza Józefa do więzienia, i choreutki, choć początkowo milczą. Możli-
we, że Macropedius zainspirował też Szymonowica do stworzenia jednej 
z bardziej istotnych scen w sztuce, kiedy to chór dręczą wyrzuty 
sumienia z tego powodu, że nawet nie próbował ratować niewinnego 
młodzieńca. Takie wyrzuty w dramacie Holendra odczuwa Putyfar, 
mówi o tym w monologu (MACR., k. C7r): Curae graves et opprimunt et 
ex eo / Oppressere me, quo servum Hebraeum in carcerem / Conieci et 
expuli domo. Cuius fides / Mihi tam probata erat, ut mihi nunquam 
queat / Fieri ullius probatior. […] („Ciężkie troski mnie przygniatają 
i przygniotły, odkąd hebrajskiego sługę wtrąciłem do więzienia i wypę-
dziłem z domu. Niczyjej wierności tak bardzo nie ceniłem jak jego 
wierność”; przekład IB); pod nieobecność żony stwierdza ostro (MACR., 
k. E3r): […] Pereat improba / Mulier, quae in has me egit sua libidine, / 
Fallacia impudentiaque angustias („Niech zginie niegodziwa kobieta, 
która swą żądzą, oszukańczą naturą, bezwstydem wpędziła mnie w takie 
tarapaty”; przekład IB); w dialogu z Aeglą używa zaś pod jej adresem 
wyrażenia (k. E3v) scropha corruptissima („najbardziej zepsuta świnia”). 

Warto wspomnieć o jeszcze jednym utworze literackim, który bez 
wątpienia przyciągnął uwagę Szymonowica. Chodzi mianowicie o nie-
dokończony, liczący dwie księgi epicki poemat Girolama Fracastora pt. 
Ioseph. Już w XIX wieku zauważono, że imiona głównych bohaterów 
sztuki — Fetifer i Jempsar zaczerpnął Szymonowic właśnie z tego dzieła, 
tak samo zresztą, jak określenie Malus Daemon (Zły Duch)22. Nie 
                              
22  Mianem Jempsar nazwał żonę Putyfara Joost van den Vondel. Może uczynił to 

w ślad za Fracastorem, a może za znanym przecież w zachodniej Europie Simoni-
desem? Zob. A.J. PARENTE, Jr., Religious Drama, s. 126. 
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imiona są tu jednak najważniejsze. Wydaje się, że zamojski poeta 
nawiązał do dziełka Fracastora, przydzielając istotną rolę do odegrania 
właśnie Złemu Duchowi. W poemacie o Józefie obecność szatana jest 
stale widoczna, działa on, wcielając się w postać piastunki Ifikle, która 
zapewnia Jempsar, że młody Izraelita jest w niej zakochany, oraz przy-
nosi stygijski napój, po którego wypiciu rodzi się w sercu Egipcjanki 
namiętność do niewolnika. Również w sztuce Szymonowica demon 
działa przy pomocy kobiety — Jempsar, i choć jego poczynania są 
odczuwalne w ramach całej akcji, jako postać sceniczna pojawia się Zły 
Duch tylko raz — w prologu. Można się zastanawiać, czy wprowa-
dzenie przez naszego poetę umoralnionej, sprzyjającej temu, co słusz-
ne, i szlachetniejszej niż u Eurypidesa piastunki nie jest śladem inter-
tekstualnej polemiki z dziełem Fracastora, gdzie Ifikle stanowi praw-
dziwe wcielenie szatana. 

Problematyka gatunku 

Autorzy nowołacińskich dramatów o Józefie w rozmaity sposób okre-
ślają przynależność genologiczną swych utworów, przydając im cie-
kawe, najczęściej nieklasyczne nazwy gatunkowe. Cornelius Crocus 
nazywa dzieło o biblijnym patriarsze comoedia sacra, Andreas Diether 
— historia sacra, Georgius Macropedius — fabula sacra, Egidius Hun-
nius mówi o swych sztukach comoediae bez przymiotnika sacrae, uży-
wa zatem nomenklatury klasycznej, Mikołaj Rej tworzy żywot […] 
rozdzielony w rozmowach person. To nazewnictwo gatunkowe stosują 
autorzy chyba dość przypadkowo, jedynie Crocus wydaje się mieć 
świadomość genologiczną, czemu daje wyraz w liście — przedmowie 
oraz w zakończeniu sztuki, które, jak na komedię przystało, jest szczę-
śliwe23. Dzieła pozostałych autorów nowołacińskich to nic innego jak 
adaptacje sceniczne czy dramatyzacje całej biblijnej historii o Józefie 
i nie ma właściwie znaczenia, że zostały określone jako historia, fabula 
                              
23  Zob. wyżej s. 8. M. Adamczyk klasyfikuje sztukę Crocusa następująco: rodzaj — 

dramat, gatunek — komedia, odmiana gatunkowa — komedia humanistyczna 
(zob. M. ADAMCZYK, „Żywot Józefa”, s. 119). 
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albo comoedia. Szymonowic — inaczej — nie przypisuje swego dra-
matu do konkretnej odmiany gatunkowej, ale nie ulega wątpliwości, że 
tworzy tragedię. Jako zresztą jedyny z wymienionych tu autorów 
nowołacińskich obiera za wzór Hippolyta Eurypidesa. Zachodnioeuro-
pejscy poprzednicy Szymonowica naśladują w rozwiązaniach drama-
turgicznych, w stylu i języku stare komedie Plauta i Terencjusza, do 
tragedii odwołują się rzadko, najczęściej w scenie, gdy żona Putyfara 
zwołuje służbę i oskarża przed nią Józefa o próbę gwałtu. Wzorują się 
tu na Fedrze Seneki, gdzie taki „teatr w teatrze” odgrywa piastunka, 
która najpierw odpowiednio przygotowuje swą panią (wprowadza 
w nieład jej włosy i suknię), a potem wzywa na pomoc chór Atenek 
i ukazuje rzekomą zbrodnię młodzieńca.  
 Sztuka Szymonowica jest tragedią bez głębokiego tragizmu, choć 
trzeba przyznać, że poeta starał się stworzyć zakończenie zgodne z kon-
wencją tragediową. Józefa spotyka nieszczęście — zostaje wtrącony do 
więzienia, chór i posłaniec chcą świadczyć o jego niewinności, ale czy 
odniesie to jakiś skutek, nie wiedzą. I właśnie wywołany tu efekt nie-
pewności, która przez chwilę ogarnia też widza, jest dużo lepszym 
dramaturgicznie rozwiązaniem niż przedstawianie dalszego ciągu bib-
lijnej fabuły, jest najlepszym rozwiązaniem, jakie dało się zastosować 
w odniesieniu do znanej ze Starego Testamentu dobrze kończącej się 
historii. Janina Abramowska pisze, że w przypadku dramatu Szymo-
nowica „mamy do czynienia z tragedią hagiograficzną, operującą sche-
matem fabuły budującej z zawieszonym tylko rozwiązaniem, z posta-
cią bez skazy w roli bohatera i antagonistką reprezentującą pospolity 
występek”24. Według Arystotelesa bohater tragedii nie powinien być 
zbyt szlachetny, a w zły los winien popadać wskutek jakiegoś zbłą-
dzenia. Józef kryteriów tych nie spełnia, nie stawia go poeta przed 
dramatycznym wyborem, bo młodzieniec bez wahania odrzuca nie-
moralną propozycję swej pani25. Podobnie zachowuje się Hippolyt: bez 
zastanowienia odtrąca Fedrę, a jedyna wina tragiczna, jaką można go 
obciążyć, to pewna wyniosłość, owocująca wzgardą wobec bogini 
                              
24  J. ABRAMOWSKA, O szesnastowiecznych koncepcjach tragizmu, w: EADEM, Powtó-

rzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Poznań 1995, s. 194. 
25  W sztuce Macropediusa inaczej: Józef się waha, czy nie ulec pokusie.  
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miłości — Afrodyty. Jak tam Afrodyta, tak tu szatan zarzuca Józefowi 
brak czci i za tę „winę” usiłuje go ukarać.  

Józef Chrystusem? Koncepcja głównego bohatera 

Biblijny Józef jako bohater dramatu Szymonowica może przysparzać 
nieco problemów. Poeta powierzył mu przecież rolę protagonisty, a 
zarazem bardzo ograniczył jego udział w dialogach i akcji (inaczej 
w greckim pierwowzorze, gdzie tytułowy Hippolyt jest właściwie, poza 
epeisodion pierwszym, stale obecny na scenie). Izraelita pojawia się 
właściwie tylko w prologu (w scenie rozmowy ze sługami Fetifera, 
a potem — już po wyjściu służby — wygłasza monolog) oraz w scenie 
konfrontacji z panem, kiedy to Fetifer pokazuje mu płaszcz pozosta-
wiony w rękach rzekomo napastowanej żony. W tym punkcie dramatu 
Szymonowic przydziela Józefowi bardzo krótkie repliki — łącznie 
z wersem 1526: Adsum, domine, siedem słów, czyniąc zeń postać mil-
czącą, statyczną, niemal posągową (w. 1535–1540): 

FAE: Quid mutus es, quid conticescis, quin mihi, 
 Sceleste, respondes? IO: Quid ego respondeam? 
FAE: Respondeas etiam, o Iosephe, o omnium 
 Quondam mihi carissime, at nunc omnium 
 Foedissime invisissimeque: Quid pallium? 
 Quid vestis haec? Cuia est? IO: Mea, domine. 

(„FETIFER: Dlaczego nie odzywasz się, dlaczego milczysz, co mi, zbrodniarzu, 
odpowiesz? JÓZEF: Co miałbym odpowiedzieć? 
FETIFER: Odpowiedz, Józefie, niegdyś najdroższy mi ze wszystkich, a teraz naj-
bardziej wstrętny i najbardziej nienawistny: Cóż to za płaszcz? Co to za szata? 
Czyja jest? JÓZEF: Moja, panie”; przekład IB). 

W sztuce Simonidesa o Józefie mówią inni bohaterowie: Jempsar 
podkreśla jego niezłomność, piastunka relacjonuje scenę kuszenia 
i przytacza słowa Izraelity, posłaniec opowiada, jak zachowywał się 
prowadzony do więzienia i przywołuje jego wypowiedź w oratio recta. 
Warto podkreślić, że w utworach Crocusa, Macropediusa, Diethera, 
Hunniusa jest zupełnie inaczej: żona Putyfara uwodzi młodzieńca na 
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scenie przed oczyma widza, sam Izraelita zaś oskarżony o gwałt za-
ciekle się broni. U Szymonowica Józef przyjmuje swój los z pokorą 
i bez sprzeciwu. W najnowszych opracowaniach powtarza się pogląd, 
że starotestamentowy patriarcha stanowi w tej sztuce prefigurację Chry-
stusa26. Autor miał tu nawiązać do wczesnochrześcijańskiej tradycji 
(choćby do Izydora z Sewilli, VI/VII wiek), zgodnie z którą w boha-
terach starotestamentowych widziano postaci z Nowego Testamentu27. 
Uczony encyklopedysta największe podobieństwo do Chrystusa do-
strzega w prześladowaniu, a potem w wywyższeniu Józefa (ISID. Alleg. 
PL, 83, 107 A): Ioseph […] qui venditus est a fratribus et in Aegypto sub-
limatus, Redemptorem nostrum significat a populo Iudaeorum in ma-
nus persequentium traditum et nunc in gentibus exaltatum („Józef, 
który został zaprzedany przez braci i osiągnął najwyższe godności 
w Egipcie, oznacza naszego Odkupiciela wydanego przez lud żydowski 
w ręce oprawców, a teraz czczonego wśród narodów”; przekład IB). 
Wydaje się jednak, że mimo pewnych analogii starotestamentowy pa-
triarcha nosi też cechy Zbawicielowi zupełnie obce. Demonstruje jakąś 
dozę pychy czy chełpliwości, drażniąc swych braci opowiadaniem 
snów, które zwiastują jego wywyższenie, co pogłębia jeszcze istniejący 
między rodzeństwem konflikt. Kiedy synowie Jakuba przybywają do 
Egiptu, by zakupić zboże, Józef, nierozpoznany, podejmuje z nimi 
pewien rodzaj gry, doświadcza ich i wywołuje w nich strach, jakby 
mszcząc się za doznane niegdyś krzywdy. Warto jednak pamiętać, że 
za prefigurację Chrystusa uważano także Adama, Melchizedeka — 
króla Jerozolimy i kapłana oraz Mojżesza — proroka28. Ewa Jolanta 
Głębicka twierdzi, że Szymonowic już w prologu, słowami Złego 
                              
26  A.J. PARENTE, Jr., Religious Drama, s. 67 nn.; J. ABRAMOWSKA, Ład i fortuna, s. 127; 

E.J. GŁĘBICKA, „Castus Ioseph”, s. 68–69; EADEM, Szymon Szymonowic. Poeta Lati-
nus, Warszawa 2001 s. 36 nn.; D. CHEMPEREK, „Castus Ioseph” Szymona 
Szymonowica. Problematyka antropologiczna i teologiczna, w: Szymon Szymonowic 
— poeta wciąż aktualny, red. D.R. Kawałko, Zamość 2008, s. 61.  

27  Chrystusa dostrzegano w Józefie już wcześniej (od II wieku), a jego dzieje łączono 
z odpowiednimi epizodami z życia Jezusa. Zob. M. JACNIACKA, Józef, w: En-
cyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 112. 

28  Podaję za: S. SZYMIK, Typologia biblijna, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 
2013, kol. 1238. 
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Ducha, zdradza, kto kryje się pod postacią Józefa29. W monologu 
szatana pojawia się wprawdzie zaczerpnięta z Protoewangelii za-
powiedź zniszczenia piekieł przez Chrystusa, ale demon mówi o tym, 
by wytłumaczyć, dlaczego odczuwa nienawiść do plemienia żydow-
skiego i, co za tym idzie, do Józefa (zgodnie z przepowiednią z tego 
narodu wyjdzie pogromca Złego), nie zaś po to, by widz-czytelnik 
powiązał postać patriarchy z Chrystusem.  

Szymonowic odsuwa Izraelitę od wszelkich nieetycznych, wątpliwych 
pod względem moralnym zachowań. Toteż zaczerpniętą z Hippolyta 
„filipikę” pod adresem rodu kobiecego powierza Jempsar, a nie Józefowi, 
jako że nie wypada, by młodzieniec o kimś źle mówił30. Nie można 
oczywiście zaprzeczyć, że Józef u Szymonowica jest trochę do Chrystusa 
podobny, choćby w tym, że przyjmuje swój los ze spokojem i wybacza 
oprawcom. Tak jak Chrystus w Ogrójcu, modli się w więzieniu, własne 
cierpienie powierza Bogu i znajduje się pod Bożą opieką, czego jawnym 
dowodem jest światłość rozświetlająca mroki więziennej celi. Możliwe, że 
poeta, eksponując ową sanctitas Izraelity, wykreował bohatera bliskiego 
wizerunkowi Chrystusa zgodnie niejako z zasadą, że dążenie do świętości 
jest w pewnym sensie upodabnianiem się do Syna Bożego.  

„I my nie jesteśmy bez winy”. 
Rola chóru w kształtowaniu głównej idei dramatu 

Sens i umoralniającą wartość sztuki odkrywa Szymonowic najpełniej 
przy pomocy chóru31. Ten niezwykle ważny składnik antycznej, zwła-
szcza greckiej, tragedii eliminują nowołacińscy autorzy dramatyzacji 
                              
29  E.J. GŁĘBICKA, Szymon Szymonowic, s. 36–37.  
30  Badacze sztuki ostro skrytykowali Szymonowica za ten pomysł — zob. np. K. Heck, 

Szymon Szymonowicz, s. 277. Warto jednak przypomnieć, że w antycznej literatu-
rze dramatycznej kobiety mówią czasem źle o własnym rodzie. Dość tu przywołać 
Medeę z tragedii Eurypidesa albo Adelfazjum z Punijczyka Plauta, a zarzuty sta-
wiane poecie okażą się bezpodstawne. 

31  Zob. szersze omówienie tego zagadnienia w artykule: I. BOGUMIŁ, „Non sine scelere 
nos quoque sumus”. Chór w dramacie „Castus Ioseph” Szymona Szymonowica, 
„Meander” 57 (2002), z. 3–4, s. 319–335. 
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dziejów Józefa, jedynie Macropedius wprowadza pieśni chóru, których 
zadaniem jest oddzielanie kolejnych aktów; w dialogi na scenie chóru 
nie angażuje, nie zdradza nawet, kto wchodzi w jego skład. W sztuce 
Szymonowica choreutki reprezentują dwór egipskiej pani i od po-
czątku darzą życzliwością i Jempsar, i Józefa (u Eurypidesa — inaczej 
— zaczynają interesować się Hippolytem dopiero pod koniec tragedii, 
przynależą więc właściwie do Fedry). O przychylności względem 
Izraelity decyduje nie tylko podobne miejsce w społecznej hierarchii 
— Józef i Egipcjanki są niewolnikami w domu Fetifera — lecz przede 
wszystkim podziw dla nieskazitelności młodzieńca. Chór ma tu bo-
wiem za zadanie kształtować odpowiednio jego wizerunek (zgodnie 
z założeniem tragedii hagiograficznej), podkreślać cnoty, jako zaś 
„widz idealny” — sugerować odbiorcom ocenę postaw i zdarzeń. 
U boku Jempsar pełnią choreutki funkcję powiernika i doradcy, ale 
w nieco ograniczonym zakresie, gdyż poeta odsuwa je od spraw 
wątpliwych pod względem moralnym. 
 Chór od początku sztuki bierze czynny udział w dialogu. W epei-
sodion pierwszym rozmawia z piastunką, wyraża też własne opinie 
i sądy. Scenę pierwszą epeisodion drugiego wypełnia w całości dialog 
Jempsar i chóru, tak jak we wczesnych tragediach greckich (np. u Aj-
schylosa), gdzie choreuci pełnią funkcję drugiego aktora — partnera 
w rozmowie. Kiedy Jempsar ujawnia swe podstępne knowania, chór 
odsuwa się od niej, milknie niejako (w następnej scenie nie odzywa się 
ani słowem, w kolejnej krótko rozmawia z piastunką, potem zapo-
wiada jedynie wejścia bohaterów). Bezpośrednio przed przybyciem 
Fetifera choreutki usiłują krzykiem powstrzymać Jempsar przed nie-
godziwym postępkiem, potem znów milkną. 
 Fałszywe oskarżenie Józefa i decyzja pana o uwięzieniu Izraelity 
skłaniają chór do autorefleksji i wyrzutów sumienia. Choreutki poczu-
wają się teraz do winy, że nie wspomogły swym świadectwem mło-
dzieńca; nie podejmując próby ratowania, przyczyniły się do jego 
zguby (Castus, w. 1599–1604): 

Verum, o puellae, non sine scelere nos quoque 
Sumus, innocentem, nil merentem, innoxium, 
Palam impudenti percitum calumnia 
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Nostro quod adiuvare testimonio 
Neglexerimus. Idem est enim perdere aliquem 
Et sinere perdi, nec vetare, dum queas. 

(„I my, dziewczęta, nie jesteśmy bez winy, ponieważ nie wspomogłyśmy na-
szym świadectwem niewinnego, który niczego nie popełnił, prawego, jawnie 
dotkniętego bezwstydną potwarzą. Tym samym jest zgubić kogoś i pozwolić, 
by został zgubiony, nie sprzeciwić się, gdy możesz”; przekład IB). 

Toteż chór w następnej scenie (exodos) dzieli się na półchóry, czyli na 
dwa różne głosy w kwestii spornej. Jeden półchór tworzą choreutki 
nękane wyrzutami sumienia, półchór drugi — przeciwnie — sądzi, że 
wyznanie prawdy nie pomogłoby Józefowi, a Fetifer nie uwierzyłby 
zwykłym niewolnikom. Ten swego rodzaju rachunek sumienia dokony-
wany przez egipskie kobiety stanowi bardzo istotną scenę dla biblijnego 
dramatu. Ostatecznie bowiem choreutki nabierają przekonania, że Bóg, 
który pozwolił na poniżenie młodzieńca, podźwignie go z nieszczęść 
(w. 1660–1666). Kiedy posłaniec odprowadzający Józefa do więzienia 
opowiada, jak zachowywał się młodzieniec, chór przestaje się o niego 
lękać, bo widzi, że pieczę nad Izraelitą roztoczył sam Bóg. Teraz cho-
reutki myślą już tylko o sobie, o moralnym oczyszczeniu z winy, jaka na 
nich ciąży. Zbudowane przykładem Józefa, postanawiają naprawić swój 
błąd i poświadczyć przed panem niewinność sługi. Szymonowic, po-
sługując się chórem, pokazuje, jak działa exemplum oraz którędy 
wiedzie droga ku poprawie i nawróceniu. 

Castus Ioseph na teatralnej scenie 

Nie wiadomo, czy dramat o Józefie był wystawiany na scenie w czasach 
poety; nie wiadomo też, czy Szymonowic, tworząc go, planował rea-
lizację w teatrze. Nie ulega wątpliwości, że sztukę wystawić można, 
czego przykładem XX-wieczna dopiero inscenizacja Lucjana Rydla, 
której premiera miała miejsce 31 stycznia 1914 roku w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego w Krakowie32. Józefa grano wówczas w prze-
                              
32  Podaję za: J. LEWAŃSKI, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, War-

szawa 1981, s. 357. 
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kładzie Stanisława Gosławskiego (zob. niżej passus wstępu „Józef 
w przekładach na język polski”). 
 Castus Ioseph jako dzieło teatralne wymaga zastosowania (jak 
w antycznym teatrze greckim) prostej sceny z tłem przedstawiającym 
okazały budynek, gdyż akcja rozgrywa się przed pałacem Fetifera. 
Atrakcyjność tego widowiska w porównaniu z greckim wzorem pod-
noszą: postać Złego Ducha, który wygłasza wprawdzie tylko prolog, ale 
tak jak w inscenizacji Rydla może pojawiać się czasem jako persona 
muta w pobliżu aktorki grającej rolę Jempsar, to bowiem kusiciel 
przenikający umysł33; chór Egipcjanek w orientalnych strojach oraz 
jedyny w sztuce rekwizyt, a potem dowód zbrodni — płaszcz zdarty 
z Józefa przez pożądliwą panią. Trudności inscenizacyjnych mogą 
przydawać długie tyrady wygłaszane przez Jempsar — aktor musi 
skupić na sobie przez dłuższy czas uwagę widza, a do dyspozycji ma 
wyłącznie wygłaszane ze sceny słowo. Takim charakterem odznacza 
się epeisodion drugie, kiedy Egipcjanka w oczekiwaniu na powrót 
piastunki rozmawia z chórem. Wielkie wyzwanie dla aktora stanowi 
też relacja piastunki ex interno. Niania stara się unaocznić chórowi 
i widzom scenę kuszenia Izraelity, przytacza wypowiedzi sługi i pani, 
winna więc wcielać się na przemian w rolę to jednego, to drugiego, by 
nie wspomnieć własnej funkcji narratorki. 

Kilka uwag o stylu, języku i metryce 

Szymon Szymonowic jest autorem trudnym z uwagi na styl i język, 
jakim się posługuje. W tekście dramatu poza typowymi dla wielu dzieł 
literackich metaforami, porównaniami, enumeracjami epitetów moż-
na znaleźć całą gamę figur retorycznych: anafory, aliteracje, poly-
ptotony, derywacje (derivatio), paronomazje, oksymorony, antytezy, 
geminacje, homoioteleutony, pleonazmy, kontrastowe zestawienia 
wyrazów, figury etymologiczne (figura etymologica) i inne. Poeta chęt-

                              
33  Zob. fotografię z tej inscenizacji, przedstawiającą Jempsar, za którą zaczaił się Zły 

Duch (w przekładzie Gosławskiego jest to Stary Frant), w książce J. Lewańskiego, 
Dramat i teatr, fot. 123. 
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nie posługuje się elipsą, jakby zmuszając odbiorcę do dopowiedzenia 
wyrazu, i szykiem krzyżowym (chiasmus), lubi ponadto gry słów, 
a czasem nawet dźwięków, asonanse i rymy, które wprowadza, jak 
można przypuszczać, bez jakiegoś świadomego planu. 
 Staropolski autor buduje zawiłe zdania, zmusza więc czytelnika do 
myślenia i odgadywania sensu. Można czasem odnieść wrażenie, że 
poeta stosuje jakiś rodzaj gry, bawi się łaciną, co zdaje się zapowiadać 
nową epokę — barok. 
 Lubi Szymonowic osobliwe rekcje czasowników (w wersie 529 obok 
utor stawia accusativus, a nie ablativus), niekiedy pomija dopełnienie 
(w. 545), odmienia wyrazy wedle innego wzoru deklinacyjnego niż 
zazwyczaj stosowany (w. 1069), używa niektórych słów w zupełnie 
innym znaczeniu niż najbardziej typowe: na przykład rzeczownik 
meridies (‘południe’) w wersie 557: noctis […] meridiem oznacza ‘po-
łowę nocy’, czyli ‘północ’. Ma poeta wyraźną predylekcję do wyrazów 
greckich oraz bardzo rzadkich, jak przysłówki perpetim, hucusque, 
facul, czasowniki compendio czy beto. Do tekstu wprowadza archaizmy 
zarówno fonetyczne (volgarium zamiast vulgarium, w. 645), jak i flek-
syjne, na przykład coniunctivus fuas od tematu fu- czy inne dawne 
formy tego typu: potesset zamiast posset, siem zamiast sim, duis w miej-
sce des. Dramatopisarz wyraźnie preferuje infinitivus praesentis passivi 
zakończony na -ier, stąd w sztuce pojawiają się formy: mutarier, 
munerarier, vivier, molirier, frustrarier, deludier zamiast klasycznych 
mutari, munerari, vivi, moliri, frustrari, deludi. Używa Szymonowic 
form synkopowanych tak rzeczownikowych (periclum zamiast pericu-
lum), jak i czasownikowych, zwłaszcza w perfectum i w futurum exac-
tum. Stosuje archaiczny spójnik quum w miejsce cum. Możliwe, że 
renesansowy dramaturg używa takich form w ślad za Plautem, dla 
którego były one zupełnie naturalne, bo w jego czasach tak po prostu 
mówiono, albo naśladuje Corneliusa Crocusa. Autor Comoedia sacra, 
cui titulus Ioseph archaizmów wręcz nadużywa, co wywołuje nienaj-
lepsze wrażenie, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z tekstem szesnasto-
wiecznym, w którym archaizmy są zgoła nienaturalną nadwyżką. Jako 
przykład przytoczmy fragment dialogu z tej sztuki (k. B6r)34: 
                              
34  Archaizmy zaznaczono czcionką pogrubioną. 
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SEPHIRACH: Hem, quid rei 
Tibi heic cessator? Iam ne missus obsecro 
Manu? Quid heic monstri alis? MAGO: Eho,  
dixin’ hoc fore? 
SEPHIRACH: Hoccine agis, an non? MAGO: Ego vero isthuc 
mea domina. SEPHIRACH: Ut 
Te Iuppiter diique omnes perduint scelus,  
Quo nullus est scelestior qui vivat hodie; 
Nequeon’ ego te interdictis audientem meis 
Facere? Abi intro et quod facto opus est, face; ni velis 
Cerebro heic tuo vias dispergier. MAGO: Lubens. 

Nasz poeta używa archaizmów zdecydowanie oszczędniej. Porównanie 
tekstu Szymonowica z dramatami innych autorów, którzy w XVI stu-
leciu pisali sztuki o biblijnym Józefie, pozwala m.in. dostrzec ogromną 
różnicę w języku i stylu. Crocus, Macropedius, Diether, Balticus, 
Hunnius tworzyli szkolne dramaty czy też dramatyzacje tej historii 
przy użyciu prostej łaciny oraz nieskomplikowanych konstrukcji skład-
niowych i myślowych. 
 Dramat Castus Ioseph, zgodnie ze starożytnymi normami wersy-
fikacyjnymi, jest napisany wierszem. Miarą metryczną dialogów jest 
trymetr jambiczny35, czasem wprowadza poeta dymetry jambiczne 
akatalektyczne albo monometry. Partia określona w druku jako ana-
pesti (w. 286 nn.) składa się z dymetrów anapestycznych akatalek-
tycznych, przeplatanych gdzieniegdzie dymetrami anapestycznymi 
katalektycznymi albo monometrami. Pieśni chóru mają budowę tria-
dyczną i składają się ze strofy, antystrofy i epody. Niektóre strofy 
stanowią pod względem metrycznym odwzorowanie bardzo skompli-
kowanych pieśni chóru z Hippolyta Eurypidesa, gdzie w jednej zwrotce 
pojawiają się różne rodzaje wierszy eolskich, na przykład: asklepia-
dejski mniejszy, saficki mniejszy, ferekratej36. Metryka i odpowiedni 

                              
35  Maria Bohonos określa trymetr Szymonowica jako nieudany i chropawy. Kryty-

kuje też brak cezury w niektórych wierszach i rzadkie stosowanie cezury po piątej 
półstopie (penthemimeres), którą poeci klasyczni chętnie się posługiwali. Zob. 
M. BOHONOS, Zarys metryki polsko-łacińskich poetów, w: Metryka grecka i łaciń-
ska, red. M. Dłuska i W. Strzelecki, Wrocław 1959, s. 220.  

36  Podaję za: M. BOHONOS, Zarys metryki, s. 220–221.  
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układ wyrazów adekwatny do rodzaju wiersza są jedną z przyczyn 
owego zawikłania zdań, jakie obserwujemy w dramacie Castus Ioseph.  

Józef w przekładach na język polski 

Pierwszy przekład ukazał się dość wcześnie, bo już po dziesięciu latach 
od wydania łacińskiej sztuki — w 1597 roku i wyszedł z tej samej, co 
oryginał, krakowskiej drukarni Łazarzowej Jana Januszowskiego. Au-
tor tego tłumaczenia — Stanisław Gosławski — podszedł do pierwo-
wzoru z dużą swobodą37: dodawał od siebie słowa, myśli, sporo po-
mijał, posługiwał się mową rubaszną, niewolną od wyrażeń potocz-
nych, ale zapewne przystępną dla ówczesnego odbiorcy, zawierającą 
wiele frazeologizmów czy zwrotów przysłowiowych. 

Dla porównania przyjrzyjmy się kilku przykładom jego metody 
translatorskiej:  

Castus, w. 288: Horrens atra nube supercili. 
GOSŁ., s. 108: „Widzę ją niewesołą i nos powiesiłá, / Smętna”38. 
przekład IB: „Drżąc pod brwi czarną chmurą”. 

Castus, w. 370: En, quale iterum dixti dictum! 
GOSŁ., s. 112: „Już w káwki mojá páni, już we drwá? Cóż widzę?”. 
przekład IB: „Patrz, jakie znów wyrzekłaś słowo!”. 

Castus, w. 467: heu, misera ego! 
GOSŁ., s. 119: „Użal sie stáréj bábki, stroskánej niebogi!”. 
przekład IB: „Ach biada, ja nieszczęsna!”. 

Castus, w. 1390: Comperce dictis, obsecro, mater mea. 
GOSŁ., s. 188: „Stulże już powiádáczkę, dosyć było tego”. 
przekład IB: „Matko moja, błagam, oszczędź tych słów”. 

                              
37  Przekład Gosławskiego już dość dawno, bo w 1973 roku, doczekał się nowej foto-

typicznej edycji — zob. S. GOSŁAWSKI, Castus Ioseph, oprac. K. Górski, T. Kaufma-
nowa, J. Axer, Wrocław 1973. 

38  Cytuję według wydania wskazanego w poprzednim przypisie. Edycja ta zawiera — 
jako swego rodzaju dodatek — analizę porównawczą dramatu Szymonowica i prze-
kładu Gosławskiego, sporządzoną przez Jerzego Axera — zob., s. 23–57. Zob. też 
J. ABRAMOWSKA, Ład i fortuna, s. 132–143. 
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W przekładzie Gosławskiego rażą bowiem nie tyle wyrazy potoczne 
czy zapożyczone z języka niemieckiego (nazywanie chóru fraucyme-
rem), ile brak zrozumienia intencji zamojskiego poety. Szymonowic 
próbował tworzyć tragedię o biblijnym Józefie, nie udało się poecie 
wypracować czystej gatunkowo formy (pewne elementy komizmu 
zawiera choćby scena kuszenia Izraelity), Gosławski zaś zdecydowanie 
przekształcił utwór Simonidesa w gatunek komiczny. 
 W latach osiemdziesiątych poprzedniego stulecia filologicznego 
przekładu sztuki na język polski dokonała wybitna latynistka, która — 
tak jak Szymonowic — urodziła się we Lwowie, prof. Ludwika Rych-
lewska39. Niestety z nieznanych dziś przyczyn tłumaczenia nie opubli-
kowała, a po jej śmierci tekst w wersji polskiej zaginął, co stanowi 
niewątpliwą stratę. 
 Szymonowic z całą pewnością nie myślał o stworzeniu dramatu 
o Józefie w polskiej wersji językowej, chciał ułożyć sztukę po łacinie, 
by czytano ją właśnie w tym języku. W drugiej połowie XVI wieku 
mógł przecież napisać Józefa po polsku, tak jak późniejsze Sielanki, bez 
obawy, że literacka polszczyzna nie sprosta temu zadaniu. Toteż za-
mieszczone w niniejszej edycji tłumaczenie żadną miarą nie może za-
stąpić lektury oryginału.  
 

* 
Aby należycie ocenić Szymona Szymonowica jako autora dramatu 
o Józefie, nie wystarczy, jak się wydaje, przyjrzeć się jego poetyckiemu 
warsztatowi czy ustalić wzory i źródła, z jakich korzystał — trzeba 
przede wszystkim przeanalizować tekst na tle współczesnych sztuk, 
osnutych wokół tej samej starotestamentowej historii. Taki kompara-
tystyczny ogląd prowadzi właściwie do jednego wniosku: Szymonowic 
ujmuje historię biblijnego Józefa w ramy antykizującej tragedii, pod-
czas gdy Macropedius, Diether, Balticus, Hunnius tworzą adaptacje 
sceniczne losów patriarchy. Dramatyzacje te pod względem geno-

                              
39  Informację podaję za tekstem przemówienia Lucyny Stankiewicz, opublikowanym 

w tomie jubileuszowym poświęconym profesor Ludwice Rychlewskiej: Libet sa-
pere sine pompa, sine invidia. Można być mądrym, nie okazując dumy, nie budząc 
zawiści, „Classica Wratislaviensia” 2008, t. 28, s. 25. 
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logicznym nie dają się jednoznacznie zakwalifikować, na przykład jako 
komedie (Crocus wypada tu nieco lepiej, choć wprowadzające nowy 
wątek zakończenie sztuki zdecydowanie ją psuje). Szymonowic po-
sługuje się wieloma rozwiązaniami dramaturgicznymi wypracowa-
nymi przez starożytnych poprzedników, ma ogromną erudycję, ma 
wytyczony cel, jaki chce osiągnąć, realizując ten temat, włada też zu-
pełnie inną łaciną niż autorzy szkolni. W twórcy Niewinnego Józefa 
widać tego samego dramaturga, który jako autor Pentesilei zabłyśnie 
ponownie prawie trzydzieści lat później na tle zwykłych adaptatorów, 
tym razem przystosowujących antyczne eposy lub ich części do wy-
stawienia na scenie40.  
 

* 
Wydawca składa serdeczne podziękowania Redaktor serii, Pani 

Profesor Justynie Dąbkowskiej-Kujko, za okazaną cierpliwość i wni-
kliwą lekturę tekstu, Redaktor naukowej tomu, Pani Profesor Zofii 
Głombiowskiej, za wszystkie cenne spostrzeżenia i sugestie, oraz Recen-
zentce, Pani Profesor Elwirze Buszewicz, za wszelkie wskazówki mające 
na celu udoskonalenie zamieszczonego tu przekładu sztuki. 

 
Izabela Bogumił  

 

                              
40  Pentesileę omówiłam w książce Adaptacje sceniczne czy dramaty? Antyczny epos 

jako źródło łacińskich tragedii i tragikomedii przełomu XVI i XVII wieku, Gdańsk 
2007, weryfikując krzywdzącą Szymonowica opinię, jakoby był nieudolnym dra-
maturgiem.  
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P E R S O N A E: 

MALUS DAEMON 
IOSEPH 
FAMULI 
FAETIFER 
IEMPSAR 
NUTRIX 
NUNTIUS 
CHORUS ex puellis Aegyptiis 
SEMICHORUS 
 
 
 
 
Domino Stanislao Socolovio, theologo regio, venerabili mira-
culo ingenii et litterarum, venerabiliori virtute et moribus, patri 
suo in Christo Simon Simonides Leopoliensis lib[ens] mer[ito] 
dedicavit. 
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O S O B Y: 

ZŁY DUCH 
JÓZEF 
SŁUDZY 
FETIFER 
JEMPSAR 
PIASTUNKA 
POSŁANIEC 
CHÓR panien egipskich 
PÓŁCHÓR 
 
 
 
 
Panu Stanisławowi Sokołowskiemu, królewskiemu teologowi, 
czcigodnemu z racji talentu i wykształcenia, jeszcze bardziej 
godnemu szacunku z powodu przymiotów ducha i obyczajów, 
ojcu swemu w Chrystusie chętnie i zasłużenie dedykuje Szymon 
Szymonowic lwowianin. 
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[P R O L O G O S] 

    MALUS DAEMON 
  Venio inferum domos et umbrarum specum 

Linquens, ubi telluris in penetralibus 
Superis seorsum habemus infimi dii, 
Vocare si par infimos, qui maximam 

 5 Rerumque, honorumque occupamus gloriam 
Saeclaque hominum universa et hic viventia 
Nostro usu et olim functa capimus mancupi. 
Esto creatos esse nos ab altero, 
Esto illo ab ipso conditam orbis fabricam 

 10 Caeloque nos pulsos ab ipso eodem et his 
Datos locis, ubi horror et squalor vigent, 
Esto omnia haec, Creator et rerum Parens 
Superbiat scilicet alatque nominis 
Umbram. Penes nos interim solida imperii 

 15 Maneat potestas, templa nobis, victimae 
Nobis, sacri nobis dies trophaeaque 
Donariaque struantur, ad pericula 
Nos invocemur, nos bonarum praesides 
Rerum feramur, denique ipsi numina 

 20 Celebremur et noscamur, Ille incognitus 
Caelo exigat saeclum. Parum interest, ubi 
Agas loci, at agas qualis, id vero interest. 
Solenne praeterea hoc genus nostrum tenet 
(Divinitatis quae fides certissima est), 

 25 Honore macti ut gaudeamus; male habiti 
Impune non sinamus omnimodis modis. 
Cuius animi exemplum vel hodie istic palam 
In iuvene nequam dabimus et testabimur, 
Quid conciti ira, quid benigni possumus. 

 30 Non sim, qui haberi volo, nisi effectum illicet 
Do, quod loquor. Men’, quem senatus, quem aula, quem 

  Rex, quem populus et purpurati omnes pavent, 
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  [Na scenie lekki półmrok, zjawia się szatan] 

 ZŁY DUCH 
Przybywam, opuszczając piekielne czeluście i jaskinię cie-
ni, gdzie we wnętrzu ziemi, z dala od niebian mieszkamy 
my, najniżsi bogowie, jeśli godzi się nazywać najniższymi 
nas, którzy posiadamy największą sławę, a całe pokolenia 
ludzi żyjące na nasz pożytek i teraz, i przed laty, zagar-
niamy na własność. Niech będzie, że stworzył nas ktoś 
inny, niech będzie, że On sam urządził świat i sam wy-
pędził nas z nieba, i oddał tym miejscom, gdzie panują 
trwoga i ciemność; niech tak będzie, a Stwórca i Ojciec 
rzeczy niech się pyszni i powiększa pozór swej chwały. 
Tymczasem w naszym posiadaniu niech pozostaje rzeczy-
wista władza nad światem, dla nas świątynie, dla nas 
ofiary, dla nas dni święte, nam niech stawiają i pomniki 
zwycięstw, i ołtarze, niech nas wzywają w niebezpieczeń-
stwie, niech nas wysławiają jako obrońców dobra, wre-
szcie my sami pozwólmy się wielbić i poznać jako bóstwa, 
a On niepoznany niech żyje w niebie. Niewielkie ma zna-
czenie, w jakim miejscu przebywasz, ma zaś znaczenie, 
kim jesteś. Ponadto nasz ród solennie przestrzega zasady 
(i to jest najpewniejszym dowodem boskości), że cieszy się 
obdarzony czcią, a złego traktowania nie puszcza bez-
karnie. Przykład tej postawy damy tu w widomy sposób 
dziś w nikczemnym młodzieńcu i zaświadczymy, do czego 
jesteśmy zdolni w gniewie, do czego w przypływie łaski. 
Niech nie będę tym, za kogo chcę uchodzić, jeśli zaraz nie 
dokonam tego, o czym mówię. Czyż mną, którego boją 
się senat, dwór, król, lud i wszyscy odziani w purpurę, 
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  Quem tota gens Aegyptia aut quem tota gens 
Mortalium, quaecunque et ubicunque aspicit 

 35 Solis iubar, sacrificiis, altaribus, 
Honoribus mensisque certatim colunt, 
Men’, eimodi, inquam, numen, unicus puer, 
Hebraea pessima soboles, faex servuli 
Contempserit? Inultum id ei abierit pervico?  

 40 Dabitur opera, ne scilicet abeat! Et quidem 
Pridem sciens peperceram, quum commodum 
Necare fratrum inter manus possem, ratus, 
Doctum periclo, mitiorem postea 
Nobis futurum. Sed video non in loco 

 45 Me misericordia usum, acerbiorem enim 
Invenio. Quanquam, quod caput odii huius est, 
Cum stirpe tota Hebraica vetus hoc mihi 
Viget duellum, ex quo potiti gentium 
Sumus hominumque examina in praedam meam 

 50 Cessere; tum Regem supremum ipsum poli 
Ita comminatum serio commeminimus: 
Brevi, brevi olim tempus adfore, feminae 
Cum semen, Hebraeus iuvenis, haec interim 
Possessa nostra regna vi exspoliasseret  

 55 Pedibusque saeviret super caput meum. 
Id ne habeat, arcta cautio est et sedulo 
Cavi hactenus; ideoque quamcunque indolis 
Alicuius aspexi propagem masculam, 
Insector ultro: aut ego neco, aut mulcto male. 

 60 In patribus, in avis, in atavis gnaviter 
Hoc perpetratum. Cum quasi ex industria 
Exortus hic puer est, statim a puero Deo 
Illi altero addictissimus, contra, mei 
Contemptor acer, non tuli impune et prope 

 65 Patrata caedes dexteris fratrum fuit, 
Sed miseritum est pueritiae potiusque in hanc 
Oram abdicandum servituti censui, 
Si forte cum loco atque fortuna insolens 
Exueret ingenium; ast nihil profecimus. 
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którego czci na wyścigi ofiarami, ołtarzami, zaszczytami 
i ucztami całe egipskie plemię, a raczej cały ród śmiertel-
nych, jakikolwiek i gdziekolwiek ogląda światło słońca, 
czy mną, mówię, takim bóstwem będzie gardził ten jeden 
chłopiec, najlichszy żydowski potomek, brudny i nadęty 
niewolnik? Czy ujdzie mu to, zuchwalcowi, na sucho? 
Trzeba będzie się postarać, by nie uszło! Niegdyś, myśląc, 
że doświadczony niebezpieczeństwem będzie potem bar-
dziej nam uległy, świadomie oszczędziłem go, choć łatwo 
mogłem zabić rękami braci. Lecz widzę, że niepotrzebnie 
się zlitowałem, okazuje się bowiem jeszcze bardziej przy-
kry. Źródłem tej nienawiści jest wojna, jaką od dawna 
prowadzę z całym plemieniem żydowskim. Odkąd bo-
wiem zdobyliśmy władzę nad ludami i gromady śmiertel-
nych stały się moją zdobyczą, wtedy — pamiętam — ów 
najwyższy Władca niebios poważnie mi zagroził, mówiąc, 
że wkrótce nastanie czas, gdy potomek kobiety, żydowski 
młodzieniec to nasze królestwo siłą poskromi i zdepcze 
mi głowę stopami. Bardzo się strzegłem, aby to się nie 
stało, i dotąd miałem się na baczności; jeśli zauważam 
męskiego potomka o jakichś zdolnościach, od razu go 
prześladuję: albo zabijam, albo dotkliwie karzę. Tak zaw-
sze postępowałem wobec ojców, dziadów i pradziadów. 
Kiedy jakby z jakiegoś zrządzenia zrodził się ów chłopiec, 
natychmiast od dzieciństwa oddał się temu drugiemu 
Bogu, uparcie gardząc tym, co moje. Nie byłem w stanie 
znieść tego spokojnie i niemal już dokonałem zabój-
stwa rękoma braci, lecz żal mi się zrobiło młodego 
wieku i postanowiłem, że trzeba raczej wypędzić 
[chłopca] do tego kraju i oddać do niewoli, by wraz ze 
zmianą miejsca i losu pozbył się zuchwałego sposobu 
myślenia; tymczasem niczego nie zyskałem. 
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 70 Ferocius agendum est nocensque machina 
Torquenda quamprimum, neque ea minimae notae, 
Sed quam oppido fortissimam perspeximus. 
Mulier, mulier, inquam, iuventae maxima 
Siren, repertrix prima mortis et mali 

 75 (Neque enim alio reti aucupatum imus animas 
Plures, quam amore et femina), haec, haec, inquam, eat, 
Siquidem gradus iam factus est pulcher satis. 
Cui iste servit servitutem, est Faetifer, 
Summo loco vir, summa apud regem fide. 

 80 Iempsar illi uxor, supra humanum modum 
Pulcherrima; eius ex animo ego sustuli 
Mariti amorem et servuli huius intuli. 
Quem si gerentem fecerit mori suo, 
Confecta res est, noster est, victoria est. 

 85 Sin obstinatus manserit animo fero, 
Tamen facinus audacis atque strenuae 
Dabit mulieris. Heu Iempsar! Heu mea 
Iempsar! In quanta Charybdi nunc tuum 
Pectus trucido! Sed quid ad me? Dummodo 

 90 Ulciscar hostem, tu, vel alia, vel alia 
Pereas, parum moror. Unico isti feminas 
Omnes velim impensas, potiri modo queam. 
Sed ipse procedit foras, ego me aufero. 

 IOSEPH 
Vosne etiam herum ad hanc celebritatem 

 95 Sacrorum omnes comitaturi 
Tecto exitis? Nullus ne hic penes 
Decumbentem praesto aderit heram, 
Obsequio si quid vel facto 
Opus adveniat, qualia multa 

 100 Circa aegrotos plerumque usus 
Postulat, ut non satis una manus 
Officio sit? 
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[Po chwili namysłu] 
Trzeba działać bardziej odważnie i jak najprędzej ma-
chinę zguby wprowadzić w ruch, lecz nie tę najmniejszą, 
dostrzegłem bowiem bardzo potężną. Kobieta, kobieta, 
mówię, największa pokusa dla młodzieży, pierwsza wy-
nalazczyni śmierci i zła (nie inną bowiem siecią idziemy 
łowić wiele dusz, jak tylko miłością i kobietą), ta — 
mówię — ta niech przystąpi do dzieła jako że już dość 
piękny krok został poczyniony. Tym, u którego on służy 
w niewoli, jest Fetifer, mąż o najwyższej pozycji, cieszący 
się najwyższym zaufaniem władcy. Żoną jego jest 
Jempsar, piękna ponad ludzką miarę, z jej duszy zabrałem 
miłość do męża, a dałem — do tego tu nędznego nie-
wolnika. Jeśli sprawi, że ulegnie on jej woli, rzecz załat-
wiona, nasz jest, mamy zwycięstwo. Jeśli pozostanie 
uparty w nieczułej duszy, sprowokuje zbrodnię zuchwałej 
i obrotnej kobiety. Ach, biada, Jempsar! Ach, biada, moja 
Jempsar! W jakiej otchłani właśnie niszczę twoje serce! 
Lecz co mi do tego? Bylebym dokonał pomsty na wrogu, 
czy ty zginiesz, czy inna, czy jeszcze inna, niewiele dbam 
o to. Chciałbym wszystkie kobiety poświęcić za tego 
jednego, bylebym tylko mógł go pokonać. Lecz on sam tu 
idzie, ja się zabieram. 

[Zapalają się światła. Na scenie pojawia się Józef w otocze-
niu sług Fetifera] 

 JÓZEF 
Czy wy wszyscy także wychodzicie z domu, chcąc towa-
rzyszyć panu przy obrzędzie ofiarnym? Czy nikt nie po-
zostanie tu przy leżącej pani, aby pomóc, jeśli przyjdzie 
potrzeba usłużenia, jako że przy chorych nie wystarcza 
zwykle rąk do pomocy? 
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 FAMULI 
Vera quidem tu censes atque herus 
Digrediens hoc itidem nobis 

 105 Praeceperat, ut dominae praesto 
Essemus. Verum ipsa alio nos 
Praecepto ad sacra amovet, aiens 
Primos medicos praecipuosque 
Vitae artifices divos esse; 

 110 His quandoquidem sollennia sunt  
Festa per urbem, 
Iremus omnes supplices atque illius 
Iacentis impleremus absentem vicem; 
Ita spem esse posse sanitatem consequi, 

 115 Te ceteris cum feminis satis sibi, 
Dum nos redimus, usui domi fore. 
Ergo imus et voto obsecundamus pio. 

 IOSEPH 
Siquidem dii isti sunt vel haec pietas pia est. 

 FAMULI 

Tibi forsan impia, qui supra dominos sapis. 

 IOSEPH 
 120 Nempe dominos supra sapio, dum servio? 

 FAMULI 
Atqui deos, quos hi colunt, tu non colis. 

 IOSEPH 
Servire dominis et colere Deum aliud est. 

 FAMULI 
Cui servit herus, huic serviendum est quoque tibi. 
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 SŁUDZY 
Słusznie sądzisz, i pan odchodząc to samo nam rozkazał, 
abyśmy byli na usługi pani. Ona zaś swym innym pole-
ceniem wysyła nas do składania ofiar, mówiąc, że pierw-
szymi lekarzami i właściwymi twórcami życia są bogowie, 
i skoro dla nich obchodzi się w mieście uroczyste święta, 
mamy wszyscy iść z błaganiem i spełnić ofiarę za nieobec-
ną chorą w nadziei, że dzięki naszym modłom odzyska 
zdrowie. Dopóki my nie przyjdziemy z powrotem, ty 
razem z kobietami wystarczysz jej do usługi w domu. Tak 
więc pójdziemy i będziemy posłuszni pobożnemu ży-
czeniu. 
 
 
 
 

 JÓZEF [z powątpiewaniem] 
O ile w ogóle są oni bogami, lub ta cześć dla nich jest po-
bożna. 

 SŁUDZY [z gniewem]  

Dla ciebie, co masz rozum nad panów, może bezbożna. 

 JÓZEF  
Czyż mam rozum nad panów, jeśli tylko służę? 

 SŁUDZY  
Lecz bogów, których oni czczą, ty nie czcisz. 

 JÓZEF  
Służyć panom i czcić Boga to dwie różne rzeczy. 

 SŁUDZY 
Ty też powinieneś służyć temu bogu, któremu pan służy.
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 IOSEPH 
Herile corpus est, quod emit, animus Dei. 

 FAMULI 
 125 An non heriles quoque dii, quorum animus est? 

 IOSEPH 
   Deos heriles nescio, meum scio. 

 FAMULI; 
Ergo, quod aio, nempe plus sapis, quam heri. 

 IOSEPH 
Cum heris ego sapientia haud contenderim. 

 FAMULI 
Verbo haud facis, verum solens facto facis. 

 IOSEPH 
 130 Bona verba quaeso. FAMULI: Num loqui videor mala? 

 IOSEPH 
Modestius mecum agite! FAMULI:  Nil magis volo. 

 IOSEPH 
Neque memini meritus aliter animo meo. 

 FAMULI 
Fatemur atque integritatem candidae 
Mentis tuae inque nos amorem agnoscimus. 

 135 Et quicquid ab hominibus amicis mutua 
Poscit fides, debemus affatim tibi. 
Tu namque cum primum immigrasti in hanc domum, 
Fortuna quasi tecum immigravit huc bona. 
Mitto omnigenam abundantiam rerum omnium, 

 140 Mitto annuam ubertatem agrorum et messibus 
Rupta horrea, innumeros greges mitto pecorum, 
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 JÓZEF 
Ciało, które pan kupuje, jest pańskie, dusza należy do Boga. 

 SŁUDZY  

Czy bogowie, do których należy dusza, nie są także pańscy? 

 JÓZEF  
Bogów pana nie znam, mojego znam. 

 SŁUDZY [z lekką ironią] 
Przeto jest tak, jak mówię, jesteś mądrzejszy niż panowie. 

 JÓZEF  
Nie współzawodniczyłbym z panami w mądrości. 

 SŁUDZY 
Nie czynisz słowem, masz natomiast zwyczaj czynić czynem. 

 JÓZEF 
O dobre słowo proszę. SŁUDZY: Czy wydaję się mówić złe? 

 JÓZEF 
Postępujcie ze mną łagodniej! SŁUDZY: Niczego bardziej 
nie pragnę.  

 JÓZEF  
Nie pamiętam, bym na coś innego zasłużył mą duszą. 
 
  SŁUDZY 
To prawda. Znamy uczciwość twej czystej myśli i miłość 
do nas. I czegokolwiek od zaprzyjaźnionych ludzi wymaga 
wzajemne zaufanie, w obfitości jesteśmy tobie winni. 
Skoro tylko bowiem przybyłeś do tego domu, razem z to-
bą przybył tu dobry los. Pomijam niezmierną obfitość 
wszystkiego, pomijam coroczną żyzność pól i spiżarnie 
pękające od zbiorów, pomijam nieprzeliczone stada
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Mitto auri et aeris paene cornu copiae, 
Duntaxat in rem quod facis nostrum, loquor. 
Discordiis antehac scatentem istam domum 

 145 Perpetuaque odia inter se alentem familiam 
Tu amore certare docuisti, haud iurgiis; 
Aurem tu herilem, obsessam adulatoribus, 
Tectis susurris liberasti et publicum 
Audire veritatis insuesti sonum; 

 150 Non blandiendo, verum agendo gnaviter 
Potiri herilem gratiam monstrasti iter. 
Herumque non tam dicta cum dulcedine, 
Quam facta cum virtute munerarier 
Merito tuo instituisti, ut inde nulla iam  

 155 Domus sit, ubi familia vel frequentior, 
Vel more cultiore, vel in heros fide 
Maiore, vel quae niteat elegantius 
Cernatur unumquemque hero ex aequo et bono 
Ornante. Tuque cum inter omnes principem 

 160 Facile locum teneas herumque habeas prope 
Tuum, ita tamen mentem modestam deprimis, 
Quasi ultimus nullique sis rei; neque 
Te unquam malo quisquam usus, omnes commodo, 
Unde et supra invidiam es, et omnibus viges 

 165 Carissimus iuxta atque honoratissimus. 
Idcirco et illa dicta mea nolim putes 
Animo malevolo dicta, sed quoniam te amo 
Eamque fortunam perennem tibi aveo: 
Deos colendos censeo, a quibus omnia 

 170 Bona dantur et servantur a quibus bona.  
Tu, suasionem forte si haud sequeris meam, 
Saltem profectam animo malo non existima. 

 IOSEPH 
Num quid boni vobis fit ex me, nescio. 
At si fieri aliquid benigne agnoscitis, 

 175 Id vero ego a solo Deo meo dari 
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bydła, pomijam złoto i pieniądze prawie jak z rogu obfi-
tości, mówię tylko o tym, co czynisz dla naszej sprawy. 
Ten dom przedtem pełen niezgody i służbę żywiącą do 
siebie ciągłą nienawiść ty nauczyłeś walczyć miłością, nie 
kłótniami; ty ucho pańskie oblegane przez pochlebców 
uwolniłeś od skrywanych podszeptów i przyzwyczaiłeś do 
słuchania jawnego głosu prawdy; pokazałeś drogę zdoby-
wania łaski pańskiej nie przymilnością, lecz skrzętnym 
działaniem. Sprawiłeś dzięki swym zasługom, że pan na-
gradza nie pełne słodyczy słowa, ale szlachetne czyny, tak 
że odtąd nie ma już żadnego domu, gdzie familia byłaby 
bardziej liczna albo odznaczałaby się bardziej szlachet-
nym obyczajem, albo większą wiernością wobec panów, 
albo błyszczałaby piękniej, gdy pan chwali każdego wedle 
sprawiedliwości i dobroci. I ty, choć wśród wszystkich 
łatwo zajmujesz pierwsze miejsce i pana masz niemal za 
swego, tak jednak skromnie zniżasz myśl, jakbyś był 
ostatni i nic niewart; i nikt nigdy nie doświadczył twej 
złości, wszyscy — uczynności, stąd jesteś ponad zawiścią 
najbardziej wszystkim drogi i najbardziej szanowany. Dla-
tego nie chciałbym, byś uznał, że te słowa wypowiedziałem 
nieżyczliwie, lecz ponieważ cię kocham i pragnę dla ciebie 
tego szczęścia na zawsze: uważam, że trzeba czcić bogów, 
którzy dają wszystkie dobra, którzy tych dóbr strzegą. Ty 
zaś, jeśli przypadkiem nie pójdziesz za moją radą, nie sądź 
przynajmniej, że została ona dana ze złej woli. 
 
 
 
 
  JÓZEF 

Nie wiem, czy rzeczywiście dzieje się z wami dzięki mnie 
coś dobrego. A jeśli życzliwie uznajecie, że coś takiego się 
dzieje, ja uznaję, że to pochodzi jedynie od mego Boga 
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Agnosco vosque idem velim sentire et hunc 
Solum colere, quanquam haec negotii haud ita 
Exilis est persuasio, quin non prius 
Deum doceri posse duco, quam Ipsemet 

 180 Sese sciendum insinuet aegro pectori. 
Nunc ite et illos instituto patrio, 
Quos rex colit, colite, facem donec aliam 
Vobis superior ipse Deus illuminet. 

 FAMULI 
Imus, sed animum mihi tuus sermo pupugit. 

 IOSEPH 
 185 Illi abierunt. 

Mihi nescio qua frigida formidine 
Cor obriguit, aures sonescunt, horruit 
Capillus, arcta mens, velut magni mali 
Praesaga, torpescit. Quid est aut quid me erit? 

 190 O caelites, o Rex supreme caelitum, 
Terra quasi hauriri angulisque ab omnibus 
Videre videor appeti. Paene redeo 
In vetera. Talem paene mentem illo die 
Habuisse repeto, a fratribus quum venditus 

 195 Ex libero homine servus haec in loca abii. 
Sol ipse tristius mihi quodammodo 
Lucere cernitur. Quid est aut quid me erit? 
Noctem quoque et somnum quibus cum taediis, 
Quibus cum acerbitatibus et immitibus 

 200 Insomniis exegi! Amari me a Deo 
Nimis putem, nisi pereo, quin somnium, 
Quale antea numquam, horridum, immane, asperum 
Vidi. Appetentem circiter novum diem 
Videbar in pulcherrimam quandam alitem 

 205 Mutarier, candore certantem nivi 
Aurasque penna permeabam splendida, 
Cum derepente in me cucullus impetum a 
Tergo facit formamque persequens meam 
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i chciałbym, abyście wy tak samo sądzili i Jego jedynego 
czcili, choć przekonanie kogoś o tym nie jest małym 
zadaniem, ponieważ wiem, że nie wcześniej można po-
uczyć o Bogu, nim On sam nie przeniknie do nieznają-
cego prawdy serca i nie da się poznać. Teraz idźcie i zgo-
dnie z ojczystą tradycją czcijcie tych [bogów], którym 
król oddaje cześć, dopóki sam wyższy Bóg nie rozpali 
w was innego płomienia. 

 SŁUDZY 
Idziemy, lecz twoja mowa zraniła mi duszę.  

 JÓZEF [po chwili milczenia] 
Poszli, a mnie, nie wiem, z jakiego to lodowatego stra-
chu, serce zdrętwiało, w uszach dźwięczy, włos się 
zjeżył, zatroskana myśl, jakby przeczuwając wielkie 
nieszczęście, słabnie. Co się dzieje albo co ze mną 
będzie? O niebianie, o najwyższy Królu nieba, czuję się, 
jakby mnie ziemia pochłaniała, i wydaje mi się, że 
z każdego kąta coś mi grozi. Cofam się w przeszłość. 
Przypominam sobie, że niemal to samo czułem owego 
dnia, gdy sprzedany przez braci, z wolnego człowieka 
niewolnik, wyruszyłem do tego tu kraju. Zdaje się, że 
samo słońce jakoś smutniej dla mnie świeci. Co się 
dzieje, co ze mną będzie? Z jakimi okropnościami, 
z jaką udręką i przykrymi majakami noc i sen prze-
żyłem! Mogę uznać, że aż nadto Bóg mnie kocha, jeśli 
nie zginę, gdyż zobaczyłem senny koszmar, straszny, 
przerażający, smutny, jakiego nigdy przedtem nie mia-
łem. Gdy świt się zbliżał, zdawało mi się, że zmieniam się 
w jakiegoś bardzo pięknego ptaka, białą barwą rywali-
zującego ze śniegiem, i na wspaniałych skrzydłach prze-
mierzam powietrzne przestworza, gdy znienacka napad-
ła na mnie kukułka. I podążając za moją pięknością, 
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Eo usque processit sequendo, donicum 
 210 Sub terream quandam specum me impingeret, 

Pedore ubi et squalore quassabar gemens. 
Neque sopor illud erat, sed usque expergitus 
Totis volutim contremiscebam artubus 
Gelidusque sudor membra pervolgaverat, 

 215 Guttis renidens atque lassitudine. 
Tum corripior anceps cubili et supplices 
Cum voce palmas caelitum extendo Patri 
Meliora poscens. Exque ea hora perpetim  
Torpeo animi et praesens quasi periclum horreo. 

 220 Quid est? Quid erit? Eia, eia, anime, quid proicis 
Spem? Quid fatiscis? Comprime anxitudinem! 
Vivit Dominus, ille Dominus vivit, sine 
Cuius voluntate pilus haud defluxerit 
Capiti tuo. Tun’ immerenti tibi mala 

 225 Dari, bonave bene promerenti dixeris, 
Plusve autumes laboris impostum, solens 
Quam ferre possis? Do manus, do equidem manus, 
Domine, Tuum imponere, subire esto meum. 
Vel occideris, in Te tamen fides mea. 

 230 Tu servituti mancipasti, Tu ex sinu 
Patris pusillum me abstulisti. Sit Tibi 
Laus atque honor. Tantum iuventae sis memor, 
Aetatis impotentis atque improvidae, 
Cumque mala das, tolerantiam et constantiam 

 235 Simul da. Ero aut non ero, moriar aut sospiter: 
Tibi moriar, Tibi sospiter; sim, absim, Tuus. 

 CHORUS  

 S t r o p h e  I  

Petra celebris est hic 
Quaedam, vitrea dis aqua 
Fontemque expositum urnis saxo 

 240 Iaculans supremo. 
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dotarła tu w pościgu, dopóki mnie nie wpędziła do ja-
kiejś jaskini w ziemi, gdzie trząsłem się, jęcząc w bru-
dzie i ciemności. Ów sen nie był głęboki, lecz gdy się obu-
dziłem, drżałem na całym ciele i w udręce zimny pot 
spłynął po członkach, błyszcząc kropelkami. Wtedy nie-
pewny zrywam się z łoża i błagalne dłonie wyciągam do 
Ojca niebios, i kieruję doń modlitwę, prosząc o lepszy los. 
Od tej godziny ciągle drętwieję w duszy i jakby lękam się 
bliskiego niebezpieczeństwa. Cóż to jest? Co będzie? Ejże, 
ejże duszo, dlaczego porzucasz nadzieję? Dlaczego sła-
bniesz? Zaniechaj trwogi! Pan żyje, ów Pan żyje, bez Jego 
woli włos nie spadnie z twej głowy. Czy powiedziałabyś, 
duszo, że nieszczęścia przypadają tobie niewinnej, a do-
bra dobrze zasłużonej, albo czy sądzisz, że więcej trudu 
nałożono na ciebie niż przyzwyczajona mogłabyś znieść? 
Podnoszę ręce, zaiste podnoszę ręce, Panie, niech tak 
będzie, że Twoją rzeczą jest nakładać, moją brać na barki. 
Nawet jeśli zabijesz, w Tobie jednak moja ufność. Ty 
oddałeś do niewoli, Ty zabrałeś mnie małego z ramion 
ojca. Tobie niech będzie chwała i cześć. Tylko pamiętaj, 
że młodość to wiek nieopanowany i nieostrożny. Gdy 
zsyłasz nieszczęścia, równocześnie ześlij umiejętność zno-
szenia ich i roztropność. Czy bym umarł, czy bym ocalał, 
dla Ciebie bym umarł, dla Ciebie bym ocalał; będę albo 
mnie nie będzie, zawsze Twój. 
 
 
 

 CHÓR 

 S t r o f a  I  

Jest tu pewna znana skała, bogata w czystą jak kryształ 
wodę, z jej najwyższego wierzchołka wytryska źródło do-
stępne dla dzbanów. 
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Apud hanc amica quae- 
-Dam est mea, flumineis 
Pepla liquoribus 
Tinguens superque ardua dorsa rupis 

 245 In sole aprico expoliens; ea atrum  
Nuntium mihi insusurravit. 

 A n t i s t r o p h e  I  

Sontica Iempsar ictam 
Peste aegra domi occulere 
Membra et taeniolis caput obnu- 

 250 -Bere flavum eamque 
Diem abisse tertiam, 
Muneribus Cereris 
Ambrosium os suum 
Ex quo abstinet, cor tacito dolore 

 255 Ultro exedens paeneque terminum Orci 
Saucia ante tempus appellens. 

 S t r o p h e  I I  

Anne tu, domina, ex Pane, 
Anne es concita ex Hecate? 
An turba ex Coribantum? 

 260 An Matre Montana ex multivaga? 
An te impulit feris pollens 
Dictinna libi ob iners 
Opus et habita sacra profane ira- 
-Ta? Insanit namque etiam per 

 265 Terram illa per pelagus- 
-Que urget vaga vada ventis.  

 A n t i s t r o p h e  I I  

Anne Faetiferum quisquam 
Alter vir, tuum dominum, 
Probro addicere tentat, 

 270 Furtum illius molitus thalamis? 
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Gdy u jej podnóża moja przyjaciółka zanurzała szaty 
w rzecznych zdrojach i rozkładała je na stromym grzbie-
cie skały w gorącym słońcu, taką czarną wiadomość zdra-
dziła mi szeptem. 
 
 

 A n t y s t r o f a  I  

Jempsar ugodzona zagrażającą życiu chorobą, ukrywa 
w domu zbolałe ciało i płową głowę zasłania chustą; mi-
nął już trzeci dzień, gdy powstrzymuje swe boskie usta od 
darów Cerery, gryzie się w cichym bólu i zraniona, przed 
czasem przysuwa się niemal do granicy Orku. 
 
 
 
 
 

 S t r o f a  I I  

Czy ty, pani, miotasz się za sprawą Pana? Czy za sprawą 
Hekate? Czy gromady Korybantów? Czy wędrującej 
Górskiej Matki? Czy ciebie pobudziła Diktynna, która 
włada dzikimi bestiami, zagniewana z powodu opiesza-
łego składania ofiary i świąt urządzonych nie dość po-
bożnie? Szaleje ona bowiem poprzez ziemie i  na morzach 
gna wiatrem zmienne wody. 
 
 
 

 A n t y s t r o f a  I I  

Czy jakiś drugi mężczyzna nie próbuje Fetifera, twego 
pana, oddać w moc bezwstydu, ważąc się na zły czyn w je-
go sypialni? 
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An de tuo tu inaudisti 
Non dulce tale aliquid, 
Quod te vitae saturet mox 
Vinctamque lecto animam 

 275 Nodis cruciet amaris? 
 E p o d o s  
Solet quoque aegrae propagini 
Femineae creperum malum 
Puerperii et inerti- 
-Ae excors nausea adesse, meum haec eadem 

 280 Transiit alias uterum incilans. 
Obstetricem ast caeligenam, 
Divam arcitenentem 
Artemin, adii: 
Praesto semper adiutrix cum 

 285 Divum adfuit favore. 
 A n a p e s t i  
Verum eccum pro foribus nutrix 
Hanc ipsam extra thalamum ductat, 
Horrens atra nube supercili. 
Hoc quicquid sit, discere avet mens. 

 290 Heu me! Quam vae pallida dominae 
Facies, quam illum primum florem 
Formae penitus amisisti! 
 NUTRIX 
Miseranda hominum vita et morbi 
Ter miserandi. 

 295 Quid iam faciam aut quid non faciam? 
En tibi clara ea lux, en hic aether, 
En apricum, en sol, en patulae aurae, 
Quorum cupiens unum id in ore 
Nuper habebas: surgere, linquere 

 300 Infelix stratum, procedere, 
  Vesci caelo. En, quam subito istud 
  Fastidis stratumque iterum appetis! 
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Czy ty nie usłyszałaś o swym mężu czegoś niemiłego, co 
zaraz obrzydza tobie życie i duszę przykutą do łoża dręczy 
gorzkim cierpieniem? 
 
 

 E p o d a  

Nieszczęsnemu rodowi kobiet towarzyszy zwykle zło 
niepewnego porodu i słabość, uciążliwe mdłości, te same 
rzeczy dotknęły kiedyś także mnie, gdy byłam w ciąży. 
Ale zwróciłam się do zrodzonej w niebie akuszerki, 
Artemidy, boskiej łuczniczki: wspomożycielka była 
zawsze blisko z łaską bogów. 
 
 
 
 
 A n a p e s t y  

Ale oto piastunka prowadzi ją samą na zewnątrz komnaty 
tu do nas przed drzwi, drżąc pod brwi czarną chmurą. Co 
to jest takiego, myśl pragnie się dowiedzieć. Ach, biada 
mi! Biada, twarz pani jakże blada, straciłaś zupełnie kwiat 
piękności! 
 

 PIASTUNKA [wyraźnie zmartwiona] 
Ludzkie życie godne pożałowania i choroby po trzy-
kroć godne pożałowania. Cóż jeszcze mogłabym uczy-
nić albo czego nie czynić? Oto masz, dla ciebie ten jas-
ny dzień, oto ten przestwór nieba, oto światło słonecz-
ne, oto ciepło słońca, oto otwarta przestrzeń, których 
pragnąc, to jedno miałaś niedawno na ustach: wstać, 
opuścić nieszczęsne łoże, wyjść, zażyć powietrza. Oto, 
jak nagle tym gardzisz i znów pragniesz się położyć! 



Simon Simonides Leopoliensis ∙ Castus Ioseph 
 

54

Respuis omnia, nil tibi volupe est, 
Quod adest, damnas, quod abest, poscis, 

 305 Mox quoque id ipsum horres et refugis. 
Quid iam faciam tibi, vel quid non 
Faciam? 
Aegrotem potius, quam aegrotos 
Curem, simplicior enim haec labes. 

 310 Doleas, si aegrotes; si aegro adsis, 
Et menti dolor, et manibus labor. 
Omnis vita hominum ingratissima 
Nec requies hic ulla laborum. 
Certe aliam vitam, hac potiorem, 

 315 Tenebrae offusis nubibus arcent. 
Nos tamen efflictim hanc deperimus, 
Quae sub sole hic obvia claret, 
Vitae propter inexperientiam 
Alterius rerumque supra nos 

 320 Fictisque ultro ferimus nugis. 

 IEMPSAR 
Suscipite humeris, suscipite aegram, 
Tollite fessam! Solvor nervis 
Omnibus, omnia lapsant membra. 
Fulcite caput, fulcite aegra 

 325 Colla! Rotatur mundus, currit 
Terra, cado, cado, pereo! Date mi, 
Date vestram manum! 
Suscipite meam, suscipite manum! 
Ventum facite, demite taeniam 

 330 Capiti! Gravis est, gravis est, solvite 
Crinem! Ach me, ach me! 

 NUTRIX 
Obfirma animum neque te toto 
Corpore proice, filia. 
Qui placidum sese et generosum 

 335 Morbo impertit, minus aegrotat. 
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Odrzucasz wszystko, nic nie jest dla ciebie miłe, od-
trącasz to, co jest, żądasz tego, czego nie ma, a gdy zdo-
będziesz, zaraz lękasz się i unikasz. Cóż jeszcze mam dla 
ciebie uczynić albo czego nie czynić? Lepiej niech za-
choruję sama niż miałabym się troszczyć o chorych, 
lżejsze bowiem jest to nieszczęście. Jeśli chorujesz, cier-
pisz; jeśli jesteś przy chorym, z tego i ból dla myśli, i trud 
dla rąk. Całe ludzkie życie jest bardzo niemiłe i nie ma tu 
żadnego wytchnienia od trudów. Z pewnością ciemności 
kryją za chmurami inne życie, lepsze od tego. My jednak 
giniemy z namiętności do tego życia, które tu pod słoń-
cem jest widoczne, ponieważ nie znamy innego czy rze-
czy ponad nami i dobrowolnie dajemy się unosić wymy-
ślonym błahostkom. 
 
 
 

JEMPSAR [Prawie mdlejąc] 
Podtrzymajcie ramionami, podtrzymajcie chorą, pod-
nieście wyczerpaną! Tracę wszystkie siły, osuwa się moje 
ciało. Podeprzyjcie głowę, podeprzyjcie słabą szyję! Świat 
się kręci, ucieka grunt pod nogami, padam, padam, ginę! 
Podajcie mi, podajcie wasze ręce! Trzymajcie mnie za 
rękę, trzymajcie! Powietrza, zdejmijcie chustę z głowy! 
Jest ciężka, jest ciężka, rozpuśćcie włosy! Ach, ach, 
biada mi! 
 
 
 

 PIASTUNKA [ze spokojem] 
Odwagi, córko, i nie miotaj się całym ciałem. Kto poddaje 
się chorobie spokojnie i cierpliwie, lżej choruje. My ludzie
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Ista nati lege homines sumus, 
Multa in vita perpeti oportet. 

 IEMPSAR 
Heu, quam parvi culmine tecti 
Rure in vacuo vivere servam 

 340 Dulce foret, quam fonte ex puro 
Puris lymphis sedare sitim, 
Somnumque udo gramine inire. 

 NUTRIX 
Filia, filia, quid deliras? 
Quid te oblita es, solam te istic 

 345 Reris? Ne mihi, ne, quaeso, hac in 
Turba, exsensos sermones sere, 
Qui te mentis captam infament. 

 IEMPSAR 
Age fusum mi date, qui filum 
Ducam, libet ad lumina sera 

 350 Flammae hibernae pervigilare. 
Non soli vivunt opulenti. 
Ducite nuptum me, urite faculas, 
Induite oculis crocinum flammeum. 
Servo cupio serva locari. 

 NUTRIX 
 355 Apage, obsecro, dicta indicta haec! 

Me miseram, num vere desipis? 
Nam quid tibi cum fusis dominae 
Aut quid herae cum servarum operis? 
Quid cum faculis pridem nuptae? 

 360 Me miseram, num vere desipis? 
Limphae puros latices poscis! 
Non tibi vivo saliens pumice 
Fons per mediam murmurat aream, 
Quo cupida sitim stinguere possis? 
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zrodziliśmy się takim prawem, że wiele w życiu musimy 
wycierpieć. 

 JEMPSAR [z błyskiem szaleństwa w oczach] 
Ach, biada, jakże słodko byłoby pędzić życie niewolnicy 
pod dachem małego domu w opuszczonej wsi i zaspo-
kajać pragnienie czystą wodą z czystego źródła, i zapadać 
w sen na wilgotnej trawie. 

 PIASTUNKA 

Córko, córko, dlaczego szalejesz? Dlaczego nie pamiętasz 
o sobie, sądzisz, że jesteś sama? Nie, proszę, nie 
wypowiadaj przy tych ludziach nierozumnych słów, które 
zniesławią cię jako chorą na umyśle. 

 JEMPSAR 

Dajcież mi wrzeciono, abym mogła prowadzić nitkę, miło 
jest czuwać do późnych godzin zimową porą. Nie tylko 
bogaci cieszą się życiem. Prowadźcie mnie do ślubu, za-
palcie pochodnie, zakryjcie oczy szafranowym welonem. 
Jako niewolnica pragnę być wydana za niewolnika. 
 
 

 PIASTUNKA 

Błagam, cofnij te słowa! 
[z rozpaczą] O, ja nieszczęsna, czy ty rzeczywiście postra-
dałaś rozum? Panią jesteś, na cóż ci wrzeciona, chcesz tru-
dów niewolnicy? Na cóż pochodnie ślubne dawno zaślu-
bionej? 
O, ja nieszczęsna, czy ty rzeczywiście postradałaś rozum? 
Pragniesz potoków czystej wody. Czy nie dla ciebie na środ-
ku dziedzińca szemrze źródło, skaczące po żywej skale, 
w którym z łatwością mogłabyś zaspokoić pragnienie? 
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 IEMPSAR 
 365 Signum pecori, numerum frugibus 

Libet imponere, libet occludere 
Resinis dolia, condere, promere 
Libet omne penu. Famula, o domine, 
Sim tua, sim tua serva, o famule! 

 NUTRIX 
 370 En, quale iterum dixti dictum! 
  Modo te aiebas sera ad lumina 

Fusum ducere, iam media inter 
Armenta erras numerasque pecus. 
Artem haec poscunt hariolatricem, 

 375 Certe aliquis te, filia, divum 
Vexat sanumque amputat animum. 

 IEMPSAR 
Infelix ego, quid tandem egi, 
Quo deveni, quo rationis 
Itere ex recto devia flexi? 

 380 Desipui, cecidi icta flagello 
Divum. Ach me! Ach me! 
Obnube mihi, obnube caput, mea 
Mater, oculum lacrima perpluit,  
Facies conturbata rubore est. 

 385 Ach me! Ach me! 
Si ex vitiis resipiscas, dolor est. 
Si cum vitiis vesanire 
Porro pergas, porro habeas malum, 
Praestiterit nil gnarum nilque 

 390 Oppetisse scientem. 

 NUTRIX 
Obnubo. Sic utinam mors me 
Subito obnubat. 
Nam quo vitae prolixae usus, 
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 JEMPSAR 

Mam ochotę znaczyć bydło i liczyć owoce, mam ochotę 
zamykać beczki żywicą, mam wreszcie ochotę chować 
i wydobywać całe zapasy żywności. O panie, niech się stanę 
twą służącą, o sługo, niech się stanę twą niewolnicą! 

 PIASTUNKA 

Patrz, jakie znów wyrzekłaś słowo! Dopiero co mówiłaś, 
że do późnej nocy przędziesz, a już błądzisz wśród trzody 
i liczysz stada. 

[po chwili namysłu] 

Ta sprawa wymaga wróżbiarskiej sztuki, pewnie któryś 
z bogów, córko, cię dręczy i odbiera zdrowy rozsądek. 

 JEMPSAR 
O, ja nieszczęsna, cóż wreszcie uczyniłam, dokąd zaszłam, 
dlaczego nierozumna zawróciłam z właściwej drogi? Osza-
lałam, upadłam ugodzona biczem bogów. Ach, biada mi! 
Ach, biada! Zasłoń, moja matko, zasłoń mi głowę, łza 
zwilżyła oko, twarz zmieniła się ze wstydu. Ach biada mi! 
Ach, biada! Jeśli przyjdziesz do rozumu z szaleństwa, boli. 
Jeśli dalej trwasz w szaleństwie, dalej doznajesz nie-
szczęścia, lepiej zginąć nic nie rozumiejąc. 
 
 
 
 
 
 
 

 PIASTUNKA [Zasłania chustą głowę pani] 
Zasłaniam. Oby tak śmierć mnie zaraz zakryła. Jaki bo-
wiem pożytek z długiego życia, jeśli nie taki, że przynosi 
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Nisi ut adversis pluribus instruat? 
 395 Multa tamen me docuit senium, 

Quorum volupe est vel meminisse. 
Et tu, filia, crede expertae: 
Nunquam vitium contrahere optimum 
Equidem duco, at vix humanum, 

 400 Soli etenim dii sunt sine noxa, 
Homines labimur et consurgimus. 
Quanquam surgere fit cum magno 
Morsu animi magnoque pudore, 
Surgendum tamen est potius quam in 

 405 Sorde iacendum. Haec altera tabula est: 
Post naufragium non resipiscere, 
Sed grassari per scelera in scelus 
Plusquam insanum iudico et amens. 
Porro quid virtus, quid vitium 

 410 Ignorantem velle perire 
Brutae est pecudis. 

 IEMPSAR 
Promptius ista est verbo dicere, 
O mater, quam facto ostendere. 
Durum, quod dolet, ut non doleat. 

 NUTRIX 
 415 Fateor, namque tuo ipsa dolore 

Doleo aetatemque meam contero. 
Si modus ullis est servandus 
In rebus, amicitias censeo 
Quam mediocres misceri neque 

 420 Intimam ad animae haurire medullam, 
Ut quod volupe est, sit tractabile, 
Sive intendere, sive remittere 
Libeat; verum hoc indignissimum 
Binum unam animam ferre dolorem. 

 425 Atque ego nunc ad mea privata 
  Damna tuo etiam afflictor damno. 
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więcej przeciwności? Starość nauczyła mnie jednak wielu 
rzeczy, o których dobrze jest pamiętać. A ty, córko, uwierz 
doświadczonej wiekiem: zaiste uważam, że najlepszą rze-
czą jest nigdy nie popadać w występek, ale to dla ludzi 
prawie niemożliwe, tylko bogowie są bez skazy, my upa-
damy i podnosimy się. Choć wstaje się z wielkim bólem 
duszy i wielkim wstydem, lepiej się jednak podnieść niż 
leżeć w moralnym brudzie. Drugie rozwiązanie jest takie: 
po klęsce nie przychodzić do rozumu, lecz kroczyć 
poprzez zbrodnie ku kolejnej zbrodni — to uważam za 
jeszcze bardziej szalone i nierozumne. Jest nadto cechą 
tępego zwierzęcia chcieć ginąć, nie wiedząc ani czym jest 
cnota, ani czym występek. 
 
 
 
 
 
 JEMPSAR 
Łatwiej te rzeczy mówić, o matko, niż pokazać czynem. 
Trudno, aby nie bolało to, co boli. 

 

 PIASTUNKA 
Przyznaję, ja bowiem sama boleję twym bólem i się za-
dręczam. Jeśli w jakichś rzeczach należy zachować miarę, 
to uważam, że trzeba zawierać nie nazbyt bliskie przyjaźnie 
i nie wchłaniać ich do głębi duszy, aby to, co jest miłe, 
dawało się wedle woli kształtować, czy to pomnażać, czy 
zmniejszać; zaprawdę to najgorsze jest, że jedna dusza 
podwójny znosi ból. Tymczasem ja teraz obok moich 
osobistych cierpień dręczę się także twoim cierpieniem.
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Quin vitae quoque nimium stadium 
Officere magis, quam proficere 
Habitumque bonum corporis aiunt 

 430 Frangere potius, quam stabilire. 
‘Nimium omne’ minus laudo siquidem, 
‘Ne quid nimis’, ut docti suadent. 

 CHORUS 
Mulier senex, dominae meae fidissima 
Nutrix, video quidem palam infortunium. 

 435 Verum est in obscuro, quid hoc mali siet. 
Scitari igitur ex te atque discere volumus. 

 NUTRIX 
Scitans neque ipsa scio, fateri enim abnuit. 

 CHORUS 
Neque eloquitur exordium aegritudinis? 

 NUTRIX 
Ad idem redis, silescit usque haec omnia. 

 CHORUS 
 440 Quam concidit, quam tabuit, quam marcuit! 

 NUTRIX 
Non potuit aliter tres dies cibo abstinens. 

 CHORUS 
Morbine vitio? An ita sciens ut se enecet? 

 NUTRIX 
Plane enecet; deliquium ad animi usque abstinens. 

 CHORUS 
Mira memoras. Quid herus, vel ea non percipit? 
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I owszem, mówią, że zbytnia długość życia bardziej przy-
nosi szkodę niż pomaga, a dobre zdrowie ciała raczej osła-
bia niż umacnia. ‘Wszystko nadmierne’ mniej chwalę, gdyż 
‘nic w nadmiarze’, jak doradzają mędrcy. 
 
 

 CHÓR 
Staruszko, pani mej najwierniejsza piastunko, dostrzegam 
jawne nieszczęście, ale na czym ono polega, nie wiem. 
Pragniemy więc wypytać ciebie i dowiedzieć się. 

 PIASTUNKA 
Choć wypytuję, sama nie wiem, odmawia bowiem wyznania. 

 CHÓR [ze zdumieniem] 
I nie mówi o przyczynie choroby? 

 PIASTUNKA 
Do tego samego wracasz, milczy wciąż o tym wszystkim. 

 CHÓR[z troską] 
Jak zmarniała, jak schudła, jak osłabła! 

 PIASTUNKA  
Cóż dziwnego, trzy dni powstrzymuje się od jadła. 

 CHÓR  
Czy z powodu choroby? Czy tak świadomie, by siebie 
samą zabić? 

 PIASTUNKA  
Oczywiście, by zabić. Ciągle nic nie je, aż umysł jej słabnie. 

 CHÓR  
Dziwne opowiadasz rzeczy. Co na to pan, czy tego nie widzi? 
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 NUTRIX 
 445 Occultat ipsa neque sui indicium facit. 

 CHORUS 
Quid, intuens vultum videre non potest? 

 NUTRIX 
Quid ni videat! Ast illa simulat malum aliud. 

 CHORUS 
Quin tu ipsa tormentum aliquod adhibes et mali 
Fontem elicis vel prece, vel instigans minis? 

 NUTRIX 
 450 Ad cuncta descendi, nihil potui tamen, 

Verum neque hanc vicem remittam hilum ab animo. 
Vel tu ipsa praesens ut fuas testis mihi, 
Qualem ego me heris indulgeo male habentibus. 
Age, o caput carum, prius quae dicta sunt, 

 455 Utrinque sunto indicta, tuque laetior 
Frontem explica, dimitte vero obstipum iter 
Atque adeo ego ipsa sicubi fui durior, 
Dimitto ad aliaque meliora dicta eo. 
Age, si tibi, quod dicere pudeat, dolet, 

 460 Hae feminae callent mederi feminis, 
Modo creduas illis, boni aliquid consulent. 
Sin’ ad viros quoque morbus est volgabilis, 
Eloquere, medicis ut negotium detur. 
Age, quid silescis? Esse mutam non opust,  

 465 Sed vel redargue, male si videor loqui, 
Vel si bene, bonis da locum sermonibus. 
Dice aliquid, ostende os, speci huc! Heu, misera ego! 
O feminae, frustraneus labor meus, 
Ibidem a prioribus absumus: neque enim antidhac 

 470 Verbis movebatur, modo etiam respuit. 
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 PIASTUNKA  
Ona wszystko ukrywa i się nie zdradza. 

 CHÓR  
Jak to, patrząc na twarz, nie może dostrzec? 

 PIASTUNKA 
A jakże, dostrzega! Tymczasem ona udaje inne cierpienie. 

 CHÓR 
Dlaczego ty sama nie zastosujesz jakiegoś przymusu i nie 
wydobędziesz przyczyny nieszczęścia albo prośbą, albo 
używając gróźb? 

 PIASTUNKA 
Wszystkiego próbowałam, niczego jednak nie osiągnęłam, 
a przecież tej niedoli ani trochę nie oddalam z duszy. Ty sa-
ma bądź mi świadkiem, jak ja się troszczę o chorych panów. 
[Zwraca się do Jempsar tonem ugodowym] Dalej, drogie 
dziecko, to, co zostało wcześniej powiedziane, uznajmy za 
niepowiedziane, i ty bardziej radosna wygładź czoło, zanie-
chaj uporu i jeśli gdzieś ja sama byłam bardziej surowa, 
odstępuję i przechodzę do innych, lepszych słów. Dalej 
więc, jeśli cię coś martwi, co wstyd byłoby powiedzieć,      
[wskazuje na choreutki] te kobiety potrafią pomagać ko-
bietom, tylko zawierz im, a poradzą coś mądrego. Jeśli zaś 
chorobę można powierzyć mężczyznom, mów, by zajęcie 
mieli lekarze. Dalej, czemu milczysz? Nie trzeba milczeć, 
lecz albo zaprzecz, jeśli wydaje się, że źle mówię, albo, 
jeśli dobrze, posłuchaj dobrych rad. Powiedz coś, ukaż 
twarz, spójrz tutaj!  
[Z rezygnacją, do chóru] Ach, biada, ja nieszczęsna! O ko-
biety, próżny mój trud, jesteśmy tam, gdzie poprzednio: 
i przedtem nie wzruszyła się słowami, i teraz je odrzuca.  
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Hoc quoque tibi scias, vel mari aspriorem ego 
Te iam putaro, si mori cruda obstines, 
Teque, dominumque tuum, tuosque liberos 
Prodens, quibus plagosa mox aliqua imperet 

 475 Noverca miserosque miseris tractet modis, 
Vel servoli ipsi pessime usque insultitent. 
Vel iste, qui ante te potitur nunc domo 
Iosippus. IEMPSAR: Ach me! NUTRIX: Pungit hic te scilicet. 

 IEMPSAR 
Perii, occidis me, mater, undique occidis! 

 480 De iuvene eo sit, obsecro, silentium. 

 NUTRIX 
Vide, ut sapis! Sapiens tamen dedita opera 
Servare te tibi tuisque negligis. 

 IEMPSAR 
Amo liberos, sed iactor alio turbine. 

 NUTRIX 
Verumtamen puras manus fers crimine? 

 IEMPSAR 
 485 Manus quidem purae, ast animus aerumnam habet. 

 NUTRIX 
Num inimicus aliquis conscit in te aliquod malum? 

 IEMPSAR 
Amicus exest non volentem, non volens. 

 NUTRIX 
Num Faetifer dominus facinus in te facit? 

 IEMPSAR 
Utinam ne ego illum inveniar afficiens male. 
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[Zwraca się do Jempsar bardziej stanowczo] To także wiedz 
sobie, że zdasz mi się sroższa od morza, jeśli, okrutna, 
postanowisz umrzeć, zdradzając i siebie, i swego pana, 
i swoje dzieci, którym wkrótce będzie rozkazywała jakaś 
skłonna do bicia macocha i źle się z nimi będzie obchodzić 
albo nawet marni niewolnicy będą im urągać, choćby ten 
Józef, który już teraz rządzi w domu bardziej niż ty. 
JEMPSAR: Ach, biada mi! PIASTUNKA: [do siebie] Tu cię kłuje. 

 JEMPSAR 
Zginęłam, zabijasz mnie, matko, całkiem zabijasz! Na te-
mat tego młodzieńca, błagam, nie mówmy. 

 PIASTUNKA 
Patrz, jakaś mądra! Jednak choć mądra, nie dbasz, by dołożyw-
szy starań, ratować siebie dla siebie samej i swoich bliskich. 

 JEMPSAR 
Kocham dzieci, lecz miota mną inna burza. 

 PIASTUNKA 
Ale ręce masz czyste od zbrodni? 

 JEMPSAR 
Ręce wprawdzie czyste, lecz dusza doznaje udręki. 

 PIASTUNKA 
Czy ktoś nieprzyjazny posunął się do jakiejś krzywdy 
wobec ciebie? 

 JEMPSAR 
Przyjaciel niszczy, nie chcąc, niechcącą. 

 PIASTUNKA 
Czy pan Fetifer popełnia wobec ciebie zły czyn? 

 JEMPSAR 
Oby się nie okazało, że to ja mu zło wyrządzam. 
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 NUTRIX 
 490 Quae tandem ea est acerbitas, quae urget mori? 

 IEMPSAR 
Sine me mihi nocere, tibi enim noceo nihil. 

 NUTRIX 
Non vero sino: tuum malum, meum malum! 

 IEMPSAR 
Apage, abstine manum, haec quidem est iniuria! 
 

 NUTRIX 
Vel genua tua tenuero neque dimisero! 

 IEMPSAR 
 495 Mala, o misera, tibi, si resciveris, mala! 

 NUTRIX 
Quod mihi malum maius tui quam amissio? 

 IEMPSAR 
Occidis, honori mors mihi, probro salus. 

 NUTRIX 
Cur me haec honesta postulantem non doces? 
 

 IEMPSAR 
Siquidem ex honestis machinamur turpia. 

 NUTRIX 
 500 Futura forte honesta, si narraveris. 

 IEMPSAR 
Discede, per deos! manumque omitte mi! 
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 PIASTUNKA [wyraźnie zniecierpliwiona]  

Jaka jest w końcu ta udręka, która zmusza cię do śmierci? 

 JEMPSAR 
Pozwól, bym szkodziła sobie, tobie bowiem w niczym nie 
szkodzę. 

 PIASTUNKA 
Wcale nie pozwalam: twoje nieszczęście, moim nieszczę-
ściem! [Chwyta Jempsar za rekę] 

 JEMPSAR 
Precz, weź rękę, to dopiero jest gwałt! 

 PIASTUNKA [Rzuca się do nóg pani]  
Będę więc trzymała twoje kolana i nie puszczę! 

 JEMPSAR 
O nieszczęsna, źle, źle dla ciebie, gdy się dowiesz! 

 PIASTUNKA  
Jakież zło dla mnie większe niż utrata ciebie? 

 JEMPSAR 
Zabijasz, śmierć dla mnie zaszczytem, ocalenie hańbą. 

 PIASTUNKA 
Dlaczego nie powiesz mi, skoro domagam się rzeczy 
uczciwych?  

 JEMPSAR 
Ponieważ z uczciwych czynimy szpetne. 

 PIASTUNKA [Nadal trzyma Jempsar za rękę]  
Jeśli wyjawisz, może będą uczciwe. 

 JEMPSAR 
Odejdź, na bogów, i puść moją rękę! 
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 NUTRIX 
Non fecerim, quum tu, quod oro, non facis. 

 IEMPSAR 
Iam facio, pervincis sacra hac manu tua. 

 NUTRIX 
Age, ocius fandi capesse exordium. 

 IEMPSAR 
 505 Quid ego misera dicam? Sine, ach mater, sine! 
 

 NUTRIX 
Iam pollicita, fidem cave fefelleris. 

 IEMPSAR 

Fallere fidem praestat, quam iniqua proloqui. 

 NUTRIX 
Non in bonis, sed in malis consulto opust. 

 IEMPSAR 
At non potis consilio agi labes mea. 

 NUTRIX 
 510 Nil tam mali est, quod consulens non explices. 
 

 IEMPSAR 
Rem perditam nulla explices vi consili. 

 NUTRIX 
Servantur urbes perditae vi consili. 

 IEMPSAR 
Ergo tuo tandem periculo loquar. 
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 PIASTUNKA  
Nie uczynię tego, gdy ty nie uczynisz tego, o co proszę. 

 JEMPSAR 
Już czynię, tą swoją ręką łamiesz tajemnice. 

 PIASTUNKA  
Dalej, szybciej zacznij mówić. 

 JEMPSAR  
Cóż ja nieszczęsna mam powiedzieć? Daj spokój, matko, 
daj spokój! 

 PIASTUNKA  
Już obiecałaś, bacz byś nie złamała wiary. 

 JEMPSAR  
Lepiej jest złamać wiarę, niż ogłosić rzeczy niegodziwe. 

 PIASTUNKA  
Nie w dobrych okolicznościach, lecz w złych potrzeba rady. 

 JEMPSAR  
Moje nieszczęście nie może być usunięte dzięki radzie. 

 PIASTUNKA  
Nic nie jest tak złe, byś nie mogła tego rozwiązać, zasię-
gając rady. 

 JEMPSAR  
Rzeczy straconej nie rozwikłasz żadną siłą rady. 

 PIASTUNKA  
Siłą rady ratuje się nawet stracone miasta. 

 JEMPSAR [Poddaje się]  
Więc w końcu powiem, na twą własną zgubę. 
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 NUTRIX 
  Loquere vel in periculum vitae meae. 

 IEMPSAR 
 515 Quisquis sceleris ansam dat, an scelus facit? 
 

 NUTRIX 
Pars una sceleris huius, huius altera. 

 IEMPSAR 
Quid, qui insciens occasionem dat mali? 

 NUTRIX 
Nullo tenetur crimine ignorantia. 

 IEMPSAR 
Ach me, domine, quam paene bis te vulnero! 

 NUTRIX 
 520 Num de marito quid sinistri suboluit? 

 IEMPSAR 
Etiamne tu viros putas delinquere? 

 NUTRIX 
Etiam vitia cadere puto in sanctissimos. 
 

 IEMPSAR 
Nil miri itaque, muliebre si ingenium cadat. 

 NUTRIX 
Tenerior animus, noxiae proclivior. 

 IEMPSAR 
 525 Veniam ergo mea quoque noxa iure invenerit. 
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 PIASTUNKA  
Mów, nawet gdybym miała umrzeć. 
 JEMPSAR  
Czy dokonuje występku ten, kto daje podnietę do wy-
stępku? 

 PIASTUNKA  
Jedna część występku spada na tego, druga na tamtego. 

 JEMPSAR  
A co, gdy nieświadom daje sposobność do zła? 

 PIASTUNKA  
Nieświadomość nie jest obciążona żadną winą. 

 JEMPSAR  
Ach, biada mi, panie, dwukrotnie niemal ciebie ranię! 

 PIASTUNKA  
Czy czegoś złego domyślasz się w sprawie męża?  

 JEMPSAR  
Czy myślisz, że również mężowie popełniają błędy? 

 PIASTUNKA  
Uważam, że także na najbardziej świętych spadają wy-
stępki. 

 JEMPSAR  
Przeto nic dziwnego, jeśli kobieca natura upada. 

 PIASTUNKA  
Słabsza natura, do występku bardziej skłonna. 

 JEMPSAR  
Także więc mój występek słusznie zyska przebaczenie. 
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 NUTRIX 
Non omnibus noxis venia eadem datur. 

 IEMPSAR 
Quid quaeso? Quale hoc est, amare quod vocant? 

 NUTRIX 
Suavissimum et amarissimum, filia, malum. 
 

 IEMPSAR 
Nos alteram tantum huius utimur vicem. 

 NUTRIX 
 530 Eho, tibine praeter virum cognitus amor?! 

 IEMPSAR 
Nollem agnitum, sed rapimur aestu ingratiis. 

 NUTRIX 
Quis is vel unde, crimini qui te appetit? 

 IEMPSAR 
Cuiatem eum tu dixeris iuvenem exterum? 

NUTRIX: Nostrumne Iosippum?! IEMPSAR: Loquentem te audio, 
 535 Non ipsa narro. NUTRIX: Proch dii deaeque, quid 

Ego audio? Nosterne Iosip?! Illene 
Iosippus, illud unicum delicium heri?! 
Ille oculus alter, lux, fides, columen domus! 
Functam me oportuit prius, quam haec audio. 

 540 Uno hoc die plus vivo, quam vivendum erat. 
Abite iam mihi deinceps, moribus 
Quotquot suberatis, dolosum intrinsecus 
Celatis animum corde sublesto et cato, 
Qui fronte venditare sanctimonias 

 545 Didicistis, intus agitis, aerugo mera! 
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 PIASTUNKA  
Nie dla wszystkich przewinień taka sama łaska. 
 JEMPSAR  
Cóż zatem? Czym jest to, co nazywają kochaniem? 

 PIASTUNKA  
To najbardziej słodkie i zarazem najbardziej gorzkie, cór-
ko, nieszczęście. 

 JEMPSAR  
Ja doznaję tylko tej drugiej postaci. 

 PIASTUNKA [Domyślając się]  
Oho, czy ty poznałaś miłość poza tą do męża?! 

 JEMPSAR  
Nie chciałam poznać, lecz porywa mnie żar wbrew mej woli. 

 PIASTUNKA [wyraźnie zniecierpliwiona]  
Kim jest i skąd ten, który ciągnie ciebie do występku? 

 JEMPSAR  
A czy można powiedzieć, skąd jest ten obcy młodzieniec? 

 PIASTUNKA: Czy nasz Józef?!  JEMPSAR: To ty powiedzia-
łaś, nie ja. 

 PIASTUNKA [z głębokim oburzeniem]  
Na bogów i boginie, co ja słyszę? Czy nasz Józef?! Czy ten 
Józef, ów jedyny ulubieniec pana?! To drugie oko, 
światło, wierność, podpora domu! Trzeba było, bym 
wcześniej umarła, zanim te słowa usłyszę. Żyję o ten 
jeden dzień za długo niż należało żyć. Odejdźcie już ode 
mnie wy, którzy zasłaniacie się dobrymi obyczajami, 
ukrywacie podstępną duszę w sercu słabym i przemyśl-
nym, którzy nauczyliście się pokazywać na twarzy świę-
tość, a wewnątrz macie czyste zło! 
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 CHORUS 
Et me non mediocris impetivit 
Admiratio talibus repertum 
In malis iuvenem hunc, praeire cunctos 
Qui visus mihi moribus modestis. 

 550 Ignosco sedenim, acer imperator 
  Est Amor: senibus quoque egelatis  

Cit incendia nec viros remittit. 
Quanto perniciosior iuventae est, 
Cui cor fervet et ipsa adurit aetas. 

 555 Non amem vel amem pudico amore! 

 IEMPSAR 
Aegyptiae puellae, amicum mihi genus, 
Persaepe noctis circiter meridiem, 
Quum tectus aër astricis silentiis 
Sopore corda vincit et sensus domat, 

 560 Ego quietis cassa, mente pervigil 
Animum meum speculatum in orbem misi, uti 
Me certiorem redderet, quibus modis 
Damnosa vita perditur mortalium. 
Dispexi et adverti, nihil cuiquam mali 

 565 Praeter suam sententiam atque arbitrium 
Accidere. Plurimis enim bene sapere 
Datum est… Sed hac ratione erit res clarior: 
Quae sunt bona, omnes scimus et cognoscimus, 
Nec elaboramus, alii ob socordiam, 

 570 Alii voluptatem anteponentes bono. 
Verum voluptatum genera sunt pluria: 
Ignavia quoque non caret dulcedine 
Vel ipse morbus garriendi suavis est; 
Pudor etiam cessationis mel fovet, 

 575 Geminus quidem ille: ornamen alter et color 
Virtutis, alter pestis et scabies domus. 
Quorum omnium summum decus opportunitas. 
Haec cogitans et mente firma combibens, 
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CHÓR [po chwili milczenia]  
I mnie wielkie ogarnęło zdumienie, że ten młodzieniec, 
który wydawał się skromnością obyczajów przewyższać 
wszystkich, uwikłał się w tego rodzaju sprawy. Lecz 
wybaczam, twardym wodzem jest Amor: także po roz-
grzaniu starców wznieca pożary i nie oszczędza też mę-
żów. O ile bardziej zgubny jest dla młodzieży, w której 
serce gotuje się i sam wiek pali. Niech wcale nie kocham 
lub niech pokocham przyzwoitą miłością! 
 

 JEMPSAR [do chóru]  
Egipskie dziewczęta, miłe moje, bardzo często około 
północy, gdy przestwór niebieski okryty gwiaździstą ciszą 
pokonuje serca głębokim snem i ujarzmia zmysły, ja po-
zbawiona snu, czuwająca myślą, wysyłałam moją duszę 
w świat, by zbadała i by uczyniła mnie bardziej pewną, 
jakimi sposobami ginie szkodliwe życie śmiertelników. 
Dostrzegłam i poznałam, że nic złego nikomu się nie zda-
rza wbrew jego woli i przekonaniu. Bardzo wielu ludziom 
bowiem została dana mądrość… 
[Przerywa i kontynuuje po chwili namysłu]  
Lecz powiem prościej: co jest dobre, wszyscy wiemy 
i rozpoznajemy. Nie czynimy tego, jedni z powodu gnuś-
ności, inni stawiając wyżej rozkosz nad dobro. Wiele jest 
jednak rodzajów rozkoszy: nawet lenistwo nie jest pozba-
wione słodyczy albo sama gadatliwość jest przyjemna; 
także słodycz lenistwa rośnie dzięki wstydowi, ten zaś jest 
podwójny: jeden jest ozdobą i barwą cnoty, drugi zagładą 
i sromotą domu. Największa z nich wszystkich jest spo-
sobność. Gdy rozważałam i pewną myślą chłonęłam te
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Nullum putaram tam venenum urgens fore, 
 580 Quod me inficere et ex arce rationis dare 

Pessum potesset. Dixero quoque iter meae 
Constantiae: ubi me sauciavit primum Amor, 
Considerabam protinus, qui quam optimis 
Modis sagitta liberarer ipsius. 

 585 Exinde principio tacere, habere clam, 
Vulnus tegere coepi. Quis usus linguae enim 
Aut quae fides! Quae tecta consilia foras 
Eliminans, aliena damna corrigit, 
Sibi interim non providens conscit malum. 

 590 Tum ferre placide amentiamque modestia 
Pervincere statui. Deinceps, ubi animus 
Flecti repugnat nec furor frangi potest, 
Visum optimum est mala morte luere. Cui meae 
Sententiae nulla esto contraventio. 

 595 Ita mihi sit neque lateam, faciens bene, 
Neque faciens male, teste sub multo siem. 
Scio facinus grande esse sibi molirier 
Manum, scio facinoris indignissimam 
Causam. Mulier ad haec patrans tantum nefas 

 600 Opprobrium odiumque omnium video fore. 
Sed pessimis pereat modis sanctum tori 
Consortium quaecunque princeps institit 
Scelerare et ad viros fidem extulit exteros. 
Nobilibus ex domibus datum est foedissimum 

 605 Huius mali exemplum inque vulgus proditum. 
Praestantioribus enim ubi turpia placent, 
Videntur ilico infimis pulcherrima. 
Porro odi et illas, quae pudicae grandibus 
Verbis tenus sub corde celant pessimas 

 610 Audacias, istae, o domina pontica Cypri,  
Qua fronte tandem coniugum vultus sacros 
Contra obtuentur?! Quomodo vel complices 
Sceleris tenebras non pavent atque angulos 
Ipsos domorum, forte ne vocem duint? 
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rzeczy, uznałam, że żadna trucizna nie będzie tak silna, by 
mnie mogła splamić i zrzucić z warowni rozumu. Opo-
wiem, jakimi sposobami chciałam bronić swojej niezłom-
ności: skoro tylko mnie Amor zranił, zaraz zastanawiałam 
się, jakimi najlepszymi sposobami mogłabym uwolnić się 
od jego strzały. Na początku zaczęłam milczeć, ukrywać 
ranę. Na cóż bowiem używanie języka albo na cóż nad-
mierna ufność?! Ta, która wyrzuca na zewnątrz skrywane 
myśli, cudze błędy poprawia, nie dbając o siebie, sobie 
wyrządza zło. Potem postanowiłam ze spokojem znosić 
i przezwyciężyć obłęd stosownym zachowaniem. Wre-
szcie, gdy umysł nie daje się zmienić, i szału nie można 
przełamać, najlepszą rzeczą wydawało się zło okupić 
śmiercią. Niech nie będzie żadnego sprzeciwu wobec 
mojej decyzji i niech się nie ukrywam, czyniąc dobrze, 
i niech nie mam wielu świadków, czyniąc źle. Mam świa-
domość, że wielką zbrodnią jest podnieść na siebie rękę, 
wiem, że przyczyna tego jest najbardziej niegodna. Do 
tego widzę jeszcze, że kobieta dokonująca tak strasznego 
czynu będzie osobą zhańbioną i powodem nienawiści 
wszystkich. Lecz oby zginęła w najgorszy sposób ta, która 
pierwsza postanowiła zhańbić święte przymierze małżeń-
skiego łoża i przeniosła na obcych mężczyzn swą wierność. 
Ze szlachetnych domów przyszedł najbardziej wstrętny 
przykład tego zła i rozkrzewił się wśród ludu. Gdy to, 
co szpetne, podoba się wielkim, zaraz najmniejszym 
wydaje się najpiękniejsze. Zresztą nienawidzę i tych, 
które wstydliwie dzięki wzniosłym słówkom ukrywają 
w sercu najgorsze zuchwalstwa, jakże mają czelność 
patrzeć, o morska pani Cypru, prosto na święte oblicza 
małżonków?! Jak to możliwe, że nie boją się ciemności 
— wspólniczek sromoty, i że nie boją się samych 
kątów w domach, by przypadkiem nie wydały głosu?
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 615 Haec namque me, o carae, neci nunc mancipant: 
Ne unquam virum meum inveniar urens nota 
Infamiae, neu filiis conflem nefas, 
Quos strenuos quando sine scelere extuli. 
Iuge hoc decus habeant diuque floreant 

 620 Splendore mentis, gloriosi vel meam 
Vicem nec ob matrem male in vita audiant. 
Licet quis animi maxima pollentia 
Sit praeditus, serviliter ilico tamen 
Sapiat, necesse est, si paternorum scius 

 625 Sit criminum. Hoc ferunt vel carius 
Vita esse, cui iusta atque honesta mens adest. 
Quod si accidat quandoque vulgari improbos, 
Tum tempus ac si virgo speculi in aequore 
Maculas notat vulgoque proponit palam. 

 630 Quos inter utinam ne inveniar ipsamet ego!  
Hoc ultimum non vos tamen celaverim 
Omnem meam culpam esse, iuvenem hunc criminis 
Nihil dedisse, praeter eximia quod est 
Forma; meam quin sedulo cupidinem 

 635 Pravam refugere, quod ne sitis nesciae. 

 CHORUS 

Euge, pudor, euge! Quam ubique splendidus viges 
Tuisque laudem comparas cultoribus! 

 NUTRIX 
Hera, mihi prima fronte calamitas tua  
Pavore cor expectorarat. Ast modo, 

 640 Quam vana fuerim, sentio, ita mortalium 
Secunda cogitata plus sensus habent. 
Nihil supra humanum modum, nihil supra 
Perpessa naturam es: potens in te dea 
Irruit. Amas, quid tum, quid hinc miraculi? 

 645 Volgarium hoc est plurimis mortalibus. 
Ideone vita deserenda, ideone mors 
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Mnie bowiem, o drogie, takie właśnie sprawy wydają te-
raz śmierci: by nigdy nie okazało się, że ranię męża pięt-
nem niesławy i abym nie wyrządziła krzywdy dzieciom, 
które jako szlachetne wydałam kiedyś na świat bez hańby. 
Niech nieustannie mają tę cześć i długo jaśnieją blaskiem 
umysłu, otoczone chwałą zamiast mnie i niech z przy-
czyny matki źle o nich nie mówią. Chociażby człowiek 
był obdarzony największą siłą ducha, będzie natychmiast 
rozumował w niewolniczy sposób, jeśli uświadomi sobie 
rodzicielskie występki. Mówią, że gdy ktoś posiada myśl 
sprawiedliwą i uczciwą, droższe to jest od życia. A jeśli 
kiedyś się zdarzy, że rozejdzie się wieść o niegodziwych, 
wtedy czas odkrywa skazy, jak dziewczyna na tafli zwier-
ciadła, i podaje je jawnie do wiadomości pospólstwa. 
Obym ja sama nie znalazła się wśród nich! Nie ukryję 
jednak przed wami, że cała wina jest po mojej stronie, że 
ten młodzieniec niczego złego nie uczynił, prócz tego, że 
jest wyjątkowej urody; nawet unikał skrzętnie mej nie-
dorzecznej żądzy, wiedzcie o tym. 
 
 

 CHÓR  
Brawo, wstydzie, brawo! Jak wspaniały wszędzie panujesz 
i dla twych czcicieli zyskujesz sławę! 

 PIASTUNKA [Już spokojnie, zmienia strategię]  
Pani, twoje nieszczęście na początku wyrwało mi serce 
z piersi. Tymczasem właśnie widzę, że byłam w błędzie, 
u śmiertelników lepsze jest to, co pomyślą potem. Nicze-
go ponad ludzką miarę nie doznałaś, niczego ponad 
ludzką naturę: runęła na ciebie potężna bogini. Kochasz, 
cóż z tego, cóż w tym dziwnego? To jest normalne dla 
bardzo wielu śmiertelników. I czy dlatego masz wyrzec się 
życia i czy dlatego masz umierać? 
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Obeunda? Mitte lubricam mentem tuam, 
Nimium sapis. Nimium sapere nimium malum est.  
Morbis mederi clade dura amentia est. 

 650 Si iam patrasses morte condignum nefas, 
Tamen ideo non iure mortem exposceres. 
Nunc vana cogitatio duntaxat in 
Te ebulliit. Quam si potenter viceris 
Neque te ferendam affectibus permiseris, 

 655 Bis tantidem iugi potieris gaudio. 
Iucundius periculum est evadere 
Quam nescientem omnis manere periculi, 
Cuius tibi optima iacta sunt fundamina. 
Medium medelae prope habet, aegritudinis 

 660 Quisquis genus nosse potuit, quod, filia, 
Promptum tibi est, cetera dies curaverit. 
Laudo ob oculos habere te sobolem tuam, 
Laudo malam esse nolle vel eorum vicem. 
Praeire virtutem parentes filiis  

 665 Par est. Suos sui enim aemulantur commode, 
Quanquam neque eum ego filium probaverim, 
Qui vitia potius aemulus fuat patrum 
Quam facta cum virtute. Mortales sumus 
Omnes, vicissatim bonum in vita et malum est. 

 670 Illud colere, quaerere, sequi, hoc nec audiens 
Audire, nec videns videre filius 
Debet, pius quisquis timensque deum esse vult. 
Quin saepe patrum errata magnum filiis 
Dedere stimulum ad strenue atque fortiter 

 675 Agendum, ubi animus labis impatiens supra 
Iniuriam esse et ora vulgi claudere, 
Noxasque maiorum suis virtutibus 
Obducere satagit. Quod e contrario 
Frequentius fit, optimis ex patribus 

 680 Ut pessimi sint filii et noxae merae, 
Virtute qui partam parentum gloriam 
Titulo tenus duntaxat in se transferunt, 
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Porzuć swą zwodniczą myśl, zbyt jesteś mądra. Zbyt 
wielkim nieszczęściem jest zbyt wiele rozumieć. Przy-
krym szaleństwem jest leczyć choroby śmiercią. Jeśli 
nawet już dokonałabyś czynu godnego śmierci, to jed-
nak niesłusznie domagałabyś się śmierci. Teraz tylko 
zaatakowała cię bezsensowna myśl. Jeśli ją zwyciężysz na 
miarę własnych sił i nie pozwolisz, by powodowały tobą 
afekty, dwakroć osiągniesz nieustanną radość. Przyjem-
niej jest ujść przed niebezpieczeństwem niż pozostawać 
w nieświadomości całego niebezpieczeństwa, czego naj-
lepsze podwaliny już mamy. Prawie w połowie leczenia 
jest ten, kto poznał rodzaj choroby, co, córko, jest dla 
ciebie już jasne, o resztę zatroszczy się czas. Pochwalam, 
że masz na względzie swe potomstwo, pochwalam, że 
nie chcesz dla niego złej losu odmiany. Stosowne jest, 
gdy rodzice wskazują dzieciom drogę cnoty. Swoi bo-
wiem łatwo naśladują swoich, choć nie chwaliłabym 
tego syna, który byłby naśladowcą raczej wad ojców niż 
czynów cnotliwych. Wszyscy jesteśmy śmiertelni, a w ży-
ciu na przemian nastaje dobro i zło. Każdy syn, który 
pragnie być pobożny i bogobojny, powinien to dobro 
pielęgnować, szukać go, podążać za nim, o złu słuchając, 
nie słyszeć, i widząc je, nie widzieć. I owszem, często 
błędy ojców wielką podnietę dawały dzieciom do pręż-
nego i dzielnego działania, gdy duch nie mogący znieść 
hańby, stara się być ponad niegodziwością i zamknąć 
usta ludu, a swymi cnotami zakryć przewinienia przod-
ków. Częściej zdarza się przeciwnie, że z najlepszych ro-
dziców są najgorsze dzieci i same tylko szkody, ale choć 
osiągniętą dzięki cnocie sławę przodków przenoszą na 
siebie zaledwie w tytule,   
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Ipsi nihil minus cluunt quam nobiles. 
Quo neque tuis te liberis impendio 

 685 Nimio esse sollicitam neque mori velle fas. 
Si liberali praediti ingenio vigent, 
Vel usque te cessante perstabunt boni. 
Aut cura si haec tangit nimis, quod tu, obsecro, 
Viroque, filiisque, tibique enormius 

 690 Opprobrium reliqueris, quam si necem 
Tibi ipsa consciscas?! Boni consilii opus 
Hoc scilicet putabitur! Vel impotem 
Mentis, vel actam criminum furoribus, 
Vel a marito atrociter habitam, ferent. 

 695 Erige animum et minus malum elige in malis! 

 CHORUS 
Praebere temet consulentibus bene, 
Domina, decet. Praeclara dictio tua 
Quidem est, sed huius oppido salubrior 
Magisque praesentanea ad vulnus tuum. 

 700 Sed non ferundi tempus hic sententiam 
Utra gnarius dixit, sed instandum optimis. 

 IEMPSAR 
Utinam reapse mala pati ita facile foret 
Ac suasione dicitur. Caret auribus 
Dolor altiusque sauciatae vulnus est 

 705 Mentis, mederi lingua quam verbis queat. 

 NUTRIX 
Pergis muliebriter loqui, filia, neque 
Te respicis, qua nata sorte, qua domo, 
Qua opulentia, quibus parentibus, quibus 
Donis deum, quibus propinquis, quo viro. 

 710 Sed mitto ea vel humanitus tecum loquar. 
Tun’ posse quenquam matre mortali satum 
Reris malorum ducere exsortes dies? 
Solis beatis esse divis contigit. 
Nobis hominibus una particula boni 
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nie mniej słyną niż szlachetni. Dlatego nie martw się, że 
wyrządzasz zbyt wielką krzywdę swym dzieciom, i nie 
chciej umierać. Jeśli żyją obdarzone pięknym charakte-
rem, pozostaną dobre, nawet gdy ty się zaniedbasz. Jeśli ta 
troska tak bardzo cię dręczy, jaką większą hańbę mogła-
byś, że tak zapytam, pozostawić mężowi, dzieciom, sobie, 
niż jeślibyś sama na siebie ściągnęła śmierć?! [Z ironią] 
Oczywiście uznają, że to było rozsądne! Powiedzą, żeś 
albo była nie w pełni władz umysłowych, albo że ugodził 
cię szał występków, albo mąż źle potraktował. Podnieś się 
na duchu i spośród rzeczy złych wybierz mniejsze zło! 

 CHÓR  
Pani, wypada, byś uległa tym, którzy dobrze ci radzą. 
Z pewnością wspaniała jest twoja mowa, lecz tej [wska-
zuje na piastunkę] bardziej pożyteczna i szybciej dzia-
łająca na twą ranę. Lecz nie czas tu rozstrzygać, która 
z was mówiła z większym znawstwem, lecz należy trzy-
mać się tego, co najlepsze. 

 JEMPSAR 
Oby w rzeczywistości tak łatwo znosiło się nieszczęścia, 
jak mówi się, radząc. Ból nie posiada uszu i zbyt głęboka 
jest rana zranionej myśli, by język zdołał uleczyć ją 
słowami. 

 PIASTUNKA 
Dalej mówisz po kobiecemu, córko, i nie baczysz na sie-
bie, z jakiego jesteś stanu, z jakiego rodu, jak jesteś majęt-
na, z jakich rodziców, jakimi darami od bogów, jakimi 
krewnymi, jakim w końcu mężem się wyróżniasz. Lecz 
pomijam te rzeczy i pomówię z tobą po ludzku. Czy są-
dzisz, że ktoś zrodzony ze śmiertelnej matki może spę-
dzać dni wolne od nieszczęść? Udaje się to tylko bogom 
szczęśliwym. Nam ludziom przypada jedna cząstka dobra 
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 715 Malis duobus temperata ceditur. 
Sapiens, quod aegre est, sedulo domi premit, 
Quod commodo est in publicum profert palam, 
Haec alea aliter cadere nequaquam potest. 
Fortuna quanto tua putanda facilior, 

 720 Cui plura bona collata sunt divinitus 
Quam mala, animum tantum pares, qui uti sciat. 
Plerumque satias insolentiam parit, 
Porro insolentiae exitus semper ferox. 
Illud vide, filia, tibi ne quoque fuat. 

 725 Ut conferendis in bonis faciles dii 
Sunt, ita graves plectenda in insolentia. 
Obfirma et obdura: nimia lascivia est, 
A quo bona habeas, nolle mala pati indidem 
Divumque sortem corde concupiscere. 

 730 Amans amorem frange cum prudentia, 
Morbo icta, morbum vince cum patientia. 
Vel verba quoque sunt dia, sunt magicae notae 
Sunt fortia indigitationum carmina, 
Quibus vel ipsam flammeam vim sopias.  

 735 Serum est, quod homo vir callidi quid adstruat, 
Nos feminae nisi coepimus negotium. 

 IEMPSAR 
Parce, obsecro, laudare fortunam meam, 
Ex qua nihil praeter onus et certissimam 
Pestem redundat ad me. Habere plurima, 

 740 Coli ab omnibus, abundare luxu et otio, 
Nihil manu propria vel attingere quidem, 
Nil seriae curae instituere, nil dare 
Ullo labori, aevum sed omne impendere 
Conviviis, ornatibus, spectaculis 

 745 (Ut morem habemus feminae magnatium). 
Quae tam severa mens sit inter lubricas 
Has vanitates, quae mali aliquid non trahat? 
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zmieszana z dwiema złymi. Człowiek mądry to, co bo-
lesne, skrzętnie w domu skrywa, co korzystne, wyjawia 
otwarcie wobec ogółu, ta gra żadną miarą nie może ina-
czej wypaść. Ty, której los można uważać za łatwiejszy, 
gdyż dla ciebie z nieba niejako zebrało się więcej rzeczy 
dobrych niż złych, tylko umysł przygotuj, aby potrafił 
z tego korzystać. Przesyt często rodzi niepowściągliwość, 
a rezultat niepowściągliwości jest zawsze żałosny. Bacz, 
córko, by to ciebie nie spotkało. Bogowie lekką ręką 
udzielają dóbr, ale ciężką karzą brak powściągliwości. 
Bądź silna i wytrwaj: nazbyt wielką zuchwałością jest nie 
chcieć znosić złych rzeczy od tego, od kogo posiadasz 
dobre i pragnąć w sercu losu bogów. Kochając, poskra-
miaj miłość z roztropnością, ugodzona chorobą, zwy-
ciężaj chorobę z cierpliwością. Istnieją wreszcie boskie 
słowa, istnieją magiczne znaki, istnieją silnie działające 
pieśni rytualnych zaklęć, dzięki którym uspokoisz pło-
mienną siłę. Jest późno, by mężczyzna dodał tu coś mąd-
rego, jeśli my kobiety nie weźmiemy się do działania. 
 
 
 

 JEMPSAR 
Przestań, proszę, chwalić mój los, z którego nic oprócz 
ciężaru i najpewniejszej zguby na mnie nie spływa. 
Posiadamy zazwyczaj bardzo wiele, jesteśmy szano-
wane przez wszystkich, opływamy w dostatki i czas 
wolny, niczego własną ręką nie dotykamy, o nic poważ-
nie się nie troszczymy, nie podejmujemy żadnego tru-
du, lecz całe życie poświęcamy na uczty, stroje, wido-
wiska (jak to mają w zwyczaju kobiety możnych pa-
nów). Jakiż umysł byłby tak powściągliwy, żeby wśród 
tych zwodniczych próżniactw nie ściągnął jakiegoś zła? 
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Nolim ex meo ingenio aestimare ceteras, 
Tamen profabor: quae maritis nuptum eunt, 

 750 Magis se ab illis duriter quam blanditer 
Tractari ament, damnosiores reddimur 
Enim licentia et nisi animus indies 
Gnavum aliquid habeat, quod volutet, non mora est, 
Quin tanquam in agro pinguis arvi frugibus 

 755 Non consitis herbae malignae inhorreant. 

 CHORUS 
Hera, nullum adhuc dictum audii ex te perperum. 
Hoc libere effarim tamen nullam esse tam 
Orationem conditam optimis modis, 
Quae sola per se, quod salubre est, conferat 

 760 Sine facientis ope, ergo quod faris, face! 

 IEMPSAR 
Pulchre mones, hoc scilicet cultissimas 
Evertit urbes, hoc domus pessumdedit 
Impensa dicti cura, facti incuria. 

 NUTRIX 
Tamen dolorem dicta sueta demere. 

 765 Neque mihi nunc quisquam labor praesentior, 
Sermone seu res, seu queat facto effici, 
Quam te levare pristinamque reddere 
Mentem tibi, modo ipsa temet praebeas: 
Sive hunc amorem ponere, quod optem magis, 

 770 Sive indipisci deligas. Utrumque do. 
Servare ted ego sospitem et superstitem 
Magni aestimo neque hoc mihi invidiosum erit. 

 IEMPSAR 
Hau, quid locuta, mater, es? Cave, obsecro, 
Mi tale verbum dixis, ignem quod habeat! 
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Nie chciałabym na podstawie mego charakteru oceniać 
innych kobiet, jednak powiem: te, które wychodzą za mąż, 
wolą być traktowane przez mężów twardo niż przymilnie, 
w większej bowiem swobodzie, przynosimy więcej szkody, 
i jeśli umysł z dnia na dzień nie miałby czegoś pilnego, 
czym by się zajmował, zaraz, jak na urodzajnym polu, 
jeżą się w nim chwasty, skoro nie zasiano ziarna. 
 

 CHÓR 
Pani, dotąd żadnego niewłaściwego słowa nie usłyszałam 
od ciebie. Powiedziałabym jednak otwarcie, że żadna 
mowa nie jest ułożona tak świetnie, żeby sama przez się, 
bez pomocy czynu, przekonywała do tego, co zbawienne. 
Przeto, co mówisz, uczyń! 

 JEMPSAR 
Pięknie pouczasz, wielka dbałość o słowo i zaniedbanie 
czynu doprowadziły do ruiny najwspanialsze miasta, zni-
szczyły domy.  

 PIASTUNKA 
Jednak słowa zwykły ujmować bólu. Nie mam teraz pil-
niejszego zadania niż ciebie pocieszyć, czy można tego 
dokonać słowem, czy czynem, i przywrócić tobie dawną 
myśl, tylko ty sama się temu poddaj: wybierz czy tę mi-
łość usunąć, czego bardziej pragnę, czy pozyskać. Zga-
dzam się na jedno i drugie. Najbardziej mi zależy, by 
ciebie zachować w szczęściu i przy życiu, i tego życzyła-
bym sobie najbardziej. 

 JEMPSAR 
Co takiego, co rzekłaś, matko? Bacz, proszę, byś nie mó-
wiła mi takiego słowa, które ma w sobie ogień! 
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 NUTRIX 
 775 Non, hercle, vero dico neque factum velim, 

Sed potius ausim cuncta, quam te perduim. 
 

 IEMPSAR 
Ne, quaeso, mihi fac mentionem turpium! 

 NUTRIX 
Hoc turpe honesto longe fructuosiust. 
Res ipsa melior, quae potis salvam dare, 

 780 Quam fama, cuius appetens, male oppetas. 

 IEMPSAR 
Ne, per deos (bene enim mones, sed turpia), 
Ne mihi itera haec, sat obstinatum animum gero 
Adversum amorem, ne dum honeste turpia 
Circumloqueris, eo incites, unde fugio! 

 NUTRIX 
 785 Siquidem ita polles mente certumque est pati, 

Evince, perfer, laudo criminis fugam. 
Sin minus, oboedi mihi, secunda erit haec salus. 
Sunt philtra delenifica quoque amoris mihi, 
Quorum modo in mentem quam opportune venit. 

 790 Ea cis pudoris, cis animae periculum 
Morbum levasint, tu ipsa modo non obfuas. 
 

 IEMPSAR 
Quae philtra, amabo? Ungine vel debent bibi? 

 NUTRIX 
Quid quaeris haec? Uti velis, non discere. 
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 PIASTUNKA 
Nie mówię, na Herkulesa, i nie chciałabym, by tak się 
stało, lecz raczej odważyłabym się na wszystko, niż miała-
bym ciebie stracić. 

 JEMPSAR  
Błagam, nie wspominaj mi o tym, co haniebne! 

 PIASTUNKA  
To haniebne o wiele bardziej pożyteczne jest od szlachet- 
nego. Rzecz, która może cię ocalić, jest lepsza niż dobre 
imię, o które zabiegając, giniesz. 

 JEMPSAR  
Nie, na bogów (dobrze bowiem zachęcasz, ale do szpet-
nego), nie powtarzaj mi tego, wystarczająco zdecydowaną 
mam duszę, przeciwną miłości, nie ukrywaj haniebnego 
w przyzwoitym, nie skłaniaj do tego, od czego uciekam! 

 PIASTUNKA  

Jeśli rzeczywiście tak jesteś silna myślą i jesteś zdecydo-
wana to znieść, przezwycięż, wycierp, pochwalam uciecz-
kę przed występkiem. Jeśli zaś mniej jesteś silna, bądź mi 
posłuszna, zastosujemy to drugie rozwiązanie. Mam cza-
rodziejskie leki na miłość, które w samą porę przychodzą 
mi na myśl. Bez narażania na wstyd i na niebezpieczeń-
stwo duszy usuwają one chorobę, tylko ty sama nie 
przeszkadzaj. 

 JEMPSAR  
Jakie leki, proszę? Trzeba się nimi namaścić czy je wypić? 

 PIASTUNKA  
Po co o to pytasz? Chciej użyć, nie wiedzieć. 
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 IEMPSAR 
Subtrepido, ne istud callidum nimis fuat. 

 NUTRIX 
 795 Nimis pavens, pereas nimis! Quid te abiicis? 

 IEMPSAR 
Tacitum tamen sit hoc nec in vulgus eat. 

 NUTRIX 
Mecum labor erit iste. Vosque, o unicae 
Amicae, idem adiuvate, quandoquidem bona 
Fortuna quaedam huic tempori vos hic dedit. 

 800 Amicus in periculo instar omnium est, 
Amoris in periculo periculum est. 
Ego interim abeo, ut quae scio factu optima, 
Properem domo. Vos hic mihi servate eam, 
Donec redeo. Solam esse non permittite, 

 805 Nam solitudine nihil huic nocentiust. 

 CHORUS 

 S t r o p h e  I  

Amor, dolose Amor, ingerens 
Ardorem oculis et inde ad imum 
Cor flexanimi penetrans cura! 
Ne mi advenias sinister unquam, 

 810 Neu turbator adsis. 
Non malignior est 
Vis ignium, non ullius 
Astri tuo prae veneno 
Nocente, quod manu  

 815 Saevus iaculasti. 
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 JEMPSAR  
Drżę, aby to nie było nazbyt podstępne. 

 PIASTUNKA  
Nazbyt się bojąc, nazbyt się zabijasz! Czegóż się miotasz? 

 JEMPSAR  
Cisza o tym i niech się wśród ludzi nie rozniesie. 

 PIASTUNKA  
Biorę to na siebie.  [Zwraca się do chóru] A wy, o jedyne 
przyjaciółki, wspomóżcie, skoro jakiś dobry los zesłał was 
tu w tej chwili. Przyjaciel w niebezpieczeństwie jest wszy-
stkim, niebezpieczeństwo jest probierzem miłości. Ja 
tymczasem odchodzę, aby pospiesznie uczynić w domu 
to, co wydaje mi się najlepsze. Wy zaś mi tu jej strzeżcie, 
dopóki nie wrócę. Samej nie zostawiajcie, nic bowiem nie 
jest dla niej bardziej szkodliwe od samotności. 
 

 CHÓR 

 S t r o f a  I  

Amorze, podstępny Amorze, zadający żar oczom i stąd 
wdzierający się troską do głębi serca człowieka, którego 
ogarnąłeś! Nie przychodź do mnie nigdy, przewrotny, ani 
nie sprowadzaj zamętu. Nie jest gorsza ani siła ogni, ani 
żadnej gwiazdy w porównaniu z twoją szkodliwą tru-
cizną, którą rzuciłeś, okrutny. 
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 A n t i s t r o p h e  I  
Fera inter arma periculum 
Sustinere tutius potis sim, 
Quando rapidam ungulam equorum Mars 
Stringat,1tunicam superne ahenam 

 820 Indutus rhedaque ex 
Aere conspicua 
Huc vulnera atque huc seminans, 
Quam stare contra sagittam 
Amoris illitam 

 825 Dulcedine amara. 
 S t r o p h e  I I  
Aetatem teneram 
Haec nefaria serpens 
Meam olim momordit;  
Quibus malis tum 

 830 Prostrata non iacui misera! 
Horreo hodie quoque illam 
Cladem penitusque exse- 
-Cro. Animus, pudor, os, frons, 
Virtus, fama, honor, pietas, deus, cor 

 835 Exulaverat a me. 
 A n t i s t r o p h e  I I  
Anni, anni indomiti, 
Flos iuventae animosae, 
Nihilne aggredi unquam 
Salubre scitis! 

 840 Semperne, quod breviter volupe est, 
Perpetuo in omne saeclum 
Mercabimini luctu?! 
Amor exiguam post 
Guttam mellis, improba apes, relicto 

 845 Avolat tumido ictu. 
                              

w. 819 stringat – popr. wyd.; strigat – AB (bł.) 
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 A n t y s t r o f a  I  

Łatwiej mogłabym znosić niebezpieczeństwo wśród dzi-
kiej wojny, kiedy Mars ściąga szybkie kopyta koni odzia-
ny w spiżową tunikę i z widocznego w powietrzu wozu tu 
i tam sieje rany, niż stanąć naprzeciw strzały Amora na-
sączonej gorzką słodyczą. 
 
 
 
 
 

 S t r o f a  I I  

Kiedyś mnie w młodości ukąsił ten niegodziwy wąż. Jakim 
wówczas mnie nieszczęsną powalił złem! Jeszcze dzisiaj 
drżę przed ową zarazą i w głębi serca ją przeklinam. 
Pozbawiła mnie ducha, wstydu, twarzy, podniesionego 
czoła, cnoty, dobrej sławy, honoru, pobożności, boga, 
serca.  
 
 
 
 
 

 A n t y s t r o f a  I I  

Lata, lata niespokojne, kwiecie burzliwej młodości, nicze-
go pożytecznego nigdy nie potraficie osiągnąć! Czy zaw-
sze krótką przyjemność będziecie opłacać wiecznotrwa-
łym smutkiem?! Amor, niegodziwa pszczoła, po małej 
kropli miodu odlatuje, zostawiwszy nabrzmiałe użądlenie. 
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 IEMPSAR 

Silescite, obsecro, silescite, namque iis 
Dictis recrudescit cicatrix vulneris. 

 CHORUS 
Nos haec medendo vulneri putavimus. 

 IEMPSAR 
Frustra putastis, namque vulneror magis. 

 CHORUS 
 850 Sanari ego contrariis contraria 

Putavi, amorem amoris odio et nausea. 

 IEMPSAR 
Amoris ingenium parum perspectum habes, 
Amori amoris mentio ipsa noxia est. 
Bona vel mala sit illa, tamen extemplo nocet. 

 855 Salus amoris sola fuga et oblivio. 
Quin, quicquid adversi uspiam in vita accidit, 
Id tempore atque oblivione existimo 
Solere sanari; illa demendis malis 
Constructa dicta, consilia, solacia, 

 860 Orationes, suasiones splendidae 
Nugae merae sunt, quin, dolorem confricant 
Potius et usque exasperant, quam leniunt. 
Porro methodum tempus hanc medendi habet: 
Praesentia mala instantibus, vetera novis 

 865 Excludit, interdum gravia minoribus, 
Gravioribus minora saepe pensitans. 
Magno velut mari: minorem grandior 
Fluctus quatit nec pausa tranquillo datur. 
Qui stare contra cautis in morem quiit 

 870 Dorsoque fluctus oblatrantes dispulit, 
Hunc strenuum, hunc fortem puta. Pars plurima 
Hominum, ubi quid praeter voluntatem accidit, 
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 JEMPSAR [wyraźnie zniecierpliwiona] 
Milczcie, błagam, milczcie, bowiem od tych słów otwiera 
się blizna mej rany. 

 CHÓR 
Myślałam, że to służy leczeniu rany. 

 JEMPSAR 
Źle myślałaś, jestem bowiem jeszcze bardziej zraniona. 

 CHÓR  
Uznałam, że przeciwne leczy się przeciwnymi, miłość 
nienawiścią miłości i obrzydzaniem jej. 

 JEMPSAR 
W małym stopniu rozumiesz charakter miłości. Samo 
wspomnienie kochania dla miłości jest szkodliwe, dobre czy 
złe, jednak natychmiast przynosi szkodę. Ratunek dla 
miłości to jedynie ucieczka i zapomnienie. I owszem, cokol-
wiek przeciwnego zdarza się w życiu, uważam, że zwykle 
leczy to czas i zapomnienie; te nagromadzone w celu usu-
nięcia nieszczęść słowa, porady, pocieszenia, mowy, wspa-
niałe zalecenia są czystymi błazeństwami, ba! nawet ból 
rozdrażniają i raczej ciągle pogarszają niż łagodzą. Z kolei 
czas ma taką metodę leczenia: obecne nieszczęścia usuwa 
tymi, co dopiero grożą, dawne nowymi, niekiedy ciężkie 
lżejszymi, a często lżejsze równoważąc ciężkimi. Jak na 
wielkim morzu: mniejszą uderza większa fala i nie ma 
przerwy dla ciszy. Kto zdołał stanąć naprzeciw jak skała 
i odbił od swych pleców huczące fale, tego uznaj za 
silnego, tego za dzielnego. Większość z nas, gdy dzieje się 
coś wbrew naszej woli, jest jak małe dzieci: kiedy to
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Quasi pueri parvi: caducum sicubi 
Offendimus pedem, lapidem, ubi offendimus, 

 875 Pugno insequimur, a quo ilico fugiendum erat. 
Mala namque, quo magis teruntur, magis olent. 

 CHORUS 
Prudentiam tantam tuam, domina, utinam 
Meis quoque usurpare in adversis sciam. 
Bene habet vetus dictum: ad bonum vix transitum 

 880 Dari, nisi ex malo, albaque colorem ex nigris 
Assumere atque adeo cadere summos viros 
Plerumque prodest, ut facem minoribus 
Praeluceant surgendi, eandem quum cadant 
Lapsi ruinam. Ut vel tuo exemplo mihi 

 885 Promptum sit esse cautiorem in posterum! 

 IEMPSAR 
Heu, heu, in hanc fortunam ego servata sum, 
Fierent ut in me exempla pessimae notae! 

 CHORUS 
Non pessimum hoc, gradus unde datur ad optimum. 

 IEMPSAR 
Hoc optimum libenter a me segregem. 

 CHORUS 
 890 Morbone strata sanitatem segreges?! 

 IEMPSAR 
Ego sanitatem laudo, sed quae est perpetim. 

 CHORUS 
Nil perpetim in vita datur mortalibus. 

 IEMPSAR 
Morbos tamen nunquam in bonis numeraverim. 
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trochę urażą małą stopę, gdy natrafią na kamień, rzucają 
się z pięściami na to, od czego należało natychmiast ucie-
kać. Zło bowiem, im bardziej się je atakuje, tym bardziej 
cuchnie. 

 CHÓR  
Pani, obym tę twoją wielką roztropność umiała zastosować 
także w moich przeciwnościach losu. Rację ma stare 
przysłowie: droga do dobra prowadzi tylko ze zła i to, co 
jest białe, przejmuje kolor z czarnego i pożyteczne jest, że 
znakomici mężowie upadają, aby zapalić pochodnię do 
podnoszenia się z nieszczęść mniejszym, gdyby ci z kolei 
upadli, staczając się w tę samą klęskę. Oby mnie na twoim 
przykładzie było łatwo być ostrożniejszą na przyszłość! 
 

 JEMPSAR  
Ach, biada, biada! Dla jakiego losu zostałam ocalona, by 
ze mnie brano przykłady najgorszej hańby! 

 CHÓR  
Nie jest najgorsze to, skąd wiodą schody do najlepszego. 

 JEMPSAR  
To najlepsze chętnie od siebie oddalę. 

 CHÓR  
Czy powalona chorobą oddaliłabyś zdrowie?! 

 JEMPSAR  
Ja zdrowie pochwalam, lecz takie, które jest stale. 

 CHÓR  
Nic stałego w życiu nie jest dane śmiertelnikom. 

 JEMPSAR  
Chorób jednak nigdy nie zaliczyłabym do rzeczy dobrych. 
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 CHORUS 
Morbis carere vel mederi aeque bonum est. 
 

 IEMPSAR 
 895 Minus bonum est, origo cuius ex malo. 

 CHORUS 
Maioris artis est facere bonum ex malo 
Quam nulla damna labe cassum incurrere. 

 IEMPSAR 
Hac arte gratis cuilibet concesserim. 

 CHORUS 
Gratis vel ingratis, ferenda sors tamen 

 900 Cuique sua. Quae, si bona sit, amplexanda, sin 
Mala, arte corrigenda. Tum quam maxime 
Id cogitandum neminem soli sibi 
Natum esse, sed vel ipsum in alios iugiter 
Spectare, vel spectari ab aliis mutuum 

 905 Vitamque non nisi aemulando vivier. 
Ergo magistra quando virtute gradimur, 
Non minus in alios benefici quam in nos sumus, 
Exemplar ad nostrum seipsos qui exigunt. 
Sin’ cespitare quandoque in vitium obtigit, 

 910 Nulla mora rapiendus ilico gradus 
Ex labe formandusque rectam ad regulam, 
Ne ceteros nostram vicem labi accidat. 

 IEMPSAR 
Esto, siquidem ita reris, exemplum ut aliis 
Dem, dabitur exemplum palamque docebitur,  

 915 Quantum malum in vita sumus nos feminae. 

 CHORUS 

Bonum doce potius, malae sat dicimur. 
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 CHÓR  
Jednakowym dobrem jest być pozbawionym chorób albo 
wyleczyć się. 

 JEMPSAR  
Mniejszym dobrem jest to, co początek bierze ze zła. 

 CHÓR  
Oznaką większej sztuki jest czynić dobro ze zła, niż wol-
nym od upadku nie brnąć w żadne szkody. 

 JEMPSAR  
W tej sztuce chętnie ustąpiłabym każdemu. 

 CHÓR  
Chętnie lub niechętnie, każdy jednak musi swój los 
znosić. Ten, jeśli jest dobry, trzeba z miłością przyjąć, jeśli 
zły, trzeba sposobem poprawić. Wówczas jak najwięcej 
o tym należy myśleć, że nikt tylko dla siebie się nie urodził, 
lecz albo sam ciągle na innych spogląda, albo odwrotnie — 
przez innych jest oglądany i przeżywa życie jako współ-
zawodnik. Przeto gdy kroczymy pod przewodnictwem 
cnoty, nie mniej niż wobec siebie jesteśmy dobroczyńcami 
wobec innych, którzy za naszym przykładem kształtują 
samych siebie. I jeśli kiedyś zdarzyło się popełnić błąd, 
bezzwłocznie powinien być poczyniony krok ku wyjściu 
z klęski i ukształtowany wedle słusznej reguły, aby nie zda-
rzyło się, że inni z kolei weń popadną jak my. 

 JEMPSAR  
Niech będzie, jeśli rzeczywiście tak uważasz, że mam dać 
przykład innym, dam przykład i jawnie pouczę, jakim 
złem jesteśmy w życiu my, kobiety. 

 CHÓR  
Pokaż raczej, że dobrem, złymi nazywają nas wystarczają-
co często. 
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 IEMPSAR 
Et iure sane dicimur meritissimo. 

 CHORUS 

Hau, domina, quaeso, haec verba compendi face! 

 IEMPSAR 
Compendi ego?! Quae me scio nequissimam. 

 CHORUS 
 920 Honestius de te aestima, de aliis quoque. 

 IEMPSAR 
  Non habeo me laudare, quod res est, loquor. 

 CHORUS 
Aequale vitium est praedicare summa de 
Se et ad ima se dicto suo demittere. 

 IEMPSAR 
Ligo, ligo mihi, feminae malae, malae. 
 

 CHORUS 
 925 Malas quidem haud nego, sed in quibus boni 

Pars maior, in simplo malae, in duplo bonae. 

 IEMPSAR 
Hau, parce, quaeso, talibus falsiloquiis. 
Nos ad duplum! In simplo malae! Imo in centuplo, 
Si conferantur commodis incommoda. 

 930 Nos iurgiosae, taediosae, male habitae, 
Male domitae, incicura, inexpedita gens, 
Molesta, suspiciosa, fallax, pervicax, 
Fluxae fidei, lubrici animi, oris levis; 
Contentiosae, sumptuosae, prodigae, 

 935 Saepe impudicae, saepe vendulae tori, 
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 JEMPSAR  
I najbardziej słusznie jesteśmy tak nazywane. 

 CHÓR  
Ach, pani, błagam, zważ te słowa!  

 JEMPSAR  
Zważyć?! Wiem, że jestem najbardziej występna. 
 CHÓR  
Łagodniej sądź o sobie, o innych także. 

 JEMPSAR  
Nie mam czym się chwalić, mówię, jak jest. 

 CHÓR  
Równą wadą jest wywyższać się i poniżać swą mową. 

 JEMPSAR  
Powtarzam, raz jeszcze powtarzam, kobiety są złe, na-
prawdę złe. 

 CHÓR  
Nie przeczę, że złe, lecz w nich większa część dobra, 
w jednej części złe, w dwukrotnie większej dobre. 

 JEMPSAR  
Ach oszczędź, proszę, tych kłamstw. My w dwukrotnie 
większej?! W jednej części złe?! W stu! jeśliby zestawiać 
zalety z wadami … Jesteśmy kłótliwe, wstrętne, nieuło-
żone, nieposkromione, ród dziki, trudny, przykry, po-
dejrzliwy, zdradliwy, uparty, o chwiejnej wierności, 
zwodniczej duszy, płochej mowie; szukające zwady, 
marnotrawne, rozrzutne, często bezwstydne, często 
sprzedawczynie małżeńskiego łoża, że o reszcie zmilczę.  
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Ut cetera sileam. Istud unicum bonum 
Agnosco nostrum: liberorum quod sumus 
Matres domusque posteris producimus. 

 CHORUS 
Quanquam, quod ante dixti, inesse in omnibus 

 940 Non do, tamen vel insit, istud unicum, 
Quod deinde nostrum agnoscis, omnes noxias 
Illas lepore proprio praeponderat, 
In vita enim nil liberis iucundius. 

 IEMPSAR 
Haec illecebra nempe fallax liberum 

 945 Necessitatem perferendi maximi 
Incommodi imposuit viris nosque improbam 
Mercem parandam suasit in certum malum.  
Ast seminari si hominum oportuit genus, 
Cis feminarum usum fuisset id utinam. 

 950 Praestiterat immortalium templis deum 
Tantum aut chalybis, aut aeris, auri aut divitis 
Inferre, quantum quisque deprimeret puer, 
Atque ita propagem liberum emptam tollere 
Domosque colere liberas sine feminis,  

 955 Quum pestis huius in domum introductio 
Vel inchoatur magno opum dispendio. 
Quin ipse (quod nos haud bonas liquido arguit) 
Qui protulit, qui aluit pater, procul suis 
Ex aedibus domum in alienam segregat 

 960 Additque dotem, ableget abs se ut modo malum. 
Ast qui potitus est sibi immitem feram, 
Laetatur usque, quando statuae pessimae 
Pulcherrimum ornatum apparat peplaque genus 
Omne coëmit, lapidans peculium domus. 

 965 Nec iam facultas segregandi, affinium 
Clarorum enim ergo fert vel ingratum torum. 
Aut si propinqui futiles, uxor proba, 
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To jedno dobro nasze znam: jesteśmy matkami dla dzieci 
i przedłużamy rody wszystkim pokoleniom. 
 

 CHÓR  
Chociaż nie zgadzam się, że to, co wcześniej powiedziałaś, 
tkwi we wszystkich, jednak choćby tkwiło, to owo jedyne 
nasze dobro, które znasz, przeważyło wszystkie te prze-
winienia własnym wdziękiem, w życiu bowiem nic nie 
jest milsze od dzieci. 

 JEMPSAR  
Ten zwodniczy powab dzieci nałożył na mężczyzn ko-
nieczność znoszenia największej niewygody i doradził po-
zyskiwać nas — zły towar — na pewną zgubę. A jeśli już 
należałoby mnożyć ród ludzki, oby to odbywało się bez 
udziału kobiet. Lepiej byłoby wnosić do świątyni bogów 
nieśmiertelnych tyle albo stali, albo spiżu, albo kosztow-
nego złota, ile ważyłoby dziecko, i odbierać tak nabyty 
szczep dzieci, a zamieszkiwać domy wolne od kobiet, jako 
że wprowadzenie do domu tej zarazy skutkuje już choćby 
wielką stratą majątku. Ba, nawet sam ojciec (co jasno do-
wodzi, że nie jesteśmy dobre), który spłodził, który żywił, 
oddala córkę ze swojego do obcego domu i dodaje posag, 
aby tylko odsunąć od siebie zło. Tymczasem ten, który 
zdobył dla siebie dziką bestię, cieszy się, kiedy przygoto-
wuje najpiękniejszy strój dla najgorszej istoty i skupuje 
peplosy oraz wszystkie rodzaje ubiorów, zatracając mają-
tek domu. I już nie ma możliwości oddalenia jej, więc ze 
względu na sławnych krewnych znosi nawet niemiłe łoże. 
Albo jeśli krewni są nikczemni, uczciwa żona równo-
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Tum pensat infortunium bono opprimens. 
Carere utroque aptissimum, aut ducenda si  

 970 Erit uxor, insulsa et stolida ducenda erit. 
Solertem ego odi feminam neque approbo, 
Quae sapiat ultra muliebrem sapientiam. 
Vafritiem enim facilius ingenerat Venus 
Sapientibus, stolidis stoliditas ipsa pro 

 975 Sapientia et custodia est. Cuius rei 
Illustre sim exemplum ego; dari exempla siquidem 
Tanti interest, faxo meo magno malo 
Frugi futuram quamque vel millesimam. 

 CHORUS 
Pavesco, quo evadas, domina, quove accidas! 

 980 Cui displicent enim omnia, nihil is boni 
Incogitare potest neque sibi neque aliis. 

 IEMPSAR 
Tu si hoc loci esses, ubi ego sum, aliter diceres? 

 CHORUS 
Illa tua dicta priora potius dicerem, 
Nam longe iis potiora, quae dixti modo. 

 IEMPSAR 
 985 Erras, severa et sancta dicta si putas 

Vitae severae itidem esse pignus et notam. 
Plerumque castissima loquuti, vivimus 
Turpissima et fucum facimus hominum auribus. 

 CHORUS 
Non laudo fucum, sed vel improbissimis 

 990 Concedo sermonem probum, ne duplicem  
Ad facta dictorum aggerent vecordiam. 
Tum saepe, ut aegris sanitatis mentio 
Ad sanitatem consequendam ansam dedit, 
Ita dicta cum virtute vitiosissimis 

 995 Virtutis ineundae dedere exordium. 
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waży nieszczęście, przezwyciężając je dobrem. Najbar-
dziej właściwą rzeczą jest nie posiadać jednego i drugiego, 
a jeśli trzeba będzie pojąć żonę, należy wziąć nudną i głu-
pią. Nienawidzę kobiety bogatej w pomysły i nie popie-
ram tej, która jest mądra ponad kobiecą mądrość. Wenus 
bowiem spryt łatwiej zaszczepia mądrym, głupim sama 
głupota wystarcza zamiast przezorności i rozumu. Niech 
ja będę wymownym przykładem tego; jeśli rzeczywiście 
tyle znaczy dawanie przykładów, sprawię, że w moim 
wielkim nieszczęściu będę nawet po tysiąckroć użyteczna. 
 

  CHÓR  
Drżę, dokąd zmierzasz, pani, dokąd brniesz! Ten bowiem, 
komu nic się nie podoba, niczego dobrego nie zdoła 
wymyśleć ani dla siebie, ani dla innych. 

 JEMPSAR  
Jeśli ty byłabyś na moim miejscu, inaczej byś mówiła? 

 CHÓR  
Wypowiedziałabym raczej te słowa, które wyrzekłaś 
wcześniej, daleko bowiem lepsze są od tych.  

 JEMPSAR  
Mylisz się, jeśli uważasz, że słowa surowe i wzniosłe są 
zarazem dowodem i oznaką surowego życia. Często wypo-
wiadając najbardziej niewinne, przeżywamy to, co najbar-
dziej haniebne, i stwarzamy pozór dla ludzkich uszu. 

 CHÓR  
Pozoru nie pochwalam, lecz najbardziej niegodnym po-
zwalam na uczciwą mowę, aby do czynów nie dodawali 
drugiego zła — zła słów. Wtedy często, jak chorym 
wzmianka o wyzdrowieniu daje bodziec do osiągnięcia 
zdrowia, tak najbardziej występnym cnotliwe słowa otwie-
rają drogę powrotu do cnoty. 
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 IEMPSAR 
Vitiis ego antistare iudico omnibus 
Hypocrisim et simulationem; quo mihi 
Sincera verba, vita si insincera sit? 
Potius probo malum, ut malus vivit, malum 

1000 Videri et exsecrari ab omnibus, ita enim 
Mali malos faciunt bonos, dum ipsis palam 
Male est, quam in occulto alere mentem subdolam. 
Nec mihi aliter sit, posteaquam me deus 
Quidam malevolus vel meum implacabile 

 1005 Fatum, vel obstinata vis fortunae eo 
Adegit, ut videns, sciens, ineam scelus. 
Ita videar, ita differar vulgo palam, 
Qualis palam vivo; nec est, cur obtegam aut 
Fugiam malum, ex quo aliis futura cautio est. 

 CHORUS 
 1010 Domina, potestas non potest tantum mea, 

Ut arceam vel comprimam facinus tuum. 
Hoc te tamen per dexteram tuam rogo, 
Praesente me ne quippiam ferocius 
In te audeas, unde imputari mihi quoque  

 1015 Possit tui periculi periculum. 
Sed sustine tantisper usque tibi tua 
Nutrix redeat – hanc testem habe, quicquid te erit. 

 IEMPSAR 
Quo tandem abivit illa, quo me deserit? 
Ach, mater, ach, cessare nunc non expedit. 

 CHORUS 
 1020 Quaesitum abivit philtra. Tam oblita subito es? 

 IEMPSAR 
Nugas meras, quae philtra?! Decumanis ego 
Hic interim iactor, flagellor fluctibus! 
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 JEMPSAR  
Uważam, że hipokryzja i obłuda przewyższają wszystkie 
wady; na cóż mi szczere słowa, jeśli życie jest nieszczere? 
Raczej aprobuję złego, gdy żyje jako zły, postrzegany jest 
jako zły i przeklinany przez wszystkich (w ten bowiem 
sposób źli czynią złych dobrymi, gdy im samym jawnie 
jest źle) niż gdy żywi w skrytości podstępną myśl. Niech 
inaczej nie będzie ze mną, skoro mnie jakiś bóg nieżycz-
liwy albo moje nieubłagane przeznaczenie, albo uparta 
siła fortuny zapędziła do tego miejsca, abym jawnie, 
w pełni świadoma brnęła w zbrodnię. Niech tak mnie 
widzą, niech tak o mnie otwarcie mówią, jak jawnie żyję; 
nie mam powodu, by ukrywać się albo uciekać przed 
złem. Może inni będą przez to ostrożniejsi.  
 

 CHÓR  
Pani, nie mam takiej mocy, by powstrzymać albo po-
wściągnąć twój czyn. O to jednak błagam na twoją pra-
wicę, abyś w mej obecności nie odważyła się na coś 
bardziej gwałtownego wobec siebie, przez co i mnie także 
można byłoby przypisać winę z twego niebezpiecznego 
przedsięwzięcia. Lecz powstrzymaj się tymczasem, dopóki 
nie powróci do ciebie twoja piastunka — tę miej za 
świadka, cokolwiek z tobą będzie. 

 JEMPSAR  
Dokąd w końcu ona poszła, dlaczego mnie zostawiła? 
Ach, matko, ach, teraz nie wolno zwlekać. 

 CHÓR  
Poszła poszukać miłosnych napojów. Tak nagle zapomniałaś? 

 JEMPSAR  
Czyste brednie, jakich napojów?! Mną tu tymczasem 
wstrząsają, mnie smagają wielkie fale! 
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 CHORUS 
At iam redibit, perbrevem tolera moram. 

 IEMPSAR 
Amor moram non tolerat, ach me, ach occidi! 

 CHORUS 
 1025 At iam redibit, audio sonitum pedum. 

 IEMPSAR 
Maiorem ego sonitum, misera, animi audio. 

 NUTRIX 
Quid est, quid hic factum est? Quid incensa, domina, es? 
Quid hic inornatus sibi poscit status? 

 IEMPSAR 
O mater, o mea mater, ut me deseris! 
 

 NUTRIX 
 1030 Ego desero? Quae istic cucurri prope volans? 

 IEMPSAR 
Nihili mihi tua cursio et recursio. 

 NUTRIX 
Philtra attuli, quibus tibi fiat bene. 

 IEMPSAR 
Neque philtra, neque dicta, neque iam ullam denique 
Curationem curo; quod semel animo 

 1035 Statui et recepi, id omnibus rationibus 
Audere certum est. Vosque maiorem in modum 
Quaeso et rogo, vel adiuvae sitis mihi, 
Vel ne repugnetis meae sententiae. 
Decretum enim est audire neminem neque 

1040 Illa mihi dicta, quae prius disseruimus, 
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 CHÓR  
Ależ zaraz wróci, jeszcze chwilę wytrzymaj. 

 JEMPSAR  
Miłość nie znosi czekania, ach, biada mi, ach, zginęłam! 

 CHÓR  
Już zaraz wróci, [nadsłuchuje] słyszę odgłos kroków.  
 JEMPSAR  
O, ja nieszczęsna, słyszę silniejszy jeszcze odgłos w sercu. 

 PIASTUNKA  
Co to, co tu się stało? Dlaczego, pani, jesteś rozpalona? 
Co znaczy ten nieprzystojny wygląd? 

 JEMPSAR  
O matko, o moja matko, wszystko przez to, że mnie 
zostawiasz! 

 PIASTUNKA  
Ja zostawiam? Przyleciałam tu prawie na skrzydłach! 

 JEMPSAR  
Na nic mi twoje bieganie tam i z powrotem. 

 PIASTUNKA  
Przyniosłam napoje, dzięki którym poczujesz się lepiej. 

 JEMPSAR  
Ani o napoje miłosne, ani o słowa, ani o żadne leczenie już 
nie dbam, co raz postanowiłam i podjęłam w duszy, na to 
na pewno wszelkimi sposobami się odważę. A was szczegól-
nie proszę i błagam, bądźcie mi pomocne lub nie sprzeci-
wiajcie się mej woli. Postanowiłam nikogo nie słuchać i nie 
przywołujcie mi tych słów, które wymieniłyśmy wcześniej,  
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Revocate, nam illa dicta sunt labris tenus, 
Animus fuit alibi. Scio me feminam, 
Scio dominam esse, quod volo vobis quoque 
Deliberatum sit meaque verba placide 

 1045 Admittite. Ego cum primum in hunc iuvenem oculos 
Conieci et hausi amoris ignem, rem rata  
Sum facilem et in manu mea sitam aggredi, 
Qua, ubi libitum animo foret, possem frui 
Ipsumque iuvenem, sicubi id rescisceret, 

 1050 In parte non parva beatitudinis 
Ducturum amari ab hera et rogari. Tempore 
Itaque aucupato, adorta solum, detuli 
Cupidinis meae voluntatem palam – 
Que fassa postulavi. At ille, ferreus 

 1055 An fatuus, incertum, an ratus fidem suam 
A me experiri vel peti in periculum, 
Repulit volentem, quin severioribus 
Hortatus ad modestiam est sermonibus. 
Qua me fuisse mente tum putabitis? 

1060 Aut quid animo volutasse? Non tamen adeo 
Fui maligna, quin secundo et tertio 
Scelestum adirem – passa identidem grave 
Repudium. Egone me ita misere frustrarier? 
Egone me deludier gratis sinam?  

 1065 Meon’ periculo, ille sanctimonias 
Impune venundet suas iocumque me 
Sibi habeat impurissimus?! Quasi innocens 
Quasique mulieris insciens sit, qui alicubi 
Diobolarias apud lupas suam 

 1070 Obscenitatem prostituit. Ach me, illene 
Mihi hoc negarit? Ubi melius et tutius 
Potuit locare: servulon’ ego improbo 
Preces meas obtruserim? Cuius preces 
Nec vir, nec hominum quispiam unquam inaudiit. 

 1075 Verum esto, petii, sed domina, sed petii hera, 
Neque potui forsan adeo demittere 
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słowa bowiem są tylko na ustach, duch był gdzieś indziej. 
Wiem, że jestem kobietą, wiem, że jestem panią; chcę, 
abyście wy także wzięły to pod uwagę i moje słowa spo-
kojnie przyjęły. Skoro tylko zwróciłam oczy na tego mło-
dzieńca i wchłonęłam ogień miłości, sądziłam, że zabie-
ram się do rzeczy łatwej i ode mnie zależnej, z której, 
gdyby podobało się sercu, mogę korzystać, i sam mło-
dzieniec będzie odczuwał niemałe szczęście, jeżeli się 
dowie, że pani go kocha i do siebie prosi. Przeto w od-
powiedniej chwili zwróciłam się do niego, przedstawiłam 
mu wolę mej żądzy i otwarcie zażądałam tego, co wy-
znałam. Tymczasem on — niepewne — czy nieugięty, czy 
głupi, czy sądząc, że badam jego wierność lub wystawiam 
na próbę, odrzucił moje pragnienia, ba, nawet zachęcał 
bardziej surowymi słowami do obyczajnego zachowania. 
Rozumiecie, co wtedy czułam? Albo co myślałam w duszy? 
Nie znienawidziłam jednak tak bardzo, by drugi i trzeci raz 
nie prosić niegodziwca — również zniosłam ciężką od-
mowę. Czy mam pozwolić, by tak mną żałośnie wzgar-
dzono czy drwiono bez odpłaty? Czy na moją zgubę 
miałby ów bezkarnie wystawiać na pokaz swą niewinność 
i najbardziej nieczysty robić sobie ze mnie zabawkę?! Niby 
niewinny i nieznający kobiety miałby być ten, kto ponoć 
korzystał z usług nierządnic oddających się za dwa grosze. 
Ach, biada, czyż on mi tego odmówił, choć lepiej i bez-
pieczniej było ulec? Ja narzucałam się niegodziwemu nie-
wolnikowi? Ja, której próśb nie słyszał nigdy mąż i żaden 
z ludzi. Dobrze, niech będzie, prosiłam, lecz jako pani, 
lecz jako pani prosiłam, i nie mogłam może do tego 
stopnia się zniżyć, 
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Animum atque servilis animus deposceret. 
Rarum est amore a femina virum appeti 
Neque prostitutas inter hoc inveneris, 

 1080 Quanto profectum a domina inertem in servolum 
Insuetum inauditumque habebitur magis! 
Voluisset ille forsan et concederet, 
Sed forte ego imperiose id ambivi et animum 
Rerum incapacem maximarum absterrui. 

 1085 Submissio atque blanditia coagulum est  
Amoris aequalesque gaudent aptius. 
Itaque priusquam quicquam acerbius in eum 
Consulo, aliam viam movere omneque genus 
Demissionis et precum statui ingredi 

1090 Atque huius ergo occasionem publicae 
Solennitatis aucupavi, sola cum 
Solo ut domi relicta commodius meum 
Propositum inirem eaque causa falsam eam 
Finxi aegritudinem, nisi quod amor omnium 

 1095 Morborum et aegritudinum longe instar est. 
Totamque familiam abdicavi ex aedibus, 
Ut et ille tutius mihi fidere et ego 
Animo meo tranquillius possem obsequi. 
Nunc in tua opera praecipua spes, nunc tuam 

 1100 Fidem patere, nunc benevolentis animi 
Specimen dari, nunc studia, nunc officia, nunc 
Consilia vetera promi oportet. Si mea 
Non temere dicta mater olim es, si tuo 
Nutrita lacte, si tuis a parvola 

 1105 Vere manibus educta in hanc crevi indolem, 
Si denique esse et vivere et salvam domum hanc  
Incolere me vis, neque suasionibus 
Iam ullis mihi obstrepe, neque ab incepto avoca. 
Fixum, receptum, constitutum est, iam nihil 

 1110 Admittere adversarium placito meo. 
Quod ista per genua tua, per dexteram, 
Per hos mihi carissimos canos tuos, 
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jak tego potrzebowałaby niewolnicza dusza. Rzadko się 
zdarza, że kobieta zaczepia mężczyznę dla miłości, nie 
znajdziesz tego nawet wśród nierządnic, a o ile bardziej 
takie działania pani wobec gnuśnego niewolnika uznają 
za nadzwyczajne i niesłychane! Ów może by chciał i zgo-
dziłby się, lecz ja prosiłam o to rozkazująco i odstra-
szyłam duszę niezdolną do wielkich rzeczy. Uniżenie się 
i przymilanie są łącznikiem miłości i równi bardziej są 
szczęśliwi. Przeto zanim postanowię coś surowszego wo-
bec niego, zdecydowałam podążyć inną drogą i podjąć 
wszelkie próby uniżania się i wszelkie rodzaje próśb. 
Przeto czatowałam na okazję tej publicznej uroczystości, 
abym pozostawiona z nim sam na sam w domu, łatwiej 
mogła zrealizować swój plan, i z tej przyczyny udawałam 
fałszywą chorobę, jako że miłość w dużym stopniu przyj-
muje postać wszystkich chorób i dolegliwości. I całą fa-
milię odesłałam z domu, aby i on mógł łatwiej mi zaufać, 
i abym ja mogła spokojniej zrealizować swój zamysł. 
[Zwraca się do piastunki] Teraz w twoim działaniu szcze-
gólna nadzieja, teraz należy, byś pokazała swą wierność, 
teraz byś dała dowód życzliwej duszy, teraz trzeba 
podjąć starania, teraz obowiązki, teraz dawne rady. Jeśli 
nie przypadkiem nazwałam cię kiedyś moją matką, jeśli 
karmiłam się twym mlekiem, jeśli piastowana na twych 
rękach prawie od malutkiej wyrosłam do tej tu postaci, 
jeśli wreszcie chcesz, abym była i żyła, i zamieszkiwała 
ten ocalony dom, nie przeszkadzaj mi już żadnymi na-
rzekaniami, nie odciągaj mnie od tego, co zamierzam. 
Zdecydowałam, przyjęłam, postanowiłam już nic przeciw-
nego nie dopuszczać do swego przekonania. [Rzuca 
się do nóg piastunki, chwyta jej dłoń] Na te twoje kolana, 
na prawicę, na te twoje najdroższe mi siwe włosy, 
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Per quicquid ex me dulce fuit unquam tibi, 
Oro, obsecro, obtestor, iuva, quantum potes, 

 1115 Miseresce denique! NUTRIX: Quo is, quo abis? Quo te abripis, 
Domina? Heu senectam! Heu pessimam aetatem meam! 
In hocne ego servata vixi opprobrium?! 
Quid faciam, amicae? Audebit illa perperum 
Aliquid, nisi obsisto, nec obsistere satis 

 1120 Queo. In iuventa, qui malum putant mori, 
Male computant. Quo plura vivas saecla enim, 
Plura videas, plura facias mala. Optimum 
Aut non oriri, aut ilico exortum mori. 

 CHORUS 

 S t r o p h e  I  

Superum quis nunc potens 
 1125 Humanam eripiat mihi 

Formam generique avium 
Compositis ad bracchia pennis 
Adscribat, ut vel columba, 
Vel hirundo querula sim? 

 1130 Illicet pernicibus excita alis 
Hominum fugiam coetum 
Secessusque remotos 
Silvarum incola praepes 
Cum lupis aut cum leaenis 

 1135 Concelebrem. Quid enim 

 A n t i s t r o p h e  I  

Hominum consortio 
Structum est perniciosius? 
Natus licet indole sis 
Magnanima sanctique tenace 

 1140 Coepti nec usquam caducum 
Animum sponte violes,  
Plurima invito tamen, hinc et inde 
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na to, ile kiedyś miałaś dzięki mnie słodyczy, proszę, za-
klinam, błagam, pomóż, ile tylko możesz! Zlituj się wre-
szcie! [Puszcza piastunkę i odchodzi] 

 PIASTUNKA [Woła za oddalającą się]  
Dokąd idziesz? Dokąd odchodzisz? Dokąd porywasz się, 
pani? [Do siebie] Ach, biada! O moja starości! O moje życie 
przeokropne! Czy żyłam, by doczekać tej hańby?! [Do 
chóru] Co mam czynić, przyjaciółki? Ona odważy się na 
coś niewłaściwego, jeśli nie stawię oporu, skutecznie zaś 
oprzeć się nie zdołam. Źle myślą ci, którzy uważają, że nie-
szczęściem jest umrzeć w młodości. Im więcej żyjesz lat, 
tym więcej widzisz i więcej czynisz zła. Najlepszą rzeczą 
jest albo się nie rodzić, albo zaraz po urodzeniu umrzeć. 

 CHÓR 

 S t r o f a  I  

Któż z potężnych bogów mógłby mi teraz zabrać ludzką 
postać i przyczepiwszy pióra do ramion dołączyć mnie do 
rodu ptaków, abym żaliła się jak gołębica albo jaskółka? 
Poruszając się szybko na skrzydłach, opuściłabym grono 
ludzi, jako ptak-mieszkaniec lasów przebywałabym razem 
z wilkami albo z lwicami w oddalonej samotni. Cóż 
bowiem 
 
 
 

 A n t y s t r o f a  I  

bardziej szkodliwego ustanowiono niż wspólnota ludzi? 
Choćbyś urodzony z wielkodusznym charakterem i wy-
trwały w świętym postanowieniu nigdy z własnej woli nie 
zhańbił skłonnej do upadku duszy, te jednak najliczniej-
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Scelerum genera illudunt, 
Turba emissa forensi. 

 1145 Quin speres minus unde, 
Assilit damnum inde et ignis 
Suppositus cineri 

 E p o d o s  I  

Fraudulento improvidos suc- 
-Cendit: hoc supina corda 

 1150 Non doceas facile, 
Qui posse vivi non putant,  
Nisi ad superbi purpureum latus 
Herois, aulae in misero strepitu, 
Mensae mancipia et cibi. 

 1155 Quos inter, ut paludum 
Circa fluenta putrida 
Acre genus vesparum, examina 

 S t r o p h e  I I  

Scelerum nimbos rotant 
Morsuque obvia corpora 

 1160 Quaeque involitant strepero. 
Nam iuvenem fata hunc voluissent 
Seorsim casa in paupere igno- 
-Bile saeclum trahere, vis 
Tanta noxae nunquam in eum ingruisset. 

 1165 Utinam effugiat magnam 
Labem, possible at non  
Est, pestis domini quum 
Dant fenestram, quin per illam 
Transiliant famuli. 

 A n t i s t r o p h e  I I  
 1170 Potuit qui absistere 

Lapsu, non hominem hunc ego 
Dicam, sed superum ex genere. 
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sze rodzaje zbrodni rodzących się w tłumie, choć nie 
chcesz, stąd i zowąd mamią. Nawet skąd mniej byś się 
spodziewał, stamtąd właśnie wyskakuje występek i ogień 
podłożony pod zwodniczym popiołem 
 

 E p o d a  I  

zapala nieostrożnych: nie przekonasz łatwo o tym ludzi 
o sercach dumnych, którzy uważają, że nie da się żyć ina-
czej, jak tylko przy purpurowym boku pysznego magnata, 
w nieszczęsnym zgiełku dworu, jako niewolnicy stołu 
i jadła. Wśród nich, jak ród kąśliwych os wokół cuchną-
cych bagien, roje 
 
 
 
 

 S t r o f a  I I  

występków kręcą się chmarami i wszystkie napotkane cia-
ła atakują z brzęczeniem. Gdyby bowiem losy chciały, aby 
ten młodzieniec gdzieś z dala w biednej chacie pędził ży-
wot nieznany, nigdy tak wielka siła występku nie zwali-
łaby się na niego. Oby uniknął wielkiej klęski, tymczasem 
nie jest to możliwe, ponieważ panowie otwierają okno 
zguby, aby przez nie przeskakiwali słudzy. 
 
 
 
 

 A n t y s t r o f a  I I  

Tego, kto zdołał uniknąć upadku, nie nazwę człowiekiem, 
lecz kimś z rodu bogów. 
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Legibus his nam conciliata 
Quum vita sit, degere alter 

 1175 Opera absque alterius ut 
Non queat, sed pars domini atque dites 
Geniti, tenui censu 
Servi pars habeamur. 
Plebs a dite fovetur, 

 1180 Dives a vulgo tuetur, 
Fitque ita subsidii 

 E p o d o s  I I  

Mutuum vinclum gregatim 
Vivere omnibus coactis. 
Magnum operae pretium 

 1185 Pervincit is, qui Syrtibus 
In hisce fido remige consilii 
Tranare tristes scelerum scopulos 
Pertendit liquidumque iter 
Virtutis integra instat 

 1190 Rate. Enatandum caute enim est 
Saxa, ubi lymphae celant, perfida. 

 NUTRIX 
Mensas deorum, quae feruntur splendidae, 
Non mutem ego hodie prae hoc, quod aspexi modo. 
O omnium unquam, quae quidem oculis viderim, 

 1195 Spectaculum sanctissimum et gravissimum! 
Non me senectae, aetatis, utut est improbae  
Ac permolestae, paenitet neque tandiu 
Traxisse vitam taedet unum ob hunc diem; 
Vel moriar, haud merens domos visam inferum. 

 1200 Tantum, tam inauditum pudorem, tam ratam 
Mentem, tam inevictam fidem vidisse me! 
Virtus, honorum, o domina Virtus omnium, 
Quanta est potestas, quanta maiestas tua! 
Tu cui ades, per ignium, per ensium 

 1205 Aciem obviam securus iter invenerit. 
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Gdyż życie zostało ustanowione tym prawem, że jeden 
nie zdołałby istnieć bez pomocy drugiego, lecz w części 
jesteśmy uważani za urodzonych panów i bogaczy, 
w części za niewolników o nieznacznym majątku. Lud jest 
otaczany opieką przez bogacza, bogacza strzeże lud 
i w ten sposób powstaje 
 
 
 
 E p o d a  I I  

wzajemny węzeł pomocy, jako że wszyscy zostali zmu-
szeni żyć gromadnie. Wielką nagrodę zdobywa ten, kto 
w tych Syrtach stara się ominąć straszne skały zbrodni, 
z wiernym wioślarzem dobrej rady i przejrzystą drogą 
cnoty zdąża na nienaruszonym okręcie. Należy bowiem 
ostrożnie omijać zdradliwe skały, gdy skrywają je wody. 
 
[Przybiega piastunka, opowiada z przejęciem i z wypieka-
mi na twarzy] 
 

 PIASTUNKA  
Nie zamieniłabym dzisiaj stołów bogów, które uchodzą za 
wspaniałe, na to, co właśnie zobaczyłam. Był to obraz naj-
świętszy i najbardziej doniosły ze wszystkich, jakie kiedy-
kolwiek oglądałam na oczy. Nie żal mi mojego starczego 
wieku, choć jest zły i bardzo uciążliwy, i nie sprawia mi 
przykrości tak długie życie z powodu tego właśnie dnia; 
niechbym nawet umarła, bez smutku odwiedziłabym sie-
dziby podziemnych bogów. Widziałam tak wielką, tak 
niesłychaną wstydliwość, tak stałą myśl, tak niezłomną 
wiarę! Cnoto, Cnoto, pani wszystkich zaszczytów, jak 
wielka jest twoja moc, jak wielki jest twój majestat! Komu 
ty pomagasz, bezpieczną znajdzie drogę przez płomienie, 
pośród ostrych mieczów. 
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 CHORUS 
Obsecro, quid factum est? Animi enim pendeo. 

 NUTRIX 
Facinus, puellae Aegyptiae, facinus supra 
Hominum fidem vidi supraque memoriam! 

 CHORUS 
Num periit ille iuvenis aut dominae male est? 

 NUTRIX 
 1210 Salva domina est et iuvenis ipsus salvus est. 

 CHORUS 
Respiro utrique enim nimis timui male. 

 NUTRIX 
Tantamne virtutem cadere mortalium 
In quempiam! Iuventa, pervicax mea 
Iuventa, quam te pessimam transegi ego. 

 CHORUS 
 1215 Obsecro, fare, quicquid hoc factum intus est. 

 NUTRIX 
Fabor, sed impudentiamne in hera magis 
Demirer anne in iuvene sanctimoniam? 
Stupesco tota, nec scio, unde exordium 
Sermonis insequar. Nam ubi primum attigit 

 1220 Thalamum, ubi sese collocavit in toro, 
Verbis venustis blanditer me primitus 
Appellat atque postulat, parcerem animo 
Aegro illius, lacrimasque fundit quam ampliter 
Peccare se invitam neque satis scire, quid 

 1225 Se fiat; hocque velle maxime, ut malo 
Absistat, idque serio gaudere, quod 
Tam pertinacem ingressa amoris ludum, ita 
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 CHÓR [równie przejęty ] 
Proszę, co się stało? Jestem w niepewności. 

 PIASTUNKA  
Wypadek, panny egipskie, wypadek widziałam niesły-
chany! 

 CHÓR  
Czy zginął ów młodzieniec albo z panią źle? 

 PIASTUNKA  
Ocalona pani i sam młodzieniec nietknięty. 
 
CHÓR [Z ulgą] 
Wraca mi tchnienie, nazbyt bowiem się bałam o jedno 
i drugie. 

 PIASTUNKA  
Tak wielka cnota przypada w udziale komuś spośród 
śmiertelnych! Młodości, moja zuchwała młodości, bardzo 
źle ciebie przeżyłam. 

 CHÓR  
Błagam, mów, cokolwiek stało się w domu. 

 PIASTUNKA  
Powiem, lecz czy bardziej mam się dziwić bezwstydowi 
pani, czy świętości młodzieńca? Zdumiewam się cała, nie 
wiem, od czego zacząć. Skoro bowiem tylko doszła do 
komnaty, gdy ułożyła się na łożu, najpierw mnie wzywa 
pochlebczo pięknymi słowami i żąda, bym miała litość 
dla jej chorej duszy, i łzy wylewa obficie, że grzeszy wbrew 
woli, i że nie dość dobrze wie, co się dzieje, i tego naj-
bardziej chce, aby odstąpić od zła. I z tego się cieszy, że 
rozpocząwszy tak zaciętą grę miłości, znalazła nauczyciela
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Ludi magistrum nacta plane ferreum, 
Obnoxiamque illi esse, verum linquere 

 1230 Subito furorem non valere omnemque spem 
Salutis eius ponere in prudentia. 
Persuadet insuper, intro ut ipsum accerserem. 
Quem ego pavorem, quem pudorem, dum voco, 
Illius observavi in ore! Quam ad meam 

 1235 Vocem profatam palluit perque horruit. 
Venit tamen subnubilo qualis die 
Nimbo impeditus purpurascens Lucifer. 
Ut adstitit, ut accersionis mititer 
Perquaesiit causam, illa qualis prima nix, 

 1240 Vibrante solis igne tacta, languida 
Illius aspectu liquuit inque gemuit. 
Penitis gravem urgens spiritum ex praecordiis 
Effata tandem: ‘Ago habeoque tibi gratiam, 
Iosippe, languenti mihi quod adsies. 

 1245 Utinam referre essem potens tuque sineres. 
Obsequium amicos experitur, sed quoad 
Vita mihi, cogita tibi me obnoxiam. 
Nunc, quid te opus facto velim, sic accipe, 
Verum huc adesdum propius, ut in aurem loquar’. 

 1250 Hic ille, ceu petita ad aram victima, 
Cunctatus, immoratus accessit tamen. 
Ast illa, velut accipiter, ales letifer, 
Alto columbam consequutus aethere, 
Dextra prehendit sicque dicto effervuit: 

 1255 ‘Iam te teneo, proterve, iam te hostem meum 
Potita capio vel ambio potius capi, 
Velis modo ipse. Quid tibi me supplicem 
Toties refugis? Aegram quid usque animam enecas, 
Crudelis? Ulla si tibi observantiae 

 1260 Mihi debitae scintilla foret, ipsissima 
Superbia totus nisi intumesceres, 
Primis precibus olim haud repugnasses meis 
Idque vel herili dignitati cederes 
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gry niemal nieugiętego, i że jest jemu podległa, lecz że nie 
ma siły uwolnić się nagle od szaleństwa, i że całą nadzieję 
na ocalenie pokłada w jego roztropności. Nadto przeko-
nuje, abym go wezwała. Jaki strach, jaki wstyd zauwa-
żyłam na jego obliczu, gdy wołałam! Na dźwięk mojego 
głosu pobladł i aż zadrżał. Przyszedł jednak jak czerwie-
niejąca jutrzenka owinięta obłokiem w trochę pochmurny 
dzień. Gdy stanął, gdy łagodnie zapytał o powód wezwa-
nia, ona stopniała na jego widok jak pierwszy śnieg do-
tknięty połyskującym ogniem słońca i westchnęła. Tło-
cząc zaś ciężkie tchnienie z głębi piersi, w końcu powie-
działa: [naśladuje zbolały głos Jempsar] „Dziękuję i mam 
dla ciebie wdzięczność, Józefie, że mnie osłabionej przy-
chodzisz z pomocą. Obym była w stanie odpłacić, a ty 
obyś pozwolił. Usługa wystawia na próbę przyjaciół, lecz 
jak długo będę żyła, wiedz, że jestem zobowiązana wobec 
ciebie. Teraz posłuchaj, czego chcę, abyś koniecznie to 
zrobił, ale tutaj bliżej podejdź, abym mogła powiedzieć do 
ucha”. Tu ów, jak zwierzę ofiarne prowadzone do ołtarza, 
ociągał się, w końcu jednak zbliżył się, zwlekając. Wtedy 
ona, jak jastrząb, ptak śmierć niosący, dopada gołębicę 
w wysokim eterze, chwyciła go prawą ręką i uderzyła w te 
słowa: [naśladuje szaleństwo i determinację w głosie Jemp-
sar] „Już cię mam, zuchwalcze, już ciebie, mego wroga, 
chwytam albo raczej staram się być schwytaną, zechciej 
tylko sam. Dlaczego wciąż uciekasz, gdy kornie błagam? 
Dlaczego dręczysz ciągle chorą duszę, okrutny? Jeśli miał-
byś jakąś iskierkę należnego mi szacunku, gdybyś się nie 
puszył w najprawdziwszej pysze, nie oparłbyś się moim 
pierwszym prośbom i albo ustąpiłbyś z szacunku dla pani,
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Vel amoris efflictae dares vehementiae. 
 1265 Qua urgente heram me oblita ad haec vilissima 

Abiecta verba devoluta sum tibi. 
Ergo sapi illatamque contumeliam 
Praesente studio redime; sive enim mihi 
Diffisus, aut iterum rogari impensius 

 1270 Volens, cupitum distulisti tamdiu.2  
Iam facio id ipsum, quam antea accuratius, 
Constansque eodem sto voluntatis gradu, 
Ut nulla subsit suspicio animi mei, 
Eamque nuperam aegritudinem tibi 

 1275 Finxi, tibi decubui; utut meritus, tua 
Utere vel uti sine neque dubita sciens; 
Malisque amicam et benevolam lucrarier, 
Quam odiis perennibus, nisi ilico caves. 
Sequacem et ultricem? Neque enim eam animi mei 

 1280 Oblationem impune committam fore, 
Vel ipse vir, dominus meus, cui, pervice, 
Tu emptitius es, faxo, meam hanc iniuriam 
Tuo capite vindicet heramque me tibi 
Ostendat.’ Hoc dicto interim effusissime 

 1285 Collacrumavit et quasi toro adflectier 
Iuvenem sategit. At ille, ceu saevo mari 
Saxum sonoris oblatratum fluctibus 
Rigidus reflexit, vultu et habitu masculam 
Quandam undecunque praeditus minaciam 

 1290 Oculumque pernicem, modo ad me, modo ad eam 
Identidem circumtulit. Tum pauca pro 
Re fatus officii fideique monuit 
Magnamque legem iusque iurandum tori 
Testatus hortatusque sane sanctiter 

 1295 Petiit, pudorem integritatemque legeret  
Praeferre momentaneae libidini. 
Huic namque praesto adesse paenitentiam, 

                              
w. 1270 tamdiu – popr. wyd.; tandiu – AB (bł.) 
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albo poddałbyś się namiętnej sile miłości. To ona kazała 
mi zapomnieć, że jestem panią, i nią obezwładniona, 
zniżyłam się dla ciebie do tych słów najlichszych. Bądź 
więc mądry i wyrządzoną zniewagę odkup obecnym od-
daniem; czy mi nie ufałeś, czy tak długo odsuwałeś po-
żądanie, chcąc, bym znowu prosiła i to bardziej usilnie. 
Już czynię to samo bardziej namiętnie niż przedtem 
i niewzruszenie trwam na tym samym stopniu pragnie-
nia, by nie było żadnego podejrzenia co do mych zamia-
rów, i dla ciebie zmyśliłam tę nową chorobę, dla ciebie 
ległam. Chociaż zawiniłeś, używaj mnie jak swojej albo 
pozwól używać mnie samej, i świadom nie wahaj się, czy 
wolałbyś zyskać przyjazną i życzliwą, czy ścigającą [cię] 
nieustannie nienawiścią mścicielkę. Nie pozwolę, by ta 
ofiara mej duszy była bezkarna, albo sprawię, że sam 
mąż, mój pan, dla którego ty, nieugięty, zostałeś kupio-
ny, ukarze cię śmiercią za tę moją krzywdę i udowodni, 
że ja jestem dla ciebie panią”. To mówiąc, rozpłakała się 
rzewnie i próbowała niemal popchnąć młodzieńca 
w stronę łoża. Tymczasem ów, jak skała na rozszalałym 
morzu, uderzana huczącymi falami pozostał niewzru-
szony, mając i na obliczu, i w postawie jakąś męską 
surowość, i raz po raz szybko wodził wzrokiem to na 
mnie, to na nią. Powiedział wówczas niewiele, stosownie 
do sprawy, przypomniał o obowiązku i wierności i we-
zwał na świadka prawo i przysięgę małżeńską, i za-
chęcając niemal w święty sposób, zażądał wstydliwości 
oraz by postawiła wyżej czystość niż chwilową rozkosz. 
Przy rozkoszy jest bowiem stale obecna skrucha, 
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Dolore quae factum quidem percelleret, 
Infecta vero facta nunquam redderet; 

 1300 Adesse quoque pavorem et aeternum metum. 
Qui dedecus suum latere maximi 
Putet idque sollicitudine perenni aucupet. 
Ast coniugalis dona consuetudinis 
Gaudere secura voluptate et mera 

 1305 Fiduciamque conscientiae tam apud 
Deum, quam apud homines habere. Se satis 
Meminisse mancipium esse, heri peculio 
Emptum itaque malle iure herili subditum 
Haberi ab ipsa quam facinoris ullius 

 1310 Socium; paratum potius extrema omnia 
Subire quam se scelere tanto adstringere. 
Desineret optare, quod apisci sit nefas, 
Autorque potius esset ad sobrium aliquid 
Servo imperandum. Hanc foeditatem vel nece 

 1315 Et morte semper se redempturum. Haec et his 
Similia proloquutus arcebat manum. 
At illa, ceu furens lea in levem hinnulum 
Elata saltu dentibusque exercita, 
Vesaniebat, sanguineam aciem rotans, 

 1320 Totisque cervicem insiluit amplexibus: 
‘Meus, velis nolis, meus es!’, usque infremens, 
Vimque afferebat plane inornatissime. 
At ille, ceu serpentium feralibus 
Spiris ligatus, impetu omni evolvier 

 1325 Ardebat, acriter simulque miseriter 
Luctatus et collum eripere nodo appetens, 
Beneficio donec fluentis pallii 
Elapsus ipse eliminavit se ex fore. 
Vestem tenentis liquit in complexibus. 

 1330 Ego subsequuta ad vos cucurri huc ilico, 
Sed timeo male, ne in se ferum aliquid audeat. 
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która uderza w czyn bólem, ale nie sprawia, by nie stało 
się to, co się stało, dodaje także strach i wieczną obawę. 
Kto chce, by jego hańba pozostała w ukryciu, stara się o to 
w nieustannym niepokoju. Dary małżeńskiego związku 
cieszą zaś bezpieczną i czystą rozkoszą i korzystający 
z nich mają spokojne sumienie tak przed Bogiem, jak 
i przed ludźmi. [Wspomniał], że dobrze pamięta, że jest 
niewolnikiem kupionym na własność pana, tak więc woli, 
by ona sama uważała go za poddanego wedle pańskiego 
prawa niż za wspólnika jakiegoś złego czynu; że gotowy 
jest raczej na wszystko, niż miałby dopuścić się tak 
wielkiej zbrodni. Niech przestanie życzyć sobie tego, co 
osiągnąć byłoby bezbożnością, i niech raczej nakaże nie-
wolnikowi coś rozsądnego. [Nadmienił], że tę sromotę 
odkupi krwią i śmiercią. Te i tym podobne rzeczy po-
wiedziawszy, powstrzymywał rękę. Tymczasem ona sza-
lała jak okrutna lwica straszna zębami w skoku na deli-
katnego jelonka i wodząc chciwym krwi wzrokiem, rzu-
ciła się z uściskami na szyję Józefa i ciągle powtarzając: 
„Mój, czy chcesz, czy nie chcesz, mój jesteś!”, bezwstydnie 
zadawała gwałt. On zaś, jakby otoczony przynoszącymi 
śmierć splotami węży, z całą siłą pragnął się uwolnić 
i walczył odważnie, a zarazem rozpaczliwie, pragnąc wy-
dobyć szyję z uścisków, dopóki nie wyśliznął się z luź-
nego płaszcza i sam nie wypadł za drzwi. Szatę zostawił 
w rękach tej, która trzymała. Ja zaś w ślad za nim do was 
tu zaraz przybiegłam, lecz bardzo się boję, aby pani nie 
poważyła się na coś strasznego wobec siebie. 

[Wchodzi zagniewana Jempsar z płaszczem Józefa na ręku] 
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 CHORUS 

Mane, mane, eccum prodeuntem ipsam intuor, 
Quam torva, quam severa, quam facie ferox 
Incedit, orba ceu sobole tigris furens, 

 1335 Gestatque prae se pallium extentum manu. 

 IEMPSAR 

Ie! Ie! Quis unquam tot malis miserum meum 
Nomen putasset concinnum3colludere? 
Ie! Ie! Ter et quater libet nunc proloqui 
Nam tantus obstat me malorum exercitus. 

 1340 Quae matre nata, auctoritate apud virum 
Summa, potentia in familiam maxima, 
Atque ipsa nupta non minorem in habentiam 
Virumque nacta principem ex primoribus, 
Heu spreta, despicata, servo pessimo 

 1345 Ludibrium iocusque in hunc vivo modum. 
Vanissimam, an nequissimam me dixero 
Haereo animi, quae supplicare ultronee, 
Quae subiicere sese scelestissimo homini  
Sustinui et obtuli, quod oblatum, omnibus 

 1350 Miraculo sit, quodque nemo non velit. 
Quam nunc triumphat, quam cachinnat, quam crepat, 
Faber malorum, columen impudentiae, 
Corruptor, explorator, exesor meus, 
Maleficus ingratissimus! Nam quid aliud 

 1355 Hoc esse dicam, quam merum maleficium 
Operamque daemonum, quibus iam venit 
Totus superstitiosus et daemonicus 
Cultor aliorum absconditorum numinum? 
Neque facies, neque species enim illius 

 1360 Tanti est, meo domino anteferri ut digna sit, 
Neque indoles constructa amori. Quicquid est, 
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 CHÓR  
Czekaj, czekaj, oto ona we własnej osobie, jakże dzika 
kroczy, jak sroga, jak straszna na twarzy, zupełnie jak 
wściekła tygrysica pozbawiona młodych, i niesie przed 
sobą płaszcz rozpostarty na ręku. 

 JEMPSAR  
Jej! Jej! Czy ktoś mógłby sądzić, że moje nieszczęsne imię 
odpowiednio współgra z tyloma przykrościami? Jej! Jej! 
Po trzykroć i po czterykroć mam ochotę teraz mówić, 
gdyż tak wielki zastęp nieszczęść staje mi na drodze. Choć 
zrodzona ze szlachetnej matki, cieszącej się największym 
szacunkiem u męża i największą władzą wobec rodziny, 
sama poślubiona dla nie mniejszego dostatku, zdobywszy 
męża pierwszego spośród pierwszych, żyję teraz w ten 
sposób, o biada! poniżona, w pogardzie jako igraszka i za-
bawka najbardziej podłego niewolnika. Waham się w du-
szy, czy nazwać się najbardziej marną, czy najbardziej 
nikczemną, gdyż dobrowolnie podjęłam się błagać i pod-
dałam się najbardziej występnemu człowiekowi, a ofiaro-
wałam to, co budzi podziw wszystkich i czego każdy by 
pragnął. Jak teraz triumfuje, jak śmieje się, jak głośno 
o tym rozpowiada ów kowal zła, filar bezwstydu, uwo-
dziciel, szpieg, siła mnie trawiąca, najbardziej niewdzięcz-
ny złoczyńca. Jak inaczej mogłabym to nazwać, jeśli nie 
czystym złem i dziełem demonów, do których już przystał 
ten cały wierzący w zabobony i szatański czciciel obcych, 
niepojętych bóstw? Ani twarz, ani wygląd jego nie jest 
taki, by stawiać go ponad mojego pana, ani nawet nie ma 
usposobienia stworzonego do miłości. Cokolwiek to jest,
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Veneficum ludibrium est, quo me excitam 
Ideo impetivit, ut vel illusam palam 
Vulgo propinaret suamque perfidam 

 1365 Dedecore quaesitam meo constantiam 
Iactaret; aut Orci coactam ad incitas 
Vita domoque exueret, ipse, quod facit, 
Regnaret et rebus potiretur meis. 
Non sic abibit, non! Quid ergo, an par pari 

 1370 Referam arteque hanc artem exeam atque vindicem? 
Veneficosque adeam, ut quibus me nunc modis 
Ille furiatam habet, habeatur invicem 
A me: ardeatque invisus et spretus mihi! 
Sed facerem honorem illi, mihi fastidium, 

 1375 Amari enim vel amare eandem eunt viam. 
Non sic abibit, non! Capite iniquo ipsius 
Profitebor illi me esse heram vitae et necis 
Iuxta potentem; amico amicam, hostem hosti. Ita 
Eat! Aude, anime, facinus viri non plebei 

 1380 Uxore dignum! Vestis, heu, sacerrumi 
Atque omnium mihi virum invisissumi, 
Vestis hominis, ten’ ego tenere, ten’ sinu 
Meo fovere, ten’ manu contingere 
Sustineo? Verum sustinebo, donicum 

 1385 Ulciscar. Ach me, ach me, ardeo iracundia! 
Incipe, anime, et memento me esse feminam. 

 NUTRIX 
Nec adiuvandi, nec refrenandi tui 
Ullum invenio modum, domina: tantis malis 
Vexaris, ut stupere vix satis siet. 

 IEMPSAR 
 1390 Comperce dictis, obsecro, mater mea, 

Ne me pariter in te esse cogas impiam, 
Nempe tibi plus cordi est sacrilegus ille quam 
Vel fama, vel salus, vel afflictio mea, 
Ut paene condictum esse vobis suspicer. 
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jest tylko trucicielską sztuczką, którą mnie pobudził 
i ugodził, by znieważoną jawnie pokazać ludowi i by cheł-
pić się swą zdradliwą niezłomnością, osiągniętą dzięki 
mej hańbie; albo by mnie, przypartą do muru Orkusa, 
pozbawić życia i domu, sam zaś, co zresztą czyni, żeby 
panował i władał moim majątkiem. Nie ujdzie mu to, nie! 
Cóż więc, czyż mam mu odpłacić tym samym i sztuką tę 
sztukę odeprzeć, i dokonać pomsty? Czy mam pójść do 
czarowników, by tymi samymi sposobami, jakimi on 
mnie doprowadził do szaleństwa, doprowadzić jego: niech 
płonie z namiętności nienawistny dla mnie i wzgardzony! 
Lecz sprawiłabym jemu zaszczyt, sobie wzgardę, bycie 
kochanym i kochanie podążają tą samą drogą. Nie uj-
dzie mu to, nie! Jego zbrodniczą głową udowodnię, że to 
ja jestem panią władającą życiem i śmiercią, przyjaciółką 
dla przyjaciela, wrogiem dla wroga. Niech tak będzie! 
[Do siebie] Odważ się, duszo, na czyn godny żony wysoko 
urodzonego męża! [Do szaty, którą tuli] Ach, biada, szato 
człowieka przeklętego i ze wszystkich mężczyzn najbar-
dziej mi nienawistnego, czy będę w stanie znieść, że trzy-
mam ciebie i że tulę cię do łona, i że ujmuję ręką? Zaiste 
będę znosiła tak długo, aż dokonam pomsty. Ach, biada, 
ach, biada, płonę gniewem! Zacznij, duszo, i pamiętaj, że 
jestem kobietą. 

 PIASTUNKA [Zrezygnowana] 
Pani, nie znajduję żadnego sposobu, by pomóc tobie albo 
by cię powstrzymać: tak wielka namiętność cię dręczy, że 
nie można się nadziwić. 

 JEMPSAR  
Matko moja, błagam, oszczędź tych słów, nie zmuszaj 
mnie, abym była wobec ciebie tak samo niegodziwa, tobie 
przecież bardziej leży na sercu ów zbrodniarz niż moja 
dobra sława lub ocalenie, lub moja udręka, i prawie po-
dejrzewam, że zmówiliście się przeciwko mnie. 
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 NUTRIX 
 1395 Hau, filia, hoc meruere tot studia mea, 

Quae huc usque sensti liquido ab ipsa infantia! 
 

 IEMPSAR 
Multa beneficia unum maleficium opprimit, 
Ne ergo mihi ansam ingratitudinis duis. 

 NUTRIX 
Non do, neque prius quicquam habeo rebus tuis 

1400 Quantumque potero, sedulo iuvavero. 
Hoc te tamen oboedire postulo mihi: 
Cedamus intro, feminas non est decens 
Foris manere, tum cavendum, ne inscias 
Offendat adveniens herus meque increpet. 

 IEMPSAR 
 1405 Adveniat utinam, offendat utinam, nil magis 

Aveo, quam in hoc misero, me ut aspiciat statu! 
 

 CHORUS 
Non feceris, domina, sed ausculta tuis 
Potius amicis, qui tibi censent bene. 
Age, potius propera ingredi thalami forem, 

 1410 Nam vox, quasi adventantum in aurem mi advolat. 
 

 IEMPSAR 
Nihil agitis, puellae, amastis forsitan 
Nunquam meumque malum parum perpenditis. 

 CHORUS 
Obsecro, domina, obsecro, herus iam ad limen est! 
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 PIASTUNKA  
Ach, biada, córko, na to zasłużyło tyle moich starań, które 
z pewnością dostrzegałaś przez cały czas od samego dzie-
ciństwa! 

 JEMPSAR  
Wiele dobrodziejstw jeden zły czyn niweczy. Tak więc nie 
dawaj mi powodu do niewdzięczności. 

 PIASTUNKA  
Nie daję i nie mam nic ważniejszego od twoich spraw i na 
ile będę mogła, chętnie pomogę. Chcę, byś jednak była mi 
choć w tym posłuszna: wejdźmy do środka, kobietom nie 
przystoi wystawać przed domem, trzeba wówczas mieć 
baczenie, by pan wracając nie spotkał nas i mnie nie zganił. 
 

 JEMPSAR  
Niechby przyszedł, niechby spotkał, niczego bardziej nie 
pragnę niż by mnie zobaczył w tym moim rozpaczliwym 
stanie! 

 CHÓR  
Nie czyń tego, pani, lecz posłuchaj raczej twych przyja-
ciół, którzy dobrze tobie radzą. Dalej, spiesz wstąpić do 
komnaty, słyszę bowiem już głos nadchodzących. 

 JEMPSAR  
Niczego nie zdziałacie, dziewczęta, może nigdy nie ko-
chałyście albo lekceważycie moje nieszczęście. 

 CHÓR  
Błagam, pani, błagam, pan jest już na progu! 



Simon Simonides Leopoliensis ∙ Castus Ioseph 
 

136

 IEMPSAR 
Ach me! Ach inertem! O lacrimae, o fletus, meum 

 1415 Olim inquilini sempiterni luminum! 
O anime, iam satis malis exercite! 
Nunc cernitur certamen, arma nunc sonant. 
Accingere, insta, strenuum ostende hostibus! 
Heu perditam, afflictam, omnium miserrimam 

 1420 Me feminarum, quotquot in terris agunt! 
Ach me! Ach me! 

 FAETIFER 
Quid est, quid hic turbae est, quid aegrimoniae, 
Quid ante limen statio, quid turbatio? 
Uxor, satin’ salve?4IEMPSAR: O domine! FAETIFER: Quid habes? 

[Quid est? 
 IEMPSAR 

 1425 O domine! FAETIFER: Fare quicquid est! IEMPSAR: Perii, occidi! 

 FAETIFER  
Num causa morbi invaluit insolita adeo? 

 IEMPSAR 
Solitum nihil perpetimur, insueta omnia. 

 FAETIFER 
Meliora, dii! IEMPSAR: Pereo, domine, pereo, nisi 
Iuvas. FAETIFER: Iuvem libens, modum doceas modo. 
 

 IEMPSAR 
 1430 Nunc, quid me ames, nunc coniugem si me tuam 

Vere putas, da publicum indicium hostibus 
Meis. FAETIFER: Quid est? Quis te appetiit iniuria? 
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 JEMPSAR  
Ach, biada! Ach, biada bezsilnej! O łzy, o płaczu, niegdyś 
stali bywalcy moich oczu! O duszo już dość udręczona 
nieszczęściami! Teraz szykuje się walka, teraz broń 
dźwięczy. Przywdziewaj zbroję, nie ustawaj, pokaż swą 
dzielność wrogom! Ach, biada mi zgubionej, znękanej, 
najbardziej nieszczęśliwej ze wszystkich kobiet, ile tylko 
ich jest na ziemi! Ach, biada mi! Ach, biada! 
 

 FETIFER 

Cóż się dzieje, co to za hałas, co za strapienie, na cóż sta-
nie na progu, co za zamieszanie? Żono, czyś dość zdrowa? 

  JEMPSAR 

Panie! FETIFER: Cóż tam? Co takiego? JEMPSAR: Panie! FE-
TIFER: Mów, cokolwiek się dzieje! JEMPSAR: Zginęłam, 
przepadłam! 

 FETIFER  
Czy niezwykła choroba tak bardzo się nasiliła? 

 JEMPSAR  
Niczego zwyczajnego nie znoszę, niezwykłe wszystko. 

 FETIFER  
Lepsze rzeczy ześlijcie bogowie! JEMPSAR: Zginę, panie, 
zginę, jeśli nie pomożesz.  FETIFER: Chętnie pomogę, tylko 
wskaż sposób. 

 JEMPSAR  
Teraz, jeśli mnie kochasz, teraz jeśli rzeczywiście uważasz 
mnie za swą żonę, daj jawny dowód mym wrogom. FETI-
FER: Cóż to? Kto ciebie skrzywdził? 
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 IEMPSAR 
Per dexteram, domine, tuam, per mutuum 
Sumptam et datam fidem, per omnia foedera 

 1435 Consortii nostri. FAETIFER: Quid est? Fare ocius. 

 IEMPSAR 
Ulciscere inimicos. Tua sum, utut sum, meus 
Pudor, tuus pudor. FAETIFER: Quis impudicam habet? 
 

 IEMPSAR 
Non habitio haec tibi, mera at violatio. 

 FAETIFER 
Violatio, quid ais? Quid, hem, violatio?! 

 IEMPSAR 
 1440 Voluit adulter, sed fides mea noluit. 

 FAETIFER 
Quis is, quis ausus? Clarius fare, loquere! 

 IEMPSAR 
Quem neque benevolentia tua, neque fides mea, 
Neque fas, nefas quicquam movent. Qui pessimus 
Viget omnium, nescitur interim ab omnibus. 
 

 FAETIFER 
 1445 Uxor, deos obtestor, ede, quisquis est! 

 IEMPSAR 
Quem tu nisi omnibus modis ulcisceris, 
Hucusque tecum mansio fiet mea. 

 FAETIFER 
Frendeo animi, comperce, quaeso, ambagibus. 



Szymon Szymonowic ∙ Niewinny Józef 
 

139

 JEMPSAR  
Na twą prawicę, panie, na przysięgę wierności wzajemnie 
przyjętą i daną, na całe przymierze naszego związku. FETI-
FER: Cóż jest? Mów szybciej. 

 JEMPSAR  
Weź pomstę na nieprzyjaciołach. Jakakolwiek jestem, 
twoja jestem, mój wstyd, twoim wstydem. FETIFER: Któż 
uważa cię za bezwstydną? 

 JEMPSAR  
To nie osąd, a czysty gwałt. 

 FETIFER [z niedowierzaniem ]  
Gwałt, co ty mówisz? Co takiego, gwałt?! 

 JEMPSAR  
Chciał zdrajca, lecz wierność moja nie chciała. 

 FETIFER 

Któż on, kto się poważył? Powiedz jaśniej, mówże wreszcie! 

 JEMPSAR  
Ten, którego w ogóle nie wzruszają ani twoja przychyl-
ność, ani moja wierność, ani to, co się godzi, ani to, czego 
się nie godzi. On, choć najgorszy ze wszystkich, panoszy 
się, tymczasem nikt go nie zna. 
 
 FETIFER  
Żono, zaklinam na bogów, powiedz, ktokolwiek to jest! 

 JEMPSAR  
Jeśli ty nie ukarzesz go wszelkimi sposobami, nie zostanę 
dłużej z tobą. 

 FETIFER  
Gryzę się w duchu, zaniechaj, proszę, dwuznaczności. 
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 IEMPSAR 
Bonitatis indulgentiaeque tuae cape 

 1450 Fructum: hoc tibi sit praetulisse ceteris 
Unum, hoc tuum servis amorem ostendere, 
Quod ego pudoris clade tandem sentiam. 

 FAETIFER 
Non minus id interest mea, quam unquam tua. 
Effare per deos, ferox nunquam tu ita 

 1455 Futura es accusando, quam ulciscendo ego. 

 IEMPSAR 
Haec vestis expediat, quam adulter territus 
Clamore nostro liquit elabens fuga. 

 FAETIFER 
O dii deaeque! Quod facinus ego video! 
Haec vestis est quidem Iosephi, quem unicum 

 1460 Ego fide et virtute praestare omnibus 
Existimavi. Vix adhuc inducere 
Animum queo, ut credam. Obsecro, coniunx5mea, 
Iocon’ loqueris, an serio? IEMPSAR: Nunc tu tuum 
Morem, scio, tenebis, ut cuivis fidem 

 1465 Potius adhibeas, quam mihi. Heu me pessimam, 
Heu me scelestam, quae ausa non sum, quae tibi 
Tantum fidelis esse satago te interim 
Meum pudorem postputante et obvium 
Sinente cuivis servolo abiectissimo! 

 FAETIFER 
 1470 Quid itaque me vis facere? Num umbras insequi? 

Aiens, nec aiens, indicans, nec indicans. 
Eloquere quisquis est, enim prae isto tuo 
Pudore, tantum abest, Iosephum ut postputem; 
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 JEMPSAR  
Oto masz owoc swej dobroci i pobłażania: że wyniosłeś 
jednego nad pozostałych i że okazujesz niewolnikom swą 
miłość, co w końcu ja sama odczuwam z utratą wstydu. 
 

 FETIFER  
Nie mniej to dotyczy mnie, ciebie tak samo. Na bogów, 
przemów, nigdy nie będziesz tak surowa w oskarżaniu, 
jak ja w wymierzaniu kary.  

 JEMPSAR  
Ta szata, którą rozpustnik przerażony moim krzykiem 
zostawił, wyślizgując się w ucieczce, niech odkryje prawdę. 

 FETIFER  
O bogowie i boginie! Jaką widzę zbrodnię! To z pewno-
ścią szata Józefa, sądziłem, że on jeden przewyższa wszy-
stkich wiernością i cnotą. Z trudem mogę zmusić umysł, 
by w to uwierzył. Błagam, żono moja, czy ty mówisz żar-
tem, czy poważnie? JEMPSAR: Teraz wiem, że będziesz 
trzymał się swego zwyczaju, by raczej komukolwiek oka-
zać zaufanie niż mnie. Ach, biada mi, najgorszej, ach, 
biada mi występnej, choć na nic się nie odważyłam 
i gorliwie zabiegam, by być tylko tobie wierną, gdy ty tym-
czasem nisko cenisz mój wstyd i pozwalasz, by był nara-
żony na ataki jakiegoś najbardziej podłego niewolnika!  

 FETIFER  
Co chcesz, abym uczynił? Czy mam ścigać cienie? Mó-
wiąc, nie mówisz, wskazując, nie wskazujesz. Powiedz, 
ktokolwiek to jest, jeszcze by tego brakowało, żebym 
z powodu tego twojego wstydu zaczął nisko cenić Józefa, 
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Ut ipse quoque rex me habeat hostem, tale si 
 1475 Quicquam ausit in te. Ergo expedi: quo evasit aut 

Quo erupit, aut ubi sit?! IEMPSAR: Quid ego misera id sciam? 
Felicitatis parte quae habeam in maxima, 
Quod fugerit, quod territus me liquerit, 
Quem neque valetudo, neque aegritudo, nec 

 1480 Languor meus permovit. FAETIFER: Ite omnes mei, 
Ite ilicet per quicquid urbis, quicquid est 
Regionis, exquirite, penetrate omnibus 
Triviis, quadriviis, circulate, ubi, ubi ille sit, 
Arripite sublimem pedibus, adducite, 

 1485 Quandoquidem ita ipso facinore meritus suo est. 
O misera fortuna, o misera magnatium 
Felicitas! Quis te expetendam censeat? 
Quisve invidendam, nisi fatuus et insciens, 
Colore quae externo beatitudinem 

 1490 Mentiris, intus sorde putrescis mera! 
Haec namque pectora, quae videntur splendidum 
Quiddam nitere, auro atque purpura super  
Intecta, forte si reclusa quispiam 
Aperiat aut oculis penetret lynceis, 

 1495 Cruciatuum, laniatuum, tumultuum 
Inveniat officinam et incudem affatim  
Plagis dolatam. Quippe pluribus domi 
Ut imperemus, serviendum ultro est foris 
Dominique maiores ferendi ingratiis. 

 1500 Porro ipsa ea imperatio non fit sine 
Summo labore molestiaque, sive enim 
Humanitate utare et indulgentia, 
Licentiae viam instruas, sive potius 
Severitate, odio atque contumaciae. 

 1505 Omnino hominibus praeesse difficillimum est. 
Neque pecudum ulla gens ita intractabilis 
Habetur atque homo. Quae enim unquam armenta vel 
Boum, vel aliarum id genus gregum suis 
Pastoribus inimica visa auditave 
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chociaż sam król będzie miał we mnie wroga, jeśliby się 
poważył na coś takiego wobec ciebie. Powiedz przeto: do-
kąd uszedł albo dokąd się wymknął, albo gdzie jest?! 
JEMPSAR: Cóż ja, nieszczęsna, mam wiedzieć o tym? Uwa-
żam za największe szczęście, że uciekł, że przerażony 
mnie opuścił, gdyż nie poruszył go ani mój stan zdrowia, 
ani choroba, ani słabość. FETIFER [tonem władczym i z pew-
ną dozą zniecierpliwienia] Idźcie wszyscy, idźcie natych-
miast, przeszukajcie miasto i całą okolicę, przetrząsajcie 
wszystkie drogi i rozdroża, otoczcie miejsce, gdzie mógłby 
on być, spętajcie dumnego za nogi, przyprowadźcie, skoro 
sam swym czynem zasłużył na to. O losie nieszczęsny, 
o nieszczęsne szczęście wielkich panów! Któż myślałby, że 
należy ciebie pragnąć, któż, że należy ciebie zazdrościć, 
jeśli nie głupiec i człowiek nieświadomy, że udajesz szczę-
śliwość na zewnątrz, a w środku butwiejesz od prawdzi-
wego brudu! Jeśliby ktoś przypadkiem otworzył te serca, 
które wydają się jaśnieć czymś wspaniałym, okryte na 
zewnątrz purpurą i złotem, albo jeśliby przeniknął je 
rysim wzrokiem, znalazłby kuźnię katuszy, rozdarcia, nie-
pokoju i kowadło bardzo obite uderzeniami. Oczywiście, 
abyśmy mogli rozkazywać licznym w domu, musimy do-
browolnie służyć poza domem i niechętnie znosić więk-
szych panów. Lecz samo to rozkazywanie nie odbywa się 
bez największego trudu i udręki, jeśli bowiem okażesz 
łaskawość i pobłażanie, utorujesz drogę dla swawoli, jeśli 
zaś surowość — dla nienawiści i uporu. W ogóle naj-
trudniejszą rzeczą jest przewodzić ludziom. Żaden 
gatunek zwierząt nie jest tak trudny do kierowania jak 
człowiek. Nie widziano bowiem i nie słyszano, by kiedy-
kolwiek stada wołów albo inne trzody były wrogie swym 
panom, albo by starały się zorganizować zasadzkę, przy
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 1510 Sunt, ut vel insidias inisse, vel necem  
Patrasse, vel novasse dirum quippiam 
Sategerint! Imo et quo eas direxerit 
Opilio, eunt, et quae vireta pascere 
Ostenderit, pascuntur, et quibus locis 

 1515 Arcuerit, absistunt, fruique commodis 
Et usibus suis placide et ultro sinunt. 
Quorum omnium contrariam sententiam 
In homine videas, ut vel hic iuvenis meus, 
Quem ego mihi carissimum delegeram, 

 1520 Quem rebus omnibus meis praefeceram, 
Quem apprime amaveram, quibus modis meam 
Fidem fefellit. Haereo maxime animi, 
Summo ex amore summum ad odium qui queam 
Descendere. Audendum est tamen. Communio 

 1525 In rebus aliis esse, in uxore haud potest. 

 IOSEPH 
Adsum, domine. FAETIFER: Ubi fuit, ubi latuit, ubi tam 
Subito repertus est? FAMULI: In area aedium. 
 

 FAETIFER  
O perfide, aut quibus imprecationibus 
Tandem utar in te? Quem neque fides ulla, nec 

 1530 Indulta plus nimio benevolentia mea, 
Nec ius, nec ullum fas, nec emptitia infima 
Conditio memorem habuit, scelere, quantum pote est, 
Sacerrumo quin vulnerares me et meam! 
Heu me, quod irasci tibi sat nescio. 

 1535 Quid mutus es, quid conticescis, quin mihi, 
Sceleste, respondes? IOSEPH: Quid ego respondeam? 
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gotować zbrodnię czy jakieś inne nowe zło! Dokąd pa-
sterz zaprowadzi owce, tam idą, i jakie pastwisko wskaże 
na wypas, tam jedzą, i jakich miejsc zabrania, tych uni-
kają, i wreszcie łagodnie i dobrowolnie udzielają korzyści 
i pożytku z siebie. Tego wszystkiego przeciwieństwa mógł-
byś zobaczyć w człowieku, jak choćby ten mój młodzie-
niec, którego wybrałem jako najdroższego dla mnie, któ-
rego uczyniłem zarządcą mego majątku, którego szcze-
gólnie pokochałem, w taki sposób zawiódł moje zaufanie. 
Rozważam usilnie w duszy, jak mógłbym przejść z naj-
większej miłości do najbardziej zaciekłej nienawiści. Trze-
ba jednak się odważyć. Wspólne mogą być inne rzeczy, 
ale nie żona. 

[Na scenie zjawiają się słudzy Fetifera wraz z Józefem] 

 

 JÓZEF 
Jestem, panie. FETIFER: [Zwraca się do sług, na Józefa nawet 
nie patrzy] Gdzie był, gdzie się ukrył, gdzie tak szybko go 
znaleźliście? SŁUDZY: Na dziedzińcu. 

 FETIFER [do Józefa, pełen oburzenia] 
Zdrajco, jakich mam użyć wobec ciebie złorzeczeń? Ani 
żadna wierność, ani nadmiernie okazywana moja życz-
liwość, ani prawo, ani wzgląd na to, co słuszne, ani status 
kupionego niewolnika nie powstrzymały cię przed zra-
nieniem mnie i mojej żony najbardziej przeklętym z możli-
wych występkiem! [Do siebie ] Ach, biada mi, nie umiem 
się na ciebie dosyć gniewać. [I znów do Józefa, z wyrzutem] 
Dlaczego nie odzywasz się, dlaczego milczysz, co mi, 
zbrodniarzu, odpowiesz? JÓZEF: [ze spokojem] Co miałbym 
odpowiedzieć? 
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 FAETIFER  
Respondeas etiam, o Iosephe, o omnium 
Quondam mihi carissime, at nunc omnium 
Foedissime invisissimeque: Quid pallium? 

 1540 Quid vestis haec? Cuia est? IOSEPH: Mea, domine. FAETIFER: Video 
Tuam esse et ardeo dolore nec scio, 
Quid te insequar. Sed quid moror? Vos illicet 
Abripite eum hinc vultu ex meo atque in carcerem, 
Quantum pote est, taeterrimum compingite, 

 1545 Donec, quid illo fit, statuo per otium. 
O Iuppiter, animantium omnium notas 
Certas habemus, quibus inertes possumus 
Dinoscere a gnavis; probum hominem ab improbo 
Nullus character, nulla discernit nota. 

 1550 Verum, o Iempsar mea, nimis diu aërem 
Crudum hunc bibisti, istic foris te ventilans. 
Cedamus intro. Omitte vero animum asperum, 
Exsporge mentem, faxo, contumeliae  
Tantae tuae digna ultione gaudeas. 

 1555 Memento te aegram, sanitas minimo solet 
Neglecta perdi, vix parari maximo. 

 IEMPSAR 
Concedo, sed dilationes hae mihi 
Parum probantur; nam de adultero solens 
Transactio est, ut capite patratum luat. 

 1560 Nimis metuo volgarium dictum vetus: 
Differtur, aufertur. Sed experiar tuam 
Meo in pudore vindicando instantiam. 

 CHORUS 

 S t r o p h i c a  

Quum mente me ab terris fero 
Et templa caeli lumine contuor 

 1565 Vicibusque cuncta fixis 
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 FETIFER [z nadzieją]  
Odpowiedz, Józefie, niegdyś najdroższy mi ze wszyst-
kich, a teraz najbardziej wstrętny i najbardziej nienawi-
stny: Cóż to za płaszcz? Co to za szata? Czyja jest? 
JÓZEF: Moja, panie. FETIFER: Widzę, że jest twoja i płonę 
z bólu, i nie wiem, dlaczego mam ciebie ganić. [Po chwili 
wahania, do sług] Lecz na cóż zwlekam? Zabierzcie go na-
tychmiast z moich oczu i wtrąćcie do najgorszego z moż-
liwych więzienia, dopóki w wolnej chwili nie postanowię, 
co z nim będzie. [Wznosi oczy ku niebu, z nutką pretensji 
w głosie] Jowiszu, w odniesieniu do wszystkich istot 
mamy pewne oznaki, po których możemy odróżnić gnuś-
nych od pracowitych; człowieka uczciwego od nieuczci-
wego nie odróżnia żadne znamię, żaden znak. [Do żony, 
ze spokojem i troską] O moja Jempsar, nazbyt długo wdy-
chałaś to zimne powietrze, stojąc tutaj na zewnątrz. 
Wejdźmy do środka. Porzuć smutek, rozchmurz myśli, 
sprawię, że będziesz cieszyła się z godnej kary za twoją tak 
wielką hańbę. Pamiętaj, że jesteś chora, zdrowie traci się 
zwykle przez najmniejsze zaniedbanie, z trudem odzy-
skuje się najwyższym staraniem. 

 JEMPSAR  
Odchodzę, lecz nie podoba mi się to opóźnianie. W spra-
wie cudzołożnika typowe jest postępowanie takie, że płaci 
głową za czyn. Nazbyt obawiam się starego popularnego 
powiedzenia: Co się odwlecze, to i uciecze. Lecz sprawdzę 
twoją gorliwość w pomszczeniu mego wstydu. 
 
 CHÓR 

 S t r o f y  

Gdy unoszę się myślą od ziemi i spostrzegam wzrokiem 
przybytki nieba, widzę, że wszystko według stałych prawi- 
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Ire et redire cerno, 
Noctem cedere luci, 
Lucem nocte recondi 
Canitiem ninguidae  

 1570 Hiemis vere resolvi 
Et sertis florentibus 
Redimiri; frugibus 
Mactam aestatem deinde venire, 
Tandem autumnum pomis uvis- 

 1575 -Que datis hiemem revocare, 
Eumque iugem circulum 
Meare et remeare; 
Curam deos habere rerum 
Atque esse Providentiam 

 1580 Agnosco plena tranquillae spei. 
 A n t i s t r o p h i c a  
Mox deinde, ubi humanas vices 
Ludumque Fortunae ancipitem et gradu 
Dubio revulsa6fata 
Specto palamque cerno 

 1585 Impune ire nocentes, 
Virtutem male plecti, 
Omnigenis pessimos 
Opibus praesidiisque 
Pollere insultareque 

 1590 Melioribus neque 
Defensorem ullum esse bonorum, 
Magnum torporem mens sentit 
Mea sub dubium prope fixam 
Divum vocans potentiam, 

 1595 Sed absit, potius nos 
Stultos puto deos quam iniquos. 
Occulta multa sunt Dei 
Decreta, nulla non iustissima. 

                              
w. 1583 revulsa – popr. wyd. [za: B]; revusa – A (bł.) 
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dłowości odchodzi i wraca, noc ustępuje przed dniem, 
dzień kryje się w nocy, biel śnieżnej zimy jest roztapiana 
przez wiosnę i wieńczona kwiatami; potem przychodzi 
zadowolone z plonów lato, wreszcie jesień, rozdawszy 
owoce z drzew i winne grona, przyzywa zimę, [i widzę, 
że] ten nieprzerwany krąg idzie i powraca; pełna spokoj-
nej nadziei poznaję, że bogowie mają pieczę nad światem 
i że istnieje Opatrzność.  
 
 
 
 
 
 
 

 A n t y s t r o f y  

Wkrótce potem, gdy spoglądam na ludzkie koleje i zmien-
ną grę Fortuny i jak rwą się losy w swym niepewnym 
biegu, wyraźnie widzę, że bezkarnie chodzą złoczyńcy, 
a cnota podlega karze; że najgorsi wiele mogą dzięki wszel-
kiego rodzaju sile i środkom, urągają więc lepszym, i że nie 
ma żadnego obrońcy dobrych. Moja myśl drętwieje, 
prawie poddając w wątpliwość niewzruszoną potęgę bo-
gów, lecz niech nawet owa moc się nie ujawni, raczej nas 
uznam za głupców niż bogów za niesprawiedliwych. 
Wiele postanowień Boga jest tajnych, wszystkie są jak 
najbardziej słuszne. 
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 I a m b i  

Verum, o puellae, non sine scelere nos quoque 
1600 Sumus, innocentem, nil merentem, innoxium, 

Palam impudenti percitum calumnia 
Nostro quod adiuvare testimonio 
Neglexerimus. Idem est enim perdere aliquem 
Et sinere perdi, nec vetare, dum queas. 

 SEMICHORUS [I] 
 1605 Siquidem queas; sin vero nequeas, quid aliud 

Agas, paratum quam tibi infortunium 
Sponte advoces, vana est enim ops sine viribus. 

 SEMICHORUS [II] 
Quid, veritati nonne abunde virium est 
Adversus impotentiam mendacii? 

 SEMICHORUS [I] 
 1610 Si veritatem plebs homo defendat et 

Defendat optimas homo mendacium; 
Mendacio referre primas est facul. 
Siquidem interest multum, ore quo quid prodeat. 

 SEMICHORUS [II] 
Actum illicet de veritate sit, ista si 

 1615 Ratio habeat: nam pluribus mendacium est 
Cordi idque summis, veritas paucis placet. 

 SEMICHORUS [I] 
Ita vivitur. Quin saepe aliquis infantia 
Linguae impeditus, iusta quamvis dixerit, 
Superatus iniusti viri eloquentia, 

 1620 Causa cadit iusque minus obtinet suum. 
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 J a m b y  

I my, dziewczęta, nie jesteśmy bez winy, ponieważ nie 
wspomogłyśmy naszym świadectwem niewinnego, który 
niczego nie popełnił, prawego, jawnie dotkniętego bez-
wstydną potwarzą. Tym samym jest zgubić kogoś i pozwo-
lić, by został zgubiony, nie sprzeciwić się, gdy możesz. 
 

 PÓŁCHÓR I 
Jeśli rzeczywiście możesz, jeśli zaś nie możesz, cóż innego 
uczynisz, jak tylko to, że sprowadzisz sama na siebie 
gotowe nieszczęście. Daremna jest pomoc bez sił. 

 PÓŁCHÓR II 
Cóż, czy prawda nie ma aż nadto sił przeciw nieposkro-
mionemu kłamstwu? 

 PÓŁCHÓR I 
Jeśliby człowiek z ludu bronił prawdy, a człowiek z ary-
stokracji kłamstwa, kłamstwu łatwo jest odnieść zwycię-
stwo. Wielką czyni różnicę, co z czyich ust wychodzi. 
 

 PÓŁCHÓR II 
Jeśli tak jest, przepadła już prawda: kłamstwo bowiem 
większości jest miłe, i to najbardziej znakomitym, prawda 
podoba się nielicznym. 

 PÓŁCHÓR I 
Tak się zdarza. Zaiste często ktoś skrępowany nieporad-
nością języka, choćby mówił to, co słuszne, pokonany 
zostaje elokwencją męża niesprawiedliwego i z tego po-
wodu przepada, i nie otrzymuje należnego wyroku. 
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 SEMICHORUS [II] 
Ego innocentiam eloquentiam rata, 
Tu potius eloquentiam innocentem habes. 

 SEMICHORUS [I] 
Utinam innocentia nihil potentius 
Foret, utinam nil veritate inter homines 

 1625 Antiquius haberetur! Ast contrarium 
Sentimus: ubique fraude falsitateque 
Potiente rerum; maximum et pulcherrimum 
Quidem facinus is instituat, interritus 
Qui veritatem et innocentiam asserat 

 1630 Vel usque vitae ad ultimum periculum. 
Verum qui id agat, idem valens pollensque sit, 
Ne temere conando neque illi, cui cupit 
Prodesse, quicquam prosit, et frustra suam 
Impediat operam vel malum accersat etiam. 

 1635 Namque hanc vicem me teque, feminam ultimae 
Sortis, potentem contra heram aliquid ingredi 
Qui, quaeso, possibile sit, ut pervincere 
Quiremus? Adde, apud maritum coniugem in 
Crimen vocare, ubi ad mala amor incredulus, 

 1640 Ad bona etiam sibi ipse sponte mentiens, 
Qui maximo esse posset absque periculo?! 
Tum vero iuvenem ipsum nihil poscentem opis 
Nostrae neque advocantem in auxilium, neque 
Verbum profantem, sed mero silentio 

 1645 Quasi crimini consentientem et se reum 
Dantem, quid aliud cogitasse existimem?! 
Quam rem sibi esse servo apud herum contra heram, 
Ubi una falsa lacrima eius apud virum 
Plus centuplo inveniat fidei quam sua 

 1650 Sexcenta iuramenta? Quin spero ipsam heram, 
Quanquam impiata scelere nunc vesaniat, 
Carnifice mox urente conscientia 
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 PÓŁCHÓR II  
Ja myślałam, że niewinność jest dostatecznie wymowna, 
a ty, że wymowa zapewnia sobie niewinność. 

 PÓŁCHÓR I  
Oby nic nie było bardziej znaczące od niewinności, oby 
nic nie było uważane wśród ludzi za ważniejsze od praw-
dy! Tymczasem widzimy coś zupełnie przeciwnego: wszę-
dzie panują oszustwo i fałsz; największego i najpiękniej-
szego czynu dokonuje zaś ten, kto nieustraszony nawet 
w obliczu ostatecznej próby poświadczy prawdę i niewin-
ność. Ale, kto by tak uczynił, niech będzie mocny i silny, 
w niczym bowiem nie pomoże temu, komu pragnie po-
móc, działając pochopnie, daremnie zada sobie trud, 
a nawet sprowadzi nieszczęście. Gdybyśmy bowiem, ja 
i ty, kobiety najlichszego losu, podjęły się tego zadania 
i wystąpiły przeciw wpływowej pani, jakże, proszę, byłoby 
możliwe odniesienie zwycięstwa? Poza tym jakże można 
by bez narażania się na niebezpieczeństwo żonę przed 
mężem oskarżyć, gdy miłość nie wierzy w to, co złe, i sa-
ma z własnej woli wymyśla sobie, co dobre?! Cóż innego, 
jak sądzę, myślał sam młodzieniec, gdy nie domagał się 
od nas wsparcia, nie wzywał pomocy, nie rzekł słowa, lecz 
w absolutnej ciszy zgodził się jakby z oskarżeniem i uznał 
się za winnego?! Jaką szansę ma on — niewolnik u pana 
przeciw pani, gdy jedna jej fałszywa łza mogłaby znaleźć 
u pana stokroć więcej wiary niż sześćset jego przysiąg? 
A także mam nadzieję, że sama pani, choć teraz szaleje 
splamiona występkiem, wkrótce, ponieważ sumienie —
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Patientiam innocentiamque eius modis 
Melioribus habituram et ultro pristinae 

 1655 Tranquillitati reddituram. Non leve 
Momentum enim est patientiae, quam vel Deo 
Ipsi ferunt gratissimam esse multaque 
Illum in bonos passim viros damna iacere, 
Ut quid ferendo polleant, spectet sciens; 

 1660 Deinde spectatos coronat, quod de eo 
Quoque iuvene mihi quam facile persuadeo. 
Omnino enim curae Deo innocentiam 
Esse scio credoque ideo eum ex tam splendida 
Fortuna ad hunc taetrum reiectum carcerem, 

 1665 Ut inde maior atque conspicatior 
Illustrius promatur ad maius decus. 

 SEMICHORUS [II] 
St, mitius fare, ellum enim famuli betunt, 
Qui hunc, quem dolemus, miserunt in carcerem. 

 SEMICHORUS [I] 
Non sustinebo, quin rogem, qua denique 

 1670 Mente fuerit quidve elocutus carcerem 
Introierit. Proborum7enim virum mala 
Fortuna habet, quod discere ex ea velis. 
Heus, o amici, iamne carceri est datus 
Iosephus, in quo tale compertum est scelus? 

 NUNTIUS 
 1675 Factum, mulier, haud sine dolore maximo 

Nostro, neque enim ego illum nocentem dixerim, 
Qui ita placide et animo sereno ad poenam eat. 

 CHORUS 
Obsecro, quem se gessit aut quid fatus est? 
Siquidem innocentem eum ipsa quoque liquido scio. 

                              
w. 1671 Proborum – popr. wyd. [za: B]; Probrorum – A (bł.)  



Szymon Szymonowic ∙ Niewinny Józef 
 

155

dręczyciel będzie ją palić, potraktuje lepiej jego cierpli-
wość i niewinność i przywróci go do dawnego spokoju. 
Niemałe jest bowiem znaczenie cierpliwości, która, jak 
mówią, samemu Bogu jest najbardziej miła, i zewsząd 
wiele przeciwności zrzuca On na dobrych, aby zobaczyć, 
do czego będą zdolni, cierpiąc; w końcu wypróbowanych 
nagradza, o czym jakże łatwo przekonuję się również na 
przykładzie tego młodzieńca. Wiem, że niewinność jest w 
ogóle przedmiotem troski Boga i dlatego wierzę, że ów 
z tak wspaniałego losu został wtrącony do tego strasznego 
więzienia, aby został stamtąd wyprowadzony jako więk-
szy i bardziej wyniesiony ku jeszcze większej czci. 
 
 

 PÓŁCHÓR II [ściszonym głosem]  
Cyt, mów ciszej, oto bowiem idą niewolnicy, którzy tego, 
nad którym bolejemy, odprowadzili do więzienia.  

 PÓŁCHÓR I 
Nie powstrzymam się przed pytaniem, w jakim był stanie 
ducha albo co mówił, gdy wchodził do więzienia. Zły los 
uczciwych mężów zawiera w sobie to, z czego możesz 
czerpać nauki. Hej, przyjaciele, czy już trafił do więzienia 
Józef, w którym tak wielką przewinę odkryto? 

 POSŁANIEC [ze smutkiem]  
Stało się, kobieto, nie bez naszego największego bólu, nie 
nazwałbym bowiem winnym tego, kto tak spokojnie 
i z pogodą ducha szedłby ponieść karę. 

 CHÓR  
Powiedz, jak on się zachowywał albo co mówił? [Z prze-
konaniem i z determinacją w głosie] Ja sama także z całą 
pewnością wiem, że jest niewinny. 
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 NUNTIUS 
 1680 Magnum est referre, mulier, ast fabor tamen. 

Quum primum, ita ut nosti, imperata accepimus 
Incarcerandi eius, stupor paene ilico 
Me ambiguus occuparat, insolentiam 
Facti exputans repente tanta ex gratia 

 1685 Ingratiam ad tantam reiectum ingratiis. 
Itaque, neque manus inicere neque acerbius 
Ductare, pristinae meae observantiae 
In eum memor, potui; ipse sponte quin sua 
Ibat silens silentibus nobis quoque 

 1690 Neque verbum ab illo poscere ausus quispiam, 
Ad carceris donec forem perventum. Ibi 
Ego condolere me eius infortunio 
Praefatus invitumque genus hoc munii 
Obire, verum heri imperata haud exsequi 

 1695 Haud posse; prensavi, malo ne verteret. 
At ille perquam amanter ad risum quasi 
Attemperato ore infit ut se sub manu 
Arbitrioque heri esse neque quicquam mali ab 
Illo gravatim ferre, ita imperia illius 

 1700 Nos exsequentes, tantum abest, ut vertere 
Vitio, ut probare etiam obsecundantes hero, 
Servorum enim esse iussa herilia exsequi. 
Se istam suam aerumnam Deo committere, 
Qui semper innocentiae assertor fuit, 

 1705 Tempusque veritatis haud vanum indicem 
Sperare, quin malle alterius innoxium 
Scelere perire quam nocentes perdere. 
Ne pereat, in se haud esse, verum in se esse, ne 
Nocens pereat. Haec atque plura talia 

 1710 Locutus ultro carceri sese intulit.  
Nobis genas prope lacrimae perlabier 
Coepere neque iam ille quoque sine lacrimis. 
Tum in genua sese humi dat et sursum manus 
Oculosque tendens tacitus ad Deum suum 
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 POSŁANIEC  
Trudno jest opowiedzieć, kobieto, jednak spróbuję. Skoro 
tylko, jak wiesz, dostaliśmy rozkaz uwięzienia go, niemal 
natychmiast ogarnęło mnie nieokreślone zdumienie, gdy 
rozważałem niezwykłość zdarzenia, że nagle z tak wielkiej 
łaski musiał popaść w tak wielką niełaskę. I nie mogłem 
ani chwycić go rękami, ani bardziej stanowczo prowadzić, 
pomny mojego dawnego poważania względem niego; sam 
dobrowolnie szedł milcząc, ponieważ my także milcze-
liśmy, i nikt nie ośmielił się słowa od niego wydobyć, 
dopóki nie dotarliśmy do bramy więzienia. Tam powie-
działem na wstępie, że ubolewam z powodu jego nie-
szczęścia i wbrew woli podejmuję się tego rodzaju służby, 
ale nie mogę nie wykonać rozkazów pana; prosiłem, aby 
mi tego nie miał za złe. Tymczasem on, uśmiechając się, 
zaczyna łagodnie mówić, że jak on jest pod władzą pana 
i niczego złego od niego z przykrością nie znosi, tak też 
my, wykonując jego rozkazy, nie tylko nie popadamy 
w występek, lecz raczej posłuszni panu, zyskujemy uzna-
nie, obowiązkiem niewolników jest bowiem wykonywać 
pańskie rozkazy. On zaś to swoje cierpienie powierza Bo-
gu, który zawsze był obrońcą niewinności, i ma nadzieję, 
że czas skutecznie wyjaśni prawdę, i że nawet woli jako 
niewinny zginąć z powodu czyjegoś występku niż zgubić 
winnych. Nie zależy od niego, by nie zginąć, ale zależy, by 
nie zginąć winnym. Te i wiele takich rzeczy powiedziaw-
szy, wszedł dobrowolnie do więzienia. [Wzrusza się na 
samo wspomnienie tego] Nam prawie łzy zaczęły płynąć 
po policzkach i już on także nie pozostał bez łez. Wów-
czas padł na kolana na ziemię i wznosząc do góry oczy 
i ręce, w ciszy modlił się do swego Boga. 
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 1715 Orabat. Orantem nova quadam undique 
Luce radiari vidimus et umbram horridam 
Carceris oborto lumine aboleri. Pavor 
Terrorque nos stravit. Caputque ego meum 
Ausim pacisci innoxium insontemque eum 

 1720 In vincla coniectum, et ideo maereo animi, 
Haecque ocius hero nuntiaturus beto. 

 CHORUS 
Obsecro, cuncta fare nec quicquam occule! 

 S e p t e n a r i u s  I  

Calumnia, o Calumnia, 
Criminatrix innocentiae,  

 1725 Inimica veritatis, 
Linguae prodiga iniquae, 
Auratis laquearibus 
Plerumque ventilans facem 
Stultorumque asininis 

 S e p t e n a r i u s  I I  
 1730 Herorum abutens auribus! 

Imperitia atque Suspici- 
-O, quibus cient inertes 
Tecta voce susurros, 
Fomentum implacidum tui, 

 1735 Nec impii Periuria 
Testes perfida desunt. 

 S e p t e n a r i u s  I I I  

Verum premit comes quoque 
Pone vindex Paenitentia 
Liquidaeque Veritatis 

 1740 Tempus serior index, 
Nec turba aspera, Poenae, 
Cessant sequaces Criminum 
Terga urgente flagello. 



Szymon Szymonowic ∙ Niewinny Józef 
 

159

[Ze zdumieniem] Spostrzegliśmy, że modlący promienieje 
zewsząd jakimś niezwykłym blaskiem i że przerażająca 
ciemność więzienia jest niweczona powstającym świa-
tłem. Strach i trwoga powaliły nas na ziemię. A ja od-
ważyłbym się własną głową poręczyć, że on — niewinny 
i niczego nie popełniwszy — został wtrącony do wię-
zienia, i bardzo smucę się w głębi duszy, i spiesznie idę, 
by oznajmić to panu. 

 CHÓR [gorliwie i zdecydowanie]  
Błagam, wszystko powiedz i niczego nie taj! 

 S e p t e n a r  I  

Potwarzy, o Potwarzy, oskarżycielko niewinności, nieprzy-
jaciółko prawdy, nieszczędząca niesprawiedliwych słów, co 
rozniecasz płomień w ozdobionych złotem domach i nad-
używasz oślich uszu głupich panów! 
 

 S e p t e n a r  I I  

Nieświadomość i Podejrzenie, którymi bezczynni podsy-
cają ciche szepty, to nieustająca pożywka dla ciebie, nie 
brakuje też występnych Świadków i fałszywego Krzywo-
przysięstwa. 

 S e p t e n a r  I I I  

Lecz z tyłu podąża jako towarzysz wybawicielka-Skrucha 
i Czas, który później ukazuje czystą Prawdę, i nie zwleka 
srogi tłum Kar, idąc za Zbrodnią, uderza biczem jej plecy.
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 S e p t e n a r i u s  I V  

Quantis malis heros meos 
 1745 Implicasti et innocentem eum 

Iuvenem! Timore frangor, 
Ne fors exitium illi 
Supremum acceleres prius, 
Innoxium quam se omnibus 

 1750 Ostendat. Mori amem ipsa 

 S e p t e n a r i u s  V  

Vicem illius nec deseram, 
Ultimum si iam periculum 
Veniet, palamque testis 
Prorumpam os in herile. 

 1755 Cum iusto melius mori est 
Miserrime quam vivere 
Cum iniusto volupe aevum. 
 
 

     Iesu Christo laus et gratia 
 
Cracoviae, in Officina Lazari, Anno Domini M. D. LXXXVII 
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 S e p t e n a r  I V  

W jak wielkie nieszczęścia uwikłałaś moich panów i tego 
niewinnego młodzieńca! Słabnę ze strachu, abyś przypad-
kiem nie przyspieszyła dlań ostatecznej zguby, nim ukaże 
wszystkim swoją niewinność. Ja sama wolałabym umrzeć 
 
 
 

 S e p t e n a r  V  

zamiast niego i nie opuszczę, gdy nadejdzie ostateczne 
niebezpieczeństwo, i otwarcie jako świadek wystąpię przed 
pańskim obliczem. Lepiej jest umrzeć w najbardziej nie-
szczęsny sposób ze sprawiedliwym, niż przeżyć miłe życie 
z niesprawiedliwym. 
 
 
 
 

Jezusowi Chrystusowi chwała i cześć 
 

W Krakowie, w Drukarni Łazarzowej, roku Pańskiego 1587 
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Wykaz znaków i skrótów 
przyjętych w edycji 

 
 
 

1. Znaki edytorskie stosowane w transkrypcji i w komentarzach 

     nawiasy kątowe oznaczają koniektury i emendacje 
wprowadzone przez wydawcę 

[ ]    nawiasy prostokątne sygnalizują uzupełnienia redak-
cyjne 

ded.    dedykacja 

obj.    objaśnienia 

popr. wyd.    poprawka wydawcy 

tyt.    tytuł 

2. Skróty dotyczące literatury antycznej 

ACC.  Lucius ACCIUS (Akcjusz) 
  Trag.  Tragoediae (Tragedie) 

AESCH. AESCHYLUS (Ajschylos); przekład: AJSCHYLOS, Tragedie, przeł. i oprac. 
S. Srebrny, Kraków 20052. 

  Agam.  Agamemnon (Agamemnon)  
  Choef.  Choefori (Choefory, Ofiarnice) 
  Eum.  Eumenides (Eumenidy) 
  Pers.  Persae (Persowie) 
  Prometh.  Prometheus (Prometeusz w okowach) 
  Septem   Septem contra Thebas (Siedmiu przeciw Tebom) 
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APUL. Lucius APULEIUS (Apulejusz) 

  Met. Metamorphoses (Metamorfozy) 

ARIST. ARISTOTELES (Arystoteles) 

  Poet.  Poetica (Poetyka); przekład: ARYSTOTELES, Poetyka, 
przeł. i oprac. H. Podbielski, BN II 209, Wrocław 1983. 

  Politica  Politica (Polityka); przekład: ARYSTOTELES, Polityka, przeł. 
i oprac. L. Piotrowicz, przedmową opatrzył K. Grzy-
bowski, Wrocław 1953. 

  Rhet.  Rhetorica (Retoryka); przekład: ARYSTOTELES, Reto-
ryka. Poetyka, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył 
H. Podbielski, Warszawa 1988. 

CAES. C. Iulius CAESAR (Juliusz Cezar) 

  Gall.  De bello Gallico (Wojna gallijska) 

CASSIOD. CASSIODORUS (Kasjodor)  

  Hist. Eccl.  Historia ecclesiastica tripartita (Historia Kościoła zło-
żona z trzech części) 

CATO Marcus Porcius CATO (Katon Starszy) 

  Agr.   De agri cultura (O gospodarstwie wiejskim) 

CATULL. C. Valerius CATULLUS (Katullus); przekład: KATULLUS, Poezje, przekład 
A. Świderkówna, oprac. J. Krókowski, Wrocław 20052. 

CIC. Marcus Tullius CICERO (Cyceron) 

 Mowy: 

  Arch. Pro Archia poeta (W obronie poety Archiasza) 
  Manil.  Pro lege Manilia de imperio Cn. Pompei (O naczelnym 

dowództwie Gnejusza Pompejusza) 
  Mil.  Pro Milone (W obronie Milona) 
  Mur.  Pro Murena (W obronie Mureny) 
  Phil.  In Marcum Antonium orationes Philippicae (Filipiki) 

  Sull.  Pro Sulla (W obronie Sulli) 
  Verr.  In Verrem (Przeciw Werresowi) 
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Pisma z zakresu teorii wymowy: 

  Brut.  Brutus de claris oratoribus (Brutus, czyli o sławnych 
mówcach); przekład: CYCERON, Brutus, czyli o sław-
nych mówcach, przełożyła, wstępem i przypisami opa-
trzyła M. Nowak, Warszawa 2008. 

  De orat.  De oratore (O mówcy) 

 Dzieła filozoficzne: 

  Cato Cato maior de senectute (O starości); przekład: CYCE-
RON (Marcus Tullius CICERO), O starości, w: IDEM, 
Pisma filozoficzne, t. IV, przeł. Z. Cierniakowa, komen-
tarzem opatrzył K. Leśniak, Warszawa 1963. 

  De fin.  De finibus bonorum et malorum (O najwyższym dobru 
i złu); przekład: CYCERON (Marcus Tullius CICERO), 
O najwyższym dobru i złu, w: IDEM, Pisma filozoficzne, 
t. III, przeł. W. Kornatowski, komentarzem opatrzył 
K. Leśniak, Warszawa 1961. 

  Lael.  Laelius de amicitia (O przyjaźni); przekład: CYCERON 
(Marcus Tullius CICERO), O przyjaźni, w: IDEM, Pisma 
filozoficzne, t. IV, przeł. W. Kornatowski, komenta-
rzem opatrzył K. Leśniak, Warszawa 1963. 

  De leg.  De legibus (O prawach) 
  De nat.  De natura deorum (O naturze bogów); przekład: CY-

CERON (Marcus Tullius CICERO), O naturze bogów, w: 
IDEM, Pisma filozoficzne, t. I, przeł. W. Kornatowski, 
Warszawa 1960. 

  De off.  De officiis (O powinnościach); przekład: CYCERON 
(Marcus Tullius CICERO), O powinnościach, w: IDEM, 
Pisma filozoficzne, t. II, przeł. W. Kornatowski, ko-
mentarzem opatrzył K. Leśniak, Warszawa 1960. 

  De rep.  De re publica (O państwie) 
  Tusc.  Tusculanae disputationes (Rozmowy tuskulańskie); prze-

kład: CYCERON (Marcus Tullius CICERO), Rozmowy tus-
kulańskie, w: IDEM, Pisma filozoficzne, t. III, przeł. J. Śmi-
gaj, komentarzem opatrzył K. Leśniak, Warszawa 1961. 

 Listy: 

  Att.  Ad Atticum (Do Attyka) 
  Fam.   Epistulae ad familiares (Listy do znajomych) 
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CLAUD. Claudius CLAUDIANUS (Klaudian) 

  Carm. Carmina (Utwory poetyckie) 

   In Ruf. In Rufinum (Przeciw Rufinowi) 

COLUM.  Lucius Iunius Moderatus COLUMELLA (Kolumella) 

    De re rustica (O gospodarstwie) 

Cons. ad Liv.   Consolatio ad Liviam (Konsolacja do Liwii) 

EURIP. EURIPIDES (Eurypides); przekład: EURYPIDES, Tragedie, t. I: Alkestis, Medea, 
Dzieci Heraklesa, Hippolytos uwieńczony, Hekabe, Błagalnice, przeł. J. Ła-
nowski, Warszawa 20052; t. II: Andromacha, Oszalały Herakles, Trojanki, 
Elektra, Ifigenia w kraju Taurów, Ijon, przeł. J. Łanowski, Warszawa 20062. 

  Alc.  Alcestis (Alkestis) 
  Andr. Andromacha (Andromacha) 
  El.  Electra (Elektra) 
  Fr.   Fragmenta (Fragmenty) 
  Hec. Hecuba (Hekabe) 
  Hel. Helena (Helena) 
  Herc. fur. Hercules furens (Oszalały Herakles) 
  Hipp.  Hippolytos (Hippolyt) 
  Iphig. Taur. Iphigenia Taurica (Ifigenia w kraju Taurów) 
  Med.  Medea (Medea) 
  Orest.  Orestes (Orestes) 
  Troad. Troades (Trojanki) 

FEST.  Sextus Pompeius FESTUS (Festus) 

    Breviarium rerum gestarum populi Romani (Zarys dzie-
jów narodu rzymskiego) 

GELL. Aulus GELLIUS (Geliusz) 

    Noctes Atticae (Noce attyckie) 

HERONDAS  HERONDAS (Herondas) 

Mimi (Mimy); przekład: HERONDAS, Mimy, przełożyła, 
opatrzyła wstępem i komentarzem J. Ławińska-Tysz-
kowska, Wrocław 1988. 
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HOM.  HOMERUS (Homer) 

  Il.   Ilias (Iliada); przekład: HOMER, Iliada, przeł. K. Jeżew-
ska, wstępem i przypisami opatrzył J. Łanowski, War-
szawa 1999. 

  Od.  Odyssea (Odyseja) 

HOR.  Quintus HORATIUS Flaccus (Horacy) 

  Ars  De arte poetica (Sztuka poetycka); przekład: HORACY, 
Sztuka poetycka, przeł. J. Sękowski, w: IDEM, Dzieła 
wszystkie, t. II: Gawędy, listy, sztuka poetycka, wybór 
przekładów, komentarz O. Jurewicz, Warszawa 2000. 

  Carm.  Carmina (Pieśni); przekład: HORACY, Ody, w: IDEM, 
Dzieła wszystkie, t. I: Ody i epody, wybór przekładów, 
komentarz O. Jurewicz, Warszawa 2000. 

  Epist.  Epistulae (Listy) 

  Epod.  Epodon liber (Epody) 

  Serm.  Sermones (Gawędy); przekład: HORACY, Gawędy, w: IDEM, 
Dzieła wszystkie, t. II: Gawędy, listy, sztuka poetycka.  

ISID.  ISIDORUS Hispalensis (Izydor z Sewilli) 

  Alleg.  Allegoriae quaedam Sacrae Scripturae (Pewne alegorie 
z Pisma Świętego) 

LIV. Titus LIVIUS (Liwiusz) 

    Ab urbe condita libri (Dzieje od założenia miasta Rzy-
mu); przekład: Tytus LIWIUSZ, Dzieje od założenia mia-
sta Rzymu (wybór), przeł. W. Strzelecki, Wrocław 1953. 

LUC.  LUCIANUS (Lukian) 

  Cal. Calumniae non temere credendum (Nie wierzyć łacno 
obmowie), przekład: LUKIAN, Nie wierzyć łacno obmo-
wie, w: IDEM, Dialogi, t. II, przeł. M.K. Bogucki, ko-
mentarz W. Madyda, Wrocław 20062. 

LUCAN.  Marcus Annaeus LUCANUS (Lukan) 

    De bello civili (Pharsalia) (Wojna domowa); przekład: 
Marek Anneusz LUKAN, Wojna domowa, przeł. M. Bro-
żek, Kraków 1994. 
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LUCR. Titus LUCRETIUS Carus (Lukrecjusz) 

    De rerum natura (O naturze rzeczy); przekład: Titus 
LUCRETIUS Carus, O naturze rzeczy, przeł., wstępem i ko-
mentarzem opatrzył G. Żurek, Warszawa 1994. 

LUT.  Quintus LUTATIUS Catulus (Lutacjusz) 

  Epigr.  Epigrammata (Epigramy) 

MANIL. Marcus MANILIUS (Maniliusz) 

    Astronomica (Astronomia) 

MART. Marcus Valerius MARTIALIS (Marcjalis) 

    Epigrammaton liber (Epigramaty) 

NAEV. Gnaeus NAEVIUS (Newiusz)  

  Com. Comoediae (Komedie) 

NON. NONNIUS Marcellus (Noniusz) 

    De compendiosa doctrina (Kompendium wiedzy) 

OV. Publius OVIDIUS Naso (Owidiusz) 

  Am. Amores (Miłostki); przekład: OWIDIUSZ, Pieśni miło-
sne, w: Rzymska elegia miłosna (wybór), przeł. A. Świ-
derkówna, oprac. G. Przychocki, W. Strzelecki, Wro-
cław 20052. 

  Ars  Ars amatoria (Sztuka kochania) 
  Epist.  Epistulae / Heroides (Heroidy); przekład: OWIDIUSZ, 

Heroidy, przekład W. Markowska, Kraków 1986.  
  Met.  Metamorphoses (Przemiany); przekład: OWIDIUSZ, Prze-

miany, przeł. B. Kiciński, oprac. A. Krawczuk, War-
szawa 1995. 

  Pont.  Epistulae ex Ponto (Listy znad Morza Czarnego) 
  Rem.  Remedia amoris (Lekarstwa na miłość); przekład: Pu-

bliusz OWIDIUSZ Naso, Lekarstwa na miłość, przeł. 
i oprac. A.W. Mikołajczak, Poznań 1993. 

  Trist.  Tristia (Żale) 

PACUV. Marcus PACUVIUS (Pakuwiusz) 

  Trag.  Fragmenta tragoediarum (fragmenty tragedii) 



Wykaz znaków i skrótów przyjętych w edycji 
 

171

PLAT. PLATO (Platon)  

    Politeia (Państwo) 
     Symposium (Uczta) 

PLAUT. Titus Maccius PLAUTUS (Plaut)  

  Amph. Amphitruo (Amfitrion) 
  Asin.  Asinaria (Ośla komedia); przekład: PLAUT, Komedie, 

t. II: Osły, Misa pełna złota, przeł. E. Skwara, Warsza-
wa 2003. 

  Aul.  Aulularia (Skarb); przekład: ibidem 
  Bacch.  Bacchides (Siostry); przekład: PLAUT, Komedie, t. III: 

Dwie Bakchidy, Jeńcy, przeł. E. Skwara, Warszawa 2004. 
  Capt.   Captivi (Jeńcy); przekład: ibidem. 
  Cas.  Casina (Kasina) 
  Cist.  Cistelaria (Skrzynkowa komedia) 
  Curc.  Curculio (Kurkulion) 
  Epid.  Epidicus (Epidikus) 
  Men.  Menaechmi (Bracia) 
  Merc.  Mercator (Kupiec); przekład: T. Maccius PLAUTUS, Ko-

medie, t. II: Kupiec, Żołnierz samochwał, Strachy, Pseu-
dolus, Skarb, przeł., wstepem i streszczeniami opatrzył 
G. Przychocki, Kraków 1934. 

  Mil.  Miles gloriosus (Żołnierz samochwał); przekład: PLAUT, 
Komedie, t. I: Żołnierz samochwał, Amfitrion, przeł. 
E. Skwara, Warszawa 2002. 

  Most.  Mostellaria (Strachy) 
  Persa  Persa (Pers) 
  Poen.  Poenulus (Punijczyk); przekład: T. Maccius PLAUTUS, 

Komedie, t. III: Punijczyk, Siostry, Skrzynkowa kome-
dia, Pers, Gbur, przeł., wstępem, streszczeniami opa-
trzył G. Przychocki, Kraków 1935. 

  Pseud.  Pseudolus (Pseudolus) 
  Rud.  Rudens (Lina) 
  Stich.  Stichus (Stychus) 
  Trin.  Trinummus (Dzień trzech groszy); przekład: T. Mac-

cius PLAUTUS, Komedie, t. IV: Jeńcy, Kurkuljo, Lina, 
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Stychus, Dzień trzech groszy, Koszykowa komedia, przeł., 
wstępem, streszczeniami opatrzył G. Przychocki, Kra-
ków 1937. 

  Vid.  Vidularia (Koszykowa komedia) 

PLIN. Gaius PLINIUS Secundus Maior (Pliniusz Starszy) 

  Nat.  Naturalis historia (Historia naturalna) 

PROP.  Sextus PROPERTIUS (Propercjusz); przekład: PROPERCJUSZ, Elegie, w: Rzym-
ska elegia miłosna (wybór), przeł. A. Świderkówna, oprac. G. Przychocki, 
W. Strzelecki, Wrocław 20052.  

QUINT. Marcus Fabius QUINTILIANUS (Kwintylian) 

    Institutio oratoria (Kształcenie mówcy) 

SALL.  Gaius SALLUSTIUS Crispus (Salustiusz) 

  Cat.  De coniuratione Catilinae (Sprzysiężenie Katyliny); prze-
kład: SALUSTIUSZ, Sprzysiężenie Katyliny i Wojna z Ju-
gurtą, przeł. K. Kumaniecki, Wrocław 1971. 

SAPHO SAPHO (Safona); przekład: Liryka starożytnej Grecji, przeł. i oprac. J. Da-
nielewicz, Warszawa 1996. 

SEN. Lucius Annaeus SENECA (Lucjusz Anneusz Seneka) 

  De benef.  De beneficiis (O dobrodziejstwach) 
  De clem.  De clementia (O łagodności) 
  De ira  (O gniewie); przekład: SENEKA, O gniewie, w: IDEM, 

Dialogi, przeł. L. Joachimowicz, Poznań 1996.  
  Epist.  Epistulae ad Lucilium (Listy do Lucyliusza) 
  Agam.  Agamemnon (Agamemnon) 
  Herc. fur.  Hercules furens (Herkules szalejący) 
  Herc. Oet.  Hercules Oetaeus (Herkules na Ecie) 
  Med.  Medea (Medea); przekład: SENEKA, Medea, przeł. E. We-

sołowska, Poznań 2000. 
  Oed.  Oedipus (Edyp) 
  Phaedr. Phaedra (Fedra); przekład: SENEKA, Fedra, przeł. A. Świ-

derkówna, oprac. W. Strzelecki, Wrocław 1959. 
  Thyest.  Thyestes (Tyestes) 

  Troad.  Troades (Trojanki) 
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Ps.  SEN. PS. PSEUDO-SENECA (Pseudo-Seneka) 

  Oct.  (Octavia), przekład: Oktawia. Dramat z czasów Ne-
rona, przeł. K. Marciniak et al., red. M. Borowska, 
Warszawa 2001. 

SOPH. SOPHOCLES (Sofokles); przekład: SOFOKLES, Tragedie (Ajas, Antygona, Tra-
chinki, Król Edyp, Elektra, Filoktet, Edyp w Kolonos), przeł. K. Morawski, 
oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1969. 

  Aiax Aiax (Ajas) 
  Ant. Antigone (Antygona) 
  El.  Electra (Elektra) 
  Oed. C.  Oedipus Coloneus (Edyp w Kolonos) 
  Oed. T.  Oedipus Tyrannus (Król Edyp) 
  Trach.  Trachiniae (Trachinki) 

STAT.  Publius Papinius STATIUS (Stacjusz) 

  Silv.  Silvae (Sylwy); przekład: STACJUSZ, Sylwy, przeł. M. Bro-
żek, Wrocław 1996. 

TAC. Cornelius TACITUS (Tacyt) 

  Ann.  Annales (Roczniki) 

TER. Publius TERENTIUS Afer (Terencjusz) 

  Adelph.  Adelphoe (Bracia); przekład: TERENCJUSZ, Bracia, w: 
IDEM, Komedie, t. II: Pasożyt Formion, Teściowa, Bra-
cia, przeł. E. Skwara, Warszawa 2006. 

  Andr.  Andria (Dziewczyna z Andros) 
  Eun.  Eunuchus (Eunuch); przekład: TERENCJUSZ, Eunuch, w: 

IDEM, Komedie: Eunuch, Bracia, Teściowa, przeł. M. Bro-
żek, Wrocław 20052. 

  Heaut.  Heautontimorumenos (Za karę); przekład: TERENCJUSZ, 
Za karę, w: IDEM, Komedie, t. I: Dziewczyna z Andros, 
Za karę, Eunuch, przeł. E. Skwara, Warszawa 2005. 

  Hec.  Hecyra (Teściowa) 
  Phorm. Phormio (Pasożyt Formion); przekład: TERENCJUSZ, 

Pasożyt Formion, w: IDEM, Komedie, t. II, przeł. E. Skwa-
ra, Warszawa 2006. 

THEOCR. THEOCRITUS (Teokryt) 
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TIB. Albius TIBULLUS (Tibullus); przekład: TIBULLUS, Elegie miłosne, przeł. 
A. Arndt, Kraków 2015. 

VARRO Marcus Terentius Varro (Warron) 

  Ling. De lingua Latina (O języku łacińskim) 
  Menipp. Saturae Menippeae (Satyry menippejskie) 
  Rust. De re rustica (O gospodarstwie rolnym); przekład: Ma-

rek Terencjusz WARRON, O gospodarstwie rolnym, z jęz. 
łac. przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył I. Miko-
łajczyk, Wrocław 1991.    

VERG. Publius VERGILIUS Maro (Wergiliusz) 

  Aen.  Aeneis (Eneida); przekład: Publius VERGILIUS Maro, 
Eneida, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1987. 

  Ecl.  Eclogae (Eklogi / Bukoliki) 
  Georg.  Georgica (Georgiki) 

3. Skróty dotyczące cytowanych źródeł 
z okresu wczesnonowożytnego 

BALT. Martinus BALTICUS 

    Adelphopolae (Sprzedawcy brata); wydanie: Adelpho-
polae. Drama comicotragicum historiam sacram Iose-
phi Iacobi patriarchae filii complectens, compositum 
a Martino Baltico Monacensi, Monaco 1556. 

BUCH. Georgius BUCHANANUS (George Buchanan) 

  Ieph. Iephthes, sive Votum (Jeftes albo Ofiara); wydanie: Geor-
gii Buchanani Opera omnia, vol. II, Lugduni Batavo-
rum 1725.  

  Baptistes Baptistes, sive Calumnia (Jan Chrzciciel albo Potwarz); 
wydanie: George BUCHANAN, Baptistes, sive Calumnia* 
W.M. TEPPER, Wiersz smutny, śmierć męczeńską świę-
tego Jana Chrzciciela wyrażający, wyd. i oprac. E. Bu-
szewicz, R. Mazurkiewicz, Lublin 2016 („Staropolski 
Dramat i Dialog Religijny”, t. 1).  
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CROCUS Cornelius CROCUS (Croock, Kroock) 

    Comoedia sacra, cui titulus Ioseph (Pobożna komedia 
o Józefie); wydanie: Comoedia sacra, cui titulus Ioseph 
ad Christianae iuventutis institutionem iuxta locos in-
venttionis veteremque artem, nunc primum et scripta et 
edita per Cornelium Crocum Aemsterodami ludimagi-
strum, Argentinae 1542. 

DIETHER Andreas DIETHERUS (Andreas Diether) 

    Historia sacra Ioseph (Pobożna historia o Józefie); 
wydanie: Historia sacra Ioseph, quae nobis praeclarum 
divinae providentiae et passionis Christi redemptoris 
castitatisque Ioseph pudicissimi adolescentis exemplar 
demonstrat, iam denuo ex Bibliis in formam comoediae 
redacta et edita per Andream Diether Augustanum, 
Augustae 1544. 

FRACAST. Hieronymus FRACASTORIUS (Girolamo Fracastoro) 

     Ioseph (Józef); wydanie: Hieronymi FRACASTORII, Io-
seph libri II, Francofurti ad Moenum 1578. 

GAG. Guillielmus GAGERUS (William Gager) 

    Dido (Dydona); wydanie: William GAGER, Dido (1583), 
ed. J.W. Binns, „Humanistica Lovaniensia” 19 (71), 
t. XX, s. 167–254.  

    Meleager (Meleager); wydanie: William GAGER, Mele-
ager, prepared with and introduction by J.W. Binns, w: 
Renaissance Latin Drama in England, ed. M. Spevack, 
J.W. Binns, Hildesheim-New York 1981. 

    Ulysses redux (Powracający Ulisses); wydanie: William 
GAGER, Ulysses redux, prepared with and introduction 
by J.W. Binns, w: ibidem. 

GOSŁ. Stanisław GOSŁAWSKI 

    Castus Ioseph, oprac. K. Górski, T. Kaufmanowa, J. Axer, 
Wrocław 1973. 

HOSPEINIUS  Michael HOSPEINIUS  

    Dido (Dydona); wydanie: HOSPEINIUS, Dido, tragoedia 
nova, Argentorati 1591. 
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HUNN. Egidius HUNNIUS  

    Comoedia sacra Ioseph (Pobożna komedia o Józefie); 
wydanie: Comoedia sacra Ioseph, w: Comoediarum seu 
dramatum sacrorum libellus in quo sunt: de Iosepho 
patriarcha comoediae duae […] auctore Egidio Hunnio 
[…], Francoforti ad Moenum, 1586. 

     Comoedia altera (Komedia druga); wydanie: Comoedia 
altera complectens acta Iosephi Patriarchae, w: ibidem. 

KOCH.  Ioannes COCHANOVIUS (Jan Kochanowski) 

  El.   Elegiarum libri IV (Elegie); wydanie: J. KOCHANOWSKI, 
Carmina Latina, Poezja łacińska, cz. I: Fototypia — 
Transkrypcja, wyd. Z. Głombiowska, Gdańsk 2008; 
przekład: J. KOCHANOWSKI, Z łacińska śpiewa Słowian 
Muza, elegie, foricenia, liryki w przekł. L. Staffa, wstęp 
Z. Kubiak, Warszawa 1982. 

  For.  Foricoenia, sive Epigrammatum libellus; wydanie: ibi-
dem; przekład: ibidem. 

  Fr.  Fraszki; wydanie: J. KOCHANOWSKI, Fraszki, oprac. 
J. Pelc, Wrocław 19983. 

  Lyr. lib. Lyricorum libellus (Liryki); wydanie: J. KOCHANOWSKI, 
Carmina Latina, Poezja łacińska, cz. I: Fototypia — 
Transkrypcja, wyd. Z. Głombiowska, Gdańsk 2008; 
przekład: J. KOCHANOWSKI, Z łacińska śpiewa Słowian 
Muza, elegie, foricenia, liryki w przekł. L. Staffa, wstęp 
Z. Kubiak, Warszawa 1982. 

  Odprawa Odprawa posłów greckich; wydanie: J. KOCHANOWSKI, 
Odprawa posłów greckich, wstęp i przypisy J. Sokolski, 
Wrocław 1985. 

  P.  Pieśni; wydanie: J. KOCHANOWSKI, Pieśni, oprac. L. Szczer-
bicka-Ślęk, Wrocław 1970. 

  Ps.  Psałterz Dawidów; wydanie: J. KOCHANOWSKI, Dzieła 
wszystkie, Psałterz Dawidów, cz. 1, oprac. J. Woron-
czak, Wrocław 1982. 

  Treny  Treny; wydanie: J. KOCHANOWSKI, Treny, oprac. J. Pelc, 
Wrocław 19975. 
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LIPSIUS Iustus LIPSIUS (Justus Lipsjusz)  

    Politicorum, sive Civilis doctrinae libri sex; wydanie: 
Iustus LIPSIUS, Politicorum, sive Civilis doctrinae libri 
sex, qui ad principatum maxime spectant, Antverpiae 
1604. 

MACR. Georgius MACROPEDIUS (Joris van Lanckvelt) 

    Iosephus (Józef); wydanie: G. MACROPEDIUS, Iosephus. 
Fabula sacra pietatis et pudicitiae cultoribus perlegen-
da, Antverpiae 1544. 

REJ Mikołaj REJ 

    Żywot Józefa; wydanie: M. REJ, Żywot Józefa z pokole-
nia żydowskiego 1545, wyd. R. Zawiliński, Kraków 1889. 

SCALIGER Iulius Caesar SCALIGER (Juliusz Cezar Skaliger) 

  Poet. Poetices libri septem (Poetyka w siedmiu księgach); wy-
danie: I. Caesar SCALIGER, Poetices libri septem, [b. m. 
w.] 1561. 

SIMONIDES Simon SIMONIDES (Szymon Szymonowic) 

  Castus Castus Ioseph (Niewinny Józef) 
  Pent. Pentesilea (Pentesilea); wydanie: S. SIMONIDES, Pen-

tesilea, Zamosci 1618. 
  Siel. Sielanki; wydanie: Sz. SZYMONOWIC, Sielanki i pozo-

stałe wiersze polskie, oprac. J. Pelc, Wrocław 20002.  

4. Skróty dotyczące częściej wykorzystywanych 
opracowań nowożytnych 

ABRAMOWSKA   J. ABRAMOWSKA, Ład i fortuna, O tragedii renesansowej 
w Polsce, Wrocław 1974. 

Adaptacje sceniczne I. BOGUMIŁ, Adaptacje sceniczne czy dramaty? An-
tyczny epos jako źródło łacińskich tragedii i tragikome-
dii przełomu XVI i XVII wieku, Gdańsk 2007. 

CHEMPEREK    D. CHEMPEREK, „Castus Ioseph” Szymona Szymono-
wica. Problematyka antropologiczna i teologiczna, w: 
Szymon Szymonowic — poeta wciąż aktualny, Zamość 
2008, s. 55–63. 
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GŁĘBICKA    E.J. GŁĘBICKA, Szymon Szymonowic. Poeta Latinus, War-
szawa 2001. 

Gramatyka historyczna Gramatyka historyczna języka łacińskiego, część I, oprac. 
J. Otrębski i J. Safarewicz, Warszawa 1937. 

HAHN    W. HAHN, Kilka przyczynków do pism Szymona Szy-
monowicza. „Castus Ioseph”, „Ateneum” 1892, t. 4, 
s. 557–564.  

HECK    K. HECK, Szymon Szymonowicz (Simon Simonides). Jego 
żywot i dzieła, cz. I, „Rozprawy Wydziału Filologicz-
nego Akademii Umiejętności”, t. 33, Kraków 1901. 

PSB    Polski Słownik Biograficzny, red. W. Konopczyński et 
al., Kraków–Wrocław 1935–. 

 
5. Skróty tytułów ksiąg biblijnych 

Cytaty łacińskie według edycji: Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, ed. R. Weber, 
R. Gryson, Stuttgart 20075. 
Cytaty w języku polskim za: Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r., 
transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. J. Frankowski, War-
szawa 20138. 

Rdz  Księga Rodzaju 
Lb  Księga Liczb 
1 Sm Pierwsza Księga Samuela 
Hi  Księga Hioba 
Ps  Księga Psalmów 
Prz  Księga Przysłów 
Mdr Księga Mądrości 
Iz  Księga Izajasza 
Ez  Księga Ezechiela 
Dn  Księga Daniela 
Mi  Księga Micheasza 
Mt  Ewangelia według św. Mateusza 
Łk  Ewangelia według św. Łukasza 
J  Ewangelia według św. Jana 
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Dz  Dzieje Apostolskie 
Rz  List do Rzymian 
2 Kor Drugi List do Koryntian 
Ga  List do Galatów  
2 Tm Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 
Hbr List do Hebrajczyków 
Jk  List św. Jakuba 
2 P  Drugi List św. Piotra 
1 J  Pierwszy List św. Jana Apostoła 
Jud  List św. Judy 
Ap  Apokalipsa św. Jana 

 
 





 
 
 
 
 

Charakterystyka źródeł  
i zasady wydania 

1. Charakterystyka źródeł 

Dramat Castus Ioseph Szymona Szymonowica za życia autora został 
wydany tylko raz, ukazał się w krakowskiej Drukarni Łazarzowej Jana 
Januszowskiego w 1587 roku. Editio princeps w formacie quarto liczy 
40 kart (A–K4, w tym ostatnia jest czysta). Na karcie tytułowej oprócz 
tytułu znajduje się spis osób występujących w dramacie (Personae), 
natomiast imię i nazwisko autora (Simon Simonides Leopoliensis) 
pojawia się dopiero na odwrocie (in verso) tej karty w tekście dedykacji 
skierowanej do Stanisława Sokołowskiego. Miejsce i data wydania 
(Cracoviae, in Officina Lazari, Anno Domini M.D. LXXXVII) uwi-
doczniono w kolofonie na końcu dzieła. 

Zachowało się kilkanaście egzemplarzy pierwszej edycji. Trzy są 
obecnie w posiadaniu Biblioteki Narodowej (sygn. SD XVI. Qu. 70; SD 
XVI. Qu. 665 adl.; SD XVI. Qu. 1669), tyle samo figuruje w zbiorach 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (sygn. XVI. Qu 
2043; XVI. Qu 2044; XVI. Qu 2045), dwa posiada Biblioteka Jagiel-
lońska (sygn. Cim. Qu 4508; Cim. Qu 4949), a po jednym pierwo-
druku znaleźć można w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie 
(sygn. 2069 I Cim), w Bibliotece Kórnickiej PAN (sygn. Cim. Qu 
2724), w Bibliotece Kapituły Gnieźnieńskiej (sygn. BK PI 167), w Bib-
liotece Raczyńskich w Poznaniu (sygn. BR 455 II) i w Bibliotece Uni-
wersytetu Warszawskiego (sygn. SD 614.883)1. Niektóre z wymienio-
                              
1  Centralny Katalog Starych Druków odnotowuje dwanaście egzemplarzy, ale za-

wiera on, jak widać, dane nie w pełni kompletne. Karol Estreicher (Bibliografia 
Polska, t. 30, Kraków 1934, s. 344) wymienia natomiast trzynaście bibliotek po-
siadających w swoich zbiorach edycję Józefa, ale to z kolei dane przedwojenne, 
a więc przynajmniej częściowo nieaktualne. 
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nych tu egzemplarzy dzieła, jak np. należący do Biblioteki Raczyń-
skich, zostały oprawione wespół z innymi szesnastowiecznymi dru-
kami z Oficyny Łazarzowej; jeden z druków należących do Biblioteki 
Narodowej (sygn. XVI. Qu. 665. adl) został włączony do wyboru dzieł 
Szymonowica (Opera Simonis Simonidis), w którego skład wchodzą 
poza dramatem Castus Ioseph: Naenia funebris, Ioel Propheta, Hercules 
Prodiceus i Pentesilea. Pozostałe egzemplarze (np. z Zakładu Narodo-
wego im. Ossolińskich) zachowały się jako pojedyncze woluminy. Wy-
mienione pierwodruki różnią się, co oczywiste, rodzajem oprawy 
i czasem jej sporządzenia (egzemplarz Biblioteki Raczyńskich ma 
oprawę pergaminową, a starodruk Biblioteki Książąt Czartoryskich 
prawdopodobnie w XIX wieku został oprawiony w półpergamin z ręko-
pisu muzycznego), ekslibrisami, notami, pieczątkami na kartach tytu-
łowych. Egzemplarze Biblioteki Kórnickiej i Biblioteki Uniwersytetu 
Warszawskiego są tzw. defektami — w druku kórnickim brakuje ostat-
niej składki i tekst urywa się na karcie I4v, w egzemplarzu BUW nie ma 
karty tytułowej, dwóch kolejnych (a więc k. A1–A3) oraz ostatniej 
czystej. W pierwodruku Biblioteki Raczyńskich nie znajdziemy karty 
B4 i ostatniej (czystej), w editio princeps, przechowywanej w Bibliotece 
Książąt Czartoryskich, karta z kolofonem, inaczej niż w pozostałych 
egzemplarzach, przeniesiona została na początek druku.  

Pierwodruki dramatu Szymona Szymonowica, choć różnią się ze-
wnętrznie, w warstwie tekstowej — podkreślmy — są takie same. 
Pierwodruk ze zbioru Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (sygn. 
XVI. Qu 2044), którego poprzednim właścicielem była Biblioteka 
Poturzycka, zawiera (przed kartą tytułową, na osobnej wklejce) spi-
sany odręcznie krótki żywot Szymonowica z adnotacją, że był on 
jednym z najznakomitszych poetów polsko-łacińskich. W całym drucz-
ku daje się zauważyć dużo podkreśleń — śladów lektury czytelniczej, 
podobnie zresztą jak w egzemplarzu należącym do Biblioteki Książąt 
Czartoryskich, który dodatkowo zawiera liczne marginalia. Pierwo-
druk przechowywany w BUW (sygn. 614.883) studiował natomiast 
nieznany czytelnik paralelnie z tekstem Hippolyta Eurypidesa — na 
kartach sztuki o Józefie wpisywał bowiem przy odpowiednich łaciń-
skich fragmentach cytaty z greckiego pierwowzoru.  
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Dopiero po prawie dwustu latach od pierwszego wydania Castus 
Ioseph doczekał się drugiej edycji za sprawą nuncjusza apostolskiego 
Angela Marii Duriniego, który zebrał wydane osobno dzieła Szymona 
Szymonowica w jedną całość2. W 1772 roku w Warszawie w oficynie 
Wawrzyńca Mitzlera de Kolof (In typographia Mitzleriana) ukazała się 
edycja opatrzona mottem z listu Pliniusza Młodszego (lib. V Epist. 
VIII): Pulchrum imprimis videtur non pati occidere quibus aeternitas 
debetur: Simonis Simonidae Bendoński Leopolitani, Magni Io[annis] 
Zamoscii a secretioribus consiliis, Pindari Latini Opera omnia, quae 
reperiri potuerunt, olim sparsim edita, nunc in unum collecta ac de-
nuo typis consignata procurante Angelo Maria Durini e Comitibus 
Modoetiae, Patritio Mediolanensi, Archiepiscopo Ancyrano, per utram-
que Poloniam et Mag[num] Lith[uaniae] Ducatum cum facultatibus 
Legati a Latere Nuntio Apostolico, Varsaviae in Typographia Mitz-
leriana 1772; strony od 13 do 69 zajął tekst łacińskiego dramatu o Jó-
zefie. Osiemnastowieczny wydawca postanowił, jak można przypu-
szczać, uwspółcześnić liczący wówczas prawie dwieście lat tekst i uczy-
nić go bardziej przystępnym dla odbiorcy. Stąd prawdopodobnie po-
mysł rozwiązania skrótów i ligatur oraz usunięcia większości znaków 
diakrytycznych (figurują one nadal w synkopowanych formach gene-
tivus pluralis — typu inferûm, s. 14). Niekiedy też Durini próbował 
wprowadzać nowe lekcje do tekstu i korygować błędy pierwodruku, 
pozostawiając jednocześnie identyczną jak w editio princeps manierę 
nadużywania wielkich liter i taką samą interpunkcję3.    
                              
2  Na temat Duriniego jako wydawcy dzieł Szymona Szymonowica zob. L. RYCHLEW-

SKA, De Angelo Maria Durini, Mediolanensi, Simonis Simonidae poesis editore, w: 
De philosophiae, epicae poesis et historiae initiis apud Romanos, Academia Lati-
nitati Fovendae, Commentarii 11, Romae 1987, s. 80–81. Obszerną pracę poświęciła 
Duriniemu Magdalena Wrana: M. WRANA, Angelo Maria Durini. Poeta i polityk 
w purpurze. Zarys działalności literackiej, kulturalnej i politycznej nuncjusza w Pol-
sce (1767–1772), Kraków 2013, gdzie na s. 157–164 znalazło się omówienie edycji 
dzieł Szymonowica. 

3  Durini podobnie postąpił z innymi dziełami poety, stąd można się zastanawiać, 
czy rację ma Elżbieta Kolbus, nazywając wydane przez Duriniego Flagellum livoris 
przedrukiem. Zob. Sz. SZYMONOWIC, Flagellum livoris. Bicz na zawiść. Tekst łaciń-
sko-polski, wydała, przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła E. Kolbus, Lu-
blin 2004, s. 61. 
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Podstawę niniejszego wydania i transkrypcji stanowi egzemplarz 
Łazarzowej editio princeps, wybrany spośród scharakteryzowanych 
wyżej źródeł, będący w posiadaniu Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich we Wrocławiu (sygn. XVI. Qu. 2043). Zanim druk trafił do 
obecnych właścicieli, należał do Biblioteki Lwowskiej, o czym świad-
czy numer na karcie tytułowej 6.708. Pieczątkę Instytutu Ossoliń-
skiego oraz sygnaturę XVI. Qu 2043 umieszczono na karcie z dedy-
kacją (k. A1v), czyli na odwrocie karty tytułowej (pieczątka widnieje 
jeszcze na k. B3r i na końcu druku). Egzemplarz zachował się w bardzo 
dobrym stanie, zwłaszcza że w 1988 roku we Wrocławiu został pod-
dany konserwacji i zyskał nową oprawę. 

2. Zasady wydania 

Niniejsza edycja dramatu Szymona Szymonowica Castus Ioseph po-
myślana została jako wydanie dwujęzyczne. Na stronach verso kart 
zamieszczono tekst łaciński sztuki, na recto — jej filologiczny przekład 
sporządzony przez wydawcę. Prezentowane w niniejszej edycji tłuma-
czenie dramatu pełni funkcję podrzędną wobec tekstu łacińskiego. 
Najważniejszy jest tu bowiem dramat napisany przez Szymonowica, 
dlatego to do oryginału odnoszą się objaśnienia i komentarze.  

W objaśnieniach dokonano podziału sztuki na prolog, parodos, 
epeisodiony i stasimony oraz exodos według wzoru budowy tragedii 
greckiej. Podział ten pochodzi od wydawcy, nie ma go w oryginale, 
podobnie jak brak w nim didaskaliów; dodane przez wydawcę niniej-
szej edycji do tekstu polskiego, mają za zadanie uzmysłowić współ-
czesnemu czytelnikowi, że dramat Castus Ioseph to także dzieło 
teatralne. 

W objaśnieniach do poszczególnych wersów przyjęto następujące 
zasady: wykorzystywane przekłady utworów antycznych sygnalizuje 
się słowem „przekład”, pierwszą literą imienia i nazwiskiem tłumacza. 
Nieoznaczone w ten sposób przekłady pochodzą od wydawcy i są sy-
gnowane skrótem IB. Niekiedy część cytatów danego dzieła przytacza 
się w przekładzie konkretnego tłumacza, a inne z tego samego tekstu 
w przekładzie wydawcy z oznaczeniem IB. Postępowano tak ze względu 
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na jasność komentarza — drukowane przekłady bywają niedokładne 
albo bardzo poetyckie, nie oddają więc istoty rzeczy tak dobrze, jak 
literalny przekład filologiczny. 

3. Zasady transkrypcji 

Tekst dramatu Castus Ioseph podano w transkrypcji sporządzonej 
wedle zasad ogólnie przyjętych we współczesnych edycjach szesnasto-
wiecznych utworów łacińskich. Rozwiązano wszechobecne w pierwo-
druku skróty, uzupełniając brakujące litery czy sylaby. Najwięcej abre-
wiacji można zaobserwować na przykładzie enklityki que, ale pierwo-
druk stosuje też tradycyjną skróconą formę zapisu litery m w postaci 
poziomej kreski nad poprzedzającą samogłoską, np. „Nū loq/ videor 
mala” (zamiast „Num loqui videor mala” — w. 130), tradycyjnie też 
skraca np. przedrostek pro (pdeat zamiast prodeat — w. 1613) czy formy 
rzeczownika dominus (np. dňe, zamiast domine — w. 1424). Tego typu 
uzupełnienia traktuje się jako rutynowe działania edytorskie i nie 
zaznacza się ich w transkrypcji. Z pierwodruku usunięto wszystkie znaki 
diakrytyczne, które wprawdzie ułatwiają i przyspieszają lekturę tekstu 
oryginalnego, wskazując przysłówki czy synkopowane formy perfectum, 
ale dziś niewiele osób z takich udogodnień korzysta, posiłkując się 
głównie czy wyłącznie przekładem na język polski.      
 Daleko idącym zmianom uległa w transkrypcji ortografia — w tym 
przypadku klasycznych norm pisowni dostarczył Słownik łacińsko-
-polski Mariana Plezi (t. I–III, Warszawa 19982; t. IV–V, Warszawa 
19992). W pierwszej kolejności uporządkowane zostało stosowanie 
litery e i ligatur. Usunięto niepotrzebne dyftongi — piszemy feminae 
(w. 52) zamiast foeminae, cetera (w. 661) zamiast caetera, a zapis 
wyrazów z dyftongami ae i oe unormowano — np. caelo (w. 10) za-
miast coelo, foedissimum (w. 604) zamiast faedissimum. W odpo-
wiednich miejscach wprowadzono tzw. tremę — aër (w. 558) zamiast 
aêr). Zgodnie z klasycznymi normami ortograficznymi zmieniono 
znaki y, ij, i na i, ii, y. W naszej edycji pojawiają się zatem formy: 
lacrima (w. 383) zamiast lacryma; discordiis (w. 144) i dii (w. 3) zamiast 
discordijs i dij. Unowocześnieniu uległa pisownia grup literowych -ti 
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i -ci: jest solacia (w. 859) zamiast solatia; vafritiem (w. 973) zamiast 
vafriciem; zgodnie też z przyjętymi normami ortografii dodano lub 
usunięto znak aspiracji (literę h), piszemy zatem np. thalamis (w. 270) 
zamiast talamis, letifer (w. 1252) zamiast lethifer czy carissimus (w. 165) 
w miejsce charissimus. Całkowicie usunięto w transkrypcji długie s (ʃ) 
oraz zbędne podwojenia liter — piszemy np. medelae (w. 659) zamiast 
medellae, ilico (w. 1278, 1330) zamiast illico, squalor (w. 11, 211) zamiast 
squallor. Zgodnie z zasadami budowy wyrazów złożonych uzupełnio-
no natomiast brakującą literę s po przedrostku ex- w formach cza-
sownikowych takich jak np. exsequi (w. 1694), exsequentes (w. 1700), 
exsecrari (w. 1000). Uporządkowana została pisownia wzmocnionego 
zaimka sese (w pierwodruku rozdzielna se se — w. 180, 324, 1348) oraz 
przysłówka utut pisanego rozdzielnie ut ut (w. 1196, 1275).  

Pozostawiono w transkrypcji — jako pewną właściwość języka 
Szymonowica — formy asymilowane spójników, zaimków czy przy-
słówków typu quanquam (np. w. 46, 402, 939), quaecunque (w. 34), 
ubicunque (w. 34), undecunque (w. 1289), unquam (w. 1074). Uza-
sadnione wydawało się także nieingerowanie w archaiczne cechy 
stylu zamojskiego poety, stąd w transkrypcji obok tradycyjnie utwo-
rzonych form nie brakuje archaizmów fonetycznych (zamiast końcó-
wek -issimus, -errimus pojawiają się w stopniu najwyższym przymiot-
ników końcówki -issumus, -errumus, jak np. sacerrumi — w. 1380, 
invisissumi — w. 1381; wymianę samogłoski -i na -u widać też w for-
mach czasownikowych, np. collacrumavit — w. 1285 — zamiast póź-
niejszego collacrimavit). Pozostawiono w niezmienionym kształcie 
archaizmy fleksyjne — genetivus rzeczowników drugiej deklinacji 
na -ium z końcówką -i (supercili — w. 288, consili — w. 511) oraz 
dawną formę spójnika zdań czasowych quum (np. w. 41, 1174). Szcze-
gółowe problemy związane z archaicznymi cechami stylu Szymono-
wica odnotowano w objaśnieniach do poszczególnych miejsc.   
  Uporządkowaniu uległa też kwestia wielkich i małych liter. 
Skorygowano zatem zbędne zastosowanie dużej litery w wyrazach typu 
rex (w. 79: regem) czy herus (w. 94: herum) określających Fetifera; divi, 
dei w odniesieniu do bogów pogańskich (w. 109: divos; w. 121: deos). 
Zgodnie z tradycją natomiast używamy majuskuły, gdy mowa o chrze-
ścijańskim, jedynym Bogu, rozpoczynając od dużej litery zarówno rze-
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czowniki, jak i zaimki do Niego się odnoszące (w. 12: […] Creator et 
rerum Parens; w. 20: Ille). Zgodnie z tradycją druków szesnasto-
wiecznych wszystkie wersy otwiera majuskuła. W transkrypcji uwspół-
cześniono także interpunkcję. Formy wołacza oddzielono przecin-
kami; nadużywane w editio princeps średniki zostały zredukowane 
i zamienione na przecinki lub kropki.  

Jako że większość przywoływanych (we wstępie do edycji i w objaś-
nieniach) nowołacińskich dramatów dostępna jest wyłącznie w postaci 
starych druków, cytaty z nich przytacza się, stosując te same zasady 
transkrypcji tekstu, którymi posłużono się w niniejszej edycji w odnie-
sieniu do sztuki Castus Ioseph.  

4. Aparat krytyczny 

W aparacie krytycznym, umieszczonym pod tekstem głównym, za-
stosowano następujące skróty: 

A —  editio princeps dramatu Castus Ioseph według egzemplarza Za-
kładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (sygn. XVI. 
Qu. 2043). 

B —  edycja Angela Marii Duriniego według wydania: SIMONIS SIMO-
NIDAE BENDOŃSKI LEOPOLITANI, […] Opera omnia (egzemplarz 
Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, sygn. XVIII 
4290). 

 
 





 
 
 
 
 

Objaśnienia 
Tyt. — tytułowym bohaterem dramatu jest biblijny Józef, określony tu 
epitetem castus — czysty, tak pod względem ducha, jak i ciała (w prze-
kładzie: niewinny). Niewykluczone, że tytuł Castus Ioseph miał nawią-
zywać do wydanego w 1586, a więc rok wcześniej, traktatu kaznodziej-
skiego Iustus Ioseph, sive In Iesu Christi Domini nostri mortem et pas-
sionem […] meditationes, in quibus non magis Iudaica perfidia quam 
Ariana refutatur impietas („Sprawiedliwy Józef albo Rozważania na te-
mat śmierci i męki Jezusa Chrystusa, Pana naszego, w których nie bar-
dziej piętnuje się żydowski brak wiary niż ariańską bezbożność”; prze-
kład IB) autorstwa Stanisława Sokołowskiego (zob. ded.; HECK, s. 270). 

PERSONAE / OSOBY 

Malus Daemon / Zły Duch (bibl.) — u Szymonowica postać wystę-
pująca tylko w prologu, wszechobecna tak w Starym, jak i w Nowym 
Testamencie. Określenie to zapożyczył Szymonowic z poematu o bib-
lijnym Józefie autorstwa słynnego lekarza z Werony Girolama Fraca-
stora (zob. np. s. 416, 429, 432 w edycji: Hieronymi Fracastorii Ioseph, 
libri II, Francofurti ad Moenum 1578), co potwierdzają imiona Fetifer 
i Jempsar, które również stamtąd pochodzą (HAHN, s. 563–564; zob. 
obj.: Faetifer, Iempsar). Utwór pt. Ioseph drukowano w XVI wieku 
łącznie z głośnym wówczas i poczytnym dziełem o syfilisie (Siphylidis, 
sive Morbi Gallici libri III) tego autora. Zainteresowany sztuką lekarską 
Szymonowic znał najprawdopodobniej obydwa teksty. 

Ioseph / Józef (bibl.) — syn patriarchy Jakuba i Racheli, młodszej 
córki Labana. Całą jego historię — od przyjścia na świat, poprzez kon-
flikt z braćmi i sprzedanie do niewoli w Egipcie aż do śmierci Józefa — 
prezentują rozdziały księgi Genesis (Rdz 30; 37–50).  
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Famuli / Słudzy — w przekazie biblijnym (Rdz 39, 14) nazywani są 
domownikami: homines domus suae, w obu tekstach — biblijnym 
i dramatycznym — pełnią taką samą rolę sług domowych. 

Faetifer / Fetifer — pan Józefa, jego biblijnym odpowiednikiem jest 
Egipcjanin Putyfar, dworzanin Faraona i dowódca straży, który kupuje 
Józefa od Ismaelitów (Rdz 39,1: „i kupił go Putifar, trzebieniec [tu: 
urzędnik] faraonów, hetman wojska, mąż Egipcjanin, z ręku Ismae-
litów, od których był przywiedziony”). Imię Fetifer przejął Szymo-
nowic od Fracastora (FRACAST., s. 425): Quem custode dato laetus 
praemittit ad urbem / Fetifer et carae uxori commendat habendum. 
(„Uradowany Fetifer wysyła go pod strażą do miasta i przekazuje 
drogiej żonie w posiadanie”; przekład IB). Zob. HAHN, s. 563–564; por. 
wyżej Malus Daemon. 

Iempsar / Jempsar — żona Fetifera, w Piśmie Świętym nienazwana 
z imienia, a określana zwykle jako pani (Rdz 39, 7: domina) lub kobieta 
(Rdz 39, 10, 13: mulier), Józef w tekście biblijnym nazywa ją żoną pana 
(Rdz 39, 9: uxor). Miano Jempsar przejął Szymonowic od Fracastora, tak 
jak określenie Malus Daemon czy imię Fetifer (FRACAST., s. 426): […] sed 
maxime Iempsar / Pulchra ducis coniunx prae cunctis diligit unum („lecz 
najbardziej pokochała go Jempsar, piękna żona dowódcy”; przekład IB). 
Wiktor Hahn twierdzi, że imię Jempsar musiało się wydawać poecie 
nadzwyczaj dźwięczne, onomatopeiczne, tworzyło stopę metryczną 
amfibrach (krótka, długa z iktusem, krótka), było więc odpowiednie do 
wiersza dialogów — trymetru jambicznego (HAHN s. 564). Autorzy 
nowołacińskich dramatów o biblijnym Józefie nadają żonie Putyfara 
bardzo różne imiona: u Corneliusa Crocusa (Comoedia sacra, cui titulus 
Ioseph, 1536) to Sephirah, tak samo u Diethera (Historia sacra Ioseph, 
1544), spolszczona forma Zefira pojawia się również w Żywocie Józefa 
Mikołaja Reja, Macropedius (Iosephus, 1544) nazywa ją Aegla (Egla), 
Balticus (Adelphopolae, 1556) — Seraphim, a w sztuce Hunniusa (Co-
moedia sacra Ioseph, 1586) nosi ona imię Misrata. 

Nutrix / Piastunka (grec. τροφόϛ) — postać konwencjonalna, tra-
dycyjna w antycznym dramacie, najczęściej bezimienna, tylko wyjąt-
kowo w Choeforach Ajschylosa chór zwraca się do piastunki po 
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imieniu (AESCH. Choef., w. 732): ποῖ δὴ πατεῖς, Κίλισσα („Dokąd to 
Kilisso?”; przekład S. Srebrny). Szymonowic zgodnie ze wzorem grec-
kim — Hippolytem Eurypidesa, zgodnie też z zasadą prawdopodo-
bieństwa przydziela piastunkę kobiecej bohaterce tragedii, czyli Jem-
psar, a nie Józefowi. 

Nuntius / Posłaniec (grec. ἄγγελος) — postać tradycyjna, której 
zadaniem było zdanie relacji ze zdarzeń niepokazanych na scenie. Wy-
stępuje także w Hippolycie Eurypidesa. 

Chorus ex puellis Aegyptiis / Chór dziewcząt egipskich — zgodnie 
z tradycją stały i jeden z ważniejszych składników dramatu. Geneza 
tragedii tkwi przecież w poezji lirycznej, w „improwizacji tych, którzy 
intonowali dytyramb” (wyrażenie Arystotelesa w przekładzie H. Pod-
bielskiego, zob. ARIST. Poet. 1449a), a więc pieśń chóralną ku czci 
Dionizosa. Chór wykonywał partie liryczne, ale i brał udział w dialogu 
na scenie. Początkowo w tragedii greckiej partie śpiewane znacznie 
dominowały pod względem rozmiarów nad mówionymi, tak iż nie-
które sztuki przyjmowały postać tragedii-kantaty (np. Błagalnice 
Ajschylosa) czy określane są dzisiaj jako tragedie liryczne (np. Aga-
memnon Ajschylosa, zob. R.R. CHODKOWSKI, „Agamemnon” Ajschy-
losa. Studium nad strukturą tragedii lirycznej, Lublin 1985). Wiele tra-
gedii greckich wzięło tytuł właśnie od chóru, ze sztuk Ajschylosa: 
Persowie, Błagalnice, Choefory (Ofiarnice), Eumenidy; Sofoklesa: Tra-
chinki; Eurypidesa: Trojanki, Fenicjanki, Błagalnice, Bacchantki. Wraz 
z wprowadzeniem drugiego i trzeciego aktora i rozwojem akcji dra-
matycznej rola chóru zaczyna stopniowo maleć, choć nadal pełni on 
wiele funkcji w greckiej tragedii: komentuje zdarzenia, sugeruje ocenę 
widzom, jest powiernikiem i doradcą bohatera, a pieśni chóru stano-
wią poetycki ozdobnik dzieła scenicznego. Szymonowic przydziela 
chór złożony z przedstawicielek lokalnej społeczności kobiecej boha-
terce sztuki, podobnie we wzorze greckim — chór kobiet troj-
dzeńskich przynależy do Fedry, a nie do Hippolyta. 

Semichorus / Półchór — grupa, która wyodrębnia się spośród wła-
ściwego chóru, reprezentująca odmienne poglądy niż pozostałe cho-
reutki (rozwiązanie spotykane czasem w antycznym dramacie, zob. 
obj. do w. 1605–1674). 
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Ded. 

Szymon Szymonowic zadedykował dramat Castus Ioseph teologowi — 
Stanisławowi Sokołowskiemu (1537–1593), który obok Jakuba Gór-
skiego miał wpływ na wczesną twórczość poety i był w czasach kra-
kowskich jego nauczycielem i opiekunem (stąd określenie patri suo / 
ojcu swemu). Marian Chachaj (O studiach, podróży zagranicznej 
i początkach księgozbioru Szymona Szymonowica, w: Szymon Szymo-
nowic — poeta wciąż aktualny, Zamość 2008, s. 33) twierdzi, że zali-
czanie Szymonowica do grona wychowanków Sokołowskiego nie znaj-
duje żadnego uzasadnienia. Całkiem odmienny pogląd wyraża W. Ry-
czek, uznając Sokołowskiego za nauczyciela poety (W. RYCZEK, Rheto-
rica Christiana. Teoria wymowy kościelnej Stanisława Sokołowskiego, 
Kraków 2011, s. 6, 28–32). 

theologo regio / królewskiemu teologowi — doktorat w dziedzinie 
teologii uzyskał Sokołowski w Bolonii 16 maja 1575 roku, a zaraz po 
objęciu rządów przez Stefana Batorego został kaznodzieją i spowied-
nikiem króla. 

venerabili miraculo ingenii et litterarum / czcigodnemu z racji 
talentu i wykształcenia — w Akademii Krakowskiej wykładał na 
wydziale artium najpierw gramatykę, a po powrocie ze studiów we 
Włoszech — filozofię, jako że z nieznanych dziś przyczyn nie otrzymał 
potwierdzenia dyplomu uzyskanego na Wydziale Teologicznym w Bo-
lonii (W. RYCZEK, Rhetorica Christiana, s. 26–27). Znał grekę, hebrajski 
i bardzo biegle władał łaciną: wszystkie swoje teologiczno-polemiczne 
dzieła napisał w tym właśnie języku. Opracował jedyny w szesnasto-
wiecznej Polsce podręcznik retoryki kościelnej Partitiones Ecclesia-
sticae (1589). 

venerabiliori virtute et moribus / jeszcze bardziej godnemu szacunku 
z powodu przymiotów ducha i obyczajów — cieszył się Sokołowski 
wielkim poważaniem zarówno ze strony dostojników świeckich, jak 
i duchownych. Cenił go król Stefan Batory, a Jan Zamoyski nierzadko 
zasięgał jego rady (zob. HECK, s. 212–213; PSB, t. XL/2, z. 165, s. 183–189, 
s.v.: „Sokołowski (Socolovius) Stanisław h. Gozdawa”).  
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Simon Simonides / Szymon Szymonowic — Szymonowic zgodnie 
z ówczesną modą posługiwał się zhellenizowaną formą imienia i na-
zwiska. Jako syn Szymona z Brzezin używał zresztą nazwiska patro-
nimicznego, które z drugiej strony łatwo było skojarzyć z greckim 
poetą Simonidesem z Keos (VI / V w. przed Chr.). 

Leopoliensis / lwowianin — urodził się poeta we Lwowie jako syn 
miejscowego rajcy. 

lib[ens] mer[ito] / chętnie i zasłużenie — zastosowany w pierwo-
drukach i powtórzony w edycji Duriniego skrót lib. mer. rozwijamy 
w wyrażenie libens merito za dedykacją Pentesilei, gdzie skrótu nie 
zastosowano (k. A1v): Simon Simonides Thomae Zamoscio, palatino 
Podoliae, iuveni incomparabili, domino, patrono, benefactori suo libens 
merito dedicat („Tomaszowi Zamoyskiemu, wojewodzie podolskiemu, 
niezrównanemu młodzieńcowi, panu, patronowi, swemu dobroczyńcy 
chętnie i zasłużenie dedykuje Szymon Szymonowic”). Por. W. RY-
CZEK, Rhetorica Christiana, s. 30 

PROLOGOS / PROLOG (w. 1–236) 

Pod względem strukturalnym Castus Ioseph przypomina tragedie 
greckie — daje się wyodrębnić w sztuce epeisodiony (odpowiedniki 
rzymskich aktów) i partie chóralne: parodos (pieśń chóru na wejście) 
oraz stasimony, a ponadto prolog, czyli część wstępną (zgodnie z defi-
nicją Arystotelesa to, co poprzedza pierwszą pieśń chóru) i exodos, 
a więc zakończenie. Sztuki imitujące rzymskie wzory, czyli tzw. formę 
senecjańską, były zwykle dzielone na akty i sceny. Zaproponowany w 
objaśnieniach podział tekstu na prologos, parodos, kolejne epeiso-
diony i stasimony oraz exodos pochodzi od IB. Prolog współtworzą 
trzy sceny: monolog Złego Ducha (Malus Daemon), dialog Józefa ze 
sługami Fetifera i monolog Józefa. 

Malus Daemon (w. 1–93) 

Monolog Złego Ducha stanowi strukturalny i dramaturgiczny odpo-
wiednik monologu Afrodyty z Hippolyta Eurypidesa (w. 1–57) — obra-
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żone z powodu braku czci bóstwo postanawia się zemścić i sprowadzić 
na człowieka zgubę. 

w. 1–2 Venio inferum domos et umbrarum specum / Linquens / Przy-
bywam, opuszczając piekielne czeluście i jaskinię cieni — w podobny 
sposób zjawiają się duchy w prologach tragedii Seneki: cień Thyestesa 
w Agamemnonie (SEN. Agam., w. 1–2): Opaca linquens Ditis inferni 
loca, / adsum profundo Tartari emissus specu („Oto jestem, opusz-
czając mroczną siedzibę podziemnego Plutona, wynurzywszy się z głę-
bokiej jaskini Tartaru”; przekład IB) czy cień Tantala w Thyestesie 
(SEN. Thyest., w. 1–2): Quis me inferorum sede ab infausta extraxit 
/ avido fugaces ore captantem cibos („Któż to mnie wyciągnął z 
nieszczęsnego podziemia, gdzie chwytam umykające jedzenie 
chciwymi usty?”; przekład IB). Por. też początek mowy anioła 
otwierającej tragedię Georga Buchanana Iephthes, sive Votum (BUCH. 
Ieph., s. 181): Magni Tonantis huc minister aliger, / Caelo relicto mittor 
Isaci ad lares („Opuściwszy niebiańskie przestworza, przybywam tu do 
domu Izaaka jako skrzydlaty sługa wielkiego Boga”; przekład IB). 

w. 2 ubi telluris in penetralibus / gdzie we wnętrzu ziemi — Szymo-
nowic zgodnie z tradycją pogańską lokalizuje piekło we wnętrzu ziemi. 
U Greków schodziło się do podziemia, co precyzyjnie określał czasów-
nik καταβαίνω („schodzę w dół”). 

w. 3 Superis seorsum habemus infimi dii / z dala od niebian mieszkamy 
my, najniżsi bogowie — używa tu Szymonowic czasownika habeo 
w znaczeniu „mieszkać, mieć siedzibę”, co nie zdarza się często. Habeo 
w takim znaczeniu i bez dopełnienia pojawia się na przykład u Newiu-
sza — rzymskiego poety epoki archaicznej (NAEV. Com. 83): ubi isti 
[…] habent? / „gdzie oni mieszkają?”; przekład IB) albo u Plauta 
(PLAUT. Bacch., w. 114): […] quis istic habet / „kto tu mieszka”; prze-
kład IB; PLAUT. Men., w. 69: Syracusis habet / „mieszka w Syrakuzach”; 
przekład IB; PLAUT. Truc., w. 77: […] haec meretrix quae hic habet 
Phronesium / „ta hetera, która tu mieszka — Fronezjum”; przekład IB. 
Por. też ACC. Trag. 537: ubi habet? urbe agrone? / „gdzie mieszka? 
W mieście czy na wsi?”; przekład IB; w tradycji pogańskiej superi to 
określenie zarezerwowane dla bogów olimpijskich, dla niebian, inferi, 
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w superlatywie infimi — dla bóstw podziemnych, por. np. słowa 
Thyestesa w Agamemnonie Seneki (SEN. Agam., w. 4): fugio Thyestes 
inferos, superos fugo („ja Thyestes unikam bogów podziemnych, nie-
bian odstraszam”; przekład IB). 

w. 4–5 Vocare si par infimos, qui maximam / […] occupamus gloriam / 
jeśli godzi się nazywać najniższymi nas, którzy posiadamy największą 
sławę — antytetyczne zestawienie przymiotników w stopniu naj-
wyższym. 

w. 6–7 Saeclaque hominum universa et hic viventia / Nostro usu et olim 
functa capimus mancupi / a całe pokolenia ludzi żyjące na nasz pożytek 
i teraz, i przed laty, zagarniamy na własność — ogromny wpływ sza-
tana na człowieka, chęć pozyskania go i panowania nad nim nakre-
ślone zostały na podstawie Pisma Świętego. W Ewangelii według św. 
Jana szatan nazywany jest księciem tego świata (J 12, 31; por. też J 14, 
30; 16, 11), w Drugim Liście św. Pawła do Koryntian nazwany jest 
bogiem tego świata, który zaślepia umysły niewierzących (2 Kor 4, 4: 
deus huius saeculi excaecavit mentes infidelium); nostro usu … capimus 
mancupi — capere znaczy „wziąć”, „zagarnąć”, zwrot nostro usu wyja-
śnia podstawę przejęcia — przez użytkowanie, nostro usu capimus 
znaczy więc: ‘przejmujemy na własność, ponieważ z nich korzystamy’. 
Szymonowic chciał to jeszcze wzmocnić, dodając słowo mancupi i jest 
to albo genetivus, jak w wyrażeniach sui mancipii esse — ‘być panem 
siebie’, res mancipii — ‘własna rzecz’, ‘własność’, albo wyraz nie-
odmienny o znaczeniu ‘własny’.  

w. 8–9 Esto creatos esse nos ab altero, / Esto illo ab ipso conditam orbis 
fabricam / Niech będzie, że stworzył nas ktoś inny, niech będzie, że On 
sam urządził świat — znany z Księgi Rodzaju motyw stworzenia 
świata i wszystkich istot przez Boga (Rdz 1–2); esto — imperativus 
futuri, forma dość rzadka, użyta w nietypowym znaczeniu dla „być”. 
Poeta powtórzył ją anaforycznie i połączył ze składnią Accusativus 
cum Infinitivo na zasadzie elipsy. 

w. 10–11 Caeloque nos pulsos ab ipso eodem et his / Datos locis, ubi 
horror et squalor vigent / i sam wypędził nas z nieba, i oddał tym 
miejscom, gdzie panują trwoga i ciemność — w Drugim Liście św. 
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Piotra czytamy o aniołach, którzy zgrzeszyli, a Bóg im nie odpuścił, 
lecz strącił ich do Tartaru, by tam oczekiwali na sąd (2 P 2, 4): „Abo-
wiem jeśli Bóg Aniołom, gdy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale powrozami 
piekielnemi ściągnieni do piekła, podał na męki, aby na sąd byli scho-
wani”, podobna myśl w Liście św. Judy (Jud 6).11 

horror et squalor / trwoga i ciemność — Wergiliusz w Eneidzie za 
pomocą form przymiotnikowych tych wyrazów określa nie tyle pod-
ziemie, ile raczej przewoźnika dusz — Charona (VERG. Aen. VI 298–
299): portitor has horrendus aquas et flumina servat / terribili squalore 
Charon […] („Czuwa nad tymi rzekami okropny strażnik, obmierzły 
brudem Charon”; przekład Z. Kubiak). Na temat obrazu podziemia w 
tradycji antycznej i biblijnej oraz w poezji nowołacińskiej zob. I. BO-
GUMIŁ, Rzymskie Kameny nad Bałtykiem. O łacińskiej poezji w Gdań-
sku w drugiej połowie XVI wieku, Gdańsk 2017, s. 258–260.  

w. 12–13 Creator et rerum Parens / Superbiat / a Stwórca i Ojciec rzeczy 
niech się pyszni — obraz szatana kreśli poeta zgodnie z biblijną tra-
dycją jako kosmicznego kłamcy, który swoje cechy — w tym kon-
kretnym przypadku pychę — przypisuje Bogu. Ewangelia wdług św. 
Jana nazywa go kłamcą i ojcem kłamstwa (J 8, 44: quia mendax est et 
pater eius). 

w. 13–14 nominis / Umbram / pozór [...] chwały — podobnie wyraża się 
Lukan o Pompejuszu (LUCAN. I 135): […] Stat, magni nominis umbra 
(„Stał jakby jakieś odbicie wielkiego imienia”; przekład M. Brożek).  

w. 14–20 Szatan pragnie zagarnąć cześć i szacunek należne Bogu, zająć 
Jego miejsce w świecie i zapanować nad człowiekiem; trophaeum (tro-
paeum) to zgodnie z rzymską tradycją pomnik zwycięstwa, pierwotnie 
pień drzewa, na którym zawieszano zbroję wziętą na wrogu (por. 
KOCH. El. I 15, 67–68): At qua pugnatum est, victrix regina trophaeum / 
Vistuleas ponit nobile propter aquas („W miejscu, gdzie toczyła się 
bitwa, nad wiślanymi wodami, zwycięska królowa wznosi chlubne 
trofeum”; przekład IB).  

Ille incognitus / On niepoznany — aluzja do biblijnego wizerunku 
Boga, którego myśli i zamierzenia są niepojęte, niezrozumiałe dla 
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istoty ludzkiej i stanowią wielką tajemnicę, tak jak to, że Bóg pozwala 
na działanie szatana.20 

w. 21–22 Parum interest, ubi / Agas loci, at agas qualis, id vero interest / 
Niewielkie ma znaczenie, w jakim miejscu przebywasz, ma zaś zna-
czenie, kim jesteś — wyrażenie sentencjonalne; powtórzenie wyrazów 
interest i agas w szyku krzyżowym (chiasmus). 

w. 23–26 zawierają powtórzoną za prologiem do Hippolyta myśl, iż 
bóstwo cieszy się obdarzone czcią, a karze jej brak (EURIP. Hipp., w. 5–8): 
τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, / σφάλλω δ’ ὅσοι φρονοῦ-
σιν εἰς ἡμᾶς μέγα. / Ἔνεστι γάρ δὴ κἀν θεῶν γένει τόδε· / τιμώμενοι 
χαίρουσιν ἀνθρώπων ὕπο. („gdy czczą pokornie moją moc, wywyż-
szam, / miażdżę, gdy zaczną się wobec nas pysznić. / Bo tak już bywa 
nawet pośród bogów, / że lubią, gdy im cześć oddają ludzie”; przekład 
J. Łanowski). Por. też prolog w Trojankach Eurypidesa (EURIP. Tr., 
w. 85–86), gdzie Atena i Posejdon planują zniszczyć flotę Greków za 
porwanie Kassandry i znieważenie świętego posągu, aby — zgodnie ze 
słowami bogini — „na przyszłość Achaje wiedzieli, / jak czcić świą-
tynie moje, jak czcić bogów!”; przekład J. Łanowski. 

w. 27 Cuius animi exemplum / Przykład tej postawy — exemplum 
stanowić ma tu działanie szatana, który nie puści bezkarnie braku czci, 
będzie się starał zniszczyć Józefa, posługując się jako narzędziem żoną 
Fetifera. 

w. 30–31 Non sim, qui haberi volo, nisi effectum illicet / Do, quod 
loquor / Niech nie będę tym, za kogo chcę uchodzić, jeśli zaraz nie do-
konam tego, o czym mówię — fragment mający kształt zwykłej prze-
chwałki, jakie pojawiają się czasem w rzymskiej palliacie. Por. np. 
PLAUT. Bacch. 555–556: […] Dic modo hominem qui sit; si non fecero / 
Ei male aliquo pacto, me esse dicito ignavissimum („Ale powiedz, kto 
to. / Jeśli go nie ukarzę, nazwij mnie idiotą”; przekład E. Skwara). 

w. 31–37 Men’, quem senatus, quem aula, quem / Rex, quem populus et 
purpurati omnes pavent, / Quem tota gens Aegyptia aut quem tota gens 
/ Mortalium, quaecunque et ubicunque aspicit / Solis iubar, sacrificiis, 
altaribus, / Honoribus mensisque certatim colunt, / Men’, eimodi, in-
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quam, numen, unicus puer / Czyż mną, którego boją się senat, dwór, 
król, lud i wszyscy odziani w purpurę, którego czci na wyścigi ofiarami, 
ołtarzami, zaszczytami i ucztami całe egipskie plemię, a raczej cały ród 
śmiertelnych, jakikolwiek i gdziekolwiek ogląda światło słońca, czy mną, 
mówię, takim bóstwem będzie gardził ten jeden chłopiec — anafora 
form zaimkowych men’ i quem; senatus, aula, rex, populus, purpurati 
omnes — wyliczenie to, choć z pozoru anachroniczne, obrazować ma 
chyba, że szatana boją się wszyscy, bez precyzyjnego odniesienia do 
konkretnej nacji czy formy ustrojowej; unicus puer — stanowi prze-
ciwstawienie do poprzednich wyliczeń; mensis — mensa dosłownie 
znaczy stół, nawiązuje tu poeta do starożytnych uczt dla bogów tzw. 
lectisterniów, w czasie których ustawiano łoża (lectus — łoże, sternere 
— rozciągać) z wizerunkami bogów, a przed nimi stoły zastawione 
potrawami (por. HOR. Carm. I 37, 2–4). W niektórych świątyniach 
lectisternia były codzienne (diurna) albo odbywały się w innych 
okolicznościach. W Rzymie za stołami nie zawsze stawiano posągi 
bogów, nieraz wybitni obywatele odgrywali ich rolę (np. Oktawian 
August występował w roli Apollina).37  

w. 38 Hebraea pessima soboles, faex servuli / najlichszy żydowski po-
tomek, brudny i nadęty — faex właściwie znaczy osad, męty, w przy-
padku ludzi oznacza kogoś najgorszego; servulus — mały niewolnik, 
czyli deminutivum (zdrobnienie) od rzeczownika servus, w języku 
łacińskim ma ono wydźwięk pejoratywny, podobnie jak np. wzgard-
liwe określenie Greka (Graeculus). W mowie szatana od początku 
wyraźna jest tendencja do deprecjacji Józefa. 

w. 39–40 Inultum id ei abierit pervico? / Dabitur opera, ne scilicet ab-
eat! / Czy ujdzie mu to, zuchwalcowi, na sucho? Trzeba będzie się po-
starać, by nie uszło! — pogróżki rodem z rzymskiej komedii. Por. np. 
PLAUT. Mil. 460–461: Intro rumpam recta in aedis; quemque hic intus 
videro / Cum Philocomasio osculantem, eum ego obtruncabo extem-
pulo. („Wtargnę tutaj i gdy tego spotkam, / kto całował Bankietkę, 
trupem go położę”; przekład E. Skwara). 

w. 40 nn. — szatan sobie przypisuje to, co zapewne było działaniem 
Boga. 
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w. 41–42 quum commodum / Necare fratrum inter manus possem / 
choć łatwo mogłem zabić rękami braci — bracia zazdrośni o względy 
Józefa u ojca i świetlaną przyszłość, jaką właśnie temu z synów Jakuba 
przepowiadały sny, rzeczywiście chcieli zabić młodzieńca, ciało wrzu-
cić do studni, a ojcu powiedzieć, że brat został rozszarpany przez 
dzikie zwierzę (Rdz 37, 20): „pódźcie, zabijmy go i wrzućmy do studnie 
starej. I rzeczem: Zły źwierz go pożarł, a tam się pokaże, co mu 
pomogą sny jego”. Ostatecznie jednak sprzedali Józefa Ismaelitom 
i tak trafił on do Egiptu (Rdz 37, 28). Konflikt Józefa z braćmi i spisek 
przeciwko niemu przedstawiają w formie scen np. Andreas Diether 
w Historia sacra Ioseph, Martinus Balticus w sztuce Adelphopolae, Egi-
dius Hunnius w Comoedia sacra Ioseph, a także Girolamo Fracastoro 
w poemacie o Józefie; quum = cum — archaiczna forma spójnika cum. 

w. 46–48 caput odii huius est, / Cum stirpe tota Hebraica vetus hoc 
mihi / Viget duellum / Źródłem tej nienawiści jest wojna, jaką od daw-
na prowadzę z całym plemieniem żydowskim — szatan wyjaśnia przy-
czyny nienawiści do narodu wybranego i tłumaczy, dlaczego obawia 
się Józefa (na wszelki wypadek — może to on okaże się tym młodzień-
cem); duellum — dawna forma słowa bellum ‘wojna’, por. np. PLAUT. 
Amph. 189: legiones reveniunt domum duello extincto maximo („wojska 
po zakończeniu wielkiej wojny wracają do domu”; przekład IB). 

w. 48–50 ex quo potiti gentium / Sumus hominumque examina in 
praedam meam / Cessere / Odkąd bowiem zdobyliśmy władzę nad lu-
dami i gromady śmiertelnych stały się moją zdobyczą — wspomnienie 
skuszenia pierwszych Rodziców. 

w. 50–55 Szymonowic włącza tu myśli z tzw. Protoewangelii (Rdz 3, 
15), zapowiadającej przyjście Mesjasza — Odkupiciela, co realizuje się 
dopiero w Nowym Testamencie. Por. Ap 12, 1–5; tum Regem supre-
mum ipsum poli / Ita comminatum serio commeminimus / wtedy — 
pamiętam — ów najwyższy Władca niebios poważnie mi zagroził, 
mówiąc — Bóg przemówił do szatana tak jak w Księdze Rodzaju, 
zwrócił się do węża-kusiciela (Rdz 3, 14: „I rzekł Pan Bóg do węża”); 
feminae / Cum semen, Hebraeus iuvenis, haec interim / Possessa nostra 
regna vi exspoliasseret / gdy potomek kobiety, żydowski młodzieniec to 
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nasze królestwo siłą poskromi — żydowski młodzieniec, który wtargnie 
do królestwa szatana, to oczywiście Chrystus, przez swoją śmierć od-
noszący zwycięstwo nad piekłem. Jest On potomkiem Niewiasty 
(feminae semen), wspomnianej m. in. w Protoewangelii Maryi; exspo-
liasseret — właściwie coniunctivus imperfecti od exspoliasso, czasow-
nika utworzonego na wzór dawnych verba desiderativa (wyrażających 
pragnienie dokonania jakiejś czynności), dość częstych jeszcze w ko-
mediach Plauta (J. SAFAREWICZ, Zarys gramatyki historycznej języka 
łacińskiego. Fonetyka historyczna i fleksja, Warszawa 1953, s. 211); Pe-
dibusque saeviret super caput meum / i zdepcze mi głowę stopami — 
odpowiednik starotestamentowego conteret caput tuum („zetrze głowę 
twoję”). Walka z szatanem skończy się zwycięstwem Chrystusa, ale 
będzie to zwycięstwo okupione ofiarą krzyża („a ty czyhać będziesz na 
piętę jej”). 

w. 56 Id ne habeat, arcta cautio est […] / Bardzo się strzegłem, aby to 
się nie stało — arcta to dawna pisownia przymiotnika artus. 

w. 57–59 ideoque quamcunque indolis / Alicuius aspexi propagem mas-
culam, / Insector ultro / jeśli zauważam męskiego potomka o jakichś 
zdolnościach, od razu go prześladuję: albo zabijam, albo dotkliwie karzę 
— taki lęk przed nadejściem owego męskiego potomka przypomina oba-
wy i postawę króla Heroda, który ze strachu przed zagrażającym jego 
władzy Chrystusem dokonał rzezi niewiniątek w Betlejem (Mt 2, 16). 

w. 62–64 statim a puero Deo / Illi altero addictissimus, contra, mei / 
Contemptor acer / natychmiast od dzieciństwa oddał się temu drugiemu 
Bogu, uparcie gardząc tym, co moje — Józef najbardziej oddany 
(addictissimus) jedynemu Bogu jest wzgardzicielem (contemptor) tego, 
co przynależy do szatana; podobne rozróżnienie w greckim wzorze — 
Hippolycie Eurypidesa: młodzieniec gardzi Afrodytą, Artemidę zaś 
uważa za największą z niebian. 

w. 64–65 et prope / Patrata caedes dexteris fratrum fuit / i niemal już 
dokonałem zabójstwa rękoma braci — zob. obj. do w. 41–42. 

w. 66–67 Sed miseritum est pueritiae potiusque in hanc / Oram ab-
dicandum servituti censui / lecz żal mi się zrobiło młodego wieku i po-
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stanowiłem, że trzeba raczej wypędzić [chłopca] do tego kraju i oddać 
do niewoli — w przekazie biblijnym najpierw pożałował Józefa Ruben 
(Rdz 37, 21–22), a potem Juda (Rdz 37, 26–27), który zaproponował 
pozostałym braciom, by sprzedali chłopca Ismaelitom; miseritum est 
— od misereor: verbum deponens (por. PLAUT. Trin., w. 430): Nam 
nunc eum vidi miserum et me eius miseritumst („[…] On teraz — 
widzę, że jest w biedzie / Więc mam litość dla niego. […]”; przekład 
G. Przychocki). 

w. 70–71 Ferocius agendum est nocensque machina / Torquenda 
quamprimum / Trzeba działać bardziej odważnie i jak najprędzej ma-
chinę zguby wprowadzić w ruch — Zły Duch zachęca i mobilizuje się 
do działania, podobnie jak Junona w prologu tragedii Hercules furens 
Seneki — bogini zamierza prześladować głównego bohatera i dopro-
wadzić go do zguby (Herc. fur., w. 123): Movenda iam sunt bella […] 
(„trzeba już zacząć wojenne działania”; przekład IB). 

w. 73–76 Mulier, mulier — geminatio; szatan postanawia posłużyć się 
kobietą, której zadaniem będzie skuszenie mężczyzny, stąd pomysł 
nazwania jej syreną: iuventae maxima Siren / największa pokusa dla 
młodzieży (w przekładzie nieco swobodniej, bez mitycznego skojarze-
nia). W mitologii greckiej syreny, wabiąc swym czarującym śpiewem 
żeglarzy, doprowadzały do rozbijania się okrętów na skałach. Czarowi 
ich głosu nie uległ Odys — u Homera (HOM. Od. XII 166–200) prze-
pływając obok Wyspy Syren, nakazał swym towarzyszom pozaklejać 
uszy woskiem, a siebie polecił przywiązać do okrętowego masztu — 
oraz płynący z Argonautami Orfeusz. Najczęściej jednak Syreny 
doprowadzały żeglarzy do zguby. Skojarzenie z pogańskim antykiem 
nie może jednak przysłonić właściwego źródła tego fragmentu, jakim 
jest Biblia. W Księdze Rodzaju kusiciel-wąż posługuje się niewiastą 
i przez nią odnosi zwycięstwo (Rdz 3, 4–5). To znamienne, jeśli zwa-
żyć, że Bóg zwracał się przede wszystkim do mężczyzn: Noego, 
Abrahama, Mojżesza. Ciekawe rozwiązanie zastosował Girolamo Fra-
castoro w epickim poemacie o biblijnym Józefie. Tu Zły Duch (Malus 
Daemon) wciela się w postać piastunki Jempsar — Ifikle, która 
opowiada, że młodzieniec zakochał się w swej pani i z tego powodu 
pragnie umrzeć. Jempsar zachęcona przez odmienioną nianię (FRACAST., 
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s. 428): Audendum est in amore, pericla nec ulla timenda / Prudenti 
[…] („Człowiek roztropny musi mieć odwagę kochać i żadnych prze-
ciwności nie powinien się lękać”; przekład IB) nie tylko wypije sty-
gijski napój, ale i będzie słuchała podszeptów Ifikle-szatana: bez waha-
nia podejmie próbę uwiedzenia młodzieńca; repertrix prima mortis et 
mali / pierwsza wynalazczyni śmierci i zła — fakt, że zwiedziona przez 
szatana kobieta skłoniła mężczyznę do nieposłuszeństwa Bogu spo-
wodował wygnanie pierwszych Rodziców z raju i ściągnął na nich 
trudy egzystencji oraz śmierć (Rdz 3, 16–19). W konsekwencji po-
czynań Ewy Bóg powie do Adama (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”. Korneli Heck dopatruje się 
w objaśnianym fragmencie sztuki niechęci poety do kobiet oraz do 
miłości „jako przyczyny wszelkiego złego” (HECK, s. 273), wydaje się 
jednak, że główną inspiracją był tu tekst Pisma Świętego, a nie poglądy 
własne młodego jeszcze wówczas poety.  

w. 76 haec, haec — geminatio. 

w. 78 Cui iste servit servitutem, est Faetifer / Tym, u którego on służy 
w niewoli, jest Fetifer — zaimek iste ma wydźwięk pejoratywny i zdra-
dza nastawienie Złego Ducha do Józefa; servit servitutem — figura 
etymologica, zwrot zapożyczony od Plauta (PLAUT. Miles, w. 482: 
servitutem serviat); Faetifer (zob. Personae / Osoby) — inni autorzy 
dramatów o Józefie: Crocus, Macropedius, Balticus, Diether czy Hun-
nius zachowali biblijne imię Józefowego pana — Potiphar.  

w. 79 Summo loco vir, summa apud regem fide / mąż o najwyższej 
pozycji, cieszący się najwyższym zaufaniem władcy — summo … summa 
— polyptoton; regem — anachronizm, chodzi oczywiście o faraona. 

w. 82 servuli / nędznego niewolnika — deminutivum; w przekładzie 
użyto rzeczownika z przymiotnikiem, by podkreślić widoczną w mo-
wie Złego Ducha tendencję do poniżania Józefa. Por. obj. do w. 38. 

w. 83–87 Fragment ów jest odpowiednikiem wersów 42–48 prologu do 
Hippolyta Eurypidesa, ale tylko w takim sensie, że jedne i drugie trak-
tują o zdarzeniach przyszłych. W Hippolycie los bohaterów zostaje 
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całkowicie odsłonięty: od początku wiadomo, że Tezeusz zabije Hip-
polyta swym przekleństwem i że Fedra umrze. W Józefie przyszłość 
bohaterów zobrazowana zostaje za pomocą zdań warunkowych: „jeśli” 
(si) ulegnie woli kobiety, przynależeć będzie do szatana, jeśli pozo-
stanie nieugięty, padnie ofiarą jej zuchwalstwa. Zakończenie tej historii 
znane jest więc tym tylko czytelnikom-widzom, którzy mają w pamięci 
Biblię. 

w. 87–89 Heu Iempsar! Heu mea / Iempsar! In quanta Charybdi nunc 
tuum / Pectus trucido! / Ach, biada, Jempsar! Ach, biada, moja Jemp-
sar! W jakiej otchłani właśnie niszczę twoje serce! — dosłownie: ‘w ja-
kiej Charybdzie’ dręczę. Mityczna Charybda była córką Posejdona 
i Gai, za żarłoczność Dzeus zamienił ją w potwora i strącił do morza, 
odtąd wciągała w wiry przepływające okręty; „serce Jempsar w Cha-
rybdzie” oznacza, że miotają bohaterką różne uczucia i udręki; ana-
foryczne powtórzenie wykrzyknika tragediowego heu oraz imienia 
pani (por. spis osób dramatu, s.v. Iempsar). 

w. 90–91 tu, vel alia, vel alia / Pereas, parum moror / czy ty zginiesz, 
czy inna, czy jeszcze inna, niewiele dbam o to — vel alia, vel alia — 
duplikacja; pereas parum — paronomazja.  

w. 93 Sed ipse procedit foras, ego me aufero / Lecz on sam tu idzie, ja się 
zabieram — wiersz delimitacyjny, zawierający zapowiedź wejścia po-
staci na scenę. Zob. EURIP. Hipp., w. 51–53: Ἀλλ’, εἰσορῶ γὰρ τόνδε 
παῖδα Θησέως / στείχοντα θήρας μόχθον ἐκλελοιπότα / Ἱππόλυτον, 
ἔξω τῶνδε βήσομαι τόπων („Lecz widzę właśnie syna Tezeusza: / tu 
zdąża — trudy łowów już porzucił / Hippolyt. Ja więc opuszczę to 
miejsce”; przekład J. Łanowski); tego typu zapowiedzi można również 
znaleźć w rzymskiej palliacie. 

w. 94–184 Ioseph — Famuli / Józef — Słudzy — druga scena prologu. 
Jej odpowiednik stanowi krótsza scenka z Hippolyta Eurypidesa (zob. 
EURIP. Hipp., w. 58–120), w której obok głównego bohatera biorą 
udział słudzy domowi. Cel tych partii obu dramatów jest taki sam — 
ukazują one w działaniu bohaterów to, o czym była mowa w mono-
logach Afrodyty i Złego Ducha — oddawanie czci wybranemu bóstwu 
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(Artemidzie, Bogu chrześcijan), lekceważenie dla innego (Afrodyty, 
bogów Egipcjan czy szatana).  

w. 94–96 Vosne etiam herum ad hanc celebritatem / Sacrorum omnes 
comitaturi / Tecto exitis? […] / Czy wy wszyscy także wychodzicie z do-
mu, chcąc towarzyszyć panu przy obrzędzie ofiarnym? — w Hippolycie 
Eurypides stworzył okazję Fedrze do pozyskania uczuć pasierba (zgod-
nie ze słowami piastunki Tezeusz wyjechał z kraju), Szymonowic także 
przygotowuje pole działania dla Jempsar. Kobieta odsyła służbę do 
ofiar, a Fetifer zapewne uczestniczy w święcie „z urzędu”. Warto za-
uważyć, że poeci nowołacińscy miewają różne pomysły „na pozbycie 
się” Putyfara z domu. U Macropediusa Putyfar wyjeżdża do Etiopii 
w ważnych sprawach zleconych mu przez króla (k. A4r: mandata 
regia), jak się potem okaże — na wojnę, z której powróci jako zwy-
cięzca (k. C1r-v), a w sztuce Diethera udaje się w daleką podróż, 
o czym żona zapewnia Józefa (k. D7v): Veni, fruamur concupitis (dum 
licet) / Amplexibus, non est enim vir in domo, / Abiit via longissima 
[…] („Chodź, zażyjmy upragnionych objęć, dopóki można, męża nie 
ma w domu, w bardzo daleką udał się drogę”; przekład IB); tecto — 
z domu, dosł. spod dachu, pars pro toto (odmiana metonimii).  

w. 96–97 Nullus ne hic penes / Decumbentem praesto aderit heram / 
Czy nikt nie pozostanie tu przy leżącej pani — Jempsar jest już 
zakochana w Józefie, a starożytnym zakochany przypominał chorego, 
także w fizycznym aspekcie choroby: był słaby na ciele, cierpiący, 
a więc nierzadko leżał. Szymonowic, idąc za wzorem antycznym, 
pokazuje Jempsar jako chorą, tak jak Eurypides, czy po nim Seneka 
Fedrę. Warto pamiętać, że chory z miłości bywał kochanek w rzym-
skiej komedii, np. Charinus w Kupcu Plauta (PLAUT. Merc., w. 368–
370): DE. Ita volo, sed istuc quid est tibi quod commutatust color? 
Numquid tibi dolet? CHA. Nescioquid meo animost aegre, pater. Poste 
hac nocte non quievi satis mea ex sententia („DEMIFO: Tak bym chciał, 
lecz cóż to? Widzę, twarz taka zmieniona? Coś cię boli? CHARINUS: Nie 
wiem — jakoś niedobrze się czuję. Wreszcie, sądzę, w nocym nie spał 
— tyle, co bym pragnął”; przekład G. Przychocki). O tym, że miłość 
pojmowano jako chorobę, świadczyć może już sam tytuł utworu Owi-
diusza: Remedia amoris („Lekarstwa na miłość”). W elegii II 3 Tibul-
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lusa nawet Apollo nie potrafił znaleźć leku na miłość (TIB., w. 11–14): 
Pavit et Admeti tauros formosus Apollo, / nec cithara intonsae pro-
fueruntve comae, / nec potuit curas sanare salubribus herbis:/ quicquid 
erat medicae, vicerat, artis, amor („Wszak i piękny Apollo pasł woły 
Admeta, / Na nic się zdały loki długie i kitara. / Nie mogły trosk ukoić 
uzdrowieńcze zioła — / Miłość była silniejszą od medycznej sztuki”; 
przekład A. Arndt); choroba ta, odmiennie niż inne przypadłości, nie 
daje się leczyć, zob. PROP. II 1, 57–58: omnis humanos sanat medicina 
dolores: / solus amor morbi non amat artificem („medycyna leczy wszel-
kie ludzkie bolączki, sama tylko miłość nie toleruje lekarza”; przekład 
IB), pozostawia ona ranę, jak w jeszcze innej elegii Propercjusza (PROP. 
II 12, 12): nec quisquam ex illo vulnere sanus abit („A nikt się z rany 
takiej łatwo nie wyleczy”; przekład A. Świderkówna); potrzeba więc 
„chirurgicznych” niemal środków: żelaza i ognia (PROP. I 1, 26–28): 
quaerite non sani pectoris auxilia. / fortiter et ferrum saevos patiemur et 
ignis, / sit modo libertas quae velit ira loqui („Poszukajcie mi leków, bo 
cierpię ogromnie. / Niechby mnie żywym ogniem żelazo paliło, / 
Byleby, co gniew każe, rzec mi wolno było!”; przekład A. Świder-
kówna); efekt kuracji nie jest zadowalający i prowadzi do wycieńczenia 
organizmu — z amanta zostaje tylko cień, o czym zapewnia Amora 
Propercjusz w elegii II 12, 17–20: quid tibi iucundum est siccis habitare 
medullis? / si pudor est, alio traice tela tua! / intactos isto satius 
temptare veneno: / non ego, sed tenuis vapulat umbra mea („Czy ci 
u mnie przyjemnie? Szpik wypiłeś cały. Wstydź się! Gdzie indziej 
wreszcie skieruj swoje strzały. Milej ci chyba zdrowych zatruwać twym 
jadem — Nie mnie już dręczysz teraz, tylko cień mój blady”; przekład 
A. Świderkówna). Por. też Wergiliusz w księdze o zakochanej w Enea-
szu Dydonie (VERG. Aen. IV 391–392): succipiunt famulae conlapsa 
membra / marmoreo referunt thalamo stratisque reponunt („Biorą ją 
w objęcia panny służebne i niosą zemdloną, kładą na łoże w komnacie 
z marmuru”; przekład Z. Kubiak).97 

w. 100 Circa aegrotos / przy chorych — tym mianem określa Szy-
monowic Jempsar.  
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w. 108–109 Primos medicos praecipuosque / Vitae artifices divos esse / 
że pierwszymi lekarzami i właściwymi twórcami życia są bogowie — 
Jempsar używa tu pretekstu, by pozbyć się domowników.  

w. 112–116 Formalnie jest tu oratio obliqua (mowa zależna), którą 
rządzi właściwie participium aiens z wersu 107. Składnia ta może bu-
dzić jednak pewne wątpliwości (anakolut składniowy), quandoquidem 
… sunt — trzeba uznać za zdanie dodatkowe, znajdujące się poza 
właściwą oratio obliqua, tylko w ten sposób można objaśnić wprowa-
dzony tu indicativus; usui domi fore / wystarczysz jej do usługi w domu 
— a dosłownie: „będziesz użyteczny w domu”, w składni pojawia się tu 
dativus wyrażający skutek. 

w. 118–132 Jest to tzw. stychomytia. Pomysł wprowadzenia wartko 
toczącego się dialogu, rozdzielonego na jednowersowe, a nawet pół-
wersowe kwestie i repliki przejął Szymonowic z Hippolyta Eurypidesa, 
gdzie z głównym bohaterem rozmawia stary sługa, który domaga się 
czci dla Afrodyty i próbuje poskromić pychę młodzieńca (zob. EURIP. 
Hipp., w. 87–105). Jeśli zaś idzie o sposób konstruowania dialogu, 
inspiracją dla Szymonowica były niewątpliwie tragedie Seneki. Roz-
mówcy stosują tu bowiem coś na kształt szermierki słownej, pod-
chwytują poszczególne wyrazy od drugiego interlokutora: dominos / 
dominos, heriles / heriles, animus / animus, czasem tylko w zmienionej 
formie: sapis / sapio, colunt / colere, servire / servit, Dei / Di; używają 
wyrazów o takim samym rdzeniu, jak słowa rozmówcy: sapis / sapien-
tia; stosują antytezy: pia / pobożna, impia / bezbożna, nescio / nie 
znam, scio / znam, bona / dobre, mala / złe, verbo / słowem, facto / czy-
nem; powtarzają wyrazy we własnej kwestii. Por. stychomytie w tra-
gediach Seneki: między Medeą i piastunką (SEN. Med., w. 159–173), Fedrą 
i piastunką (SEN. Phaedr., w. 240–245), Agamemnonem i Kassandrą 
(SEN. Agam., w. 791–799), Dejanirą i piastunką (SEN. Her. Oet., w. 887–
902) czy dialog Nerona z Seneką na temat sprawowania władzy 
w zachowanej pod imieniem Seneki Oktawii (SEN. PS. Oct., w. 440–461).  

w. 118 Siquidem dii isti sunt / O ile w ogóle są oni bogami — Józef, 
mówiąc o bogach Egipcjan, używa zaimka iste, który ma wydźwięk 
raczej pejoratywny i zdradza pewne lekceważenie dla tych bogów; 
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pietas pia — tautologia, sens jest oksymoroniczny, gdyż ta pobożność 
w istocie jest bezbożna; Servire dominis et colere Deum aliud est./ 
Służyć panom i czcić Boga to dwie różne rzeczy — sentencja. 

w. 130–131 IOSEPH: Bona verba quaeso. FAMULI: Num loqui videor mala? 
/ IOSEPH: Modestius mecum agite! FAMULI: Nil magis volo / JÓZEF: O do-
bre słowo proszę. SŁUDZY: Czy wydaję się mówić złe? / JÓZEF: Postępujcie 
ze mną łagodniej! SŁUDZY: Niczego bardziej nie pragnę — tu jedno-
wersowe kwestie i repliki uległy podziałowi na tzw. antylaby. Jeden 
z interlokutorów wygłasza połowę wersu, drugi resztę. Takie same 
słowa kieruje Lewi do Rubena w dramacie Adelphopolae (BALT., 
k. B3v): Frater, bona verba quaeso […] („Bracie, o dobre słowo proszę”; 
przekład IB). 

w. 133 nn. Wypowiedź sługi, reprezentującego grupę domowników 
Fetifera, nie ma odpowiednika w Hippolycie Eurypidesa. W greckim 
wzorze sługa nie kontynuuje rozmowy z tytułowym bohaterem. 
W wersie 133 zmiana liczby: dotąd sługa używał liczby pojedynczej 
(w. 131: volo), a teraz stosuje liczbę mnogą (w. 133: fatemur, w. 134: 
agnoscimus, w. 136: debemus), by znów (w. 139) — przemawiając w 
imieniu grupy — posłużyć się liczbą pojedynczą (mitto).  

w. 134–136 Sługa nazywa relacje Józefa z domownikami Fetifera miło-
ścią (inque nos amorem / i miłość do nas) oraz „wzajemnym zaufa-
niem” (mutua fides). Zob. też w. 167: […] sed quoniam te amo / lecz 
ponieważ cię kocham. Podobnie w poemacie Fracastora wszyscy ko-
chają Józefa (FRACAST., s. 426): […] hinc maiore illum dignatur honore 
/ Fetifer, hinc omnes adamant […] („stąd większą go jeszcze czcią 
obdarza Fetifer, stąd wszyscy go kochają”; przekład IB).  

w. 137–138 Tu namque cum primum immigrasti in hanc domum, / For-
tuna quasi tecum immigravit huc bona / Skoro tylko bowiem przybyłeś 
do tego domu, razem z tobą przybył tu dobry los — fortuna bona 
(„dobry los”), imieniem rzymskiej bogini Fortuny określano po prostu 
szczęście, powodzenie; podobna sytuacja w Księdze Rodzaju: odkąd 
Józef zostaje zarządcą domu Putyfara, Bóg błogosławi temu domowi 
(Rdz 39,5: „I błogosławił Pan domowi Egipcjanina dla Józefa, i roz-
mnożył tak w domu, jako i na polu, wszytkę majętność jego”). 
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Podobne przeświadczenie wkłada Andreas Diether w usta Putyfara 
(DIETHER, k. C8v): […] quod feliciter omnia / Atque adeo prospere agit, 
quaecunque agenda sunt. / Deum caeli terraeque rectorem cum eo / 
Esse video […] („cokolwiek trzeba wykonać, wszystko to robi szczę-
śliwie i pomyślnie. Widzę, że Bóg, Pan nieba i ziemi, jest z nim”; 
przekład IB). W sztuce Macropediusa Putyfar mówi do Józefa (MACR., 
k. A5r): Per te mihi Deus tuus benedixerat („Twój Bóg przez ciebie mi 
pobłogosławił”; przekład IB).  

w. 139–142 Szymonowic, inaczej niż tekst Pisma Świętego, precyzuje, 
na czym polega owo Boże błogosławieństwo, stosując tzw. praeteritio 
(grec. παράλειψις) — deklarację pominięcia, którą wzmacnia jeszcze 
powtarzanym anaforycznie czasownikiem mitto (tu w znaczeniu po-
mijam); cornu copiae („z rogu obfitości”) — wyrażenie przysłowiowe, 
nawiązujące do rogu mitycznej kozy Amaltei, który miał od Dzeusa 
cudowną moc stałego napełniania się nektarem i ambrozją lub pło-
dami ziemi. 

w. 147–149 Aurem tu herilem, obsessam adulatoribus, / Tectis susurris 
liberasti et publicum / Audire veritatis insuesti sonum / ty ucho pańskie 
oblegane przez pochlebców uwolniłeś od skrywanych podszeptów i przy-
zwyczaiłeś do słuchania jawnego głosu prawdy — w ostatniej pieśni tej 
sztuki chór wyrazi myśl odwrotną (zmieni się sytuacja dramatyczna): 
zwracając się do upersonifikowanej Potwarzy, powie, że nadużywa ona 
oślich uszu głupich panów, Fetifer bowiem, który wcześniej słuchał 
głosu prawdy, uwierzy w winę Józefa (por. w. 1723–1730); liberasti (por. 
w. 151 — monstrasti) — indicativus perfecti activi, poeta ze względów 
metrycznych używa synkopowanych form (zamiast liberavisti, mon-
stravisti). 

w. 152–153 dicta cum dulcedine, / Quam facta cum virtute / nie pełne 
słodyczy słowa, ale szlachetne czyny — w dosłownym tłumaczeniu: 
„powiedziane ze słodyczą, uczynione ze szlachetnością”. Przyimek 
cum z rzeczownikiem może tworzyć określenie przydawkowe innego 
rzeczownika, por. mulier cum sordida veste, statua cum chlamyde, fle-
tus cum singultu, mors cum gloria (H. Menge, Repetitorium der latei-
nischen Syntax und Stilistik, Teil 2, Wolfenbüttel 1908, s. 12–13). Szy-
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monowic wyraźnie lubi tego rodzaju składnię (zob. SIMONIDES, Cas-
tus, w. 668). W Pentesilei grupę kobiet wracających ze świątyni Ateny 
określa poeta jako coetus feminarum cum peplo redeuntium („kobiety 
wracające z peplosem”), co doprowadziło badaczy do błędnych inter-
pretacji, że bogini nie przyjęła daru i kobiety wracają z peplosem 
(GŁĘBICKA, s. 143). Zwrot cum peplo trzeba raczej traktować jako 
określenie rzeczownika feminae, które precyzuje, jakie konkretnie ko-
biety wchodzą w skład grupy: te, które przedtem niosły peplos, kobiety 
z peplosem (Adaptacje sceniczne, s. 197–198); munerarier — infinitivus 
praesentis passivi, forma archaiczna zamiast klasycznego munerari. 

w. 164–165 Unde et supra invidiam es, et omnibus viges / Carissimus 
iuxta atque honoratissimus / stąd jesteś ponad zawiścią najbardziej 
wszystkim drogi i najbardziej szanowany — por. Horacjańskie (HOR. 
Carm. II 20, 4) invidiaque maior („i będąc ponad zawiścią”; przekład 
IB). Superlatywy carissimus i honoratissimus wzmacnia tu jeszcze 
użycie czasownika vigere, który — poza podstawowym znaczeniem 
„żyć” — oznacza także „kwitnąć, słynąć”. Por. HOR. Carm. III 9, 4: 
Persarum vigui rege beatior („Żyłem bardziej szczęśliwy od króla 
Persów”; przekład IB); HOR. Carm. III 9, 8: Romana vigui clarior Ilia 
(„Żyłam bardziej sławna od rzymskiej Ilii”; przekład IB); por. też np. 
SALL. Cat. III 3: audacia, largitio, avaritia vigebant („kwitły zuchwa-
łość, rozrzutność, chciwość”; przekład IB). 

w. 168 Eamque fortunam perennem tibi aveo / pragnę dla ciebie tego 
szczęścia na zawsze — dosł. niezmiennego, trwałego losu. Por. HOR. 
Carm. III 30, 1: Exegi monumentum aere perennius („Wybudowałem 
pomnik trwalszy niż ze spiżu”; przekład A. Ważyk, w: Kwintus HORAC-
JUSZ FLAKKUS, Dzieła wszystkie, t. I: Ody i epody, oprac. O. Jurewicz, 
Warszawa 2000).  

w. 169–170 Deos colendos censeo, a quibus omnia / Bona dantur et 
servantur / uważam, że trzeba czcić bogów, którzy dają wszystkie dobra, 
którzy tych dóbr strzegą — początek wersu 169 ma swój odpowiednik 
w wypowiedzi sługi z Hippolyta Eurypidesa (EURIP. Hipp., w. 107): 
Τιμαῖσιν, ὦ παῖ, δαιμόνων χρῆσθαι χρεών („Synu, bogowie muszą 
cześć odbierać”; przekład J. Łanowski); obraz Boga, dawcy wszelakiego 
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dobra, jest oczywiście chrześcijański, mimo utrzymanej tu liczby mno-
giej; colendos censeo — aliteracja; bona dantur servantur bona oraz 
a quibus dantur servantur a quibus — chiazmy. 

w. 171 Tu, suasionem forte si haud sequeris meam / Ty zaś, jeśli przy-
padkiem nie pójdziesz za moją radą — sługa przemawia tu oczywiście 
w imieniu całej grupy, która udzielając rady (suasio) Józefowi, wchodzi 
w kompetencje antycznego chóru. Podobną rolę — choć w nieporów-
nywalnie szerszym zakresie — pełni grupa Amazonek w Pentesilei Szy-
monowica (zob. Adaptacje sceniczne, s. 242 nn.). 

w. 173–183 W Hippolycie Eurypidesa główny bohater nie reaguje już na 
słowa starego sługi. Szymonowic dodał wypowiedź Józefa, który wy-
raża pragnienie, by czci doznawał tylko jego Bóg. 

w. 175 vero ego a solo Deo meo — asonans i rym. 

w. 179 Deum doceri posse duco — aliteracja spółgłoski d; duco rządzi tu 
składnią ACI. 

w. 180 aegro pectori / do nieznającego prawdy serca — aeger znaczy 
chory, niezdolny, cierpiący, tu: określa serce nieznające prawdziwego 
Boga, serce poganina. Por. np. Mt 16, 17.  

w. 181 ite et illos instituto — aliteracja samogłoski i. 

w. 182 Quos rex colit, colite […] / czcijcie tych [bogów], którym król od-
daje cześć — Księga Genesis królem Egiptu (rex Aegypti) nazywa fara-
ona (Rdz 40, 1). Putyfar określany jest jako jego dworzanin: eunuchus 
Pharaonis (Rdz 39, 1) i przywódca straży: princeps militum (Rdz 40, 3), 
princeps exercitus (Rdz 39, 1). Szymonowic także miano rex przydziela 
faraonowi; colit, colite — anadiploza (powtórzenie tego samego słowa 
lub członu na końcu jednego segmentu i na początku następnego).  

w. 182–183 facem donec aliam / Vobis superior ipse Deus illuminet / 
dopóki sam wyższy Bóg nie rozpali w was innego płomienia — metafora 
pochodni oznacza tu poznanie i przyjęcie innej, tej prawdziwej wiary. 
W sztuce Macropediusa na przykład Józef prowadzi wśród służących 
Putyfara swego rodzaju działalność misyjną, która zmierza ku po-
znaniu tego jedynego Boga. W scenie czwartej I aktu zwraca się zresztą 
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do nich fratres et sorores i przepytuje z tego, czego nauczał (MACR., 
k. A7v): IOSEPH: Dic, Piste, primum cuius ipse memineris. PISTOS: Quod 
unus est verus Deus qui condidit / Caelum solumque et cuncta in his 
manentia. IOSEPH: Recte quidem. Dic, Phronime, tu quid memineris. 
PHRONIMUS: Nil esse Anubin, nil Serapin et Isida, / Nisi vana quaedam 
numina, aut mage nomina („JOZEF: Powiedz, Pistosie, co zapamiętałeś 
najlepiej. PISTOS: Że jeden jest prawdziwy Bóg, który stworzył niebo 
i ziemię i wszystko, co się na nich znajduje. JÓZEF: Dobrze. Powiedz, 
Fronimusie, co ty pamiętasz. FRONIMUS: Anubis, Serafis i Izyda są 
niczym innym, jak tylko jakimiś zmyślonymi bóstwami czy nawet 
bardziej imionami”; przekład IB).  

w. 184–185 FAMULI: Imus, sed animum mihi tuus sermo pupugit. / IO-
SEPH: Illi abierunt / SŁUDZY: Idziemy, lecz twoja mowa zraniła mi duszę. 
/ JÓZEF: Poszli — wiersze te pełnią funkcję delimitacyjną: słudzy 
sygnalizują zamiar zejścia ze sceny, Józef ten fakt potwierdza. Por. 
PLAUT. Capt., w. 900–901: HEGIO: Cura quam optume potes. ERGASILUS: 
Bene ambula et redambula. Illic hinc abiit; mihi rem summam credidit 
cibariam („HEG: Zadbaj tutaj o wszystko, najlepiej jak możesz. PRAC: 
Życzę miłej przechadzko-przychadzki nad morze! Poszedł, a mnie 
powierzył pieczę nad sprawami wielkiej wagi … kuchennej”; przekład 
E. Skwara); PLAUT. Mil., w. 480–481: PA: Erus si veniet, si me quaeret, 
hic ero; hinc me arcessito. SC: Satin abiit […] („WYG: Jeśliby nasz pan 
przyszedł i chciał ze mną gadać, to zaraz mnie zawołaj, będę u sąsiada. 
CIENIAS: Naprawdę poszedł!”; przekład E. Skwara).  

w. 185–236 Fragment ten to monolog Józefa. Antycznego wzoru dla 
niego należy szukać nie w Hippolycie Eurypidesa, gdzie takiej sceny w 
ogóle nie ma, lecz w tragediach Seneki, który nierzadko pokazywał 
postaci ogarnięte różnymi afektami: grozą, lękiem, chęcią zemsty.  

w. 186–189 Mihi nescio qua frigida formidine / Cor obriguit, aures 
sonescunt, horruit / Capillus, arcta mens, velut magni mali / Praesaga, 
torpescit. Quid est aut quid me erit? / a mnie, nie wiem, z jakiego to 
lodowatego strachu, serce zdrętwiało, w uszach dźwięczy, włos się zjeżył, 
zatroskana myśl, jakby przeczuwając wielkie nieszczęście, słabnie. Co 
się dzieje albo co ze mną będzie? — podobnie zachowują się: Poppea, 
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którą tak jak Józefa przerażają widzenia senne (SEN.PS. Oct., w. 734–
737): Tandem quietem magnus excussit timor; / quatit ora et artus 
horridus nostros tremor / pulsatque pectus; continet vocem timor, / 
quam nunc fides pietasque produxit tua („Ciało do szpiku kości ogar-
nęło drżenie, / Załomotało serce, w gardle głos mój zamarł, / Który tyś 
swoją troską teraz mi wróciła”; przekład K. Marciniak et al.); zlękniona 
snem Storge (BUCH. Ieph., w. 73–75): Eheu, recenti corda palpitant 
metu / Mens horret, haeret vox in ipsis faucibus, / Nec ora verbis 
pervium praebent iter („Biada, serce kołacze z nagłego strachu, umysł 
się trwoży, głos tkwi w gardle, usta nie pozwalają wydostać się sło-
wom”; przekład IB) czy też Altaja w Meleagrze Williama Gagera (GAG. 
Dido, w. 550–551): Mihi soporem gelidus excussit timor, / Artusque 
subiit horror ac mentem stupor („Zimny strach przerwał mi sny 
i trwoga ogarnęła ciało, a myśl opanowało odrętwienie”; przekład IB); 
por. też reakcję Eneasza na zjawienie się Merkurego, kiedy to Trojań-
czykowi włosy zjeżyły się ze strachu i głos utkwił w gardle (VERG. Aen. 
IV 280): arrectaeque horrore comae, et vox faucibus haesit („od zgrozy 
zjeżyły się włosy, / Głos uwiązł w gardle”; przekład Z. Kubiak); ten 
szczególny rodzaj trwogi, jaka ogarnia bohatera, ukazuje poeta po-
przez odpowiedni dobór wyrazów — w większości użytych tu rze-
czowników, czasowników i przymiotników pojawia się spółgłoska r, co 
oddawać ma trwogę bohatera; arcta mens — por. obj. do wersu 56; 
frigida formidine — aliteracja; Quid est aut quid me erit? — pytanie 
retoryczne, powtarza je poeta w wersie 197 i trochę zmodyfikowane 
w wersie 220. 

w. 190 O caelites, o Rex supreme caelitum / O niebianie, o najwyższy 
Królu nieba — przemieszanie tradycji pogańskiej i chrześcijańskiej 
w zestawieniu: wielu bogów — jeden Bóg (szeroko omawia ten problem 
Krystyna Stawecka, zob. Religijna poezja łacińska XVI wieku w Polsce. 
Zagadnienia wybrane, Lublin 1964, s. 56–91). W podobnej sytuacji — 
straszny sen — zwraca się do Boga Storge (BUCH. Ieph., w. 79): At Tu, 
nitentis, summe dominator, poli („A Ty, najwyższy władco błyszczącego 
nieba”; przekład IB); caelites … caelitum — polyptoton. 

w. 192 Videre videor — derivatio. 
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w. 193–195 Talem paene mentem illo die / Habuisse repeto, a fratribus 
quum venditus / Ex libero homine servus haec in loca abii / Przy-
pominam sobie, że niemal to samo czułem owego dnia, gdy sprzedany 
przez braci, z wolnego człowieka niewolnik, wyruszyłem do tego tu kra-
ju — zob. Rdz 37, 12–36. To, co pojawia się czasem w warstwie fabu-
larnej dramatu Szymonowica, autorzy nowołacińscy, np. Andreas Die-
ther czy Martin Balticus, pokazują w formie scen dramatycznych; ex 
libero homine servus — antyteza.  

w. 196–197 Sol ipse tristius mihi quodammodo / Lucere cernitur / Zdaje 
się, że samo słońce jakoś smutniej dla mnie świeci — por. CATULL. 8, 3: 
fulsere quondam candidi tibi soles („Świeciło dla ciebie dawniej słońce 
złote”; przekład A. Świderkówna). Blask słońca symbolizował szczę-
ście, pomyślność. Chór w Medei Seneki, patrząc na potworności, jakie 
przygotowuje tytułowa bohaterka, prosi Feba — słońce, by zniknął, by 
nastała noc i zakryła ten straszny dzień (SEN. Med., w. 874–878): Nunc, 
Phoebe, mitte currus / Nullo morante loro, / nox condat alma lucem, / 
mergat diem timendum / dux noctis Hesperus („Popuść już cugli, / Fe-
bie — wóz przyspiesz. / Niech mrok przyjazny / światło przysłoni, / 
a nocy zwiastun / skończy dzień straszny”; przekład E. Wesołowska). 
W Trenie XIX Jana Kochanowskiego matka poety, sławiąc egzystencję 
w niebie, mówi (KOCH. Treny XIX, w. 73): „Słońce nam zawżdy świeci, 
dzień nigdy nie schodzi”. 

w. 198–200 Noctem quoque et somnum quibus cum taediis, / Quibus 
cum acerbitatibus et immitibus / Insomniis exegi! / Z jakimi okropno-
ściami, z jaką udręką i przykrymi majakami noc i sen przeżyłem! — 
Józef wspomina o koszmarach sennych, jakie miał poprzedniej nocy, 
por. BUCH. Ieph., w. 76–78: Nocturna sic me visa miseram territant, / Et 
dira turbant inquietam insomnia, / Gravibusque curis pectus urunt 
anxium („Tak mnie nieszczęsną dręczy to, co widziałam w nocy 
i straszne sny mącą mój spokój i trwożliwe serce palą ciężką troską”; 
przekład IB) oraz np. GAG. Meleager, w. 537–538: Exterret animum 
noctis hesternae metus / Visumque, coniunx […] („Mężu, przeraża mą 
duszę trwoga z wczorajszej nocy i widziadło ze snu”; przekład IB). 
Motyw złowróżbnego snu — tradycyjny w dramacie — pełni niemal 
zawsze rolę uzasadniającą przerażenie bohatera. Nie wprowadził Szy-
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monowic w tej scenie interlokutora, który wysłuchałby opowiadania 
o śnie i łagodził niepokój Józefa. W Persach Ajschylosa na przykład 
królowa Atossa relacjonuje sen dostojnikom perskim; w tragedii Ieph-
tes, sive Votum Georga Buchanana Storge opowiada sen córce Ifis; 
Altaja w Meleagrze Gagera — mężowi Ojneusowi, a Pentesilea w dra-
macie Szymonowica pod tym samym tytułem — Amazonkom, które 
wraz z nią przybyły ratować Troję. W sztuce Adelphopolae Józef 
opowiada sny, tak jak biblijny patriarcha u Szymonowica, w monologu 
(BALT., k. A3v): Habui dies tale ante paucos somnium („Przed kilkoma 
dniami miałem taki sen”; przekład IB), ale zamierza wspomnieć o nich 
swym braciom. Inaczej jednak niż Szymonowic Balticus buduje treść 
snów w oparciu o tekst Biblii — to znane z historii Józefa sny o snop-
kach na polu oraz słońcu, księżycu i jedenastu gwiazdach — i nie 
nadaje im znaczenia złowróżbnych widzeń, a wręcz przeciwnie: zapo-
wiadają one świetną przyszłość dla młodzieńca i jego wywyższenie 
(BALT., k. A3v — A4v); quibus cum — powtórzenie; a taediis i acer-
bitatibus — wyrazy bliskoznaczne; somnum cum insomniis — oksy-
moron (bezsenny sen). 

w. 202 Wers zawiera asyndetyczne zestawienie przymiotników (hor-
ridum, immane, asperum) określających widzenie senne jako straszne, 
przerażające i smutne (amplifikacja retoryczna). 

w. 203–211 […] Appetentem circiter novum diem / Videbar in pulcher-
rimam quandam alitem / Mutarier, candore certantem nivi / Aurasque 
penna permeabam splendida, / Cum derepente in me cucullus impetum 
a / Tergo facit formamque persequens meam / Eo usque processit se-
quendo, donicum / Sub terream quandam specum me impingeret, / Pe-
dore ubi et squalore quassabar gemens / Gdy świt się zbliżał, zdawało 
mi się, że zmieniam się w jakiegoś bardzo pięknego ptaka, białą barwą 
rywalizującego ze śniegiem, i na wspaniałych skrzydłach przemierzam 
powietrzne przestworza, gdy znienacka napadła na mnie kukułka. I po-
dążając za moją pięknością, dotarła tu w pościgu, dopóki mnie nie wpę-
dziła do jakiejś jaskini w ziemi, gdzie trząsłem się, jęcząc w brudzie 
i ciemności — Szymonowic konstruuje motyw snu zgodnie z tradycją 
dramatyczną, posługuje się alegorycznym obrazem (por. np. AESCH. 
Pers., w. 176–200), co oczywiście utrudnić ma bohaterowi sztuki inter-
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pretację snu. Tragediopisarze, budując widzenia senne, wykorzystują 
dość często alegorie zwierzęce. Klitajmestrze w Choeforach śni się 
(AESCH. Choef., w. 526–534), że rodzi węża, zawija gada w pieluszki 
i karmi własnym mlekiem pomieszanym z krwią (wąż ze snu to oczy-
wiście syn Klitajmestry Orestes). W tragedii Iephthes, sive Votum 
Georga Buchanana Storge przeraża we śnie gromada wilków, która 
usiłuje napaść na bezbronne owce, i chociaż psom udaje się obronić 
stado, jeden z wilków powraca i wyszarpuje owieczkę z łona Storge 
(BUCH., w. 94–102): Vidi luporum concito cursu gregem / Rictu cruento, 
spumeo, rabido, unguibus / Saevum recurvis praecipite ferri impetu / 
Imbellia in pecora, vidua pastoribus. / Tum pavidi ovilis fida custodia 
canis / Lupos abegit: atque ad infirmum pecus, / Trepidi timoris ex-
anime adhuc memoria, / Denuo reversus, o sinu timidam meo / Agnam 
revulsam dente laniavit truci („Widziałam, jak w szybkim pędzie gro-
mada wilków, o paszczach krwawych, spienionych, wściekłych, pazu-
rach ostro zakrzywionych, napada spiesznie na pozostawione przez 
pasterzy spokojne owieczki. Wtedy pies, wierna straż trwożliwych 
owiec, odpędził wilki: ale do bezsilnego stada, ciągle jeszcze pozba-
wionego tchu z przerażenia, powrócił [oprawca], och, bojaźliwą 
owieczkę wyrwał z mego łona i rozszarpał strasznym zębem”; przekład 
IB). Tu pod postacią powracającego wilka ukrywa się tytułowy Jeftes, 
a owieczki — jego córka Ifis. Józefowi śni się, że zmienia się w białego 
ptaka, którego ściga kukułka, by wpędzić go do brudnej, ciemnej jaski-
ni (taką kukułką okaże się potem Jempsar). W wydanej w 1618 r. Pen-
tesilei posługuje się Szymonowic tą samą techniką budowania zło-
wróżbnych snów: Amazonce śni się, że przemieniona w lwicę sieje 
spustoszenie wśród stad zwierząt, potem walczy z oddziałem zbroj-
nych mężów, z których najdzielniejszy usiłuje ugodzić ją w serce (SIMO-
NIDES, Pent., k. A4v — B1r); kukułka symbolizowała cudzołóstwo (zna-
czenie to widać w emblemacie Alciatusa), w dawnej kulturze polskiej 
oznaczała kobietę lekkich obyczajów (zob. K. ZIMEK, „Tyś to, nieszczęsny 
Kupidzie...”. Zagadki sielanki „Zezuli syn” Józefa Bartłomieja Zimoro-
wica, „Przegląd Humanistyczny” 48 (2004), nr 4, s. 110–112). 203   

w. 204–206 Videbar in pulcherrimam quandam alitem / Mutarier, 
candore certantem nivi / Aurasque penna permeabam splendida / zda-
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wało mi się, że zmieniam się w jakiegoś bardzo pięknego ptaka, białą 
barwą rywalizującego ze śniegiem i na wspaniałych skrzydłach prze-
mierzam powietrzne przestworza — motyw metamorfozy w ptaka 
popularny w mitologii greckiej. Por. też przemianę poety w łabędzia 
w pieśni Horacego (HOR. Carm. II 20, w. 10): […] et album mutor in 
alitem („przemieniam się w białego ptaka”; przekład IB); mutarier 
zamiast mutari — archaiczny infinitivus praesentis passivi; candore 
certantem nivi / białą barwą rywalizującego ze śniegiem — stereo-
typowe skojarzenie bieli ze śniegiem, tu biel ptasich piór jest sym-
bolem czystości i niewinności Józefa; candore certantem i penna per-
meabam — aliteracje. 

w. 207 kukułka-Jempsar napada na młodzieńca znienacka: derepente. 

w. 210–211 Ciemna jaskinia w ziemi symbolizuje niewątpliwie wię-
zienie, do którego trafi Józef. 

w. 213–215 Totis volutim contremiscebam artubus / Gelidusque sudor 
membra pervolgaverat, / Guttis renidens atque lassitudine / drżałem na 
całym ciele i w udręce zimny pot spłynął po członkach, błyszcząc kro-
pelkami — opis doznań fizycznych, patografia jak u Safony (SAPHO, 2, 
7–16): ὠς γὰρ ἔς σ’ ἴδω βρόχε’, ὤς με φώναι -/ σ’οὐδ’ ἒν ἔτ’εἴκει. / ἀλλὰ 
κὰμ μὲν γλῶσσα σέαγε, λέπτον / δ’αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμακεν, / 
ὀππάτεσσι δ’ οὐδ’ ἒν ὄρημμ’, ἐπιρρόμ- / βεισι δ’ ἄκουαι· / ἀ δέ μ’ ἴδρως 
κακχέεται, τρόμος δὲ / παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας / ἔμμι, τεθ-
νάκην δ’ ὀλίγω ’πιδεύην / φαίνομ’....(„Bo ledwie spojrzę na ciebie, nie 
umiem / Dobyć już głosu, / Język się łamie, delikatny ogień / Pod 
skórą ciało me nagle przebiega, / W oczach mrok, widzieć przestaję 
zupełnie, / W uszach mi szumi, / Pot mnie oblewa, dreszcz przejmuje 
całą, / Robię się bardziej zielona od trawy / I sama sobie bliską śmierci 
wtedy / Już się wydaję”; przekład J. Danielewicz) i Katullusa (CATULL. 
51, 9–12): lingua sed torpet, tenuis sub artus / flamma demanat, sonitu 
suopte / tintinant aures, gemina teguntur / lumina nocte („Głos mi 
zamiera, / Język drętwieje, delikatny płomień / Członki przebiega, 
w uszach mi coś dzwoni, / Oboje oczu noc skrywa i w mroku / 
Światło dnia tonie”; przekład A. Świderkówna). W przywołanych 
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przykładach chodzi oczywiście o miłość i fizyczne doznania na 
widok ukochanej osoby. 

w. 216–218 Tum corripior anceps cubili et supplices / Cum voce palmas 
caelitum extendo Patri / Meliora poscens / Wtedy niepewny zrywam się 
z łoża i błagalne dłonie wyciągam do Ojca niebios, i kieruję doń mo-
dlitwę, prosząc o lepszy los — wersy te zawierają motyw prekacyjny, 
wyznanie Józefa, iż w tej sytuacji pomodlił się do Boga, prosząc o lep-
szy los (por. obj. do w. 190). U Ajschylosa podobnie przerażona snem 
Atossa zgodnie z zaleceniem chóru składa ofiary bogom (AESCH. Pers., 
w. 521 nn.), Klitajmestra w Choeforach z ofiarami na grób Agamem-
nona wysyła swą córkę Elektrę (AESCH. Choef., w. 535–539). W dra-
macie Szymonowica motyw ten funkcjonuje w sferze wspomnień 
bohatera, w greckich tragediach składanie ofiar odbywa się w ramach 
akcji scenicznej. 

w. 219 Torpeo animi et praesens quasi periclum horreo / drętwieję w du-
szy i jakby lękam się bliskiego niebezpieczeństwa — naturalną kon-
sekwencją złowróżbnego snu jest strach, w jaki popada bohater tra-
gedii; podobnie reaguje Atossa w Persach, Klitajmestra w Choeforach, 
Storge w Jeftesie, Pentesilea w sztuce Szymonowica; por. też PLAUT. 
Amph., w. 335: Timeo, totus torpeo. („Boję się, cały drętwieję”; przekład 
IB); czasownikowi torpeo zwykle towarzyszy ablativus causae, u Szy-
monowica mamy genetivus w funkcji lokatywnej; periclum = peri-
culum (synkopa). 

w. 220–221 Quid est? Quid erit? Eia, eia, anime, quid proicis / Spem? 
Quid fatiscis? Comprime anxitudinem! / Cóż to jest? Co będzie? Ejże, 
ejże duszo, dlaczego porzucasz nadzieję? Dlaczego słabniesz? / Zanie-
chaj trwogi! — zob. obj. do w. 186–189; Józef zwraca się tu do własnej 
duszy (przemowa do duszy wypełnia w. 220–227), co jest niewątpliwie 
dowodem naśladowania — przynajmniej pod względem frazeologicz-
nym — tragedii Seneki, których bohaterowie, często wewnętrznie roz-
darci, rozważają dokonanie strasznych czynów. Do duszy przemawiają 
np.: Atreus, szykując Thyestesowi makabryczną ucztę (SEN. Thyest., 
w. 283–286): anime, quid rursus times / et ante rem subsidis? Auden-
dum est, age: / quod est in isto scelere praecipuum nefas, / hoc ipse faciet 
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(„duszo, dlaczego znów się boisz i przed [dokonaniem] czynu słab-
niesz? Należy się odważyć, działaj: on sam wykona to, co w tej zbrodni 
jest szczególną bezbożnością”; przekład IB); Dejanira (SEN. Herc.Oet., 
w. 842): Quid, anime, cessas? Quid stupes? („Czemuż to zwlekasz, 
duszo, czemu w osłupienie wpadasz?”; przekład IB) i Jokasta (SEN. 
Oed., w. 1024): Quid anime torpes? („Czemu to drętwiejesz, duszo?”; 
przekład IB) — zanim zginą samobójczą śmiercią; Klitajmestra w Aga-
memnonie (SEN. Agam., w. 108–109): Quid, segnis anime, tuta consilia 
expetis? / Quid fluctuaris? („Czemuż to, duszo powolna, bezpiecznych 
rad pożądasz? Czemu się burzysz?”; przekład IB); oraz (ibidem, 
w. 192): Accingere, anime: bella non levia apparas („Zbrój się, duszo: 
nie do lekkiej wojny czynisz przygotowania”; przekład IB); Medea 
w chwili, gdy zamyśla zgładzić dzieci (SEN. Med., w. 937): Quid anime, 
titubas? („Dlaczego, duszo, się chwiejesz?”; przekład IB) oraz w mo-
mencie popełniania zbrodni (ibidem, w. 976): Nunc hoc age, anime 
(„Teraz uczyń to, duszo”; przekład IB); Fedra, kiedy analizuje swój 
niezwykły pociąg do lasów i polowań (SEN. Phaedr., w. 112): Quo 
tendis, anime? Quid furens saltus amas? („Dokąd zmierzasz, duszo? 
Czemuż to, szalejąc, lasy kochasz?”; przekład IB) oraz gdy zamierza 
wyznać pasierbowi miłość (ibidem, w. 592): Aude, anime, tempta, 
perage mandatum tuum („Ośmiel się, duszo, próbuj, wypełnij własne 
polecenie”; przekład IB). Geneza tego rodzaju zwrotów do duszy tkwi 
w poematach Homera, to bohater epicki jako pierwszy odsłonił swe 
wnętrze, a powierzając myśli i uczucia własnemu sercu, odkrył je rów-
nież przed czytelnikiem — słuchaczem pieśni (zob. więcej: Adaptacje 
sceniczne, s. 184–185). Motyw rozmowy z duszą wykorzystał Szymo-
nowic raz jeszcze — w Pentesilei, gdzie Amazonka w bezpośrednich 
zwrotach do duszy usiłuje siebie samą pocieszyć i zachęcić do dzia-
łania (SIMONIDES, Pent., k. A2v): Ne defetisce, anime, nec augurio malo / 
Te frange. Non est in manu tua situm, / Quid fata poscant. Hoc situm 
est, ut strenuum / Te praebeas, vel numinum usque ingratiis. / Caedem-
ne vitas, quam per arma quaeritas? / Colo accubandum cum hac fuit 
sententia. / Belli aleam belli frequenta moribus. / Aut perdere, aut perdi 
duelli lex iubet („Nie trać sił i nie załamuj się, duszo, złą wróżbą. Nie 
zależy od ciebie to, czego żądają losy. To zaś zależy, abyś okazała się 
dzielną nawet wbrew woli bogów. Czy unikasz rozlewu krwi, którego 
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za pomocą oręża szukasz? Z taką myślą należało przy kądzieli siedzieć. 
Weź udział w grze wojny zgodnie z obyczajami wojny. Prawo walki 
każe albo zabijać, albo ginąć”; przekład IB).  

w. 222 Vivit Dominus, ille Dominus vivit / Pan żyje, ów Pan żyje — 
chiazm i epanadipoloza (powtórzenie tego samego segmentu na po-
czątku i na końcu zdania lub jego członu).  

w. 222–224 […] sine / Cuius voluntate pilus haud defluxerit / Capiti 
tuo.[…] / bez Jego woli włos nie spadnie z twej głowy — zob. Mt 10, 30: 
„A wasze włosy wszytkie na głowie są policzone”; por. też Łk 12, 7. 
Jeszcze wyraźniej motyw włosa, który nie spadnie z głowy wyznawcy, 
choć będzie on prześladowany, pojawia się w Ewangelii św. Łukasza 
(21, 17–18): „I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. 
A włos z głowy waszej nie zginie”). Por. też Dz 27, 34; 1 Sm 14, 45.  

w. 224–225 […] Tun’ immerenti tibi mala / Dari, bonave bene pro-
merenti dixeris / Czy powiedziałabyś, duszo, że nieszczęścia przypadają 
tobie niewinnej, a dobra dobrze zasłużonej — tun’ = tune — „e” z par-
tykuły pytajnej uległo apokopie; poeta, zwracając się do duszy, operuje 
antytezą: mala / bona; immerenti / promerenti; wyrażenie bona bene to 
polyptoton polegający tu na zestawieniu wyrazów pokrewnych. 

w. 226–227 Plusve autumes laboris impostum, solens / Quam ferre 
possis? / albo czy sądzisz, że więcej trudu nałożono na ciebie niż przy-
zwyczajona mogłabyś znieść? — motyw nakładania trudu czy ciężaru 
na barki obecny tak w literaturze antycznej, jak i w Biblii, por. np. 
HOR. Ars, w. 39–40: et versate diu, quid ferre recusent, / quid valeant 
umeri („i o tym myślcie, czy barki ciężar w wyznaczonej mierze zniosą 
czy nie”; przekład J. Sękowski). Por. też Iz 10, 27; Ps 81,7; Mt 11, 30; Ap. 
2, 24. Zob. obj. do w. 228. 

w. 227 […] Do manus, do equidem manus / Podnoszę ręce, zaiste 
podnoszę ręce — anafora; do manus — użyte tu metaforycznie jako 
termin wojskowy, oznaczający poddanie się. Por. np. CAES. Gall. 5, 21, 1. 

w. 228 Tuum imponere, subire esto meum / Twoją rzeczą jest nakładać, 
moją brać na barki — chiazm; por. Lb 11, 11: „I rzekł do Pana: Czemuś 
udręczył sługę twego? Przecz nie najduję łaski przed tobą? A czemuś 



Objaśnienia (w. 229–233) 
 

220

włożył ciężar wszystkiego ludu tego na mię?”; Ps 65 (66), 11–12: „Przy-
wiodłeś nas w sidło, / nakładłeś ucisków na grzbiety nasze”; Ga 6, 5: 
„Bo każdy własne brzemię poniesie”; w wierszach 228–231: tuum, te, 
tu, tibi — polyptoton. 

w. 229 in Te tamen fides mea / w Tobie jednak moja ufność — por. Ps 
30 (31) 7: „A jam w Panu nadzieję miał”; Ps 36 (37) 3: „Miej nadzieję 
w Panu a czyń dobrze / i mieszkaj na ziemi, a będziesz się karmił jej / 
bogactwy”; Ps 115 (113 B) 9–10: „Dom Izraelski nadzieję miał w Panu: / 
pomocnikiem ich i obrońcą jest ich. / Dom Aaronów nadzieję miał 
w Panu: / pomocnikiem ich i obrońcą ich jest”; Prz 22, 19: „aby było 
w Panu ufanie twoje: / i przetożem ci ją dziś pokazał”; Dn 3, 40: „bo 
nie masz zawstydzenia ufającym w tobie”; 1 J 5, 14: „A to jest ufanie, 
które mamy do niego, iż o cokolwiek byśmy prosili wedle wolej jego, 
słucha nas”. 

w. 230 Tu servituti mancipasti / Ty oddałeś do niewoli — mancipasti 
(mancipavisti) to indicativus perfecti activi w formie synkopowanej od 
czasownika mancipo (mancupo).  

w. 231 pusillum — pusillus (malutki, nieduży) to deminutivum od 
rzadkiego rzeczownika pusus — chłopczyk. Por. VARRO, Ling. 7, 28; 
CATO, Agr. 157,10: pueros pusillos. 

w. 231–232 Sit Tibi / Laus atque honor / Tobie niech będzie chwała 
i cześć — por. Iesu Christo laus et gratia znajdujące się w kolofonie 
druku. Wszystkie drukowane dzieła Szymona Szymonowica tak się 
kończą (HECK, s. 213). Por. początek hymnu Theodulpha (VIII / IX w.): 
Gloria, laus et honor tibi sit, rex Christe, redemptor („Tobie chwała, 
sława i cześć, Chrystusie Królu, Odkupicielu”; przekład IB). 

w. 232–233 Tantum iuventae sis memor, / Aetatis impotentis atque im-
providae / Tylko pamiętaj, że młodość to wiek nieopanowany i nie-
ostrożny — sis memor połączone z tzw. genetivus memoriae to nieco 
osobliwe przypomnienie, zwłaszcza że skierowane do Boga. Motyw 
młodości jako wieku szczególnie podatnego na błędy jest oczywiście 
antyczny. W Cato Maior de senectute Cycerona (IX 29) młodość 
(adulescentia) zyskuje określenie libidinosa (rozpustna) i intemperans 
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(niepohamowana), przygotowuje ona jednak fundamenty pod dobrą 
starość (CIC. Cato XVIII 62). Horacy w De arte poetica nazywa mło-
dzieńca (HOR. Ars., w. 163): cereus in vitium flecti, tj. miękkim jak 
wosk, a przez to dającym się skłonić do występku. Por. początek 
pierwszej pieśni chóru w Odprawie posłów greckich Jana Kochanow-
skiego (KOCH. Odprawa, w. 68–71): „By rozum był przy młodości, / 
Nigdy takiej obfitości / Pereł morze i ziemia złota nie urodzi, / Żeby 
tego nie mieli tym dostawać młodzi”.  

w. 235–236 Ero aut non ero, moriar aut sospiter: / Tibi moriar, Tibi 
sospiter; sim, absim, Tuus / Czy bym umarł, czy bym ocalał, dla Ciebie 
bym umarł, dla Ciebie bym ocalał; będę albo mnie nie będzie, zawsze 
Twój — efektowne zakończenie monologu Józefa, utworzone poprzez 
anaforyczne powtórzenia czasowników, a zarazem antytetyczne ich 
zestawienia oraz polyptoton, tj. powtórzenie zaimka dla 2 os. l. poj. 
w różnych formach: Tibi, Tuus. Takie zawierzenie się Józefa Bogu 
wprowadza np. Cornelius Crocus (CROCUS, k. C6r): […] o Deus, tibi / 
Me commendo et salutem meam […] („Boże, Tobie się zawierzam 
i swe ocalenie”; przekład IB), ale w innej sytuacji — w momencie, gdy 
Józef, kuszony przez Zefirę, czuje, że spotka go coś złego ze strony 
Putyfara. 

CHÓR 

PARODOS 

w. 237–285 Parodos, czyli pieśń chóru na wejście, jest zmodyfikowa-
nym dla potrzeb łacińskiej sztuki tłumaczeniem parodosu z Hippolyta 
Eurypidesa (EURIP. Hipp., w. 121–169). Szymonowic zachował sytuację 
dramatyczną i triadyczny układ pieśni greckiej (dwie strofy, dwie anty-
strofy, epoda), nieznacznie tylko wydłużając jej rozmiary (48 wersów 
w Hippolycie, 55 wersów w Józefie). Zdaniem E.J. Głębickiej poeta 
korzystał nie z tekstu greckiego, lecz z przekładu tragedii Eurypidesa 
na łacinę, z czym nie sposób się zgodzić (GŁĘBICKA, s. 32–33).  

Strophe I (Strofa I) — poeta zachowuje grecką końcówkę w nazwie 
strofy. 

w. 237 Petra — niezmieniony odpowiednik greckiego πέτρα (skała). 
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w. 238 vitrea dis aqua / bogata w czystą jak kryształ wodę — por. HOR. 
Carm. III 13, 1: O fons Bandusiae, splendidior vitro („O zdroju Ban-
duzji, jako kryształ, czysty”; przekład J. Czubek); dis, ditis — skrócona 
forma przymiotnika dives, divitis. 

w. 241–246 Apud hanc amica quae- / -Dam est mea, flumineis / Pepla 
liquoribus / Tinguens superque ardua dorsa rupis / In sole aprico ex-
poliens; ea atrum / Nuntium mihi insusurravit / Gdy u jej podnóża 
moja przyjaciółka zanurzała szaty w rzecznych zdrojach i rozkładała je 
na stromym grzbiecie skały w gorącym słońcu, taką czarną wiadomość 
zdradziła mi szeptem — chór złożony z egipskich dziewcząt przekazuje 
sobie wiadomość zasłyszaną podczas prania w zdroju, gdzie 
prawdopodobnie zbierały się kobiety na ploteczki, tak jak mężczyźni 
w karczmie czy kuźni. W Medei Eurypidesa np. wiadomość z takiego 
miejsca spotkań starców przynosi wychowawca synów tytułowej boha-
terki (EURIP. Med., w. 67–73); pepla (szaty) — dosł. peplosy, wyraz 
grecki oznaczający strój wełniany, którym owijano ciało, spięty na 
ramionach i przewiązany w pasie; w wierszach 245–246 operuje poeta 
kontrastem — szaty rozkładane są na słońcu, wiadomość zyskuje epi-
tet ater — jest więc czarna, smutna.  

Na końcu wersu 241 i na początku 242 uwzględniono — za starym 
drukiem — znaki podziału wyrazu. Tak samo postąpiono w innych ana-
logicznych sytuacjach. Szymonowic bowiem, podobnie jak Eurypides, 
dzieli wyrazy między dwa kolejne wersy tak, aby w skomplikowanych 
systemach metrycznych liryki chóralnej zgadzała się liczba głosek.  

w. 247–250 Zakochana Jempsar = Fedra ukrywa się przed światem 
i zasłania głowę chustą; forma taeniolis to właściwie deminutivum od 
greckiego rzeczownika ταινία (łac. taenia — wstążka, przepaska), 
w Hippolycie Eurypidesa jednak λεπτὰ δὲ φάρη (w. 132) — „delikatna 
tkanina”.  

w. 252 Muneribus Cereris / od darów Cerery — czyli od chleba, Cerera 
była rzymską boginią rolnictwa i zbóż, u Eurypidesa (zob. EURIP. 
Hipp., w. 138) pojawia się oczywiście jej grecki odpowiednik — 
Demeter. 
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w. 253 Ambrosium os suum / swe boskie usta — dosł. ambrozyjskie, 
Szymonowic użył tu określenia z greckiego wzoru (zob. EURIP. Hipp., 
w. 136), które oznaczać ma usta spożywające, tak jak bogowie, am-
brozję.  

w. 254–256 cor tacito dolore / Ultro exedens paeneque terminum Orci / 
Saucia ante tempus appellens / gryzie się w cichym bólu i zraniona, 
przed czasem przysuwa się niemal do granicy Orku — o skrywanym 
bólu mówi oczywiście Eurypides, choć bliższy może temu obrazowi 
jest stan uczuć Dydony z IV księgi Eneidy, gdzie pojawia się epitet sau-
cia określający królową (VERG. Aen. IV 1): At regina gravi iamdudum 
saucia cura („Tymczasem królowa już od dawna zraniona ciężką 
troską”; przekład IB). Por. też VERG. Aen. IV 66–67: est mollis flamma 
medullas / interea et tacitum vivit sub pectore volnus („tymczasem 
delikatny płomień trawi szpik i cicha rana tkwi w [jej] sercu”; przekład 
IB). Wprowadza tu jeszcze Szymonowic przeciwstawienie — Jempsar 
nie je chleba, ale gryzie serce (edens). O metaforze „zjadania serca” 
zob. komentarz Zofii Głombiowskiej do For. 69 Jana Kochanowskiego 
(J. KOCHANOWSKI, Poezja łacińska, cz. III: Komentarz, oprac. Z. Głom-
biowska, Gdańsk 2013, s. 866); grecki wyraz θάνατος zastąpił Szy-
monowic jeszcze bardziej wieloznacznym określeniem Orkus, które 
oznaczać może zarówno świat podziemny, boga krainy umarłych — 
Plutona, jak i samą śmierć.  

w. 257–266 Strophe II / Strofa II — choreutki, tak jak w greckim 
wzorze (EURIP. Hipp., w. 141–150), zwracając się do nieobecnej Jempsar 
= Fedry próbują jej stan przypisać działaniu bóstw zsyłających 
szaleństwo czy jakiś rodzaj opętania; Pan — greckie bóstwo opiekuń-
cze trzód i pasterzy, demoniczne, mające postać pół człowieka i pół 
zwierzęcia; Hekate — bogini praktyk magicznych, czarów, rozdroży 
i mogił, szczególną czcią otacza ją Medea u Eurypidesa (EURIP. Med., 
w. 395–398), do niej zanosi modły w słynnej scenie czarów u Seneki 
(SEN. Med., w. 832 nn.), a psy szczekaniem potwierdzają jej obecność 
(ibidem, w. 839–841); do Hekate zwraca się także piastunka w Fedrze 
Seneki (SEN. Phaedr., w. 412–415): Hecate triformis, en ades coeptis fa-
vens. Animum rigentem tristis Hippolyti doma: det facilis aures; mitiga 
pectus ferum: amare discat, mutuos ignes ferat („O Hekato trój-
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kształtna, sprzyjaj mym zamiarom! / Skrusz hardą surowego Hipolita 
duszę, / Niechaj ucha nakłoni — złagodź serca srogość! / Niech nauczy 
się kochać, pozna żar wzajemny”; przekład A. Świderkówna); Kory-
banci — kapłani frygijskiej bogini Kybele, czczący ją ekstatycznym 
tańcem; Mater Montana / Macierz Górska — Kybele, matka bogów, 
utożsamiana z Reą, matką Dzeusa, czczona we Frygii w Azji Mniejszej, 
jej orgiastyczny kult przybliżył literaturze rzymski poeta Katullus, któ-
ry w przejmującym utworze (CATULL. 63) ukazał młodzieńca Attisa 
pod wpływem szału zesłanego przez tę boginię; Diktynna — bogini 
kreteńska (z Krety pochodziła Fedra), utożsamiana z Artemidą — 
patronką łowów, lasów i myśliwych; libi ob iners / Opus et habita sacra 
profane ira- / -Ta? / zagniewana z powodu opieszałego składania ofiary 
i świąt urządzonych nie dość pobożnie? — Artemida uchodziła za bo-
ginię bardzo mściwą i skłonną do gniewu, stąd jej ofiarą padły dzieci 
Niobe oraz Orion, Akteon, Meleager czy Kallisto; pelagus — wyraz 
grecki, poetyckie określenie morza, dość często pojawia się u poetów 
łacińskich; urget vaga vada ventis / gna wiatrem zmienne wody — 
aliteracja spółgłoski v. 

w. 267–270 Anne Faetiferum quisquam / Alter vir, tuum dominum, / 
Probro addicere tentat, / Furtum illius molitus thalamis? / Czy jakiś 
drugi mężczyzna nie próbuje Fetifera, twego pana, oddać w moc bez-
wstydu, ważąc się na zły czyn w jego sypialni? — chór przypuszcza, że 
powodem cierpienia Jempsar może być małżeńska niewierność; 
w greckim wzorze o zdradę podejrzany jest Tezeusz, u Szymonowica 
w pierwszej kolejności Jempsar, czy raczej jakiś jej uwodziciel, a do-
piero w wersach 271–275 Fetifer, o którym żona mogła usłyszeć coś dla 
niej niemiłego. 

w. 274–275 Vinctamque lecto animam / Nodis cruciet amaris? / i duszę 
przykutą do łoża dręczy gorzkim cierpieniem? — metafora: dusza 
spętana jest w łożu gorzkim węzłem; rzymski poeta Lukrecjusz np. 
chciał uwalniać duszę z pęt religii (LUCR. IV 6–7): […] et artis / 
religionum animum nodis exsolvere pergo („Uparcie staram się ducha 
wyrwać z pęt ciasnych religii”; przekład G. Żurek). 
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w. 276–285 Epodos / Epoda — w epodzie chór podaje ostatnią do-
mniemaną przyczynę złego samopoczucia bohaterki: przypadłości ko-
biece. Uleczyć je ma, tak jak u Eurypidesa, Artemida, która zyskuje 
określenia obstetrix caeligena / zrodzona w niebie akuszerka i diva arci-
tenens / boska łuczniczka. Artemida była opiekunką położnic, według 
mitu urodziła się jako pierwsza z dwojga dzieci Latony i zaraz po naro-
dzinach miała pomagać matce w wydaniu na świat Apollona; Artemin 
— accusativus z grecką końcówką; creperum malum puerperii — 
hypallage adiectivi w sensie: zło niepewnego porodu; przymiotnik cre-
per bardzo rzadki. 

EPEISODION I, w. 286–805 

w. 286–292 Verum eccum pro foribus nutrix / Hanc ipsam extra tha-
lamum ductat, / Horrens atra nube supercili. / Hoc quicquid sit, discere 
avet mens. / Heu me! Quam vae pallida dominae / Facies, quam illum 
primum florem / Formae penitus amisisti! / Ale oto piastunka prowadzi 
ją samą na zewnątrz komnaty tu do nas przed drzwi, drżąc pod brwi 
czarną chmurą. Co to jest takiego, myśl pragnie się dowiedzieć. Ach, 
biada mi! Biada, twarz pani jakże blada, straciłaś zupełnie kwiat pięk-
ności! — anapesty te przynależą formalnie do partii dialogowej, Chór 
zakończył już śpiew i teraz zapowiada wejście piastunki i jej pani na 
scenę. Por. EURIP. Hipp., w. 170–175: Ἀλλ’ ἥδε τροφὸς γεραιὰ πρὸ 
θυρῶν / τήνδε κομίζουσ’ ἔξω μελάθρων· / στυγνὸν δ’ ὀφρύων νέφος 
αὐξάνεται. / Τί ποτ’ ἔστι μαθεῖν ἔραται ψυχή, / τί δεδήληται / δέμας 
ἀλλόχροον βασιλείας („PRZODOWNICA CHÓRU: Lecz oto stara niańka 
przed drzwiami, / a z nią wychodzi z pałacu królowa. / [Nad brwiami 
rośnie złowróżbna chmura.] / Co tu się dzieje — pragnie wiedzieć 
serce — / cóż tak zniszczyło / ciało i cerę królowej?”; przekład J. Ła-
nowski); eccum — forma powstała w wyniku połączenia przysłówka 
ecce i zaimka is, popularna w komedii rzymskiej; Horrens atra nube 
supercili / drżąc pod brwi czarną chmurą — immanentne didaskalia 
sugerujące wygląd postaci i sposób gry scenicznej, zob. EURIP. Hipp., 
w. 172. Por. zapowiedź wejścia piastunki przez Hippolyta w Fedrze Se-
neki (SEN. Phaedr., w. 431–433): Quid huc seniles fessa moliris gradus / 
o fida nutrix, turbidam frontem gerens / et maesta vultu? („Czemu tu 
zwracasz kroki starością znużone, / Wierna Piastunko? Czemu chmura 
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na twym czole, / Smutek na twarzy?”; przekład A. Świderkówna); 
supercili = supercilii — genetivus II deklinacji, forma archaiczna; heu 
— wykrzyknik tragediowy, wyrażający ból i cierpienie, wzmocniony tu 
jeszcze wykrzyknikiem vae; przymiotnik pallidus — biały, blady 
oznacza często trupią bladość, charakterystyczną dla mieszkańców 
podziemia. Horacy w słynnej odzie do Deliusza taki epitet przydziela 
śmierci (HOR. Carm. I 4, 13: pallida Mors), a Tibullus określa nim 
mieszkających nad Styksem (TIB. I 10, 38: pallida turba); bladość 
Jempsar jest oczywiście oznaką choroby i to choroby miłosnej, jak 
u Propercjusza (PROP. I 1, 22): et facite illa meo palleat ore magis! 
(„Niech jej twarz bledszą jeszcze od mojej się stanie”; przekład 
A. Świderkówna). Por. słowa Achizy skierowane do Zefiry w Żywocie 
Józefa (REJ, Żywot Józefa, w. 1248: „Z tych frasunków jakoś zbladła”). 
Por. też wypowiedź służącej Rogel w dramacie Balticusa, którą nie-
pokoją zmieniające się kolory na twarzy zakochanej w Józefie żony 
Putyfara (BALT., k. B8v — C1r: Equidem per aliquot iam dies sensi tui / 
Vultus colorem saepe commutarier. / Palles celeriter iam, celeriter iam 
rubes, / Et mox iterum palles, iterumque mox rubes („Już kilka dni temu 
spostrzegłam, że często twe oblicze zmienia barwę, bądź to bladość się 
pojawia, bądź to czerwoność, i wkrótce znów bladość i znów 
rumieniec”; przekład IB); florem / Formae penitus amisisti! / straciłaś 
zupełnie kwiat piękności! — tradycyjne porównanie kobiecej urody do 
kwiatu zob. np. SEN.Ps. Oct., w. 550: florem decoris singuli carpunt dies 
(„dni jeden po drugim zrywają kwiat piękności”; przekład IB). 

w. 293–432 dialog piastunki i Jempsar częściowo tłumaczony z grec-
kiego wzoru, częściowo parafrazowany. 

w. 293–294 Miseranda hominum vita et morbi / Ter miserandi / Ludz-
kie życie godne pożałowania i choroby po trzykroć godne pożałowania 
— miseranda … miserandi to prosapodoza (powtórzenie tego samego 
segmentu na początku i na końcu zdania); przysłówek liczebnikowy 
ter / po trzykroć używany jest przy zaklinaniu, por. VERG. Aen. I 94: 
o ter quaterque beati („po trzykroć i czterykroć szczęśliwi”; przekład 
IB); OV. Met. VIII 51: o ego ter felix („O ja po trzykroć szczęśliwy”; 
przekład IB). W sztuce Adelphopolae Ruben lamentuje nad losem 
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Józefa (BALT., k. B3v): O me miserum ter et amplius („O ja nieszczęsny 
po trzykroć i więcej”; przekład IB).  

w. 295 Quid iam faciam aut quid non faciam? / Cóż jeszcze mogłabym 
uczynić albo czego nie czynić? — w. 177 Hippolyta Eurypidesa: Τί σ’ ἐγὼ 
δράσω; τί δὲ μὴ δράσω; („Co zrobić dla ciebie, a czego nie robić?”; 
przekład J. Łanowski). Szymonowic powtarza go raz jeszcze w nieco 
zmienionej postaci (w. 306: Quid iam faciam tibi, vel quid non / Fa-
ciam / Cóż jeszcze mam dla ciebie uczynić albo czego nie czynić?), 
stwarza tym samym wrażenie, że piastunka w rozmowie z Jempsar w 
znacznej mierze przemawia do siebie samej, zastanawia się, co robić. 

w. 296–297 En tibi clara ea lux, en hic aether, / En apricum, en sol, en 
patulae aurae / Oto masz, dla ciebie ten jasny dzień, oto ten przestwór 
nieba, oto światło słoneczne, oto ciepło słońca, oto otwarta przestrzeń — 
Szymonowic rozszerzył tu Eurypidesowy w. 178: Τόδε σοι φέγγος, 
λαμπρὸς ὅδ’ αἰθήρ· („Oto masz światło, promienne niebo”; przekład 
J. Łanowski); anafora wykrzyknika en powtórzonego tu pięć razy, 
szósty raz w wersie 301; immanentne didaskalia — użycie en wymaga 
bowiem odpowiedniego gestu i ruchu w przestrzeni scenicznej. 

w. 299–301 surgere, linquere / Infelix stratum, procedere, / Vesci caelo / 
wstać, opuścić nieszczęsne łoże, wyjść, zażyć powietrza — infinitivus 
różnych czasowników łączy poeta bezspójnikowo. Piastunka cytuje tu 
zresztą rozkapryszoną Jempsar. 

w. 301–305 Vesci caelo. En, quam subito istud / Fastidis stratumque 
iterum appetis! / Respuis omnia, nil tibi volupe est, / Quod adest, dam-
nas, quod abest, poscis, / Mox quoque id ipsum horres et refugis / Oto, 
jak nagle tym gardzisz i znów pragniesz się położyć! Odrzucasz wszy-
stko, nic nie jest dla ciebie miłe, odtrącasz to, co jest, żądasz tego, czego 
nie ma, a gdy zdobędziesz, zaraz lękasz się i unikasz — Szymonowic 
wykorzystuje tu obecny w Hippolycie Eurypidesa motyw zmienności 
nastroju zakochanej kobiety, por. EURIP. Hipp., w. 181–185: Δεῦρο γὰρ 
ἐλθεῖν πᾶν ἔπος ἦν σοι· / τάχα δ’ ἐς θαλάμους σπεύσεις τὸ πάλιν. 
/ Ταχὺ γὰρ σφάλλῃ κοὐδενὶ χαίρεις, / οὐδέ σ’ ἀρέσκει τὸ παρόν, τὸ δ’ 
ἀπὸν / φίλτερον ἡγῇ („Każdym swym słowem chciałaś być tutaj, / a te-
raz znów śpieszysz do swojej komnaty — / szybko chęci odmieniasz, 
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nie cieszysz się niczym: / co jest, to ci niemiłe, a znów to, co było, / 
podoba się bardziej”; przekład J. Łanowski). U Seneki Fedra wydaje się 
bardziej zdecydowana w chęci uczestniczenia wraz z Hippolytem w 
polowaniu (zob. SEN. Phaedr., w. 387–403). Zauważalna jest tu dążność 
do retoryzacji poprzez powtórzenia — na nieznacznej przestrzeni 
tekstu — czasowników w drugiej osobie liczby pojedynczej: fastidis, 
appetis, respuis, damnas, poscis, horres, refugis (podobieństwo zakończeń, 
mimowolne asonanse); poprzez powtórzenia tzw. composita z esse: est, 
adest, abest; wreszcie poprzez układ wyrazów i kontrast znaczeniowy, 
jak w wersie 304: Quod adest, damnas, quod abest, poscis / odtrącasz to, 
co jest, żądasz tego, czego nie ma. 

w. 308–311 Aegrotem potius, quam aegrotos / Curem, simplicior enim 
haec labes. / Doleas, si aegrotes; si aegro adsis, / Et menti dolor, et ma-
nibus labor / Lepiej niech zachoruję sama niż miałabym się troszczyć 
o chorych, lżejsze bowiem jest to nieszczęście. Jeśli chorujesz, cierpisz; 
jeśli jesteś przy chorym, z tego i ból dla myśli, i trud dla rąk — myśl, iż 
lepiej jest samemu chorować niż doglądać chorych, jest swobodnym 
tłumaczeniem Hippolyta Eurypidesa (EURIP. Hipp., w. 186–188): Κρεῖ-
σσον δὲ νοσεῖν ἢ θεραπεύειν· / τὸ μέν ἐστιν ἁπλοῦν, τῷ δὲ συνάπτει 
/ λύπη τε φρενῶν χερσίν τε πόνος. („Już lepiej chorować, jak wytrwać 
przy chorym — / choroba rzecz prosta, a z tamtym się łączy / udręka 
dla serca i trudy dla rąk”; przekład J. Łanowski); aegrotem … aegro-
tos … aegrotes … aegro — polyptoton; simplicior enim haec labes [est] / 
lżejsze bowiem jest to nieszczęście — elipsa.  

w. 312–313 Omnis vita hominum ingratissima / Nec requies hic ulla 
laborum / Całe ludzkie życie jest bardzo niemiłe i nie ma tu żadnego 
wytchnienia od trudów — sentencja przeniesiona z Hippolyta Eury-
pidesa (EURIP. Hipp., w. 189–190): Πᾶς δ’ ὀδυνηρὸς βίος ἀνθρώπων, / 
κοὐκ ἔστι πόνων ἀνάπαυσις· („A życie człowiecze to samo cierpienie / 
i nie masz w trudach wytchnienia”; przekład J. Łanowski).  

w. 314–320 Filozoficzny wywód piastunki — przypuszczenie, iż może 
jakieś inne rzeczy skryte są w chmurach i ciemności, a nieświadomy 
tego człowiek przywiązany jest do znanego mu życia — przeniesiony 
został z Hippolyta Eurypidesa (zob. EURIP. Hipp., w. 191–197). Chrze-
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ścijański poeta mówi tu jednak wyraźnie o innym, ukrytym życiu, 
lepszym od doczesnej egzystencji i znajdującym się u góry, a więc 
w niebie (w. 314–315: Certe aliam vitam, hac potiorem, / Tenebrae 
offusis nubibus arcent / Z pewnością ciemności kryją za chmurami inne 
życie, lepsze od tego). U Eurypidesa to inne życie jest ὑπὸ γαίας, a więc 
‘pod ziemią’. 

w. 321–331 Fragment ów to rozszerzony odpowiednik wersów Hippo-
lyta Eurypidesa, kiedy to Fedra, pojawiająca się po raz pierwszy 
w przestrzeni scenicznej, prosi o podtrzymanie — gdyż jest słaba — 
i rozpuszczenie włosów (EURIP. Hipp., w. 198–202): Αἴρετέ μου δέμας, 
ὀρθοῦτε κάρα· / λέλυμαι μελέων σύνδεσμα φίλων. / Λάβετ’ εὐπήχεις 
χεῖρας, πρόπολοι. / Βαρύ μοι κεφαλῆς ἐπίκρανον ἔχειν· / ἄφελ’, ἄμπέ-
τασον βόστρυχον ὤμοις („Ach, unieście mnie, podnieście mi głowę! / 
— już nic członków moich nie trzyma — / podnieście mi piękne ręce, 
służebne! / — i ciężko mi dźwigać przepaskę na głowie — / zdejm, loki 
puść na ramiona!”; przekład J. Łanowski). Bohaterka używa rzeczow-
nika (ibidem, w. 200) πρόπολοι (służące), zwraca się tak najprawdo-
podobniej do choreutek — kobiet z Trojdzeny, pełniących tu rolę 
służby domowej (zob. też EURIP. Hipp., w. 784). Szymonowic nie pre-
cyzuje, do kogo skierowane są słowa Jempsar, jedynie druga osoba 
liczby mnogiej i tradycja dramatyczna pozwalają się domyślać, że do 
chóru. Podobną rolę odgrywa zresztą „chorus z panien trojańskich” 
w Odprawie posłów greckich, kiedy to wyprowadza ze sceny wieszczkę 
Kasandrę (KOCH. Odprawa, w. 557–558: „Rzućmy się co napręcej, a na 
pokój gdzie / Wyprowadźmy tę pannę upracowaną!”) albo chór Tro-
janek (chorus ex virginibus Troianis) w Pentesilei, który podtrzymuje 
i odprowadza rannych żołnierzy (SIMONIDES, Pent., k. H1r): Ite hinc et 
hinc, utrumque subtus bracchium / Manum indite et, qua iusserit, de-
ducite. / Pium laborem sumere addecet pias („Idźcie stąd, podłóżcie 
rękę pod jedno i drugie ramię, i gdzie każe zaprowadźcie. Przystoi, by 
pobożne kobiety przedsiębrały pobożny trud”; przekład IB); ibidem, 
k. H2r: Permiserisne? si tibi supponimus / Manum atque limen ad tuum 
deducimus („Czy pozwolisz? Jeśli podamy ci rękę, zaprowadzimy cię 
do twojego domu”; przekład IB); cała kwestia Jempsar pełna jest 
powtarzanych anaforycznie czasowników w formie imperativus plu-



Objaśnienia (w. 332–333) 
 

230 

ralis: suscipite … suscipite, fulcite … fulcite, date … date, znów susci-
pite … suscipite, oraz duplikacji gravis est, gravis est, cado, cado, ach 
me, ach me; omnibus omnia — polyptoton. Podobną retoryzację tekstu 
dostrzec można w Pentesilei w scenie z udziałem trzech rannych 
żołnierzy. Powtarzają się tam westchnienia w rodzaju (SIMONIDES, 
Pent., k. G3r): Me miserum, ach, ach, o miserum me („O ja nieszczęsny, 
ach, ach, o ja nieszczęsny”; przekład IB); (ibidem, k. G3v): […] pereo, 
pereo / Iam deficio, iam deficio […] cado iam cado („ginę, ginę, już 
umieram, już umieram […] padam, już padam”; przekład IB).  

w. 332–333 Obfirma animum neque te toto / Corpore proice, filia / 
Odwagi, córko, i nie miotaj się całym ciałem — piastunka przystępuje 
do uspokajania Jempsar, a więc do najbardziej typowych czynności, 
jakie wykonują niańki w antycznej tragedii. Por. np. zachowanie pia-
stunki Hermiony w Andromasze Eurypidesa (zob. EURIP. Andr., 
w. 825–878) oraz niani w Medei Seneki (zob. SEN. Med., w. 157–175). 
Wersy 332–333 Józefa są niemal powtórzeniem wersów 203–204 Eury-
pidesowego Hippolyta: Θάρσει, τέκνον, καὶ μὴ χαλεπῶς / μετάβαλλε 
δέμας („Odwagi, dziecino, spokoju, / nie miotaj się całym ciałem!”; 
przekład J. Łanowski). Por. też SEN. Phaedr., w. 248: […] furorem siste 
teque ipsa adiuva („Opanuj twe szaleństwo, sama sobie pomóż!”; 
przekład A. Świderkówna). Szymonowic zachowuje serdeczne relacje, 
jakie zachodzą między piastunką i bohaterką w jego greckim wzorze. 
Niania nazywa Jempsar córką (filia), ta zwraca się do niej „matko” 
(mater, w. 383). U Eurypidesa piastunka używa określenia „dziecko” 
(τέκνον), zob. EURIP. Hipp., w. 340, 353, ὦ παῖ (ibidem, w. 316), Fedra 
nazywa ją  mateczką (μαῖα), ibidem, w. 311. W Odprawie posłów 
greckich Jana Kochanowskiego Helena mówi do Pani Starej (KOCH. 
Odprawa, w. 121): „O matko moja […]”, a Pani Stara do Heleny (ibi-
dem, w. 115): „[…] moje dziecię miłe”. U Seneki określenia bardziej 
powściągliwe: Fedra nazywa piastunkę altrix, czyli mamką (SEN. 
Phaedr., w. 251), piastunka Fedrę wychowanką (alumna), ibidem, w. 255, 
co nie pomniejsza oczywiście ogromnej roli niani w tym dramacie 
(zob. Z. GŁOMBIOWSKA, Rola piastunki w tragediach L. Annaeusa Se-
neki, „Studia Classica et Neolatina ” 2000, t. 4, s. 139–141). Takich sa-
mych określeń altrix-alumna używają we wzajemnych relacjach Deja-
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nira i jej piastunka w Herkulesie na Ecie Seneki (zob. SEN. Herc. Oet., 
w. 445, 450). 

w. 334–337 Qui placidum sese et generosum / Morbo impertit, minus 
aegrotat. / Ista nati lege homines sumus, / Multa in vita perpeti oportet 
/ Kto poddaje się chorobie spokojnie i cierpliwie, lżej choruje. My ludzie 
zrodziliśmy się takim prawem, że wiele w życiu musimy wycierpieć — 
słowa te tworzą właściwie dwie sentencje, które wypowiada — jedną 
po drugiej — piastunka. W greckim wzorze myśl o tym, że śmiertel-
nicy muszą cierpieć, przybiera kształt gnomy (EURIP. Hipp., w. 207): 
μοχθεῖν δὲ βροτοῖσιν ἀνάγκη („przecież muszą cierpieć śmiertelni!”; 
przekład J. Łanowski). Por. też obj. do w. 312–313; KOCH. Treny XIX, 
w. 111–112: „Człowiek, urodziwszy się, zasiadł w prawie takim, / Że ma 
być jako celem przygodom wszelakim”.  

w. 338–340 Heu, quam parvi culmine tecti / Rure in vacuo vivere ser-
vam / Dulce foret / Ach, biada, jakże słodko byłoby pędzić życie nie-
wolnicy pod dachem małego domu w opuszczonej wsi — Jempsar wy-
raża tu tęsknotę do zwykłego, skromnego życia niewolnicy, chce więc 
żyć tak, jak Józef. 

w. 340–342 quam fonte ex puro / Puris lymphis sedare sitim, / Som-
numque udo gramine inire / i zaspokajać pragnienie czystą wodą z czy-
stego źródła, i zapadać w sen na wilgotnej trawie — fragment ów jest 
odpowiednikiem wersów Hippolyta (por. EURIP. Hipp., w. 208–211): 
πῶς ἂν δροσερᾶς ἀπὸ κρηνῖδος / καθαρῶν ὑδάτων πῶμ’ ἀρυσαίμαν, / 
ὑπό τ’αἰγείροις ἔν τε κομήτῃ / λειμῶνι κλιθεῖσ’ ἀναπαυσαίμαν („Och, 
jakbym chciała z wilgotnej krynicy / zaczerpnąć napoju przeczystych 
wód, / pod topolami na miękkiej murawie / położyć się i odpocząć!”; 
przekład J. Łanowski); puro / puris — polyptoton. 

w. 343 Filia, filia, quid deliras? / Córko, córko, dlaczego szalejesz? — 
zob. obj. do w. 332–333; filia, filia — geminatio, dobrze oddaje prze-
rażenie niani. 

w. 345–347 Ne mihi, ne, quaeso, hac in / Turba, exsensos sermones sere, 
/ Qui te mentis captam infament / Nie, proszę, nie wypowiadaj przy 
tych ludziach nierozumnych słów, które zniesławią cię jako chorą na 
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umyśle — piastunka ma na względzie dobre imię pani, por. EURIP. 
Hipp., w. 213–214: Οὐ μὴ παρ’ ὄχλῳ τάδε γηρύσῃ / μανίας ἔποχοι· 
ῥίπτουσα λόγον („Przestań tak rzucać przy ludziach / słowa niesione 
szałem!”; przekład J. Łanowski).  

w. 348–350 Age fusum mi date, qui filum / Ducam, libet ad lumina sera 
/ Flammae hibernae pervigilare / Dajcież mi wrzeciono, abym mogła 
prowadzić nitkę, miło jest czuwać do późnych godzin zimową porą — 
Jempsar zachowuje się tak, jakby nie słyszała słów piastunki, co 
pogłębia wrażenie jej szaleństwa.W Hippolycie Eurypidesa Fedra ma-
rzy o polowaniu (zob. EURIP. Hipp., w. 215–222), podobnie w tragedii 
Seneki chce podążyć za ukochanym na łowy (SEN. Phaedr., w. 233–
235): Hunc in nivosi collis haerentem iugis, / et aspera agili saxa cal-
cantem pede / sequi per alta nemora, per montes placet („Za nim, kiedy 
się wspina na gór śnieżne szczyty, / I kiedy ostre skały stopą depcze 
lekką, / Za nim przez gęste lasy, przez wzgórza biec pragnę”; przekład 
A. Świderkówna). Szymonowic zmodyfikował ten motyw, dostoso-
wując pragnienia Jempsar do sytuacji i statusu niewolnika Józefa. 
Egipcjanka tęskni zatem do zwykłego życia i siedzenia do późnych 
godzin nocnych przy wrzecionie. Począwszy od Odysei Homera było 
to typowe zajęcie kobiety i niewolnicy — tkaniem zajmują się służebne 
na Itace. Por też TIB. I 3, 84–87: Haec tibi fabellas referat positaque 
lucerna / deducat plena stamina longa colu, / at circa gravibus pensis 
adfixa puella / paulatim somno fessa remittat opus („Niech ci w mroku 
przy lampce baśnie prawi ona, / Kiedy długą nić snując siądzie u wrze-
ciona. / Przy niej mojej dziewczyny warczy kołowrotek, / Aż snem 
zmożona z ręki wypuści robotę”; przekład A. Świderkówna); flamma 
hiberna — oznacza tu ogień rozpalony w celu usunięcia zimna. 
Szymonowic konstruując motyw zachcianek zakochanej kobiety połą-
czył dwa źródła: pragnienia Jempsar oscylują, tak jak w Hippolycie, 
wokół pory letniej, w Fedrze Seneki góry, na które wspina się Hippolyt 
są pokryte śniegiem. W Józefie część marzeń Jempsar może się urze-
czywistnić latem (sen na wilgotnej trawie — w. 342), część zimą 
(siedzenie przy wrzecionie i ogniu do późnych godzin nocnych). Wy-
korzystanie obu źródeł pozwoliło poecie stworzyć psychologicznie 
bardziej prawdopodobny niż w antycznych tragediach obraz zakochanej 
kobiety, która z miłości niemal postradała zmysły. 
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w. 351 Non soli vivunt opulenti / Nie tylko bogaci cieszą się życiem — 
czasownik vivere występuje tu w znaczeniu „używać życia”, por. CA-
TULL. V 1: Vivamus, mea Lesbia, atque amemus („Żyjmy, ma Lesbio, 
i kochajmy, młodzi”; przekład A. Świderkówna). 

w. 352–353 Ducite nuptum me, urite faculas, / Induite oculis crocinum 
flammeum / Prowadźcie mnie do ślubu, zapalcie pochodnie, zakryjcie 
oczy szafranowym welonem — Jempsar wyobraża sobie swoje zaślu-
biny z Józefem. Wszystkie zgromadzone tu elementy obrzędu wesel-
nego oraz zastosowane w tekście formy imperatywne przywodzą na 
myśl rzymskie epitalamia (por. CATULL. 61, w. 39, 40, 121, 123), gdyż to 
one zachowały się ze starożytnej poezji weselnej do naszych czasów. 
Z antycznych wierszy na zaślubiny wywodzi się motyw deductio — od-
prowadzania panny młodej do domu pana młodego (ducite nuptum 
me), ślubnych pochodni, które towarzyszyły ceremonii odbywającej 
się wieczorną porą, por. CATULL. 61, w. 121: tollite, o pueri, faces („Do 
góry, chłopcy, pochodnie!”; przekład A. Świderkówna); VERG. Ecl. VIII 
29: Mopse, novas incide faces; tibi ducitur uxor („Mopsusie, zapal nowe 
pochodnie, wiodą do ciebie żonę”; przekład IB) oraz welonu, por. 
CATULL. 61, w. 8: flammeum cape [...] („weź welon”; przekład IB); 
ibidem, w. 122: flammeum video venire („widzę, że welon nadciąga”; 
przekład IB); o żółtym kolorze welonu na ślubne ceremonie wspomina 
Pliniusz (PLIN. Nat. 21, 46): lutei video honorem… in nuptialibus flam-
meis… feminis concessum („w ślubnych welonach dostrzegam blask 
żółtego koloru przyznany kobietom”; przekład IB).  

w. 354 Servo cupio serva locari / Jako niewolnica pragnę być wydana za 
niewolnika — servo / serva — polyptoton; Jempsar wyraźnie zdradza 
tu swoje marzenia i powód cierpień, nie rozumie tych słów piastunka 
i nie rozumie chór (podobnie nietypowy pociąg do lasów i polowań 
w Hippolycie Eurypidesa spotyka się z niezrozumieniem ze strony cho-
reutek i niani).  

w. 355 Apage, obsecro, dicta indicta haec! / Błagam, cofnij te słowa! — 
apage to wyraz grecki, właściwie znaczy „precz stąd”, „dalej”; całe 
zdanie wypowiedziane przez piastunkę przyjmuje kształt zaklinania 
(obsecratio); dicta indicta haec — dosłownie znaczy: „[niech] te po-
wiedziane staną się niepowiedziane” (oksymoron). 
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w. 356 Me miseram, num vere desipis? / O, ja nieszczęsna, czy ty rze-
czywiście postradałaś rozum? — te same słowa powtarza piastunka 
w wierszu 360, co pogłębia jeszcze wrażenie jej bezsilności wobec po-
czynań Jempsar.  

w. 357–364 Nam quid tibi cum fusis dominae / Aut quid herae cum 
servarum operis? / Quid cum faculis pridem nuptae? / Me miseram, 
num vere desipis? / Limphae puros latices poscis! / Non tibi vivo saliens 
pumice / Fons per mediam murmurat aream, / Quo cupida sitim 
stinguere possis? / Panią jesteś, na cóż ci wrzeciona, chcesz trudów 
niewolnicy? Na cóż pochodnie ślubne dawno zaślubionej? O, ja nie-
szczęsna, czy ty rzeczywiście postradałaś rozum? Pragniesz potoków 
czystej wody. Czy nie dla ciebie na środku dziedzińca szemrze źródło, 
skaczące po żywej skale, w którym z łatwością mogłabyś zaspokoić 
pragnienie? — fragment ów jest formalnym odpowiednikiem wierszy 
Eurypidesowego Hippolyta (EURIP. Hipp., w. 225–227): τί δὲ κρηναίων 
νασμῶν ἔρασαι; / πάρα γὰρ δροσερὰ πύργοις συνεχὴς / κλιτύς, ὅθεν 
σοι πῶμα γένοιτ’ ἄν („Cóż tobie marzyć o łowach / i pragnąć napoju 
ze źródła? / Tuż obok pałacu jest stok, tam możesz napić się wody”; 
przekład J. Łanowski). Szymonowic cztery Eurypidesowe wersy, w któ-
rych piastunka krytykuje dziwne upodobania Fedry, rozbudował do 
siedmiu wersów o nietypowych zachciankach Jempsar. W tragedii Se-
neki Fedra mówi o swym niezwykłym pociągu do łowów (zob. SEN. 
Phaedr., w. 110–111; 233–235), a piastunka tego nie komentuje. Motyw 
wspólnych z młodzieńcem upodobań najszerzej chyba potraktował 
Owidiusz w liście Fedry do Hippolyta (OV. Epist. IV 37–50): Iam quo-
que, vix credes, ignotas mutor in artes; / Est mihi per saevas impetus ire 
feras; / Iam mihi prima dea est arcu praesignis adunco / Delia; iudicium 
subsequor ipsa tuum. / In nemus ire libet pressisque in retia cervis / 
Hortari celeris per iuga summa canes / Aut tremulum excusso iaculum 
vibrare lacerto / Aut in graminea ponere corpus humo. / Saepe iuvat 
versare leves in pulvere currus / Torquentem frenis ora fugacis equi; / 
Nunc feror ut Bacchi furiis Eleleides actae / Quaeque sub Idaeo 
tympana colle movent / Aut quas semideae Dryades Faunique bicornes 
/ Numine contactas attonuere suo („Oto teraz, nie uwierzysz, jak się 
odmieniłam, jak rzucam się w nieznane mi doświadczenia. Chcia-
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łabym pędzić gdzieś w dzikie lasy, odtąd pierwszą dla mnie boginią 
Delijka, której znakiem łuk wygięty, bo sama pragnę dzielić z Tobą 
Twe upodobania. To rozkosz chodzić po gajach, napędzać w sieci 
jelenie, wśród gór wysokich szczuć na zwierza sforę psów gonnych, 
wibrującym ramieniem miotać drżący grot włóczni albo spoczywać 
leżąc na ziemi porosłej trawą. Lubię czasem kierować rączym za-
przęgiem w chmurze pyłu i ściągać cugle rumakowi w pędzie. A cza-
sem gnam przed siebie niczym Elelejdy porwane szałem Bakchusa, co 
u stóp góry Ida potrząsają tympanonami, albo jak ci, co na widok 
półbogiń driad i dwurożnych faunów popadają w święte przerażenie”; 
przekład W. Markowska). 

w. 365–368 Signum pecori, numerum frugibus / Libet imponere, libet 
occludere / Resinis dolia, condere, promere / Libet omne penu […] / 
Mam ochotę znaczyć bydło i liczyć owoce, mam ochotę zamykać beczki 
żywicą, mam wreszcie ochotę chować i wydobywać całe zapasy żywności 
— Jempsar wyobraża sobie swe dalsze domowe czy też „niewolnicze” 
zajęcia u boku Józefa; trzykrotnie powtarza poeta nieosobową formę 
czasownika libet i jednym tchem wylicza zależne od niego infinitywy 
(czynności): imponere, occludere, condere, promere. Może inspiracją 
składniową był tu Owidiuszowy list Fedry do Hippolyta (OV. Epist. IV 
41–44), zob. obj. do w. 357–364, wśród których znajduje się ten frag-
ment Owidiuszowego listu (libet pojawia się tam tylko raz i raz 
w podobnej funkcji występuje iuvat).  

w. 368–369 […] Famula, o domine, / Sim tua, sim tua serva, o famule! 
/ O panie, niech się stanę twą służącą, o sługo, niech się stanę twą 
niewolnicą! — zgromadził poeta w jednym krótkim zdaniu kilka 
ozdobników retorycznych: sim tua, sim tua — geminatio; dominus / 
famulus — obydwa określenia antytetycznie odnoszą się do Józefa; fa-
mula / serva — synonimy określające Jempsar; famula sim tua / sim 
tua serva — szyk krzyżowy (chiazm). 

w. 370–376 Wersy te odpowiadają kwestii piastunki z Hippolyta 
Eurypidesa (EURIP. Hipp., w. 232–238): ΤΡ. Τί τόδ’ αὖ παράφρων ἔρρι-
ψας ἔπος / Νῦν δὴ μὲν ὄρος βᾶσ’ ἐπὶ θήρας / πόθον ἐστέλλου, νῦν δ’ 
αὖ ψαμάθοις / ἐπ’ ἀκυμάντοις πώλων ἔρασαι. / Τάδε μαντείας ἄξια 
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πολλῆς, / ὅστις σε θεῶν ἀνασειράζει / καὶ παρακόπτει φρένας, ὦ παῖ 
(„Co znów za słowo rzuciłaś, szalona? / Dopiero pragnęłaś iść w góry 
na łowy, / teraz na piaskach nietykanych falą / koni ci się zachciewa? / 
Wielkiego daru wieszcza potrzeba, / by wykryć, kto z bogów cię gna na 
manowce / i serce ci mąci, dziecko!”; przekład J. Łanowski).  

w. 370 En, quale iterum dixti dictum! / Patrz, jakie znów wyrzekłaś 
słowo! — wykrzyknik en właściwie znaczy „oto”; dixti = dixisti to in-
dicativus perfecti activi (forma synkopowana), por. PLAUT. Merc., 
w. 164. Na podstawie dialogu z Kupca widać, że Plaut używał tych 
form zamiennie, najprawdopodobniej ze względów metrycznych 
(PLAUT. Merc., w. 658): CHARINUS: Iam dixisti? EUTYCHUS: Dixi. CHA-
RINUS: Frustra dixti („CHARINUS: Już powiedziałeś? EUTYCHUS: Powie-
działem. CHARINUS: Daremnie się trudziłeś”; przekład IB); dixti dictum 
— figura etymologica. 

w. 374 Artem haec poscunt hariolatricem / Ta sprawa wymaga wróż-
biarskiej sztuki — hariolatio to wróżenie, wróżbiarstwo. Szymonowic 
użył tu przymiotnika (h)ariolatrix, utworzonego od tegoż rzeczownika. 

w. 375–376 Certe aliquis te, filia, divum / Vexat sanumque amputat 
animum / pewnie któryś z bogów, córko, cię dręczy i odbiera zdrowy 
rozsądek — zręczne nawiązanie do myśli, które wyraził już chór 
w parodosie, że działa tu któryś z bogów zsyłających szał. Pomysł ten 
przejął Szymonowic od Eurypidesa.  

w. 377–390 Jempsar wyraźnie przytomnieje. Wersy te odpowiadają 
kwestii Fedry z Hippolyta Eurypidesa (EURIP. Hipp., w. 239–249): 
Δύστηνος ἐγώ, τί ποτ’εἰργασάμην; / ποῖ παρεπλάγχθην γνώμης ἀγα-
θῆς; / Ἐμάνην, ἔπεσον δαίμονος ἄτῃ. / Φεῦ φεῦ, τλήμων. / Μαῖα, πάλιν 
μου κρύψον κεφαλήν· / αἰδούμεθα γὰρ τὰ λελεγμένα μοι. / Κρύπτε· 
κατ’ ὄσσων δάκρυ μοι βαίνει, / καὶ ἐπ’ αἰσχύνην ὄμμα τέτραπται. / Τὸ 
γὰρ ὀρθοῦσθαι γνώμην ὀδυνᾷ, / τὸ δὲ μαινόμενον κακόν, ἀλλὰ κρατεῖ 
/ μὴ γιγνώσκοντ’ ἀπολέσθαι („O, ja nieszczęsna, co uczyniłam, / do-
kąd odeszłam od zdrowej myśli? / Szaleję, upadłam z bożego szału, / 
feú feú — nieszczęsna! / O nianiu, znowu zakryj mi głowę, / bo wstyd 
mi słów wypowiedzianych; / zakrywaj: z oczu spada mi łza / i tylko 
jedno — wstyd — widzę. / Odzyskać rozsądek — boli, / a szał to 
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nieszczęście, więc lepiej, / o niczym nie wiedząc, umrzeć”; przekład 
J. Łanowski). 

w. 377 Infelix ego, quid tandem egi / O, ja nieszczęsna, cóż wreszcie 
uczyniłam — przymiotnik infelix często stanowi określenie czy to 
bohatera tragedii, czy znajdującej się w tarapatach postaci komicznej. 
Wergiliusz na przykład obdarza tym epitetem nieszczęśliwie zako-
chaną Dydonę (VERG. Aen. I 749): infelix Dido longumque bibebat 
amorem („nieszczęsna Dydona długo chłonie miłość”; przekład IB). 

w. 378–381 Quo deveni, quo rationis / Itere ex recto devia flexi? / De-
sipui, cecidi icta flagello / Divum. Ach me! Ach me! / dokąd zaszłam, 
dlaczego nierozumna zawróciłam z właściwej drogi? Oszalałam, upa-
dłam ugodzona biczem bogów. Ach, biada mi! Ach, biada! — por. 
słowa chóru charakteryzujące Medeę w tragedii Seneki (SEN. Med., 
w. 849–852): Quonam cruenta maenas / praeceps amore saevo / rapi-
tur? Quod impotenti / facinus parat furore? („Dokąd tak nagle pędzi 
Menada ta krwawa? Jaki czyn mściwy knuje?”; przekład E. Wesołow-
ska); icta flagello divum — motyw działania bogów (por. wyżej obj. do 
w. 375–376); rzeczownik flagellum kojarzyć się może z wydanym rok 
później niż Castus Ioseph dziełem Szymonowica pt. Flagellum livoris 
(„Bicz na zawiść”); Ach me! Ach me — to odpowiednik Eurypideso-
wego wykrzyknika φεῦ φεῦ — biada (EURIP. Hipp., w. 242), powtó-
rzony jeszcze dla efektu dramatycznego w wierszu 385. 

w. 382–383 Obnube mihi, obnube caput, mea / Mater / Zasłoń, moja 
matko, zasłoń mi głowę — Jempsar ze wstydem, podobnie jak Fedra, 
prosi piastunkę, by zakryła jej głowę chustą; obnube … obnube — po-
wtórzenie wyrażające emocje; mater — zob. wyżej obj. do w. 332–333.  

w. 386–390 Si ex vitiis resipiscas, dolor est. / Si cum vitiis vesanire / 
Porro pergas, porro habeas malum, / Praestiterit nil gnarum nilque / 
Oppetisse scientem / Jeśli przyjdziesz do rozumu z szaleństwa, boli. Jeśli 
dalej trwasz w szaleństwie, dalej doznajesz nieszczęścia, lepiej zginąć nic 
nie rozumiejąc — słowa te zawierają szereg sentencji z nagromadze-
niem anaforycznych powtórzeń: Si ex vitiis … Si cum vitiis i duplika-
cjami: porro pergas, porro habeas; nil gnarum nilque. 
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w. 391–432 Ten obszerny fragment jest odpowiednikiem jednej kwestii 
piastunki z Hippolyta Eurypidesa (EURIP. Hipp., w. 250–266): Κρύπτω· 
τὸ δ’ ἐμὸν πότε δὴ θάνατος / σῶμα καλύψει; / Πολλὰ διδάσκει μ’ὁ 
πολὺς βίοτος. / Χρῆν γὰρ μετρίας εἰς ἀλλὴλους / φιλίας θνητοὺς ἀνα-
κίρνασθαι / καὶ μὴ πρὸς ἄκρον μυελὸν ψυχῆς, / εὔλυτα δ’ εἶναι στέρ-
γηθρα φρενῶν / ἀπό τ’ ὤσασθαι καὶ ξυντεῖναι. / Τὸ δ’ ὑπὲρ δισσῶν 
μίαν ὠδίνειν / ψυχὴν χαλεπὸν βάρος, ὡς κἀγὼ / τῆσδ’ ὑπεραλγῶ. / 
Βιότου δ’ἀτρεκεῖς ἐπιτηδεύσεις / φασὶ σφάλλειν πλέον ἢ τέρπειν / τῇ 
θ’ὑγιειᾳ μᾶλλον πολεμεῖν. / Οὕτω τὸ λίαν ἧσσον ἐπαινῶ / τοῦ μηδὲν 
ἄγαν· / καὶ ξυμφήσουσι σοφοί μοι („Zakrywam. Lecz moje ciało / kiedy 
okryje śmierć? / Wiele nauczyło mnie długie życie. / Bo trzeba, aby 
śmiertelni / z umiarem się przyjaźnili / — nie aż do głębi duszy, / ażeby 
można serc związki / łacno rozwiązać lub ścieśniać. / Gdy za dwie dusze 
ma cierpieć / jedna — okrutny ciężar; / tak jak ja za nią cierpię! / Mówią, 
że w życiu niezłomne zasady / zawodzą częściej, niż cieszą, / i walczą ze 
zdrowiem duszy. / Dlatego właśnie ‘Nazbyt’ mniej chwalę niż ‘Nic nad 
miarę’, / a mędrcy zgodzą się ze mną!”; przekład J. Łanowski). Szymo-
nowic, częściowo tylko korzystając z tekstu greckiego, zbudował dwie 
wypowiedzi niani, które rozdzielił krótką repliką Jempsar (zob. w. 412–
414). 

w. 391–392 Obnubo. Sic utinam mors me / Subito obnubat / Zasłaniam. 
Oby tak śmierć mnie zaraz zakryła — obnubo / obnubat — prosa-
podosis; Eurypides użył w tym miejscu synonimów κρύπτω / καλύψει 
(EURIP. Hipp., w. 250–251). W tekście łacińskim piastunka wyraża 
pragnienie śmierci (coniunctivus optativus), w greckim dramacie reto-
rycznie pyta, kiedy ta śmierć do niej przyjdzie (EURIP. Hipp., w. 250–
251): τὸ δ’ ἐμὸν πότε δὴ θάνατος / σῶμα καλύψει („Zakrywam. Lecz 
moje ciało / kiedy okryje śmierć?”; przekład J. Łanowski).  

w. 393–394 Nam quo vitae prolixae usus, / Nisi ut adversis pluribus 
instruat? / Jaki bowiem pożytek z długiego życia, jeśli nie taki, że przy-
nosi więcej przeciwności? — poprzez dodanie tej frazy Szymonowic 
naznaczył wywody piastunki jeszcze większym pesymizmem. O nie-
szczęściach, jakie przynosi ze sobą długie życie, zob. KOCH. El. I 12, 51–
60 (por. komentarz: J. KOCHANOWSKI, Carmina Latina. Poezja łacińska, 
cz. III, s. 442–444). Zob. też KOCH. Treny XIX, w. 51–53: „Nie od roz-
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koszyć poszła; poszłać od trudności, / Od pracej, od frasunków, od 
złez, od żałości, / Czego świat ma tak wiele”. 

w. 395–396 Multa tamen me docuit senium, / Quorum volupe est vel 
meminisse / Starość nauczyła mnie jednak wielu rzeczy, o których do-
brze jest pamiętać — u Eurypidesa myśl wyrażona bardziej zwięźle 
(EURIP. Hipp., w. 252): Πολλὰ διδάσκει μ’ ὁ πολὺς βίοτος („Wiele 
nauczyło mnie długie życie”; przekład J. Łanowski). Piastunka pod-
kreśla tu swój sędziwy wiek, stąd potem chór zwróci się do niej mulier 
senex — „staruszko” (w. 433), tak zresztą jak u Eurypidesa (EURIP. 
Hipp., w. 267): Γύναι γεραιά.  

w. 397 Et tu, filia, crede expertae / A ty, córko, uwierz doświadczonej 
wiekiem — niania przemawia tu z pozycji osoby mądrzejszej i życiowo 
doświadczonej. Podobną rolę pełni np. w Medei Eurypidesa, w Andro-
masze tegoż, w Medei i w Fedrze Seneki; filia — por. wyżej obj. do 
w. 332–333.  

w. 398–399 Nunquam vitium contrahere optimum / Equidem duco, at 
vix humanum / zaiste uważam, że najlepszą rzeczą jest nigdy nie 
popadać w występek, ale to dla ludzi prawie niemożliwe — trawestacja 
znanego powiedzenia Errare humanum est („Błądzić jest rzeczą ludz-
ką”). Od w. 398 rozpoczynają się filozoficzno-moralizatorskie wywody 
piastunki, dla których inspiracją nie był już dramat Eurypidesa, a ra-
czej Pismo Święte i przemyślenia własne poety-chrześcijanina. 

w. 400 Soli etenim dii sunt sine noxa / tylko bogowie są bez skazy — 
zgodnie ze zwyczajem epoki użył tu Szymonowic pluralis, myśląc 
zapewne o doskonałości Jedynego Boga. Bogowie u Eurypidesa inaczej 
— są nierzadko gorsi od ludzi: Afrodyta okrutnie mści się na Hippolycie 
za to, że nie uwieńczył jej posągu; Artemida nie dba o swego czciciela 
i nie ratuje go od zguby; w Trojankach Eurypidesa Posejdon i Atena 
opuszczają ginące miasto, gdyż nie mogą tam liczyć na ofiary i kult. 

w. 401 Homines labimur et consurgimus / my upadamy i podnosimy się 
— myśl o upadaniu człowieka i jego podnoszeniu się częsta jest 
w Piśmie Świętym (por. np. upadek pierwszych Rodziców) i w doktry-
nie Kościoła katolickiego. 
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w. 402–405 Quanquam surgere fit cum magno / Morsu animi magno-
que pudore, / Surgendum tamen est potius quam in / Sorde iacendum / 
Choć wstaje się z wielkim bólem duszy i wielkim wstydem, lepiej się 
jednak podnieść niż leżeć w moralnym brudzie — to jeden z propo-
nowanych w dramacie sposobów postępowania: podźwignięcie się 
z grzechu; obserwować tu można powtórzenia tych samych wyrazów 
w różnych formach: magno / magno, surgere / surrendum, czy podob-
nie zakończonych: surgendum / iacendum (homoioteleuton). 

w. 405–407 Haec altera tabula est: / Post naufragium non resipiscere, / 
Sed grassari per scelera in scelus / Drugie rozwiązanie jest takie: po klę-
sce nie przychodzić do rozumu, lecz kroczyć poprzez zbrodnie ku kolej-
nej zbrodni — słowo naufragium w przekładzie zostało oddane jako 
„klęska”, ale właściwie znaczy „rozbicie okrętu”, „burza”; marynistycz-
na metaforyka nierzadko pojawia się w poezji antycznej (por. np. HOR. 
Carm. I 5, 13–16); per scelera in scelus — polyptoton. 

w. 408 Plusquam insanum iudico et amens / to uważam za jeszcze 
bardziej szalone i nierozumne — insanum i amens (hendiadys) dwa wy-
razy bliskoznaczne zostały tu użyte dla wzmocnienia jednego pojęcia; 
w łacinie zresztą takie pary wyrazów często znajdują zastosowanie. 

w. 409–411 Porro quid virtus, quid vitium / Ignorantem velle perire / 
Brutae est pecudis / Jest nadto cechą tępego zwierzęcia chcieć ginąć, nie 
wiedząc ani czym jest cnota, ani czym występek — quid … quid — 
anafora; brutae est pecudis — połączenie formy genetivus singularis 
z esse na oznaczenie cechy, właściwości. W literaturze antycznej nie-
rzadko pojawia się przeciwstawienie człowieka zwierzętom, por. PLAT. 
Politeia 586 a-b; CIC. De leg. I, 9, 26; CIC. De fin. II, 13, 40: Hi non 
viderunt, ut ad cursum equum, ad arandum bovem, ad indagandum 
canem, sic hominem ad duas res, ut ait Aristoteles, ad intellegendum et 
ad agendum esse natum („Nie pojęli oni, że tak jak koń został stwo-
rzony do biegania, wół do orania, a pies do tropienia, podobnie i czło-
wiek niby bóstwo śmiertelne, jak mówi Arystoteles, zrodził się do dwu 
rzeczy, do poznawania i działania”; przekład W. Kornatowski); SALL. 
Cat. 1, 1: Omnis homines, qui sese student praestare ceteris animalibus 
summa ope niti decet ne vitam silentio transeant, veluti pecora quae 
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natura prona atque ventri oboedientia finxit („Każdy człowiek, dążący 
do wybicia się ponad wszystkie inne istoty żywe, powinien starać się 
usilnie o to, żeby nie przejść przez życie w zapomnieniu, jak bydlęta, 
które przyroda stworzyła pochylonymi ku ziemi i zaspokajającymi 
jedynie potrzeby brzucha”; przekład K. Kumaniecki); SEN. De ira I 3, 4: 
Sed dicendum est feras ira carere et omnia praeter hominem; nam cum 
sit inimica rationi, nusquam tamen nascitur nisi ubi rationi locus est. 
Impetus habent ferae, rabiem, feritatem, incursum; iram quidem non 
magis quam luxuriam, et in quasdam voluptates intemperantiores ho-
mine sunt („Ale też zaznaczyć należy, że dzikie bestie i wszelkie zwie-
rzęta, z wyjątkiem człowieka, są pozbawione gniewu. Choć bowiem 
gniew jest nieprzyjacielem rozumu, to jednak tam tylko ma miejsce, 
gdzie jest panowanie rozumu. Tylko popędy mają dzikie zwierzęta, 
wściekłość, krwiożerczość, furię napaści, gniewu natomiast nie mają, 
podobnie jak nie znają rozpusty, mimo iż w stosunku do niektórych 
rozkoszy są mniej pohamowane niż człowiek”; przekład L. Joachi-
mowicz). 

w. 412–413 Promptius ista est verbo dicere, / O mater, quam facto osten-
dere / Łatwiej te rzeczy mówić, o matko, niż pokazać czynem — verbo 
dicere — pleonazm, choć tutaj celowe przeciwstawienie verbo i facto. 
Podobnie w Trenach Jana Kochanowskiego (KOCH. Treny XVI, w. 34: 
„Łacniej rzec, widzę, niż czynić i tobie”); mater — zob. wyżej obj. do 
w. 332–333.  

w. 415–416 Fateor, namque tuo ipsa dolore / Doleo aetatemque meam 
contero / Przyznaję, ja bowiem sama boleję twym bólem i się zadręczam 
— piastunka współcierpi tu razem z bohaterką dramatu, tak jak na 
przykład w Fedrze Seneki; dolore doleo — figura etymologica. 

w. 417–420 Si modus ullis est servandus / In rebus, amicitias censeo / 
Quam mediocres misceri neque / Intimam ad animae haurire medul-
lam / Jeśli w jakichś rzeczach należy zachować miarę, to uważam, że 
trzeba zawierać nie nazbyt bliskie przyjaźnie i nie wchłaniać ich do 
głębi duszy — postulat, by przyjaźnić się z umiarem, występuje w Hip-
polycie Eurypidesa (zob. EURIP. Hipp., w. 253–257). Do takich wnio-
sków dochodzi piastunka pod wpływem bezsilności i goryczy; Szymo-
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nowic nawiązuje tu do zalecanej przez bardzo wielu autorów staro-
żytnych zasady zachowywania umiaru. Takie myśli pojawiają się np. 
w poezji Horacego (pochwałę złotego umiaru aurea mediocritas zawarł 
rzymski liryk w pieśni II 10, a w satyrze I 1, 106 stwierdza, że trzeba 
zachować miarę we wszystkich rzeczach: est modus in rebus) oraz 
u filozofów stoickich: u Cycerona w De finibus bonorum et malorum 
i w Tusculanae disputationes; u Seneki w De clementia (SEN. Clem. I, 
II, 2): Atque adhibenda moderatio est („Trzeba więc wykazywać umiar”; 
przekład IB); w greckiej moralności przyjaźń φιλία odgrywała ogrom-
ną rolę, i nie kto inny, jak właśnie Eurypides potrafił świetnie ją wy-
eksponować, wprowadzając na scenę pary przyjaciół: Orestesa i Pyla-
desa, Heraklesa i Tezeusza oraz wiele refleksji na temat przyjaźni. Zob. 
EURIP. Iphig. Taur., w. 684–686; 605–608; IDEM, Herc. fur., w. 1337–
1339; 1425–1426. 

w. 423–424 […] verum hoc indignissimum / Binum unam animam fer-
re dolorem / zaprawdę to najgorsze jest, że jedna dusza podwójny znosi 
ból — por. EURIP. Hipp., w. 258–259: Τὸ δ’ ὑπὲρ δισσῶν μίαν ὠδίνειν / 
ψυχὴν χαλεπὸν βάρος („Gdy za dwie dusze ma cierpieć / jedna — 
okrutny ciężar”; przekład J. Łanowski). Por też HOR. Carm. I 3, 
w której poeta nazywa Wergiliusza „połową własnej duszy” (w. 8: […] 
animae dimidium meae) oraz IDEM, Carm. II 17, gdzie Horacy mówi 
o dwóch częściach duszy: jeśli siła śmierci porwie jedną z nich, cóż 
zrobić ma druga (5–6): a, te meae si partem animae rapit / maturior 
vis, quid moror alteram („a jeśli ciebie, mej duszy połowę, porwie 
wcześniejsza siła śmierci, na cóż mam zwlekać, ja druga połowa”; 
przekład IB).  

w. 425–426 Atque ego nunc ad mea privata / Damna tuo etiam afflictor 
damno / Tymczasem ja teraz obok moich osobistych cierpień dręczę się 
także twoim cierpieniem — por. EURIP. Hipp., w. 258–260: Τὸ δ’ ὑπὲρ 
δισσῶν μίαν ὠδίνειν / ψυχὴν χαλεπὸν βάρος, ὡς κἀγὼ / τῆσδ’ ὑπερ-
αλγῶ („Gdy za dwie dusze ma cierpieć / jedna — okrutny ciężar; / tak 
jak ja za nią cierpię!”; przekład J. Łanowski). Por. też obj. do w. 415–416, 
423–424; damna … damno — polyptoton. 
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w. 427–430 Quin vitae quoque nimium stadium / Officere magis, quam 
proficere / Habitumque bonum corporis aiunt / Frangere potius, quam 
stabilire / I owszem, mówią, że zbytnia długość życia bardziej przynosi 
szkodę niż pomaga, a dobre zdrowie ciała raczej osłabia niż umacnia — 
słychać tu znany od starożytności argument konsolacyjny, że życie jest 
udręką, a zwłaszcza długie życie. Zob. np. CIC. Tusc. I 48, 114–115 (por. 
obj. do w. 1120–1123). Por. też KOCH. Treny XIX, w. 53–54: „Czego świat 
ma tak wiele, że — by też co było / W tym docześnym żywocie 
człowieczeństwu miło”. Por. też obj. do w. 393–394; wersy 428: Officere 
magis, quam proficere i 430: Frangere potius, quam stabilire zostały 
zbudowane paralelnie; mamy tu retoryczne powtórzenia bezokolicz-
ników i przysłówków magis, potius oraz quam, a także antytezy. 

w. 431–432 ‘Nimium omne’ minus laudo siquidem, / ‘Ne quid nimis’, ut 
docti suadent / ‘Wszystko nadmierne’ mniej chwalę, gdyż ‘nic w nad-
miarze’, jak doradzają mędrcy — właściwie należy się tu domyślać 
formy w trybie coniunctivus: ne quid nimis sit („niech nic nie będzie 
ponad miarę”); passus ten ma swój odpowiednik w: EURIP. Hipp., 
w. 264–266: Οὕτω τὸ λίαν ἦσσον ἐπαινῶ / τοῦ μηδὲν ἄγαν· / καὶ ξυμ-
φήσουσι σοφοί μοι („Dlatego właśnie ‘Nazbyt’ / mniej chwalę niż ‘Nic 
nad miarę’, / a mędrcy zgodzą się ze mną!”; przekład J. Łanowski); ni-
mium / nimis — rodzaj polyptotonu. Por. też obj. do w. 417–420.  

w. 433–453 Wersy te zawierają dialog piastunki oraz chóru i są w istocie 
odpowiednikiem wersów 267–287 Eurypidesowego Hippolyta. Szy-
monowic wyjątkowo nie rozbudowuje tu tekstu — wzoru, lecz tłumaczy 
go lub nieznacznie przekształca dla potrzeb własnej sztuki. To właściwie 
pierwszy w dramacie Castus Ioseph przykład udziału chóru w dialogu 
i pierwsza próba zaangażowania się choreutek w akcję na scenie.  

w. 433–437 CHORUS: Mulier senex, dominae meae fidissima / Nutrix, 
video quidem palam infortunium. / Verum est in obscuro, quid hoc 
mali siet. / Scitari igitur ex te atque discere volumus. / NUTRIX: Scitans 
neque ipsa scio, fateri enim abnuit / CHÓR: Staruszko, pani mej naj-
wierniejsza piastunko, dostrzegam jawne nieszczęście, ale na czym ono 
polega, nie wiem. Pragniemy więc wypytać ciebie i dowiedzieć się. 
PIASTUNKA: Choć wypytuję, sama nie wiem, odmawia bowiem wyznania 



Objaśnienia (w. 453–453) 
 

244

— chór, zwracając się do piastunki „staruszko”, nawiązuje niejako do 
tego, o czym mówiła sama niania już wcześniej, podkreślając swój 
sędziwy wiek, zob. obj. do w. 395–396. W Fedrze Seneki piastunka, 
zaklinając się na własną starość, prosi, by wychowanka powściągnęła 
szaleństwo (SEN. Phaedr., w. 246): Per has senectae splendidas supplex 
comas („Błagam cię, przez te włosy, które srebrzy starość”; przekład 
A. Świderkówna); na swój podeszły wiek powołuje się niania także w 
innym miejscu dramatu (ibidem, w. 261–262): Sic te senectus nostra 
praecipiti sinat / perire leto? („Czyż starość moja może pozwolić ci 
zginąć przedwczesną śmiercią?”; przekład A. Świderkówna). U Eury-
pidesa chór nazywa piastunkę wierną (EURIP. Hipp., w. 267): βασιλίδος 
πιστὴ τροφέ („wierna piastunko królowej”), u Szymonowica super-
lativus: fidissima — najwierniejsza. Wierność piastunki jest konwen-
cjonalnym rysem tego typu postaci w greckiej i rzymskiej tragedii. 
Hippolyt w Fedrze Seneki, zwracając się do niani, mówi (SEN. Phaedr., 
w. 431–432): Quid huc seniles fessa moliris gradus, o fida nutrix („Cze-
mu tu zwracasz kroki starością znużone, wierna piastunko?”; przekład 
A. Świderkówna); Oktawia w przypisywanej Senece Oktawii nazywa 
piastunkę wiernym świadkiem swego bólu (SEN. PS. Oct., w. 75–76): 
Excipe nostras lacrimas, nutrix, / testis nostri fida doloris („Przyjmij 
moje łzy, nianiu, wierny świadku mego bólu”; przekład IB), także 
i Poppea (w sztuce tej, co jest oryginalnym pomysłem autora, każda 
z dwóch bohaterek ma swoją piastunkę) podkreśla fides swojej niani 
(SEN. PS. Oct., w. 737): quam nunc fides pietasque produxit tua („który 
[to głos] wydobyły teraz twoja wierność i miłość”; przekład IB); infor-
tunium — wyraz złożony z in i fortuna oznacza zły los, nieszczęście, 
por. dialog, jaki Akantio prowadzi z Charinusem w Kupcu Plauta, 
gdzie infortunium to także brak szczęścia w miłości, przejawiający się 
w tym, że ojciec zakochuje się w dziewczynie własnego syna (PLAUT. 
Merc., w. 165): CHA: Quid istuc est mali? AC: Ne rogites: maxumum 
infortunium est („CHARINUS: Cóż to za nieszczęście? AKANTIO: Nawet 
się już nie dopytuj, jest to straszna klęska!”; przekład G. Przychocki); 
siet = sit, coniunctivus praesentis czasownika sum (forma archaiczna); 
chór próbuje zdobyć informacje o stanie Jempsar i zaspokoić tym 
samym ciekawość własną i widza. Przemawia tu w imieniu zbioro-
wości (volumus — 1 osoba pluralis), tak samo jak u Eurypidesa. Po-
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dobną rolę odgrywa chór w Fedrze Seneki, kiedy to od piastunki pró-
buje się dowiedzieć, w jakim stanie jest królowa (SEN. Phaedr., w. 358–
359): Altrix, profare quid feras; quonam in loco est / regina? Saevis 
ecquis est flammis modus? („Piastunko, powiedz, jaką przynosisz 
nowinę? / Co z królową? Czy wreszcie się opamiętała?”; przekład 
A. Świderkówna); scitari, scitans, scio — derivatio. 

w. 438 Neque eloquitur exordium aegritudinis? / I nie mówi o przy-
czynie choroby? — dopiero później okaże się, że owa choroba to mi-
łość, zob. obj. do w. 96–97.  

w. 439 Ad idem redis, silescit usque haec omnia / Do tego samego wra-
casz, milczy wciąż o tym wszystkim — piastunka używa tu nagle dru-
giej osoby liczby pojedynczej (redis), zwraca się więc prawdopodobnie 
do przodownicy chóru (por. także fuas w wersie 452). Pozorną nie-
konsekwencję mamy też u Eurypidesa, przodownica chóru, wypowia-
dając się w imieniu zbiorowości, używa form pierwszej osoby liczby 
mnogiej, ale piastunka (w. 286) zwraca się do chóru przy pomocy 
zaimka σύ (druga osoba liczby pojedynczej). Milczenie zakochanego 
ma długą tradycję w dramacie antycznym: o uczuciu do pasierba nie 
chce rozmawiać Fedra u Eurypidesa i w dramacie Seneki, ale też swą 
zwyczajną przecież miłość ukrywa Eschinus w Braciach Terencjusza, nie 
mówiąc ojcu Micjonowi o dziewczynie z sąsiedztwa i jej ciąży (zob. TER. 
Adelph., w. 635 nn.). Skłonność zakochanego do nadmiernej gadatli-
wości lub — przeciwnie — małomówności staje się przedmiotem 
refleksji Charinusa w prologu do Kupca Plauta (PLAUT. Merc., w. 31–36). 

w. 440 Quam concidit, quam tabuit, quam marcuit! / Jak zmarniała, 
jak schudła, jak osłabła! — figura retoryczna congeries (nagromadzenie 
wyrazów bliskoznacznych); anafora. 

w. 441 Non potuit aliter tres dies cibo abstinens / Cóż dziwnego, trzy dni 
powstrzymuje się od jadła — Szymonowic wyraźnie naśladuje tu Eury-
pidesa (EURIP. Hipp., w. 275): ΤΡ. Πῶς δ’ οὔ, τριταίαν γ’ οὖσ’ ἄσιτος 
ἡμέραν („Nie dziw — trzy dni już nic do ust nie wzięła”; przekład 
J. Łanowski). W Fedrze Seneki stwierdzenie bardziej ogólne, por. SEN. 
Phaedr., w. 373–374: Nulla iam Cereris subit / cura aut salutis („nie dba 
o jedzenie ani o swoje zdrowie”; przekład A. Świderkówna).  
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w. 443 Plane enecet; deliquium ad animi usque abstinens / Oczywiście, 
by zabić. Ciągle nic nie je, aż umysł jej słabnie — deliquium to bardzo 
rzadki wyraz, u Pliniusza występuje w zupełnie innym znaczeniu: 
zaćmienie słońca (PLIN. Nat. 2, 54: deliquio solis), w łacinie kościelnej, a 
więc i u Szymonowica, w znaczeniu „brak”. 

w. 447 Quid ni videat! Ast illa simulat malum aliud / A jakże, do-
strzega! Tymczasem ona udaje inne cierpienie — wers ten stanowi 
reakcję piastunki na zapytanie chóru, co na to wszystko mąż Jempsar-
Fedry. W Hippolycie Eurypidesa piastunka odpowiada, że Tezeusz wy-
jechał (zob. EURIP. Hipp., w. 281), z Fedry Seneki wiemy, że wyprawił 
się z Pejritoosem do podziemia, by porwać żonę Plutona Prozerpinę, 
o czym nie bez ironii mówi główna bohaterka (SEN. Phaedr., w. 97–
98): stupra et illicitos toros / Acheronte in imo quaerit Hippolyti pater 
(„Cudzej żony i zdrożnej miłości szuka nad Acherontem ojciec Hip-
polita”; przekład A. Świderkówna). U Szymonowica mąż Jempsar jest 
tylko chwilowo nieobecny (bierze udział w święcie), fakt, że Fetifer nie 
domyślił się prawdy, poeta tłumaczy tym, że Jempsar nie mówi, co jej 
dolega. Por. wyżej obj. do w. 94–96. 

w. 448–449 Quin tu ipsa tormentum aliquod adhibes et mali / Fontem 
elicis vel prece, vel instigans minis? / Dlaczego ty sama nie zastosujesz 
jakiegoś przymusu i nie wydobędziesz przyczyny nieszczęścia albo pro-
śbą, albo używając gróźb? — tormentum to dosłownie tortury stoso-
wane wobec niewolników, a nie ludzi wolnych; vel prece … vel minis 
— prośbą lub groźbą, podobne zestawienie rzeczowników zob. np. OV. 
Am. 1, 6, 61; LIV. 4, 25, 12; LUCAN. 5, 480. 

w. 450–478 Wersy te składają się na przemowę piastunki i mają od-
powiednik w greckim wzorze, zob. EURIP. Hipp., w. 284–310. Niańka 
kilkakrotnie zmienia adresata swej wypowiedzi, zwracając się najpierw 
do chóru, potem do Jempsar-Fedry, znów do chóru i potem jeszcze raz 
do wychowanki, co zaznaczono w dodanych do przekładu didas-
kaliach.  

w. 452–453 Vel tu ipsa praesens ut fuas testis mihi, / Qualem ego me 
heris indulgeo male habentibus / Ty sama bądź mi świadkiem, jak ja się 
troszczę o chorych panów — analogiczną prośbę kieruje piastunka do 
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chóru w Hippolycie Eurypidesa (EURIP. Hipp., w. 286–287): ὡς ἂν παρ-
οῦσα καὶ σύ μοι ξυμμαρτυρῇς / οἵα πέφυκα δυστυχοῦσι δεσπόταις 
(„Ty jesteś przy tym i będziesz mi świadkiem, / jaką ja byłam dla panów 
w nieszczęściu”; przekład J. Łanowski). Chór w antycznym dramacie, 
niekiedy związany przez bohatera przysięgą milczenia, traci sposobność 
dawania świadectwa, por. EURIP. Iphig. Taur., w. 1075–1077: ΧΟ. θάρσει, 
φίλη δέσποινα, καὶ σῴζου μόνον· / ὡς ἔκ’ γ’ ἐμοῦ σοι πάντα σιγη-
θήσεται, / ἴστω μέγας Ζεύς, ὧν ἐπισκήπτεις πέρι („Odwagi, pani! Tylko 
się uratuj! / Co do mnie, będę milczała o wszystkim — / Dzeus wielki 
świadkiem! — jakeś mi zleciła”; przekład J. Łanowski), albo zobligowany 
jest przez bohatera do poświadczenia nieprawdy, jak w Fedrze Seneki, 
kiedy to piastunka wymyśla, iż Hippolyt usiłował zgwałcić Fedrę i na 
świadków przyzywa Atenki (SEN. Phaedr., w. 723–729): Ausae priores 
simus an passae nefas, / secreta cum sit culpa, quis testis sciet?/ Adeste, 
Athenae! Fida famulorum manus, / fer opem! Nefandi raptor Hippolytus 
stupri / instat premitque, mortis intentat metum, / ferro pudicam terret 
— en praeceps abit / ensemque trepida liquit attonitus fuga („Czyśmy 
same zbrodniarki, czy zbrodni ofiary — / Wszystko było w ukryciu — 
któż zgadnie, by świadczyć? / Na pomoc, tu, Atenki! Wierna sług gro-
madko, / Ratujcie! W strasznej żądzy Hippolit gwałciciel / Ściga ją, 
prześladuje, śmiercią chce zastraszyć, / Grozi jej cnocie mieczem!... Ach, 
uciekł jak wicher, / Miecz swój rzucił w ucieczce trwożnej, nie-
przytomny”; przekład A. Świderkówna); fuas — coniunctivus praesentis 
czasownika esse dla drugiej osoby liczby pojedynczej, utworzony od 
tematu perfectum fu-. Por. fuas (PLAUT. Capt., w. 431), fuat (PLAUT. 
Amph., w. 985), fuant (PLAUT. Bacch., w. 1033). Formy te wyszły z użycia 
jeszcze przed epoką Augusta. Wergiliusz używa formy fuat jako 
archaizmu, mając na względzie ozdobność stylu (Gramatyka histo-
ryczna…, s. 529). 

w. 454–455 Age, o caput carum, prius quae dicta sunt, / Utrinque sunto 
indicta / Dalej, drogie dziecko, to, co zostało wcześniej powiedziane, 
uznajmy za niepowiedziane — w Hippolycie piastunka zwraca się do 
Fedry (EURIP. Hipp., w. 288): Ἄγ’, ὦ φίλη παῖ („Kochane dziecko”), 
u Szymonowica caput carum, czyli w dosłownym tłumaczeniu „ko-
chana głowo” — metonimia, zamiast „kochana istoto”, „kochanie”. 
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Por. w. 1 Antygony Sofoklesa, w którym tytułowa bohaterka zwraca się 
do Ismeny „siostrzana głowo” ([…] αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα); 
w odzie na śmierć Kwintyliusza Warusa (HOR. Carm. I 24, 1–2) wy-
rażenie desiderium tam cari capitis („tęsknota za tak drogą istotą”; 
przekład IB); dicta indicta — oksymoron; imperativus age przejęty od 
Eurypidesa i użyty tu w znaczeniu „dalejże, nuże” powtarza jeszcze 
Szymonowic dwukrotnie w odstępach pięciowersowych: tak rozpoczy-
nają się wersy 459: Age, si tibi i 464: Age, quid silescis?, co jest świado-
mym zabiegiem retorycznym, age to formalnie imperativus w funkcji 
partykuły podkreślającej natarczywość prośby i nacisk na rozmówcę.  

w. 456 dimitte vero obstipum iter / zaniechaj uporu — a właściwie 
‘zaniechaj pochyłej drogi’. Przymiotnik obstipus znaczy „schylony”, 
„pochylony” i występuje w określonych kontekstach, stanowiąc naj-
częściej epitet odnoszący się do głowy lub szyi. Zob. np. CIC. Nat. deor. 
2, 107: obstipum caput ac tereti cervice reflexum („Schylając głowę na 
lekko zgiętej wysmukłej szyi”; przekład W. Kornatowski); HOR. Serm. 
II, 5, 92: stes capite obstipo („Z pochyloną stój głową”; przekład 
J. Czubek). Szymonowic użył tego przymiotnika nietypowo i przydzie-
lił go drodze — pochyłej, bo wiedzie do zguby.  

w. 457–458 Atque adeo ego ipsa sicubi fui durior, / Dimitto ad aliaque 
meliora dicta eo / i jeśli gdzieś ja sama byłam bardziej surowa, 
odstępuję i przechodzę do innych, lepszych słów — zmiana tonu i spo-
sobu mówienia, jaką przedsiębierze piastunka, ma oczywiście swoje 
źródło w Hippolycie Eurypidesa (EURIP. Hipp., w. 291–292): ἐγώ θ’ ὅπῃ 
σοι μὴ καλῶς τόθ’ εἱπόμην / μεθεῖσ’ ἐπ’ ἄλλον εἶμι βελτίω λόγον („Ja 
też, jeżeli coś rzekłam niepięknie, / to się poprawię, poddam lepszą 
radę”; przekład J. Łanowski). 

w. 460–461 Hae feminae callent mederi feminis, / Modo creduas illis, 
boni aliquid consulent / te kobiety potrafią pomagać kobietom, tylko 
zawierz im, a poradzą coś mądrego — piastunka traktuje tu choreutki 
jak zwykłe kobiety, które w różnych kobiecych przypadłościach są 
w stanie udzielić rady. Chór w roli doradcy wystąpi dopiero w dalszej 
części dramatu, zob. obj. do w. 1407–1410. 
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w. 464 Age, quid silescis? Esse mutam non opust / Dalej, czemu mil-
czysz? Nie trzeba milczeć — wers ten to niemal dosłowne tłumaczenie 
Eurypidesowego Hippolyta (EURIP. Hipp., w. 297): Εἶεν· τί σιγᾷς; Οὐκ 
ἐχρῆν σιγᾶν, τέκνον („No, czemu milczysz, milczeć nie trzeba, 
dziecko”; przekład IB), Szymonowic pominął tu tylko rzeczownik τέκ-
νον — dziecko. Milczenie Jempsar-Fedry ma charakter dramatyczny, 
trwa już zresztą dość długo (od 415 wersu). Szymonowic posłuży się 
tym środkiem ekspresji jeszcze kilkakrotnie w dalszych partiach dra-
matu, zob. obj. do w. 1688–1691. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w 
sztuce Adelphopolae, jej autor przydziela żonie Putyfara niewolnicę 
Rogel, która odgrywa rolę podobną do roli wiernej piastunki — słysząc 
pojękiwania i westchnienia pani, chce poznać ich przyczynę i zapew-
nia, że będzie milczała, a Seraphim, inaczej niż Jempsar i jej literacki 
pierwowzór Fedra, bez wahania odkrywa prawdę (BALT., k. C1r): RO-
GEL: Heu, heu gemis quid nunc iterum? Quin sublevas / Ad caelum 
oculos tristes adeo quis te dolor / Vexat? Taciturnam me, domina, nosti 
bene / Dic, quaeso, mihi, forsan potero iuvare te. / SERAPHIM: Rogel, tuo 
ministerio nunc usa sum / Persaepe, secretis meis in rebus et / 
Fidissimam te comperi. Nihil igitur / Celabo te. Iuvenis Hebraeus quem 
meus / Maritus emit, has mihi miserias facit („ROGEL: Biada, ach, biada, 
dlaczego teraz znowu jęczysz? Po cóż łzawe oczy do nieba wznosisz, 
jaki ból cię dręczy? Pani, dobrze wiesz, że będę milczała. Powiedz, 
proszę, co się dzieje, jeśli będę mogła, pomogę ci. SERAFIM: Rogel, 
ostatnio często korzystałam z twych posług. Wiem, że w mych 
sekretnych sprawach okazywałaś wyjątkową wierność. Niczego przed 
tobą nie ukryję. Hebrajski młodzieniec, którego mój mąż kupił, jest 
źródłem mych nieszczęść”; przekład IB). 

w. 465–466 Sed vel redargue, male si videor loqui, / Vel si bene, bonis 
da locum sermonibus / lecz albo zaprzecz, jeśli wydaje się, że źle mówię, 
albo, jeśli dobrze, posłuchaj dobrych rad — piastunka występuje tu 
w roli doradcy swej pani, tak jak w Hippolycie Eurypidesa, w Medei 
i w Andromasze tegoż, gdzie doradza Hermionie i uspokaja ją, w Fed-
rze, w Medei i w Herkulesie na Ecie Seneki (tam udziela rad Dejanirze); 
bene / bonis — polyptoton.  
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w. 467 Dice aliquid, ostende os, speci huc! Heu, misera ego! / Powiedz 
coś, ukaż twarz, spójrz tutaj! — dice archaiczny imperativus od dico 
(zamiast dic), występuje często w komediach Plauta (zob. np. PLAUT. 
Merc., w. 159, 605); heu, misera ego — por. słowa Charinusa w Kupcu 
Plauta (PLAUT. Merc., w. 624): heu me miserum, albo starej służącej 
Syry (PLAUT. Merc., w. 681): Disperii; perii misera; vae miserae mihi!; 
Doryppy (PLAUT. Merc., w. 708): Vae miserae mi!; Eukliona (PLAUT. 
Aul., w. 721): Heu me misere miserum; speci — imperativus praesentis 
od archaicznego czasownika specio (spicio), używanego przez Enniusza 
i przez Plauta.  

w. 468–470 O feminae, frustraneus labor meus, / Ibidem a prioribus 
absumus: neque enim antidhac / Verbis movebatur, modo etiam respuit 
/ O kobiety, próżny mój trud, jesteśmy tam, gdzie poprzednio: i przed-
tem nie wzruszyła się słowami, i teraz je odrzuca — analogicznie u Eu-
rypidesa (EURIP. Hipp., w. 301–303): Γυναῖκες, ἄλλως τούσδε μοχθοῦ-
μεν πόνους, / ἴσον δ’ ἄπεσμεν τῷ πρίν·οὔτε γὰρ τότε / λόγοις ἐτέγγεθ’ 
ἥδε νῦν τ’οὐ πείθεται („Kobiety, tyle ponosimy trudów / i wciąż na 
darmo, bowiem ani wtedy / na słowa moje nie zmiękła, ni teraz”; prze-
kład J. Łanowski). Bohater, który nie słucha rad i pouczeń, przez co 
popada w nieszczęście, ma swoją tradycję w antycznym dramacie. Do 
takich postaci zaliczyć można choćby Kreona w Antygonie Sofoklesa, 
który głuchy na słowa chóru starców tebańskich, doprowadza do 
śmierci własnego syna — Hajmona; feminae frustraneus — aliteracja; 
antidhac — archaiczna forma przysłówka antehac, występuje często 
w komediach Plauta (PLAUT. Amph., w. 711; Bacch., w. 539; Pseud., 
w. 16, 620).  

w. 471–472 Hoc quoque tibi scias, vel mari aspriorem ego / Te iam 
putaro, si mori cruda obstines / To także wiedz sobie, że zdasz mi się 
sroższa od morza, jeśli, okrutna, postanowisz umrzeć — nazwanie 
Jempsar bardziej okrutną od morza ma swój odpowiednik w greckim 
wzorze (EURIP. Hipp., w. 304–305): αὐθαδεστέρα θαλάσσης; aspriorem 
to synkopowany odpowiednik formy asperiorem, por. np. VERG. Aen. 
II 379; putaro — indicativus futuri II (exacti), forma synkopowana 
użyta tu zamiast putavero. 
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w. 473–475 Teque, dominumque tuum, tuosque liberos / Prodens, quibus 
plagosa mox aliqua imperet / Noverca miserosque miseris tractet modis / 
zdradzając i siebie, i swego pana, i swoje dzieci, którym wkrótce będzie 
rozkazywała jakaś skłonna do bicia macocha — od Eurypidesa pożyczył 
jeszcze Szymonowic motyw, iż Jempsar umierając, zdradzi swe dzieci, w 
greckiej tragedii nie odziedziczą one ojcowskiego domu, gdyż weźmie 
nad nimi przewagę syn Amazonki Hippolyt (zob. EURIP. Hipp., w. 305–
309). Łaciński poeta posłużył się tu stereotypem strasznej macochy, 
która będzie źle traktowała dzieci Jempsar. W Alkestis Eurypidesa 
np. tytułowa bohaterka, umierając, prosi męża Admeta, by nie sprowa-
dzał do domu macochy wrogiej dzieciom z pierwszego łoża (EURIP. Alc., 
w. 304–310): τούτους ἀνάσχου δεσπότας ἐμῶν δόμων, / καὶ μὴ’ πιγήμῃς 
τοῖσδε μητρυιὰν τέκνοις, / ἥτις κακίων οὖσ’ ἐμοῦ γυνὴ φθύνῳ / τοῖς 
σοῖσι κἀμοῖς παισὶ χεῖρα προσβαλεῖ. / [μὴ δῆτα δράσῃς ταῦτα γ’, αἰτοῦ-
μαί σ’ ἐγώ.] / ἐχθρὰ γὰρ ἡ’πιοῦσα μητρυιὰ τέκνοις / τοῖς πρόσθ’, ἐχίδνης 
οὐδὲν ἠπιωτέρα („Zgódź się, by były panami w tym domu, / i nie bierz 
dla nich do domu macochy, co — niż ja gorsza — z zawiści na twoje / 
i moje dzieci ciężką dłoń położy. / A więc zaklinam, byś tego nie czynił, 
bo ta, co przyjdzie, macocha, dla dzieci / z pierwszego łoża wróg gorszy 
od żmii!”; przekład J. Łanowski). W elegii IV 11 Propercjusza zmarła 
Kornelia zachęca swe dzieci, by chwaliły nowy związek ojca, a pozyskają 
tym samym życzliwość macochy (PROP., w. 85–88): Seu tamen adversum 
mutarit ianua lectum, / sederit et nostro cauta noverca toro, / coniugium, 
pueri, laudate et ferte paternum: / capta dabit vestris moribus illa manus 
(„Jeżeli jednak stanie wprost drzwi nowe łoże, / Na miejscu moim nowa 
siądzie pani może, / Chwalcie małżeństwo ojca, dzieci, a macocha, / 
Kiedy dobrze was pozna, sama was pokocha”; przekład A. Świder-
kówna); te, tuum, tuos — polyptoton i aliteracja spółgłoski t; miseros 
miseris — polyptoton (przymiotnik w różnych przypadkach); miseros-
que miseris tractet modis — aliteracja spółgłoski m. 

w. 476–478 Vel servoli ipsi pessime usque insultitent. / Vel iste, qui ante 
te potitur nunc domo / Iosippus / albo nawet marni niewolnicy będą im 
urągać, choćby ten Józef, który już teraz rządzi w domu bardziej niż ty 
— u Eurypidesa zagrożenie dla dzieci Fedry stanowi Hippolyt, u Szy-
monowica niewolnicy, którzy źle traktować mogą sieroty, przede wszy-
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stkim zaś młody Izraelita. Szymonowic, idąc wiernie za wzorem grec-
kim, musiał dostosować tekst do sytuacji w łacińskim dramacie — 
miejsce Hippolyta zajął więc Józef; insultitent — verbum frequentati-
vum, które wyraża czynność powtarzającą się (od insulto, -are); servoli = 
servuli — archaizm fonetyczny oraz deminutivum z odcieniem pogardy; 
vel … vel — anafora; iste, ante, te — asonans (jednozgłoskowy rym). 

w. 478 […] IEMPSAR: Ach me! NUTRIX: Pungit hic te scilicet / JEMPSAR: 
Ach, biada mi! PIASTUNKA: Tu cię kłuje — Jempsar, dotychczas mil-
cząca, na dźwięk imienia Józefa reaguje krzykiem tak, jak Fedra na 
imię Hippolyta (EURIP. Hipp., w. 310): Οἴμοι. 

w. 479–535 Wersy te zawierają drugą w dramacie stychomytię (por. 
obj. do w. 118–132). Tym razem poeta wzorował się na stychomytii 
z Hippolyta Eurypidesa (zob. EURIP. Hipp., w. 311–352), którą w wielu 
miejscach dosłownie tłumaczył, ale zarazem zgodnie z własną manierą 
i z praktyką literacką epoki nieco ów dialog rozbudował (do 56 wersów 
z 41). W obu dramatach, greckim i łacińskim, pierwsza kwestia boha-
terki i replika piastunki są dwuwersowe (zob. EURIP. Hipp., w. 311–314; 
SIMONIDES, Castus, w. 479–482), kolejne kwestie i repliki liczą po jed-
nym wierszu, by na końcu (u Eurypidesa w. 352, u Szymonowica 
w. 534–535) podzielić się na połówki wersu, czyli na tzw. antylaby.  

w. 479–480 Perii, occidis me, mater, undique occidis! / De iuvene eo sit, 
obsecro, silentium / Zginęłam, zabijasz mnie, matko, całkiem zabijasz! 
Na temat tego młodzieńca, błagam, nie mówmy — perii to także okrzyk 
zakochanego Charinusa z Kupca Plauta (zob. PLAUT. Merc., w. 163) 
i Eukliona z Aulularii, który utracił złoto (PLAUT. Aul., w. 713): Perii, 
interii, occidi! („Zginąłem, przepadłem!”; przekład E. Skwara) oraz 
(ibidem, w. 800): Perii oppido! („Na dobre umieram!”; przekład 
E. Skwara). Por. też okrzyk Misraty, która pozorując rzekomy gwałt, 
podnosi lament (HUNN. Comoedia sacra Ioseph, k. 36v): Perii misera, 
actum est, heu, heu! Nulla sum, occidi („Zginęłam, ja nieszczęsna, stało 
się, biada, ach, biada! Jestem niczym, przepadłam”; przekład IB); 
w zaklinaniach tzw. obsecrationes pojawia się czasownik obsecro tak 
w tragedii, jak i w komedii, zob. PLAUT. Merc., w. 166, 170; IDEM, Aul., 
w. 715; occidis / occidis — powtórzenie; mater — zob. obj. do w. 332–333. 
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w. 481–482 NUTRIX: Vide, ut sapis! Sapiens tamen dedita opera / Ser-
vare te tibi tuisque negligis / PIASTUNKA: Patrz, jakaś mądra! Jednak 
choć mądra, nie dbasz, by dołożywszy starań, ratować siebie dla siebie 
samej i swoich bliskich — sapis / sapiens — polyptoton, tak samo w Hip-
polycie (EURIP. Hipp., w. 313): φρονεῖς φρονοῦσα; u Eurypidesa sfor-
mułowanie bardziej konkretne — Fedra nie chce zadbać o dzieci 
i o swoje życie, u Szymonowica: „siebie dla siebie samej i dla swoich”; 
te tibi tuisque — aliteracja spółgłoski t, polyptoton. 

w. 483 Amo liberos, sed iactor alio turbine / Kocham dzieci, lecz miota 
mną inna burza — dosłowne tłumaczenie wersu z Hippolyta Eurypi-
desa (EURIP. Hipp., w. 315): Φιλῶ τέκν’· ἄλλῃ δ’ ἐν τύχῃ χειμάζομαι („Ja 
kocham dzieci — los mnie rzucił w burzę…”; przekład J. Łanowski). 

w. 484–485 NUTRIX: Verumtamen puras manus fers crimine? / IEMPSAR: 
Manus quidem purae, ast animus aerumnam habet / PIASTUNKA: Ale 
ręce masz czyste od zbrodni? / JEMPSAR: Ręce wprawdzie czyste, lecz 
dusza doznaje udręki — Jempsar podchwytuje od piastunki wyrażenie 
puras manus — czyste ręce w odwrotnym szyku, tak samo jak Fedra w 
greckim wzorze (EURIP. Hipp., w. 316–317): ἁγνὰς [...] χεῖρας i χεῖρες 
μὲν ἁγναί; ast animus aerumnam — aliteracja samogłoski a.  

w. 486–487 NUTRIX: Num inimicus aliquis conscit in te aliquod malum? 
/ IEMPSAR: Amicus exest non volentem, non volens — por. obj. do 
w. 254–256; inimicus / amicus — antytetyczne zestawienie wyrazów; 
aliquis / aliquid — polyptoton; volentem / volens — derivatio.  

w. 488 Num Faetifer dominus facinus in te facit? — Faetifer facinus 
facit — aliteracja spółgłoski f; facinus facit — figura etymologica.  

w. 491–492 IEMPSAR: Sine me mihi nocere, tibi enim noceo nihil. / NU-
TRIX: Non vero sino: tuum malum, meum malum! / JEMPSAR: Pozwól, 
bym szkodziła sobie, tobie bowiem w niczym nie szkodzę. PIASTUNKA: 
Wcale nie pozwalam: twoje nieszczęście, moim nieszczęściem! — 
opozycja dwóch postaw: Jempsar podkreśla odrębność, piastunka — 
bliskość; nocere / noceo — derivatio; mihi / nihil — rym; sine / sino — 
podchwytywanie tego samego wyrazu przez interlokutora; tuum ma-
lum, meum malum — sentencja wyrażająca wielką bliskość między 
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piastunką i Jempsar; me mihi — polyptoton; malum, meum malum — 
aliteracja.  

w. 493–494 IEMPSAR: Apage, abstine manum, haec quidem est iniuria! / 
NUTRIX: Vel genua tua tenuero neque dimisero! / JEMPSAR: Precz, weź 
rękę, to dopiero jest gwałt! / PIASTUNKA: Będę więc trzymała twoje 
kolana i nie puszczę! — tak jak u Eurypidesa słowom powinna tu 
towarzyszyć odpowiednia gestykulacja i ruch aktorów w przestrzeni 
scenicznej: Jempsar próbuje wyrwać rękę, którą trzyma piastunka, ta 
ostatnia upada do nóg swej pani.  

w. 495–496 IEMPSAR: Mala, o misera, tibi, si resciveris, mala! / NUTRIX: 
Quod mihi malum maius tui quam amissio? — aliteracje: mala, misera, 
mala; mihi malum maius; podchwytywanie wyrazów od rozmówcy: 
mala / malum, a w wersach 496–497: mihi / mihi.  

w. 497–500 Wers 497 niemal w całości zbudowany z antytez: mors / 
salus, honori / probro, a niżej honestis turpia. W trzech następujących 
po sobie wersach pojawia się forma utworzona od przymiotnika hone-
stus: honesta, honestis, honesta. 

w. 502–503 NUTRIX: Non fecerim, quum tu, quod oro, non facis. / IEMP-
SAR: Iam facio, pervincis sacra hac manu tua — fecerim / facis — 
derivatio; fecerim / facis / facio — podejmowanie przez rozmówcę tego 
samego wyrazu. 

w. 504 fandi — gerundium od dość rzadkiego czasownika for, fari.  

w. 505 IEMPSAR: Quid ego misera dicam? Sine, ach mater, sine! / JEMP-
SAR: Cóż ja nieszczęsna mam powiedzieć? Daj spokój, matko, daj spokój! 
— od tego miejsca (zob. EURIP. Hipp., w. 337) Szymonowic odstępuje 
nieco od greckiego wzoru, który okazuje się w tym punkcie dramatu 
mało przydatny. Fedra wspomina bowiem swój ród oraz nieszczęśliwe 
miłości, jakim ulegały kolejno jej własna matka Pazyfae, pałająca 
namiętnością do byka, i siostra Ariadna, którą — zanim została żoną 
Dionizosa — porzucił Tezeusz na wyspie Naksos. Za trzecią ofiarę 
Amora uznaje siebie. W wersie 505 Szymonowica Jempsar nieszczę-
śliwą nazywa samą siebie, a mianem matki obdarza piastunkę; w Hip-
polycie wyrażenie Ὦ τλῆμον … μῆτερ („o nieszczęsna matko”) odnosi 
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się oczywiście do Pazyfae; sine … sine — powtórzenie wyrażające 
emocje. 

w. 506–516 Szymonowic samodzielnie buduje tę część stychomytii, 
stosując w niej za wzorem Eurypidesa, ale może przede wszystkim Se-
neki, zabieg wzajemnego podchwytywania wyrazów przez interloku-
torów: fidem fefelleris / fallere fidem, rem perditam … vi consili / urbes 
perditae vi consilii, periculo loquar / loquere … periculum, sceleris / sce-
lus sceleris; styl sentencjonalny jak w wersie 508: Non in bonis, sed in 
malis consulto opust / Nie w dobrych okolicznościach, lecz w złych po-
trzeba rady; w wersie 511: Rem perditam nulla explices vi consili / Rze-
czy straconej nie rozwikłasz żadną siłą rady, czy w wersie 512: Servan-
tur urbes perditae vi consilii / Siłą rady ratuje się nawet stracone mia-
sta; nierzadkie gry słów.  

w. 513–514 IEMPSAR: Ergo tuo tandem periculo loquar. NUTRIX: Loquere 
vel in periculum vitae meae — JEMPSAR: Więc w końcu powiem, na twą 
własną zgubę. PIASTUNKA: Mów, nawet gdybym miała umrzeć — 
Jempsar ulega wreszcie i postanawia powiedzieć o wszystkim piastun-
ce. Fedrze u Eurypidesa przychodzi to jednak dużo łatwiej, Szymo-
nowic odsuwa moment wyznania prawdy, trzymając w napięciu 
widza-czytelnika przez kolejnych dwadzieścia wersów, w których 
bohaterka niczym sofista bada poglądy piastunki na kwestie moralne; 
tuo … periculo loquar / Loquere … in periculum — powtórzenie 
wyrazów łączonych w różnych konstrukcjach składniowych (dativus 
i accusativus). 

w. 515–516 IEMPSAR: Quisquis sceleris ansam dat, an scelus facit? / NU-
TRIX: Pars una sceleris huius, huius altera / JEMPSAR: Czy dokonuje wy-
stępku ten, kto daje podnietę do występku? / PIASTUNKA: Jedna część wy-
stępku spada na tego, druga na tamtego — Jempsar, zadając takie 
sofistyczne pytania, myśli o Józefie i zastanawia się, czy można go 
również obwiniać za tę sytuację; sceleris / scelus — polyptoton; una 
huius, huius altera — chiazm oraz geminatio zaimka.  

w. 517–518 IEMPSAR: Quid, qui insciens occasionem dat mali? / NUTRIX: 
Nullo tenetur crimine ignorantia / JEMPSAR: A co, gdy nieświadom daje 
sposobność do zła? PIASTUNKA: Nieświadomość nie jest obciążona żadną 
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winą — por. prolog do komedii Terencjusza Eunuch, w. 27–28: Si id 
est peccatum, peccatum inprudentiast / Poetae, non quo furtum facere 
studuerit („Lecz jeśli tu coś grzechem, grzechem jest poety / Nie-
ostrożność, nie zamiar świadomy kradzieży”; przekład M. Brożek); 
OV. Epist. 20, 189: Praeteritae veniam dabit ignorantia culpae („Twą 
poprzednią przewinę można by Ci wybaczyć, popełniłaś ją nieświado-
mie”; przekład W. Markowska). Pojęcie intencji czynu wprowadzili do 
rozważań o etyce stoicy, dobra intencja mogła zatem usprawiedliwić 
złe skutki postępku, jakie wynikły z różnych przyczyn, por. np. CIC. De 
fin. III 9, 32. 

w. 519 Ach me, domine, quam paene bis te vulnero! / Ach, biada mi, 
panie, dwukrotnie niemal ciebie ranię! — Jempsar myśli tu najprawdo-
podobniej o mężu. Pierwszy raz zraniła go, nakłaniając Józefa do miło-
ści, druga rana wynika z przeświadczenia, że młodzieniec nie ponosi tu 
żadnej winy. 

w. 520 Num de marito quid sinistri suboluit? / Czy czegoś złego domy-
ślasz się w sprawie męża? — czasownik suboleo znaczy ‘pachnieć’, stąd 
piastunka pyta, czy Jempsar ‘węszy’ jakąś zdradę ze strony męża; sini-
stri suboluit — aliteracja spółgłoski s.  

w. 521–522 IEMPSAR: Etiamne tu viros putas delinquere? / NUTRIX: Etiam 
vitia cadere puto in sanctissimos / JEMPSAR: Czy myślisz, że również 
mężowie popełniają błędy? PIASTUNKA: Uważam, że także na najbar-
dziej świętych spadają występki — Jempsar wymijająco odpowiada 
pytaniem na pytanie. Piastunka nieświadomie udziela takiej odpowie-
dzi, którą odnieść można przede wszystkim do Józefa — to jego w dra-
macie można zaliczyć do owych sanctissimos; myśl, że każdy jest 
skłonny do upadku i grzechu, jest oczywiście biblijna (J 8, 7: „Kto 
z was bez grzechu jest, niech na nię pierwszy rzuci kamień”); putas, 
puto — interlokutorki podchwytują od siebie wyrazy; etiamne / etiam 
— anafora. 

w. 523–524 IEMPSAR: Nil miri itaque, muliebre si ingenium cadat. / NU-
TRIX: Tenerior animus, noxiae proclivior / JEMPSAR: Przeto nic dziwnego, 
jeśli kobieca natura upada. / PIASTUNKA: Słabsza natura, do występku 
bardziej skłonna — przekonanie, że kobieca natura jest bardziej skłonna 



Objaśnienia (w. 525–529) 
 

257

do grzechu i występków, jest antyczne, ma też biblijne korzenie 
(szatan prowadzi mężczyznę do upadku, wykorzystując do tego celu 
kobietę — Ewę). Myśli na temat podatnej na błędy, słabej natury 
kobiecej pojawiają się jeszcze w dalszych partiach dramatu, zob. obj. 
do w. 930–936. 

w. 525–526 IEMPSAR: Veniam ergo mea quoque noxa iure invenerit. 
NUTRIX: Non omnibus noxis venia eadem datur / JEMPSAR: Także więc mój 
występek słusznie zyska przebaczenie. / PIASTUNKA: Nie dla wszystkich 
przewinień taka sama łaska — Jempsar ma nadzieję, że jej czyn da się 
usprawiedliwić słabością natury kobiecej, ale piastunka nie pozostawia 
złudzeń — nie wszystkie przewinienia zasługują na ułaskawienie; roz-
mówczynie znów „chwytają się za słówka”: veniam / venia, noxa / noxis. 

w. 527–529 IEMPSAR: Quid quaeso? Quale hoc est, amare quod vocant? / 
NUTRIX: Suavissimum et amarissimum, filia, malum. / IEMPSAR: Nos 
alteram tantum huius utimur vicem / JEMPSAR: Cóż zatem? Czym jest to, 
co nazywają kochaniem? / PIASTUNKA: To najbardziej słodkie i zarazem 
najbardziej gorzkie, córko, nieszczęście. / JEMPSAR: Ja doznaję tylko tej 
drugiej postaci — od w. 527, tj. od pytania, czym jest miłość, powraca 
Szymonowic do greckiego wzoru, zob. EURIP. Hipp., w. 347–349. 
W obu dramatach piastunka udziela tej samej odpowiedzi (por. EURIP. 
Hipp., w. 348):  Ἥδιστον, ὦ παῖ, ταὐτὸν ἀλγεινόν θ’ ἅμα („To, w czym 
największa słodycz i ból zarazem”; przekład J. Łanowski). Po raz 
pierwszy motyw słodko-gorzkiego Erosa pojawił się u Safony, por. 
SAPHO, w. 97–98:  Ἔρος δηὖτέ μ’ ὀ λυσιμέλης δόνει, / γλυκύπικρον 
ἀμάχανον ὄρπετον („Znowu mną wstrząsa Eros, / co ciału siły od-
biera, / Ów stwór nie do zwalczenia, / słodki i gorzki zarazem”; prze-
kład J. Danielewicz). Ten sam temat podejmie Szymonowic w pieśni 
chóru, mówiąc, że strzała Amora pomazana jest gorzką słodyczą 
(dulcedine amara) oraz przyrównując bożka miłości do pszczoły, która 
po małej kropli miodu odlatuje, zostawiając nabrzmiałe użądlenie 
(por. dalej obj. do w. 836–845); quid, quale, quod — aliteracja; suavis-
simum malum — oksymoron; w wierszu 529 Jempsar, tak jak i Fedra, 
przyznaje, że zaznała tej drugiej, gorzkiej odmiany miłości. Z czasow-
nikiem utor łączy się tu accusativus, a nie jak zwykle ablativus (nie-
typowa składnia).  
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w. 530–531 NUTRIX: Eho, tibine praeter virum cognitus amor?! / IEMPSAR: 
Nollem agnitum, sed rapimur aestu ingratiis / PIASTUNKA: Oho, czy ty 
poznałaś miłość poza tą do męża?! / JEMPSAR: Nie chciałam poznać, lecz 
porywa mnie żar wbrew mej woli — u Eurypidesa na pytanie piastunki 
Fedra udziela odpowiedzi (EURIP. Hipp., w. 350–351): ΤΡ. Τί φῄς; ἐρᾷς 
ὦ τέκνον; ἀνθρώπων τίνος; / ΦΑ. Ὅστις ποθ’ οὗτός ἐσθ’ ὁ τῆς Ἀμα-
ζόνος... („PIASTUNKA: Co mówisz? Kochasz? Człowieka? I kogo? FEDRA: 
Kimkolwiek jest on — syna Amazonki…”; przekład J. Łanowski), 
u Szymonowica z kolei Jempsar tłumaczy się, mówiąc, że porywa ją żar 
wbrew jej woli. 

w. 532–535 NUTRIX: Quis is vel unde, crimini qui te appetit? / IEMPSAR: 
Cuiatem eum tu dixeris iuvenem exterum? / NUTRIX: Nostrumne Iosip-
pum?! IEMPSAR: Loquentem te audio, / Non ipsa narro / PIASTUNKA: Kim 
jest i skąd ten, który ciągnie ciebie do występku? JEMPSAR: A czy można 
powiedzieć, skąd jest ten obcy młodzieniec? PIASTUNKA: Czy nasz Józef?! 
JEMPSAR: To ty powiedziałaś, nie ja — Jempsar perfidnie pomija od-
powiedź na pytanie quis (kto to jest) i koncentruje się na unde (skąd 
jest), tak by to piastunka jako pierwsza wypowiedziała imię mło-
dzieńca. Podobny zabieg w Hippolycie Eurypidesa (EURIP. Hipp., 
w. 352): ΤΡ. Ἱππόλυτον αὐδᾷς; ΦΑ. Σοῦ τάδ, οὐκ ἐμοῦ κλύεις („PIA-
STUNKA: Co??? Hippolyta? FEDRA: Tyś to rzekła, nie ja”; przekład 
J. Łanowski). Tak samo Akantio w dialogu z Charinusem (PLAUT. 
Merc., w. 164): Tu dixti; ego taceo („Ty powiedziałeś, ja milczę”; prze-
kład IB); zaimek cuias (quoias) znaczy dosłownie „skąd rodem”, por. 
PLAUT. Merc., w. 721: Cuia ea sit rogitas? („Pytasz, czyja ona jest?”; 
przekład IB); w. 722: Vin dicam cuia est? („A czyja mam powiedzieć?”; 
przekład IB); PLAUT. Poen. 994: Quoiates estis aut quo ex oppido? 
(„Coście za jedni i skąd przychodzicie?”; przekład G. Przychocki).  

w. 535–545 Wersy te stanowią pełną oburzenia reakcję piastunki na 
wyznanie Jempsar. Ich odpowiednikiem jest wypowiedź niani w Hip-
polycie (zob. EURIP. Hipp., w. 353–361), równie emocjonalna, ale róż-
niąca się tym, że piastunka Fedry koncentruje się wyłącznie na wła-
snych uczuciach bezsilności i rozpaczy. 
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w. 535–538 Proch dii deaeque, quid / Ego audio? Nosterne Iosip?! Illene / 
Iosippus, illud unicum delicium heri?! / Ille oculus alter, lux, fides, 
columen domus! / Na bogów i boginie, co ja słyszę? Czy nasz Józef?! Czy 
ten Józef, ów jedyny ulubieniec pana?! To drugie oko, światło, wierność, 
podpora domu! — wyliczenie (enumeratio) określeń odnoszących się 
do Józefa. U Eurypidesa piastunka przyzywa bogów i boginie dopiero 
w wersie 359, a więc pod koniec jej wypowiedzi pojawia się wzmianka 
o Kyprydzie (czyli Afrodycie) z pewnym powątpiewaniem, jakiego 
rodzaju to bóstwo, skoro ma taką niszczącą siłę; quid ego audio — 
w Aulularii Plauta niemal tak samo reaguje Euklion na wyznanie 
młodzieńca Lyconidesa (PLAUT. Aul., w. 734): Quid ego ex te audio? 
(„Co ja słyszę?”; przekład E. Skwara); wyliczenie funkcji, jakie spełnia 
Józef u boku Fetifera, tworzy w całości krótką laudację młodzieńca 
poprzez szereg metafor: oculus (i forma zdrobniała ocellus) występuje 
np. w komedii rzymskiej, lux zob. VERG. Aen. II 281 nn., columen zob. 
PLAUT. Cas 536, HOR. Carm. II 17, 4. U Eurypidesa piastunka nawet nie 
wspomina w tym miejscu o Hippolycie; delicium heri — por. CATULL. 
2, 1; 3, 4: Passer, deliciae meae puellae („Wróbelku, mojej dziewczyny 
kochanie!”; przekład A. Świderkówna); ille, illud, ille — przez ana-
foryczne powtarzanie zaimka uwypukla jeszcze poeta niedowierzanie 
piastunki.  

w. 539–540 Functam me oportuit prius, quam haec audio. / Uno hoc die 
plus vivo, quam vivendum erat / Trzeba było, bym wcześniej umarła, 
zanim te słowa usłyszę. Żyję o ten jeden dzień za długo, niż należało żyć 
— Szymonowic do dwóch wersów ograniczył utyskiwania piastunki, 
że wolałaby umrzeć niż usłyszeć taką nowinę. U Eurypidesa dłuższy 
passus, który do dramatu religijnego nie bardzo przystawał (EURIP. 
Hipp., w. 353–357): Oἴμοι, τί λέξεις, τέκνον; ὥς μ’ ἀπώλεσας. / Γυναῖκες, 
οὐκ ἀνασχέτ’ οὐκ ἀνέξομαι / ζῶσ’· ἐχθρὸν ἦμαρ, ἐχθρὸν εἰσορῶ φάος. / 
Ῥίψω μεθήσω σῶμ’, ἀπαλλαχθήσομαι / βίου θανοῦσα· χαίρετ’ οὐκέτ’ 
εἴμ’ἐγώ („Co powiesz, dziecko? Tyś mnie tym zabiła! / Kobiety, tego 
żywa nie przeniosę / — wrogi mi dzień ten, wrogie światło słońca — / 
skoczę ze skały, zgubię swoje ciało, / z życia ucieknę przez śmierć. 
Bądźcie zdrowe! / Już po mnie”; przekład J. Łanowski); vivo / viven-
dum — derivatio. 
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w. 541–545 Abite iam mihi deinceps, moribus / Quotquot suberatis, 
dolosum intrinsecus / Celatis animum corde sublesto et cato, / Qui 
fronte venditare sanctimonias / Didicistis, intus agitis, aerugo mera! / 
Odejdźcie już ode mnie wy, którzy zasłaniacie się dobrymi obyczajami, 
ukrywacie podstępną duszę w sercu słabym i przemyślnym, którzy na-
uczyliście się pokazywać na twarzy świętość, a wewnątrz macie czyste 
zło! — piastunka odpędza tu niejako od siebie tych wszystkich — 
a więc i Józefa — co na zewnątrz udają pobożnych, a w środku skry-
wają podstępną duszę. W wersie 545 formalnie brakuje dopełnienia do 
agitis, aerugo mera jest bowiem określeniem owych ludzi, którzy 
ukrywają swoją występną naturę, prezentując na zewnątrz świętość 
i dobre obyczaje. U Horacego (HOR. Serm. I 4, 101): aerugo mera 
w znaczeniu „rdza”, „śniedź”.  

w. 546–555 Jest to krótki kommatyczny występ choreutek (określenie 
Ignacego Chrzanowskiego: „Castus Ioseph” w stosunku do literatury 
obcej, „Ateneum” 1892, t. 1, z. 1, s. 542), w którym Egipcjanki wyrażają 
swoje zdumienie. Formalnym odpowiednikiem tej partii chóru są 
wersy Eurypidesowego Hippolyta (zob. EURIP. Hipp., w. 362–372). 
U greckiego tragika jednak chór koncentruje się wyłącznie na nie-
szczęściu Fedry. W wypowiedzi choreutek nie pojawia się żadna 
wzmianka na temat Hippolyta. Imię młodzieńca nie występuje w ogóle 
w partiach mówionych i śpiewanych chóru aż do epeisodion trzeciego. 
U Szymonowica przedmiotem refleksji choreutek staje się natomiast 
Józef i jego związek z tą sprawą; W. Hahn ów występ chóru uznał 
najwidoczniej za odrębne stasimon, toteż inaczej przeprowadził po-
dział sztuki na epeisodiony i stasimony (HAHN, s. 561–562). 

w. 546–549 Et me non mediocris impetivit / Admiratio talibus repertum 
/ In malis iuvenem hunc, praeire cunctos / Qui visus mihi moribus mo-
destis / I mnie wielkie ogarnęło zdumienie, że ten młodzieniec, który 
wydawał się skromnością obyczajów przewyższać wszystkich, uwikłał 
się w tego rodzaju sprawy — Egipcjanki są zdumione bynajmniej nie 
z racji, iż pani obdarzyła uczuciem sługę, lecz faktem, iż Józef, który 
zdawał się przewyższać innych pod względem moralności i cnoty, 
może mieć cokolwiek wspólnego z tą sprawą. Szymonowic słowami 
chóru kształtuje więc odpowiednio wizerunek młodzieńca, będącego 
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— zgodnie zresztą z założeniem tragedii hagiograficznej — wcieleniem 
wszelkich cnót (J. ABRAMOWSKA, O szesnastowiecznych koncepcjach 
tragizmu, w: EADEM, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poe-
tyki historycznej, Poznań 1995, s. 194); mihi moribus modestis — alite-
racja spółgłoski m. 

w. 550–554 Ignosco sedenim, acer imperator / Est Amor: senibus quoque 
egelatis / Cit incendia nec viros remittit. / Quanto perniciosior iuventae 
est, / Cui cor fervet et ipsa adurit aetas / Lecz wybaczam, twardym wo-
dzem jest Amor: także po rozgrzaniu starców wznieca pożary i nie 
oszczędza też mężów. O ile bardziej zgubny jest dla młodzieży, w której 
serce gotuje się i sam wiek pali — chór znajduje tu jednak usprawie-
dliwienie, mówiąc, że Amor jest twardym wodzem; acer imperator — 
termin z zakresu wojskowości, w Fedrze Seneki podobnie: Amorek 
trzyma w rączce zuchwałe pociski (SEN. Phaedr., w. 200: proterva tela) 
i wypuszcza strzały (ibidem, w. 276–278). Tryumf Amora, zdobywa-
jącego władzę nad sercem kochanka, ukazuje Owidiusz w elegii I 2 ze 
zbioru Amores, porównanie miłości do służby wojskowej pojawia się 
u wszystkich poetów elegijnych, por. np. TIB. II 3, 33–34: At tu, quis-
quis is est, cui tristi fronte Cupido / imperat, ut nostra sint tua castra 
domo („Kimkolwiek jesteś, komu posępny Kupido / Rozkazał, by 
w mych progach swój założył obóz”; przekład A. Arndt); PROP. I 6, 27–
30; OV., Am. I 9, 1: Militat omnis amans et habet sua castra Cupido 
(„Walczy każdy kochanek, a Kupid dowodzi”; przekład A. Świder-
kówna); Ars II 233–234. Władztwo Amora pokazuje Szymonowic, 
wymieniając — w odwrotnej kolejności — poszczególne etapy ludz-
kiego życia, w których obecna jest miłość: starość, wiek dojrzały 
i młodość. U Eurypidesa w tym punkcie dramatu chór użala się nad 
losem Fedry, a o Erosie rozprawia piastunka, uznając go za ludzki 
wymysł, mający usankcjonować miłosne szaleństwo. Seneka natomiast 
władzy Amora poświęcił pierwszą pieśń chóru, w której pokazał 
wpływ Kupidyna na innych bogów: Apollina, władcę nieba — Jowisza, 
boginię Księżyca, identyfikowaną tu z Dianą, kochającą pięknego 
pasterza Endymiona, czy też na Heraklesa; o podatnym na wpływy 
młodym wieku por. obj. do w. 232–233.  
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w. 555 Non amem vel amem pudico amore! / Niech wcale nie kocham 
lub niech pokocham przyzwoitą miłością! — podobnie chór kobiet troj-
dzeńskich w Hippolycie nie chce, pouczony przykładem Fedry, do-
świadczyć nieszczęśliwej miłości (EURIP. Hipp., w. 364–365): Ὀλοίμαν 
ἔγωγε, πρὶν σᾶν , φίλα, / κατανύσαι φρενῶν. Ἰώ μοι, φεῦ φεῦ („Niech-
bym ja raczej, miła, zginęła, / nim uczuć twoich doświadczę! Iό moi, 
feú feú!”; przekład J. Łanowski), podobną myśl wypowiada też w sta-
simonie I, kierując ją do Erosa (ibidem, w. 528–529). Choreuci w grec-
kiej tragedii nierzadko wyrażają takie życzenia: przeżywając cierpienie 
bohatera, sami pragną uniknąć podobnego losu i znaleźć życiową 
wskazówkę dla siebie. W Prometeuszu w okowach Ajschylosa chór 
Okeanid poruszony historią Io modli się o to, by nie wzbudzić miłości 
w Dzeusie lub innym z bogów, pragnie jedynie równego urodzeniem, 
śmiertelnego kochanka (zob. AESCH. Prometh., w. 894–906). Motyw 
ten wprowadził Szymonowic także w Pentesilei, wkładając w usta 
Amazonek, które pełnią w dramacie pewne funkcje typowe dla chóru, 
westchnienie (SIMONIDES, Pent., k. B1v): Nec sim prior, nec haeream 
inter ultimos („Niech nie będę pierwsza, niech nie tkwię wśród ostat-
nich”; przekład IB); anaforyczne powtórzenie czasownika amem; amem 
amem amore — aliteracja samogłoski a; amem amore — figura 
etymologica. 

w. 556–635 Wersy te zawierają obszerną mowę Jempsar skierowaną do 
chóru: ponieważ wyznanie kobiety spotkało się z oburzeniem pia-
stunki, bohaterka łacińskiej sztuki postanawia przemówić do choreu-
tek, by u nich szukać zrozumienia, tak samo zresztą jak Fedra w grec-
kiej tragedii (zob. EURIP. Hipp., w. 373–430). Szymonowic w porów-
naniu z Eurypidesem rozbudował mowę Jempsar — Fedry i wydłużył 
ją o 22 wersy. 

w. 556 Aegyptiae puellae, amicum mihi genus / Egipskie dziewczęta, 
miłe moje — Szymonowic dostosowuje grecki tekst do realiów własnej 
sztuki, u Eurypidesa zwrot (EURIP. Hipp., w. 373): Τροιζήνιαι γυναῖκεϛ 
(„Kobiety, co tu mieszkacie w Trojdzenie”; przekład J. Łanowski); 
amicum mihi genus — dosłownie znaczy: „przyjazny mi rodzie”. 
Bohaterowie antycznej tragedii, zwracając się do choreutów, pod-
kreślają nierzadko, że łączy ich wzajemna przyjaźń. Używają określeń 
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φίλαι (EURIP. Hipp., w. 199; IDEM, Med., w. 765, 797; IDEM, Hel., w. 1369), 
ὦ φίλταται γυναῖκεϛ (IDEM, Iphig. Taur., w. 1056) czy ὦ φίλιαι (IDEM, 
Orest., w. 1246). Swego rodzaju topos w greckiej tragedii stanowi 
powoływanie się bohatera na przyjaźń z choreutami w chwili, gdy 
pragnie on zapewnić sobie milczenie i dyskrecję ze strony chóru (zob. 
EURIP. Orest., w. 1103–1104; IDEM, Iphig. Taur., w. 1056–1077). W dru-
giej sztuce Szymonowica — Pentesilei — chór zostaje nazwany „przy-
jaciółkami” (amicae) przez rannego żołnierza (SIMONIDES, Pent., 
k. G4v); w ten sam sposób zwraca się Pentesilea do swoich Amazonek 
(ibidem, k. A2v), które — jako dodatkowa grupa — przejmują niektóre 
funkcje właściwego chóru.  

w. 557–560 Persaepe noctis circiter meridiem, / Quum tectus aër astricis 
silentiis / Sopore corda vincit et sensus domat, / Ego quietis cassa, mente 
pervigil / bardzo często około północy, gdy przestwór niebieski okryty 
gwiaździstą ciszą pokonuje serca głębokim snem i ujarzmia zmysły, ja 
pozbawiona snu, czuwająca myślą — ten poetycki obraz nie ma wła-
ściwie swojego odpowiednika w mowie Fedry, która tylko wspomina, 
że rozmyślała nocą (zob. EURIP. Hipp., w. 375). W Iliadzie Homera np. 
nie śpi Dzeus i zastanawia się, jak obdarzyć sławą Achillesa (zob. HOM. 
Il. II 1–4) oraz Agamemnon, który bije się nocą z myślami (zob. HOM. 
Il. X 1–4); w Eneidzie Wergiliusza bezsenność nęka zakochaną 
w Eneaszu Dydonę (zob. VERG. Aen. IV 80–83). Por. też piękny opis 
nocy, w czasie której świat pogrążony jest we śnie, nie śpi tylko karta-
gińska królowa Dydona (VERG. Aen. IV 522–532): Nox erat, et placi-
dum carpebant fessa soporem / corpora per terras, silvaeque et saeva 
quierant / aequora, cum medio volvontur sidera lapsu, / cum tacet om-
nis ager, pecudes pictaeque volucres, / quaeque lacus late liquidos quae-
que aspera dumis / rura tenent, somno positae sub nocte silenti. / at non 
infelix animi Phoenissa, neque umquam / solvitur in somnos oculisve 
aut pectore noctem / accipit: ingeminant curae, rursusque resurgens / 
saevit amor, magnoque irarum fluctuat aestu („Była noc, snem się 
spokojnym poiły / Znużone ciała na ziemi. Ucichły / Lasy i srogie fale 
w owej porze, / Gdy gwiazdy toczą się przez środek nieba, / Gdy 
milczy każde pole i zwierzęta, / I barwne ptaki, te, które się wszędzie / 
Dokoła gnieżdżą śród przejrzystych jezior, / I te, co w gąszczach się 
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czają: zapadły / Wszystkie w sen pod tą ciszą nocy błogą. [Zapomniały 
serca trosk i trudów.] / Lecz nie tak dusza smutnej Fenicjanki: / W sen 
nie pogrąża się Dydo, do oczu / Ani do serca nie przyjmie tej nocy. / 
Jej ból się wzmaga. Uderza w nią znowu / Miłość, ogarnia ją nawałą 
gorzką”; przekład Z. Kubiak). Nie zażywa snu kochanek w elegii 
Owidiusza (OV. Am. I 2, w. 1–8): Esse quid hoc dicam, quod tam mihi 
dura videntur / strata, neque in lecto pallia nostra sedent, / et vacuus 
somno noctem, quam longa, peregi, / lassaque versati corporis ossa 
dolent? / Nam, puto, sentirem, si quo temptarer amore — / an subit et 
tecta callidus arte nocet? / Sic erit: haeserunt tenues in corde sagittae, / 
et possessa ferus pectora versat Amor („Cóż to znaczy, że łoże zbyt 
twarde do spania / I przykrycie mi ciągle ucieka z posłania? / Że noc, 
choć taka długa, zasnąć nie pozwoli — / Z boku na bok się rzucam, aż 
każda kość boli? / Wiedziałbym przecież, gdyby kochaniem to było, / 
Ale może podstępnie tak dręczy mnie miłość? / Tak jest! W sercu 
utkwiły już okrute strzały, / Amor w piersi zdobytej szaleje, zuchwały”; 
przekład A. Świderkówna); nie śpi także kochanek w utworach typu 
paraklausithyron, ale tam sytuacja jest zdecydowanie inna: amant nie 
śpi, gdyż chce nocą wtargnąć do domu swej wybranki, por. PROP. I 16; 
OV. Am. I 6; Szymonowic posłużył się tu rzeczownikiem meridies (po-
łudnie) na określenie północy (noctis meridiem), co nie zdarza się czę-
sto. Może inspiracją był tu Noniusz (NON. De compendiosa doctrina 
VI, p. 451 M): Meridiem mediam diei partem omnes putant solum esse 
dicendam, cum et noctis et aetatis partem doctorum auctoritas dixerit 
(„Wszyscy uważają, że słowem meridies powinno się określać środ-
kową część dnia, choć autorytet uczonych mówi, że i środek nocy 
i lata”; przekład IB) albo Warron (VARRO, Menipp. 269): repente noctis 
circiter meridie / cum pictus aer fervidis late ignibus / caeli chorean 
astricen ostenderet („nagle około północy, gdy malowniczy eter ukazał 
gwiezdną choreję na niebie z żarzących się daleko ogni”; przekład IB); 
silentiis, sopore, sensus — aliteracja spółgłoski s. 560 

w. 561–562 Animum meum speculatum in orbem misi, uti / Me certio-
rem redderet […] / wysyłałam moją duszę w świat, by zbadała i by 
uczyniła mnie bardziej pewną — motyw wysyłania duszy na ogląd 
świata i badanie przestworzy. Por. KOCH. Fr. II 37 Do snu, w. 1–4: 
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„Śnie, który uczysz umierać człowieka / I okazujesz smak przyszłego 
wieka, / Uśpi na chwilę to śmiertelne ciało, / A dusza sobie niech 
pobuja mało”. 

w. 564–566 Dispexi et adverti, nihil cuiquam mali / Praeter suam sen-
tentiam atque arbitrium / Accidere / Dostrzegłam i poznałam, że nic 
złego nikomu się nie zdarza wbrew jego woli i przekonaniu — u Eury-
pidesa (EURIP. Hipp., w. 377–378): Καί μοι δοκοῦσιν οὐ κατὰ γνώμης 
φύσιν / πράσσειν κάκιον· („I zdaje mi się, że to nie z namysłu / ludzie 
źle czynią […]”; przekład J. Łanowski). 

w. 566–567 […] Plurimis enim bene sapere / Datum est... Sed hac ratio-
ne erit res clarior / Bardzo wielu ludziom bowiem została dana mą-
drość… Lecz powiem prościej — Sed hac ratione erit res clarior znaczy 
w dosłownym tłumaczeniu: „lecz tym sposobem sprawa będzie jaśniej-
sza”. Szymonowic stara się tu stworzyć naturalny tok wypowiedzi. 
Aktorka grająca rolę Jempsar powinna w miejscu oznaczonym w prze-
kładzie wielokropkiem zatrzymać się, by zebrać myśli.  

w. 568 Quae sunt bona, omnes scimus et cognoscimus / co jest dobre, 
wszyscy wiemy i rozpoznajemy — powszechnie znane przekonanie, że 
człowiek ma umiejętność odróżniania dobra od zła, myśl przetłuma-
czona dosłownie z Eurypidesa (EURIP. Hipp., w. 380): τὰ χρήστ’ ἐπι-
στάμεσθα καὶ γιγνώσκομεν („co dobre, wiemy i rozpoznajemy”; 
przekład J. Łanowski); scimus et cognoscimus — rym.  

w. 569–570 Nec elaboramus, alii ob socordiam, / Alii voluptatem ante-
ponentes bono / Nie czynimy tego, jedni z powodu gnuśności, inni 
stawiając wyżej rozkosz nad dobro — Eurypides podaje dwie takie 
same przyczyny nieczynienia dobra (EURIP. Hipp., w. 381–383): οὐκ 
ἐκπονοῦμεν δ’, οἳ μὲν ἀργίας ὕπο, / οἳ δ’ ἡδονὴν προθέντες ἀντὶ τοῦ 
καλοῦ / ἄλλην τιν’ […] („lecz nie czynimy: jedni z bezczynności, / 
drudzy zaś inną jakąś rozkosz kładąc / nad piękno”; przekład J. Ła-
nowski). Por. OV. Met. VII 20–21: […] video meliora proboque, / dete-
riora sequor! („Widzę lepsze i chwalę, a gorsze obieram”; przekład 
B. Kiciński); alii … alii — anafora; alii alii anteponentes — aliteracja 
samogłoski a.  
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w. 571 Verum voluptatum genera sunt pluria / Wiele jest jednak rodza-
jów rozkoszy — por. EURIP. Hipp., w. 383: Εἰσὶ δ’ ἡδοναὶ πολλαὶ βίου 
(„Wiele w życiu przyjemności”; przekład J. Łanowski). Oto co Cyceron 
pisze na temat tłumaczenia greckiej ἡδονή przez łacińską voluptas 
(CIC. De fin. II 13): Ut scias me intellegere, primum idem esse dico 
voluptatem quod ille (scil. Epicurus, przyp. IB) ἡδονήν. Et quidem sae-
pe quaerimus verbum Latinum par Graeco et quod idem valeat; hic 
nihil fuit quod quaereremus. Nullum inveniri verbum potest, quod ma-
gis idem declaret Latine quod Graece, quam declarat voluptas. Huic 
verbo omnes, qui ubique sunt, qui Latine sciunt, duas res subiciunt, 
laetitiam in animo, commotionem suavem iucunditatis in corpore 
(„Lecz iżbyś wiedział, że rozumiem, stwierdzam przede wszystkim, iż 
voluptas, czyli rozkosz, oznacza dokładnie to samo, co on nazywa 
ἡδονή. I choć często brakuje nam łacińskiego wyrazu, który by od-
powiadał danemu wyrazowi greckiemu i był z nim jednoznaczny, tutaj 
braku takiego wcale nie odczuwaliśmy. Nie można znaleźć żadnego 
słowa, które by po łacinie wyrażało to samo, co po grecku, lepiej, niż 
wyraża słowo voluptas, czyli rozkosz. Słowem tym wszyscy, którzy 
znają język łaciński, gdziekolwiek by się znajdowali, oznaczają dwie 
rzeczy: radość duchową oraz miłe wzbudzenie przyjemnego odczucia 
w ciele”; przekład W. Kornatowski).  

w. 572–573 Ignavia quoque non caret dulcedine / Vel ipse morbus gar-
riendi suavis est / nawet lenistwo nie jest pozbawione słodyczy albo 
sama gadatliwość jest przyjemna — rodzaje rozkoszy powtarza Szymo-
nowic za Eurypidesem: bezczynność (ignavia) i gadulstwo (morbus 
garriendi). Por. Hipp., w. 383–385: […] Εἰσὶ δ’ ἡδοναὶ πολλαὶ βίου, / 
μακραί τε λέσχαι καὶ σχολή, τερπνὸν κακόν, / αἰδώς τε. […] („[…] 
Wiele w życiu przyjemności, / długie rozmowy, czas wolny — zła 
rozkosz / i wstyd. […]; przekład J. Łanowski). 

w. 574 Pudor etiam cessationis mel fovet / także słodycz lenistwa rośnie 
dzięki wstydowi — sens: ze wstydu nie podejmujemy działania, wzma-
ga się zatem słodycz lenistwa, jakiemu się poddajemy. 

w. 575–576 Geminus quidem ille: ornamen alter et color / Virtutis, alter 
pestis et scabies domus / ten zaś jest podwójny: jeden jest ozdobą i bar-
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wą cnoty, drugi zagładą i sromotą domu — dwa rodzaje wstydu: dobry 
i zły odróżnia Szymonowic za Eurypidesem (EURIP. Hipp., w. 385–386); 
ornamen et color oraz pestis et scabies — hendiadys; alter … alter — 
anafora.  

w. 577 Quorum omnium summum decus opportunitas / Największa 
z nich wszystkich jest sposobność — opportunitas jako ozdoba wszel-
kich rozkoszy jest tu po prostu dogodną sytuacją, wygodnym położe-
niem, które stwarza warunki do poddania się przyjemności. 

w. 578–581 Haec cogitans et mente firma combibens, / Nullum putaram 
tam venenum urgens fore, / Quod me inficere et ex arce rationis dare / 
Pessum potesset / Gdy rozważałam i pewną myślą chłonęłam te rzeczy, 
uznałam, że żadna trucizna nie będzie tak silna, by mnie mogła splamić 
i zrzucić z warowni rozumu — taż sama myśl w Hippolycie Eurypidesa, 
wyrażona jednak bardziej zwięźle (EURIP. Hipp., w. 388–390): Ταῦτ’ 
οὖν ἐπειδὴ τυγχάνω φρονοῦσ’ ἐγώ, / οὐκ ἔσθ’ ὁποίῳ φαρμάκῳ δια-
φθερεῖν / ἔμελλον, ὥστε τοὔμπαλιν πεσεῖν φρενῶν („I kiedy tak to 
sobie przemyślałam, / żaden już wywar nigdy mnie nie zmusi, / abym 
swe myśli znów miała odmienić”; przekład J. Łanowski); ex arce ratio-
nis — por. STAT. Silv. II 2, 131–132: […] celsa tu mentis ab arce / 
Despicis errantes humanaque gaudia rides („[…] Ty z wyniosłości du-
cha / Spoglądasz z góry na błądzących; śmiejesz się z ludzkich rado-
ści”; przekład M. Brożek); także LUCR. II 7 nn.; KOCH. Treny IX, w. 19 
i Lyr. lib. VIII, w. 2–3; putaram = putaveram (indicativus plus-
quamperfecti activi, forma synkopowana); potesset = posset — co-
niunctivus imperfecti activi czasownika possum (forma archaiczna). 

w. 581–582 […] Dixero quoque iter meae / Constantiae […] / Opo-
wiem, jakimi sposobami chciałam bronić swojej niezłomności — u Eu-
rypidesa (EURIP. Hipp., w. 391): Λέξω δὲ καὶ σοὶ τῆς ἐμῆς γνώμης ὁδόν· 
(„I tobie wyznam drogę moich myśli”; przekład J. Łanowski). Jempsar 
= Fedra przystępuje tu do zwierzeń, a zgodnie z tradycją antycznego 
dramatu — swe myśli odsłania przed chórem.  

w. 582–584 […] ubi me sauciavit primum Amor, / Considerabam pro-
tinus, qui quam optimis / Modis sagitta liberarer ipsius / skoro tylko 
mnie Amor zranił, zaraz zastanawiałam się, jakimi najlepszymi sposo-
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bami mogłabym uwolnić się od jego strzały — Eurypides formułuje 
swoje myśli zwięźlej (EURIP. Hipp., w. 392–393): ἐπεί μ’ ἔρως ἔτρωσεν, 
ἐσκόπουν ὅπως / κάλλιστ’ ἐνέγκαιμ’ αὐτόν („kiedy mnie miłość zra-
niła, rozważam, / jak ją najdogodniej znieść […]”; przekład J. Łanow-
ski). Szymonowic do stereotypowego motywu rany miłosnej dodaje 
jeszcze atrybut Amora — strzały. Por. np. PROP. II 12, 9–12: et merito 
hamatis manus est armata sagittis / et pharetra ex umero Cnosia utro-
que iacet: / ante ferit quoniam tuti quam cernimus hostem, / nec quis-
quam ex illo vulnere sanus abit („W ręku ma strzały, każda hakiem 
zakończona, / I gnozyjski mu kołczan zawisł na ramionach. / Jeszcze 
wroga nie widzisz, już krew z piersi ciecze, / A nikt się z rany takiej 
łatwo nie wyleczy”; przekład A. Świderkówna); SEN. Phaedr., w. 192–
193: ipsumque Phoebum, tela qui nervo regit, / figit sagitta certior missa 
puer („Samego Feba, który z łuku śle pociski, / Przeszył strzałą ów chło-
piec, lepszy jeszcze strzelec”; przekład A. Świderkówna); qui użyte tu 
jako adverbium (przysłówek) — ‘jak, w jaki sposób’; quam optimis 
modis — quam wzmacnia stopień nasilenia cechy; qui quam — 
polyptoton. 

w. 585–593 U Szymonowica, tak jak w greckim wzorze, Jempsar = 
Fedra ma trzy sposoby na wyzwolenie się z sideł Amora: ukrywanie 
uczucia, pokonanie występnej miłości cnotliwym życiem, a w razie 
niepowodzenia — śmierć. Por. EURIP. Hipp., w. 393–402.  

w. 585–586 Exinde principio tacere, habere clam, / Vulnus tegere coepi. 
[…] / Na początku zaczęłam milczeć, ukrywać ranę — u Eurypidesa 
Fedra zaczyna ukrywać chorobę (w. 394: νόσον), u Szymonowica ranę, 
por. VERG. Aen. IV 67: […] et tacitum vivit sub pectore volnus („[…] 
gorzeje / Cicha w jej piersi rana. […]”; przekład Z. Kubiak). 

w. 586–589 […] Quis usus linguae enim / Aut quae fides! Quae tecta 
consilia foras / Eliminans, aliena damna corrigit, / Sibi interim non 
providens conscit malum / Na cóż bowiem używanie języka albo na cóż 
nadmierna ufność?! Ta, która wyrzuca na zewnątrz skrywane myśli, 
cudze błędy poprawia, nie dbając o siebie, sobie wyrządza zło — ob-
szerniej i bardziej rozwlekle wyrażona myśl Eurypidesa (EURIP. Hipp., 
w. 395–397): Γλώσσῃ γὰρ οὐδὲν πιστόν, ἣ θυραῖα μέν / φρονήματ’ 
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ἀνδρῶν νουθετεῖν ἐπίσταται, / αὐτὴ δ’ ὑφ’ αὑτῆς πλεῖστα κέκτηται 
κακά („nie można wierzyć językowi — umie / na zewnątrz w ludzkich 
zamysłach doradzać, / lecz sam na siebie zło najgorsze ściąga”; prze-
kład J. Łanowski); Szymonowic użył tu bardzo rzadkiego czasownika 
conscio, conscire i w niespotykanym znaczeniu: „wyrządzać, czynić”. 
W liście I 1 Horacego conscire znaczy „poczuwać się do winy” (HOR. 
Epist., w. 61): nil conscire sibi, nulla pallescere culpa („Nie blednij 
wówczas wiedząc, że jesteś bez winy”; przekład J. Sękowski). Pisarze 
chrześcijańscy używają conscio w znaczeniu „dobrze wiedzieć”; quis 
… quae — polyptoton; quae … quae — powtórzenie zaimka.  

w. 590–591 Tum ferre placide amentiamque modestia / Pervincere sta-
tui. […] / Potem postanowiłam ze spokojem znosić i przezwyciężyć 
obłęd stosownym zachowaniem — por. EURIP. Hipp., w. 398–399: Τὸ 
δεύτερον δὲ τὴν ἄνοιαν εὖ φέρειν / τῷ σωφρονεῖν νικῶσα προυνοησά-
μην („po drugie, chciałam ten szał dzielnie znosić, / przezwyciężając 
go cnotliwym życiem”; przekład J. Łanowski); modestia to właściwie 
skromność, umiarkowanie, obyczajność, jest przeciwieństwem szaleń-
stwa — amentia i furor z w. 592. 

w. 591–593 […] Deinceps, ubi animus / Flecti repugnat nec furor frangi 
potest, / Visum optimum est mala morte luere. […] / Wreszcie, gdy 
umysł nie daje się zmienić, i szału nie można przełamać, najlepszą rze-
czą wydawało się zło okupić śmiercią — wersy te odpowiadają wier-
szom 399–402 Eurypidesowego Hippolyta: Τρίτον δ’ ἐπειδὴ τοισίδ’ 
οὐκ ἐξήνυτον / Κύπριν κρατῆσαι, κατθανεῖν ἔδοξέ μοι, / κράτιστον — 
οὐδεὶς ἀντερεῖ — βουλευμάτων („a kiedy tamtym sposobem nie zdo-
łam / zwalczyć Kypridy, umyśliłam umrzeć. / To — któż zaprzeczy? — 
jest najlepsze wyjście”; przekład J. Łanowski). Motyw samobójstwa 
z miłości niespełnionej lub zdradzonej jest powszechny w literaturze 
antycznej: epickiej (Dydona w Eneidzie Wergiliusza), tragediowej 
(Fedra i Dejanira), komediowej, np. w Asinarii Plauta Argyrippus 
zamierza zakończyć życie, gdyż nie ma pieniędzy na ukochaną heterę 
Philaenium (PLAUT. Asin., w. 606–607): AR: Bene vale: apud Orcum te 
videbo; / Nam equidem me iam quantum potest a vita abiudicabo 
(„Och, na tamtym świecie dopiero się spotkamy, zabiję się przecież, 
jeżeli mi się uda”; przekład E. Skwara); w Kupcu Plauta z kolei 
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zakochany Charinus nie wie, czy już zszedł nad Acheront, czy jeszcze 
żyje (PLAUT. Merc., w. 606): Si neque hic neque Acherunti sum, ubi 
sum? („Tu nie jestem, ni w podziemiu — więc gdziem jest?”; przekład 
G. Przychocki); elegijnej (w elegii rzymskiej w ogóle umiera się z miło-
ści): Fyllida na przykład odbiera sobie życie, sądząc, że ukochany 
Demofoon o niej zapomniał (OV. Epist., 2, 139–144): Saepe venenorum 
sitis est mihi, saepe cruenta / Traiectam gladio morte perire iuvat; / Col-
la quoque, infidis quia se nectenda lacertis / Praebuerunt, laqueis impli-
cuisse iuvat. / Stat nece matura tenerum pensare pudorem; / In necis 
electu parva futura mora est („Chwilami pożądam trucizny, a nieraz 
pragnę zginąć krwawą śmiercią przebita mieczem. Chciałabym zdusić 
sznurem swoją szyję za to, że się pozwoliła objąć Twym zdradzieckim 
ramionom. Postanowiłam przyspieszyć swą śmierć jako okup za mój 
wstyd dziewiczy. Tylko wybór sposobu umierania jeszcze mnie na 
krótko powstrzymuje”; przekład W. Markowska). Por. też PROP. II 8, 
17–28. Szymonowic mówi o miłosnym szaleństwie (furor) Jempsar. 
Epitetem furens obdarza np. Wergiliusz zakochaną w Eneaszu Dydonę 
(VERG. Aen. IV 65, 69, 298), por. też np. PROP. I 1, 7; flecti … furor 
frangi — aliteracja spółgłoski f. 

w. 593–594 […] Cui meae / Sententiae nulla esto contraventio / Niech 
nie będzie żadnego sprzeciwu wobec mojej decyzji — wers nieobecny 
w greckim pierwowzorze. Jempsar przemawia tu wyniośle, z pozycji 
pani, która przewiduje, iż nie wszyscy zgodzą się z jej opinią. 

w. 595–596 Ita mihi sit neque lateam, faciens bene, / Neque faciens male, 
teste sub multo siem / i niech się nie ukrywam, czyniąc dobrze, i niech nie 
mam wielu świadków, czyniąc źle — wersy te odpowiadają wierszom 
Hippolyta (EURIP. Hipp., w. 403–404): Ἐμοὶ γὰρ εἴη μήτε λανθάνειν 
καλά / μήτ’ αἰσχρὰ δρώσῃ μάρτυρας πολλοὺς ἔχειν („Bo nie chcę tego, 
co piękne, ukrywać, / a w tym, co szpetne, mieć przelicznych świad-
ków”; przekład J. Łanowski); neque … faciens bene, neque faciens male 
— powtórzenie części frazy ze zmianą znaczenia na przeciwne (anty-
teza); siem — coniunctivus praesentis od sum, esse, forma archaiczna 
zamiast klasycznej sim. 
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w. 597–599 Scio facinus grande esse sibi molirier / Manum, scio 
facinoris indignissimam / Causam […] / Mam świadomość, że wielką 
zbrodnią jest podnieść na siebie rękę, wiem, że przyczyna tego jest naj-
bardziej niegodna — Szymonowic — zgodnie z poglądami chrześci-
jańskimi — rozbudowuje lapidarne stwierdzenie Fedry (EURIP. Hipp., 
w. 405): Τὸ δ’ ἔργον ᾔδη τὴν νόσον τε δυσκλεᾶ („Wiedziałam, że ten 
czyn i że ta słabość / niosą niesławę […]”; przekład J. Łanowski); mo-
lirier — infinitivus praesentis passivi od czasownika molior, forma 
archaiczna zamiast klasycznej moliri; scio / scio — anaforyczne powtó-
rzenie czasownika; facinus / facinoris — polyptoton.  

w. 599–600 […] Mulier ad haec patrans tantum nefas / Opprobrium 
odiumque omnium video fore / Do tego widzę jeszcze, że kobieta doko-
nująca tak strasznego czynu będzie osobą zhańbioną i powodem nie-
nawiści wszystkich — myśl, że kobieta dokonująca takiego czynu będzie 
znienawidzona przez wszystkich, znajduje się w Hippolycie Eurypidesa 
(EURIP. Hipp., w. 406–407): γυνή τε πρὸς τοῖσδ’ οὖσ’ ἐγίγνωσκον καλῶς, 
/ μίσημα πᾶσιν („a nadto wiedziałam, że będę wszystkim ludziom 
nienawistna”; przekład J. Łanowski); opprobrium odiumque — hendia-
dys; opprobrium odiumque omnium — aliteracja samogłoski o. 

w. 601–603 Sed pessimis pereat modis sanctum tori / Consortium quae-
cunque princeps institit / Scelerare et ad viros fidem extulit exteros / Lecz 
oby zginęła w najgorszy sposób ta, która pierwsza postanowiła zhańbić 
święte przymierze małżeńskiego łoża i przeniosła na obcych mężczyzn 
swą wierność — myśl Eurypidesa wyraża Szymonowic obszerniej, por. 
EURIP. Hipp., w. 407–409: […] Ὡς ὄλοιτο παγκάκος / ἥτις πρὸς ἄνδρας 
ἤρξατ’ αἰσχύνειν λέχη / πρώτη θυραίους […] („Niechby najpodlej zgi-
nęła ta, która / pierwszy raz łoże splamiła z obcymi”; przekład J. Łanow-
ski). Jest to tradycyjny motyw „pierwszego” wynalazcy, inicjatora czy to 
wojny, czy żeglugi, czy wreszcie występnej miłości. Motyw „pierwszego 
wynalazcy” wojny pojawia się np. w elegii I 10 Tibullusa (TIB., w. 1–4), 
w elegii Jana Kochanowskiego (KOCH. El. III 14, w. 23–24), w Pentesilei 
Szymonowica (SIMONIDES, Pent., k. G3v); motyw pioniera żeglugi w odzie 
Horacego (HOR. Carm. I 3) czy w Medei Seneki (SEN. Med., w. 301 nn.). 
Zdanie zaczyna się aliteracją spółgłoski p (pessimis pereat), a kończy 
aliteracją samogłoski e (extulit exteros).  
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w. 604–607 Nobilibus ex domibus datum est foedissimum / Huius mali 
exemplum inque vulgus proditum. / Praestantioribus enim ubi turpia 
placent, / Videntur ilico infimis pulcherrima / Ze szlachetnych domów 
przyszedł najbardziej wstrętny przykład tego zła i rozkrzewił się wśród 
ludu. Gdy to, co szpetne, podoba się wielkim, zaraz najmniejszym 
wydaje się najpiękniejsze — analogicznie w Hippolycie Eurypidesa 
(zob. EURIP. Hipp., w. 409–412). Myśl, że zło wychodzi z bogatych 
domów powtarza też Seneka w Fedrze w kwestii piastunki (SEN. 
Phaedr., w. 209–214): Cur in penates rarius tenues subit / haec delicatas 
eligens pestis domos? / Cur sancta parvis habitat in tectis Venus / 
mediumque sanos vulgus affectus tenet / et se coercent modica, contra 
divites / regnoque fulti plura quam fas est petunt? („Dlaczego zło to 
rzadziej w ubogie się progi / Wślizga, a gości w domach najchętniej 
wytwornych? / Czemu to w małych chatkach mieszka święta miłość, / 
Szary tłum swoje zdrowe skłonności miarkuje / I przeciętność zna 
umiar? A za to bogacze / I tronu bliscy pragną więcej, niż się godzi”; 
przekład A. Świderkówna); por. BUCH. Baptistes, w. 334–344; anty-
tetyczne zestawienia wyrazów: praestantioribus / infimis, turpia / pul-
cherrima. 

w. 608–612 Porro odi et illas, quae pudicae grandibus / Verbis tenus sub 
corde celant pessimas / Audacias, istae, o domina pontica Cypri, / Qua 
fronte tandem coniugum vultus sacros / Contra obtuentur?! / Zresztą 
nienawidzę i tych, które wstydliwie dzięki wzniosłym słówkom ukry-
wają w sercu najgorsze zuchwalstwa, jakże mają czelność patrzeć, 
o morska pani Cypru, prosto na święte oblicza małżonków?! — Jemp-
sar, tak jak Fedra u Eurypidesa i niemal tymi samymi słowami, pięt-
nuje hipokryzję i obłudę kobiet, które przemawiają cnotliwie, choć 
w sercu kryją najgorsze zuchwalstwa. Por. EURIP. Hipp., w. 413–416: 
Μισῶ δὲ καὶ τὰς σῶφρονας μὲν ἐν λόγοις, / λάβρᾳ δὲ τόλμας οὐ καλὰς 
κεκτημένας· / αἳ πῶς ποτ’, ὦ δέσποινα ποντία Κύπρι, / βλέπουσιν ἐς 
πρόσωπα τῶν ξυνευνετῶν („Nie cierpię takich, co w słowach cnotliwe 
/ tajnie się ważą na niepiękną śmiałość! / Jak one mogą, zacna pani 
Kypris, / spojrzeć na twarze towarzyszy łoża”; przekład J. Łanowski). 
Szymonowic na określenie owej bezczelności czy też zuchwalstwa użył 
rzeczownika audacia w pluralis, co, jak się wydaje, nie zdarza się często; 
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pluralis zastosował np. Cyceron w mowie wygłoszonej w obronie Sulli 
(CIC. Sull. 76), dostosowując liczbę rzeczownika do innych rzeczow-
ników w zdaniu: quae flagitia, quas turpitudines, quantas auda-
cias … reperietis; domina pontica Cypri — chodzi o Afrodytę, boginię 
miłości, która wedle mitu miała wynurzyć się z piany morskiej na 
Cyprze albo przybyć tam zaraz po swych narodzinach. Afrodyta była 
uważana za opiekunkę żeglugi i portów, por. HOR. Carm. I 3, 1; III 26, 
5; u Eurypidesa w różnych wydaniach różne lekcje: ὦ δέσποινα ποντία 
„morska pani” lub ὦ δέσποινα πότνια, co Jerzy Łanowski tłumaczy 
„zacna pani”; inaczej u Horacego w Carm. I 14, 11, gdzie Pontica 
znaczy „z Pontu”, czyli „znad Morza Czarnego”. 

w. 612–614 […] Quomodo vel complices / Sceleris tenebras non pavent 
atque angulos / Ipsos domorum, forte ne vocem duint? / Jak to możliwe, 
że nie boją się ciemności — wspólniczek sromoty, i że nie boją się 
samych kątów w domach, by przypadkiem nie wydały głosu? — u Eury-
pidesa (EURIP. Hipp., w. 417–418): οὐδὲ σκότον φρίσσουσι τὀν ξυνερ-
γάτην / τέραμνά τ’ οἴκων μή ποτε φθογγὴν ἀφῇ („jak się nie boją 
ciemności-wspólniczki, / i wnętrza domów, by nie przemówiły?!”; 
przekład J. Łanowski). Pojawia się tu motyw upersonifikowanego do-
mu, który może zdradzić, co się w nim dzieje. Por. np. utwór 67 Ka-
tullusa, w którym drzwi opowiadają o niemoralnym prowadzeniu się 
poprzedniej właścicielki domu; duint — archaiczny coniunctivus prae-
sentis activi od czasownika do, dare, odpowiednik klasycznej formy 
dent, pojawia się u Plauta najczęściej w kontekście zwracania się do 
bogów: „niech dadzą bogowie” (PLAUT. Most., w. 655; Pseud., w. 937; 
Trin., w. 127). Por. też TER. Andr., w. 666; Phorm., w. 519; CIC. Phil. 10, 
13. Szymonowic użył tego sakralnego niemal zwrotu w oryginalnym 
związku semantycznym: ne vocem duint — „aby nie wydały głosu”.  

w. 615–618 Haec namque me, o carae, neci nunc mancipant: / Ne un-
quam virum meum inveniar urens nota / Infamiae, neu filiis conflem 
nefas, / Quos strenuos quando sine scelere extuli / Mnie bowiem, o dro-
gie, takie właśnie sprawy wydają teraz śmierci: by nigdy nie okazało się, 
że ranię męża piętnem niesławy i abym nie wyrządziła krzywdy dzie-
ciom, które jako szlachetne wydałam kiedyś na świat bez hańby — 
u Eurypidesa myśl wyrażona bardziej zwięźle (zob. EURIP. Hipp., w. 419–
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421); u Szymonowica Jempsar zwraca się do choreutek carae — 
„drogie”, Eurypides pozostał przy formie φίλαι — „miłe, przyjazne”; 
mancipo (mancupo) oznacza: oddawać na własność, sprzedawać, to 
rodzaj transakcji handlowej: śmierć Jempsar za dobre imię rodziny; 
namque, neci, nunc — aliteracja spółgłoski n; strenuos sine scelere — 
aliteracja spółgłoski s. 

w. 619–621 Iuge hoc decus habeant diuque floreant / Splendore mentis, 
gloriosi vel meam / Vicem nec ob matrem male in vita audiant / Niech 
nieustannie mają tę cześć i długo jaśnieją blaskiem umysłu, otoczone 
chwałą zamiast mnie i niech z przyczyny matki źle o nich nie mówią — 
por. EURIP. Hipp., w. 421–423: […] ἀλλ’ ἐλεύθεροι / παρρησίᾳ θάλ-
λοντες οἰκοῖεν πόλιν / κλεινῶν Ἀθηνῶν, μητρὀς οὕνεκ’ εὐκλεεῖς („Niech 
one, swobodnie / i śmiało kwitnąc, żyją w sławnym mieście / Atenach, 
sławy godne dzięki matce!”; przekład J. Łanowski). Tradycyjny motyw 
troski odchodzącej matki o pozostawiane dzieci, por. wyżej obj. do 
w. 473–475; mentis meam matrem male — aliteracja spółgłoski m.  

w. 622–625 Licet quis animi maxima pollentia / Sit praeditus, serviliter 
ilico tamen / Sapiat, necesse est, si paternorum scius / Sit criminum […] 
/ Chociażby człowiek był obdarzony największą siłą ducha, będzie na-
tychmiast rozumował w niewolniczy sposób, jeśli uświadomi sobie 
rodzicielskie występki — u Eurypidesa ta fraza brzmi niemal senten-
cjonalnie (EURIP. Hipp., w. 424–425): Δουλοῖ γὰρ ἄνδρα, κἂν θρασύ-
σπλαγχνός τις ᾖ. / ὅταν ξυνειδῇ μητρὸς ἢ πατρὸς κακά („Bo niewol-
nikiem czyni nawet śmiałka / świadomość przewin matki albo ojca”; 
przekład J. Łanowski); powtórzenie formy sit. 

w. 625–626 […] Hoc ferunt vel carius / Vita esse, cui iusta atque ho-
nesta mens adest / Mówią, że gdy ktoś posiada myśl sprawiedliwą 
i uczciwą, droższe to jest od życia — myśl powtórzona za Eurypidesem, 
u greckiego tragika jednak Fedra wypowiada ten pogląd jako własny: 
używa czasownika w 1 os. l. poj. (zob. EURIP. Hipp., w. 426), Jempsar 
zaś przytacza jako obiegową opinię (ferunt — mówią).  

w. 627–629 Quod si accidat quandoque vulgari improbos, / Tum tem-
pus ac si virgo speculi in aequore / Maculas notat vulgoque proponit 
palam / A jeśli kiedyś się zdarzy, że rozejdzie się wieść o niegodziwych, 
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wtedy czas odkrywa skazy, jak dziewczyna na tafli zwierciadła, i podaje 
je jawnie do wiadomości pospólstwa — sens: czas ujawni złych i pokaże 
ich ludowi, tak jak plamy na gładkiej powierzchni zwierciadła. Eury-
pides wyraża tę myśl jaśniej i bardziej zwięźle (EURIP. Hipp., w. 428–
430): Κακοὺς δὲ θνητῶν ἐξέφην’, ὅταν τύχῃ / προθεὶς κάτοπτρον ὥστε 
παρθένῳ νέᾳ / χρόνος· […] („a złe — śmiertelnym czas pokaże, kiedy / 
poda im lustro jak młodej dziewczynie”; przekład J. Łanowski); vulgari 
/ vulgo — gra słów. 

w. 630 Quos inter utinam ne inveniar ipsamet ego! / Obym ja sama nie 
znalazła się wśród nich! — zob. EURIP. Hipp., w. 430: […] παρ’οἶσι 
μήποτ’ ὀφθείην ἐγώ („Niech wśród nich nigdy nikt mnie nie zoba-
czy!”; przekład J. Łanowski). Por. też SIMONIDES, Castus, w. 555, gdzie 
chór wyraża życzenie, by kochać jedynie obyczajną miłością, zob. też 
obj. do w. 555; inter … inveniar ipsamet — aliteracja samogłoski i. 

w. 631–635 Hoc ultimum non vos tamen celaverim / Omnem meam 
culpam esse, iuvenem hunc criminis / Nihil dedisse, praeter eximia quod 
est / Forma; meam quin sedulo cupidinem / Pravam refugere, quod ne 
sitis nesciae / Nie ukryję jednak przed wami, że cała wina jest po mojej 
stronie, że ten młodzieniec niczego złego nie uczynił, prócz tego, że jest 
wyjątkowej urody; nawet unikał skrzętnie mej niedorzecznej żądzy, 
wiedzcie o tym — fragment ten nie ma odpowiednika u Eurypidesa, 
grecki tragediopisarz zamyka mowę Fedry wersem 430 (zob. wyżej obj. 
do w. 630). Szymonowic wieńczy wypowiedź Jempsar przyznaniem się 
do winy. Zgodnie z założeniem tragedii hagiograficznej każe też swej 
bohaterce potwierdzić nieskazitelność świętego młodzieńca, jego winą 
jest tylko niezwykła uroda, która uwiodła Egipcjankę. Motyw pięk-
ności młodego Izraelity pojawia się w nowołacińskich dramatach 
o Józefie. Zob. obj. do w. 1359–1361. 

w. 636–637 Euge, pudor, euge! Quam ubique splendidus viges / Tuisque 
laudem comparas cultoribus! / Brawo, wstydzie, brawo! Jak wspaniały 
wszędzie panujesz i dla twych czcicieli zyskujesz sławę! — chór, rea-
gując na wyznanie Jempsar, wygłasza krótką laudację wstydu. Ponie-
waż w Hippolycie Eurypidesa Fedra nie popełniła jeszcze żadnego 
obciążającego ją czynu, kobiety trojdzeńskie chwalą jej cnotę (EURIP. 
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Hipp., w. 431–432): Φεῦ Φεῦ· τὸ σῶφρον ὡς ἁπανταχοῦ καλόν / καὶ 
δόξαν ἐσθλὴν ἐν βροtoῖς καρπίζεται („Zaiste, jakże piękną bywa cnota / 
i dobrą sławę pośród ludzi zbiera”; przekład J. Łanowski); Jempsar, jak 
sama mówi, zabiegała już o względy Józefa, por. SIMONIDES, Castus, 
w. 634–635, co potwierdzi się jeszcze w dalszej części dramatu. W obu 
sztukach chór zgodnie z zaleceniem Horacego (zob. HOR. Ars, w. 198–
199): ille dapes laudet mensae brevis, ille salubrem / iustitiam legesque et 
apertis otia portis („Niech obwieszcza, że skromność na ucztach przy-
stoi, / Niech cichy spokój, prawo, sprawiedliwość chwali”; przekład 
J. Sękowski) i praktyką dramatopisarską wyraża swą opinię i pochwala 
to, co słuszne; anaforyczne powtórzenie euge — wykrzyknika pochodze-
nia greckiego, por. słowa Periplektomenusa w Żołnierzu Samochwale 
(PLAUT. Mil., w. 241): Euge! Euge! Lepide! Laudo commentum tuum 
(„Brawo! Brawo! Wspaniale! Pochwalam twój plan”; przekład IB). Por. 
też reakcję Putyfara na oskarżenie młodzieńca w sztuce Crocusa 
(k. D1v): POTIPHAR: Euge, serve bone, columen vero familiae, / Cui maxu-
mam habui fidem! […] („PUTYFAR: Brawo, dobry niewolniku, podporo 
rodziny, do którego największe miałem zaufanie!”; przekład IB). 

w. 638–695 Ten obszerny fragment to wypowiedź piastunki, która po 
wcześniejszej impulsywnej i pełnej oburzenia reakcji na wyznanie 
Jempsar zdążyła już nieco ochłonąć i uspokoić się. Formalnie od-
powiadają tej kwestii wiersze 433–481 Eurypidesowego Hippolyta. Cel 
wypowiedzi niani w obu dramatach jest jednak całkiem odmienny. 
W greckiej tragedii piastunka, nie widząc innego wyjścia z trudnej 
sytuacji, zachęca Fedrę do poddania się miłości, a zarazem woli Kypry-
dy. W wersie 476 mówi wprost: τόλμα δ’ ἐρῶσα· θεὸς ἐβουλήθη τάδε 
(„Odważ się kochać! Tak chciała bogini”; przekład J. Łanowski). Szy-
monowic nie mógł skorzystać z takiego rozwiązania, piastunka w bib-
lijnym dramacie koncentruje się więc głównie na wyperswadowaniu 
Jempsar myśli o samobójczej śmierci.  

w. 638–639 Hera, mihi prima fronte calamitas tua / Pavore cor ex-
pectorarat. […] / Pani, twoje nieszczęście na początku wyrwało mi serce 
z piersi — Szymonowic tłumaczy na łacinę początek kwestii piastunki 
Fedry, zob. EURIP. Hipp., w. 433–434: Δέσποιν’, ἐμοί τοι συμφορὰ μὲν 
ἀρτίως / ἡ σὴ παρέσχε δεινὸν ἐξαίφνης φόβον· („Pani, mnie ten twój 
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przypadek przed chwilą / ogarnął nagłym i wielkim przestrachem”; 
przekład J. Łanowski). Za Eurypidesem zaznaczył też poeta zmianę 
tonu, jakim przemawia piastunka i pewien dystans widoczny w sposo-
bie zwracania się do wychowanki: hera (grec. δέσποινα); bardzo 
rzadko używany czasownik expectoro składa się z przyimka ex i z rze-
czownika pectus i oznacza dosłownie zrzucenie z piersi, z serca, por. 
ENN. Ann. II 22: Tum pavor sapientiam omnem mi exanimato expec-
torat („Wtedy strach zabrał mi pozbawionemu tchu cały mój roz-
sądek”; przekład IB; zob. też CIC. De orat. III 154, 217; Tusc. IV 8, 18) 
oraz ACC. Trag. 301, 594; Noniusz objaśnia czasownik expectorare jako: 
‘wyrzucić na zewnątrz serca’ (NON. I, p. 16 M): Expectorare est extra 
pectus eicere; w wyrażeniu cor expectorarat — oksymoron; expec-
torarat — forma synkopowana zamiast expectoraverat.  

w. 639–641 […] Ast modo, / Quam vana fuerim, sentio, ita mortalium / 
Secunda cogitata plus sensus habent / Tymczasem właśnie widzę, że 
byłam w błędzie, u śmiertelników lepsze jest to, co pomyślą potem — to 
zdanie jest tłumaczeniem wersów Hippolyta (EURIP. Hipp., w. 435–
436): νῦν δ’ ἐννοοῦμαι φαῦλος οὖσα· κἀν βροτοῖς / αἱ δεύτεραί πως 
ϕροντίδες σοφώτεραι („teraz rozumiem mój błąd, bo u ludzi / zawsze 
to lepsze, co później pomyślą”; przekład J. Łanowski). Pogląd, że druga 
myśl ma więcej sensu niż pierwsza ma charakter przysłowiowy, ale i tu 
źródłem jest Eurypides; sentio / sensus — gra słów, którą można zde-
finiować jako derivatio. 

w. 642–643 Nihil supra humanum modum, nihil supra / Perpessa natu-
ram es / Niczego ponad ludzką miarę nie doznałaś, niczego ponad 
ludzką naturę — u Eurypidesa w. 437–438: Οὐ γὰρ περισσὸν οὐδὲν 
οὐδ’ ἔξω λόγον / πέπονθας· („Nic niezwykłego, nic niesłychanego / cię 
nie spotkało […]”; przekład J. Łanowski). W obu dramatach piastunka 
próbuje uznać sam fakt zakochania się wychowanki za coś natural-
nego; w poemacie Fracastora na przykład niania zachęca wręcz Jemp-
sar do poddania się miłości (FRACAST., s. 428): Audendum est in amore, 
pericla nec ulla timenda / Prudenti […] („Człowiek mądry powinien 
mieć odwagę w miłości i nie powinien bać się żadnych związanych 
z nią niebezpieczeństw”; przekład IB), tylko że tam w postać piastunki 
Ifikle wciela się szatan; nihil supra — anaforycznie powtórzone.  
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w. 643–644 […] potens in te dea / Irruit. Amas, quid tum, quid hinc 
miraculi? / […] runęła na ciebie potężna bogini. Kochasz, cóż z tego, 
cóż w tym dziwnego? — poeta dalej tłumaczy kwestię piastunki z Hip-
polyta (EURIP. Hipp., w. 438–439): […] ὀργαὶ δ’ ἐς σ’ἀπέσκηψαν θεᾶς. / 
Ἐρᾷς· τί τοῦτο θαῦμα („[…] spadł na cię gniew boży: / kochasz! Czy 
dziw to? […]”; przekład J. Łanowski). Szymonowic nie pomija tu 
nawet wzmianki o działaniu potężnej bogini miłości — Afrodyty. Eu-
rypides rozwija ten problem w dalszej części wywodów piastunki 
i ukazuje Kyprydę jako bezlitosne bóstwo niedające się pokonać. Tra-
gediopisarz posługuje się zresztą przykładami mitów, przywołuje zwią-
zek Dzeusa i Semele oraz Kefalosa i Jutrzenki. Szymonowic nie wy-
korzystuje tej partii tekstu greckiego, uznając ją — słusznie — za 
nieprzydatną w dramacie o tematyce biblijnej; quid / quid — ana-
foryczne powtórzenie zaimka.  

w. 645–647 Volgarium hoc est plurimis mortalibus. / Ideone vita dese-
renda, ideone mors / Obeunda? […] / To jest normalne dla bardzo 
wielu śmiertelników. I czy dlatego masz wyrzec się życia i czy dlatego 
masz umierać? — za: EURIP. Hipp., w. 438–439: […] σὺν πολλοῖς 
βροτῶν. / Κἄπειτ’ ἔρωτος οὕνεκα ψυχὴν ὀλεῖς; („[…] Wielu ludzi 
kocha. / Więc dla miłości masz utracić życie?”; przekład J. Łanowski). 
Są to ostatnie frazy w kwestii piastunki wiernie tłumaczone z Eury-
pidesa. Odtąd niania Fedry rozprawia o potędze miłości, a niania 
Jempsar moralizuje; vita deserenda … mors obeunda — wyrażenia 
synonimiczne; volgarium — archaizm fonetyczny zamiast vulgarium. 

w. 647–648 […] Mitte lubricam mentem tuam, / Nimium sapis. Ni-
mium sapere nimium malum est / Porzuć swą zwodniczą myśl, zbyt 
jesteś mądra. Zbyt wielkim nieszczęściem jest zbyt wiele rozumieć — 
czasownik mitto tu w znaczeniu „porzucić, zaniechać”, por. np. słowa 
piastunki skierowane do Hippolyta w Fedrze Seneki (SEN. Phaedr., 
w. 435): Metus remitte, prospero regnum in statu est („Porzuć lęki. 
W królestwie panuje dobrobyt”; przekład A. Świderkówna); wers 648 
ma postać gnomy, sentencji; anaforyczne powtórzenie słowa nimium; 
sapis / sapere — derivatio. 



Objaśnienia (w. 649–657) 
 

279

w. 649 Morbis mederi clade dura amentia est / Przykrym szaleństwem 
jest leczyć choroby śmiercią — gnoma; morbis mederi clade — oksy-
moron.  

w. 650–651 Si iam patrasses morte condignum nefas, / Tamen ideo non 
iure mortem exposceres / Jeśli nawet już dokonałabyś czynu godnego 
śmierci, to jednak niesłusznie domagałabyś się śmierci — patrasses to 
coniunctivus plusquamperfecti activi dla drugiej osoby liczby pojedyn-
czej w formie synkopowanej zamiast patravisses; mortem / morte — 
polyptoton.  

w. 652–653 Nunc vana cogitatio duntaxat in / Te ebulliit. […] / Teraz 
tylko zaatakowała cię bezsensowna myśl — te ebulliit znaczy właściwie 
„zawrzała w tobie, wybuchła”. Piastunka próbuje zasugerować Jemp-
sar, że myśl o samobójstwie została wypowiedziana pochopnie, pod 
wpływem emocji. 

w. 653–655 […] Quam si potenter viceris / Neque te ferendam affectibus 
permiseris, / Bis tantidem iugi potieris gaudio / Jeśli ją zwyciężysz na 
miarę własnych sił i nie pozwolisz, by powodowały tobą afekty, dwakroć 
osiągniesz nieustanną radość — Szymonowic nawiązuje tu do Senec-
jańskich przemyśleń na temat afektów, których pokonywanie nie jest 
łatwe, ale jest możliwe. Dla stoików idealnym rozwiązaniem była tzw. 
ἀπάθεια, czyli ‘beznamiętność’, por. CIC. De fin. III 10, 35; IDEM, Tusc. 
IV 5, 10 nn.; viceris, permiseris, potieris — rymy gramatyczne (homoio-
teleuton). 

w. 656–657 periculum / periculi — polyptoton. 

w. 659–661 Medium medelae prope habet, aegritudinis / Quisquis genus 
nosse potuit, quod, filia, / Promptum tibi est, cetera dies curaverit / 
Prawie w połowie leczenia jest ten, kto poznał rodzaj choroby, co, córko, 
jest dla ciebie już jasne, o resztę zatroszczy się czas — piastunka głosi tu 
życiową mądrość i obiegowe przekonanie, iż właściwa diagnoza to 
połowa sukcesu w leczeniu; aegritudo tu morbus, por. obj. do w. 96–97. 
Teraz już niania przemawia tonem bardziej poufałym i nazywa Jemp-
sar córką (filia), na początku mowy zwróciła się do niej „pani” (hera, 
w. 638), analogicznie u Eurypidesa (na początku mowy δέσποινα, 
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w. 433), ale już w wersie 473: ὦ φίλη παῖ („kochane dziecko”). Myśl, że 
rozwiązanie trudnych spraw trzeba zostawić losowi, bogom, czasowi, 
nierzadko pojawia się w literaturze antycznej, por. np. HOR. Carm. I 9, 
9: permitte divis cetera („resztę pozostaw bogom”; przekład IB); nosse 
–infinitivus perfecti activi od czasownika nosco, forma synkopowana 
zamiast klasycznej novisse. 

w. 662–663 Laudo ob oculos habere te sobolem tuam, / Laudo malam 
esse nolle vel eorum vicem / Pochwalam, że masz na względzie swe po-
tomstwo, pochwalam, że nie chcesz dla niego złej losu odmiany — 
Szymonowic każe piastunce, zgodnie zresztą z tradycją antycznego 
dramatu, oceniać postępowanie bohaterki, pochwalać i ganić w zależ-
ności od sytuacji. Kwestia troski o potomstwo pojawiła się już wcze-
śniej w wypowiedzi Jempsar (zob. wyżej w. 615–621); laudo / laudo — 
anafora.  

w. 665–668 […] Suos sui enim aemulantur commode, / Quanquam 
neque eum ego filium probaverim, / Qui vitia potius aemulus fuat pa-
trum / Quam facta cum virtute. […] / Swoi bowiem łatwo naśladują 
swoich, choć nie chwaliłabym tego syna, który byłby naśladowcą raczej 
wad ojców niż czynów cnotliwych — jest to moralizatorski passus o na-
śladowaniu rodziców przez dzieci i skłonności do naśladowania raczej 
wad niż szlachetnych czynów; suos sui — polyptoton; aemulantur 
aemulus — polyptoton; fuat — archaiczny coniunctivus czasownika 
sum, esse, zob. obj. do w. 452–453; facta cum virtute, zob. obj. do 
w. 152–153. 

w. 668–672 […] Mortales sumus / Omnes, vicissatim bonum in vita et 
malum est. / Illud colere, quaerere, sequi, hoc nec audiens / Audire nec 
videns videre filius / Debet, pius quisquis timensque deum esse vult / 
Wszyscy jesteśmy śmiertelni, a w życiu na przemian nastaje dobro i zło. 
Każdy syn, który pragnie być pobożny i bogobojny, powinien to dobro 
pielęgnować, szukać go, podążać za nim, o złu słuchając, nie słyszeć, 
i widząc je, nie widzieć — przypomnienie o śmiertelności istot ludz-
kich jest oczywiście zarówno pogańskie, jak i chrześcijańskie. Wizja 
własnej śmierci i rozpaczliwa myśl o tym, że nigdy już nie wróci do 
domu sędziwego ojca Peleusa, towarzyszy stale Achillesowi w Iliadzie 
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Homera (HOM. Il. XVIII 330–332, XXIII 144–151, XXIV 534–542); 
Horacy w pieśni II 3 przydziela swemu adresatowi — Deliuszowi epitet 
moriturus (HOR. Carm. II 3, w. 4): […] moriture Delli, czyli „mający 
umrzeć”, a w odzie II 14 wszyscy, co żywią się darami ziemi — nie-
zależnie od pozycji społecznej — będą musieli, ze względu na własną 
śmiertelność, opuścić tę ziemię. Por. też Mdr 9, 14: cogitationes enim 
mortalium timidae et incertae providentiae nostrae („Gdyż myśli ludz-
kie są bojaźliwe i niepewne opatrzności nasze”). Myśl o istnieniu do-
bra i zła jest chyba modyfikacją wersów Eurypidesowego Hippolyta 
(EURIP. Hipp., w. 471–472): Ἀλλ, εἰ τὰ πλείω χρηστὰ τῶν κακῶν ἔχεις, / 
ἄνθρωπος οὖσα κάρτα γ’ εὖ πράξειας ἄν („Jeśliś człowiekiem i więcej 
masz w sobie / dobra niżeli zła — to już jest szczęście!”; przekład 
J. Łanowski), u Szymonowica chodzi jednak wyraźnie o czynienie do-
bra, a nie o jego doświadczanie. Poeta za sprawą piastunki maluje 
obraz wzorowego chrześcijanina, który poszukuje dobra i czyni do-
brze, mając jednocześnie świadomość, że istnieje także zło. Por. słowa 
Heleny z Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego (KOCH. Od-
prawa, w. 128–129): „Prze Bóg, więcejci złego na tym świecie / Niźli 
dobrego”; timens deum — biblijny motyw bojaźni Bożej; bonum / 
malum — antyteza; nagromadzenie bezokoliczników tworzy tu coś 
w rodzaju rymu: colere // quaerere, audire // videre; audiens audire, 
videns videre — derivatio.672  

w. 673–678 Quin saepe patrum errata magnum filiis / Dedere stimulum 
ad strenue atque fortiter / Agendum, ubi animus labis impatiens supra / 
Iniuriam esse et ora vulgi claudere, / Noxasque maiorum suis virtutibus 
/ Obducere satagit. […] / I owszem, często błędy ojców wielką podnietę 
dawały dzieciom do prężnego i dzielnego działania, gdy duch nie 
mogący znieść hańby, stara się być ponad niegodziwością i zamknąć 
usta ludu, a swymi cnotami zakryć przewinienia przodków — pia-
stunka próbuje wytłumaczyć zatroskanej o dzieci Jempsar, iż błędy 
rodziców miewały nierzadko dobry wpływ na dzieci, mobilizując je do 
szlachetnych działań i rekompensowania przewinień za pomocą cnoty. 
Zły przykład przynosił więc dobre skutki; satago — czasownik złożony 
z przedrostka sat i ago oznacza „krzątać się koło kogoś”, „gorliwie 
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zabiegać”, lubiany przez komediopisarzy rzymskich, por. PLAUT. Asin., 
w. 440; TER. Heaut., w. 225–226. Por. też Castus, w. 1286, 1467, 1512.  

w. 678–683 […] Quod e contrario / Frequentius fit, optimis ex patribus 
/ Ut pessimi sint filii et noxae merae, / Virtute qui partam parentum 
gloriam / Titulo tenus duntaxat in se transferunt, / Ipsi nihil minus 
cluunt quam nobiles / Częściej zdarza się przeciwnie, że z najlepszych 
rodziców są najgorsze dzieci i same tylko szkody, ale choć osiągniętą 
dzięki cnocie sławę przodków przenoszą na siebie zaledwie w tytule, nie 
mniej słyną niż szlachetni — niania przedstawia tym razem sytuację 
odwrotną, gdy najlepsi rodzice posiadają najgorsze potomstwo. Oby-
dwa exempla mają uświadomić Jempsar, że postępki rodzicielskie nie 
wpływają w istotny sposób na dzieci. Odnajdujemy tu echa odwiecznej 
dyskusji nad nobilitas i problemem, czy po przodkach dziedziczy się 
cnotę, czy tutuł. Por. HOR. Carm. IV 4, 29–36: fortes creantur fortibus 
et bonis; / est in iuvencis, est in equis patrum / virtus, neque imbellem 
feroces / progenerant aquilae columbam. / doctrina sed vim promovet 
insitam / rectique cultus pectora roborant; / utcumque defecere mores, / 
indecorant bene nata culpae („Dzielni się jeno z dzielnych ojców 
rodzą: / mają i byki, i rumaki żywe / przodków przymioty, ani się wy-
wodzą / od śmiałych orłów gołębie lękliwe. / Ale nauka przyrodzone 
siły / kształci i cnota hartuje cne serce. / Gdy jej nie stało, nie raz się 
okryły / hańbą szlachetne rody w żądz rozterce”; przekład T.F. Hahn), 
por. M. SĘP-SZARZYŃSKI, Pieśń IV: O cnocie ślacheckiej (zob. komentarz 
do tej pieśni w edycji: M. SĘP SZARZYŃSKI, Poezje zebrane, wyd. 
R. Grześkowiak, A. Karpiński, Warszawa 2001, s. 166 nn.). Posługi-
wanie się przez poetę exemplum jest jak najbardziej uzasadnione 
w dramacie biblijnym, gdzie dochodzą do głosu tendencje moraliza-
torskie i dydaktyczne; optimis patribus / pessimi filii — antyteza; titulo 
tenus … transferunt — aliteracja spółgłoski t.  

w. 684–685 Quo neque tuis te liberis impendio / Nimio esse sollicitam 
neque mori velle fas / Dlatego nie martw się, że wyrządzasz zbyt wielką 
krzywdę swym dzieciom, i nie chciej umierać — piastunka łagodnym 
tonem przemawia do wychowanki; tuis te — polyptoton. 
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w. 686–687 Si liberali praediti ingenio vigent, / Vel usque te cessante 
perstabunt boni / Jeśli żyją obdarzone pięknym charakterem, pozostaną 
dobre, nawet gdy ty się zaniedbasz — Szymonowic posłużył się tu 
popularnym przekonaniem, że wrodzone cechy charakteru skutecznie 
chronią przed wpływem zła.  

w. 688–691 Aut cura si haec tangit nimis, quod tu, obsecro, / Viroque, 
filiisque, tibique enormius / Opprobrium reliqueris, quam si necem / 
Tibi ipsa consciscas?! […] / Jeśli ta troska tak bardzo cię dręczy, jaką 
większą hańbę mogłabyś, że tak zapytam, pozostawić mężowi, dzieciom, 
sobie, niż jeślibyś sama na siebie ściągnęła śmierć?! — Szymonowic 
prezentuje tu chrześcijański pogląd, że w żadnych okolicznościach nie 
można odbierać sobie życia, takiego postępku nic nie usprawiedliwia. 
W Fedrze Seneki argumentem przeciw samobójczej śmierci jest to, że 
nie można potem powrócić do świata żywych (SEN. Phaedr., w. 261–
266): NUT: Sic te senectus nostra praecipiti sinat / perire leto? Siste 
furibundum impetum. / Haud quisquam ad vitam facile revocari potest. 
/ PH: Prohibere nulla ratio periturum potest, / ubi qui mori constituit et 
debet mori. / Proin castitatis vindicem armemus manum („PIASTUNKA: 
Czyż starość moja może pozwolić ci zginąć / Przedwczesną śmiercią? 
Wstrzymaj ów zapęd szalony! / Wrócić życie stracone niełatwa to 
sprawa. / FEDRA: Nic nie zdoła przeszkodzić w śmierci człowiekowi, / 
Co umrzeć postanowił i umrzeć powinien. / A zatem zbrojmy rękę, 
aby czystość pomścić”; przekład A. Świderkówna); powtórzenie za-
imka tibi.  

w. 691–694 […] Boni consilii opus / Hoc scilicet putabitur! Vel im-
potem / Mentis, vel actam criminum furoribus, / Vel a marito atrociter 
habitam, ferent / Oczywiście uznają, że to było rozsądne! Powiedzą, żeś 
albo była nie w pełni władz umysłowych, albo że ugodził cię szał wy-
stępków, albo mąż źle potraktował — piastunka stwierdza, że ewen-
tualne samobójstwo Jempsar spotka się z oceną innych i będzie nega-
tywnie postrzegane. Nie próbuje jednak nakłonić swej pani, by pogar-
dziła tzw. opinią publiczną. Inaczej u Seneki, gdzie niania wyraźnie 
namawia, by Fedra zlekceważyła plotki, gdyż rzadko wiążą się one 
z prawdą (SEN. Phaedr., w. 269–270): contemne famam: fama vix vero 
favet, / peius merenti melior et peior bono („Pogardź tym, co mówią: 
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opinia rzadko sprzyja prawdzie, lepsza dla złego, gorsza dla dobrego”; 
przekład IB).  

w. 695 Erige animum et minus malum elige in malis! / Podnieś się na 
duchu i spośród rzeczy złych wybierz mniejsze zło! — piastunka zgodnie 
z konwencją dramatyczną podtrzymuje swą panią na duchu i udziela 
jej rady; erige animum … malum elige — szyk krzyżowy (chiazm); 
erige elige — rym i paronomazja (zestawienie wyrazów o odmiennym 
znaczeniu, ale podobnie brzmiących); malum / malis — polyptoton; 
minus malum … malis — aliteracja spółgłoski m. 

w. 696–701 Praebere temet consulentibus bene, / Domina, decet. Prae-
clara dictio tua / Quidem est, sed huius oppido salubrior / Magisque 
praesentanea ad vulnus tuum. / Sed non ferundi tempus hic sententiam 
/ Utra gnarius dixit, sed instandum optimis / Pani, wypada, byś uległa 
tym, którzy dobrze ci radzą. Z pewnością wspaniała jest twoja mowa, 
lecz tej bardziej pożyteczna i szybciej działająca na twą ranę. Lecz nie 
czas tu rozstrzygać, która z was mówiła z większym znawstwem, lecz 
należy trzymać się tego, co najlepsze — ta sześciowersowa kwestia 
chóru jest swego rodzaju podsumowaniem zarówno poprzedniej prze-
mowy Jempsar, jak i przed chwilą zakończonej mowy piastunki. Chór 
zaleca swej pani, by wybrała lepsze rozwiązanie, skuteczniejsze w jej 
sytuacji, sam jednak nie powstrzymuje się od oceny: Jempsar prze-
mawiała świetnie, ale mowa piastunki posiada więcej sensu. Takie roz-
strzygnięcia choreutów, po czyjej stronie jest racja i kto lepiej potrafi 
jej dowieść, mają swoją tradycję w greckiej tragedii. W słynnej scenie 
agonu między Hekabe a Heleną z Trojanek Eurypidesa przodownica 
chóru podsumowuje mowę Heleny i jednocześnie zachęca starą kró-
lową do zdecydowanej repliki (EURIP. Troad., w. 966–968): ΧΟ. βασίλει’, 
ἄμυνον σοῖς τέκνοισι καὶ πάτρᾳ / πειθὼ διαφθείρουσα τῆσδ’, ἐπεὶ λέγει 
/ καλῶς κακοῦργος οὖσα· δεινὸν οὖν τόδε („Królowo, broń swych 
dzieci i ojczyzny, / zniwecz jej racje, bo przemawia pięknie, / a działa 
szpetnie! A to ciężka sprawa”; przekład J. Łanowski). Taką warto-
ściującą ocenę mów Fedry i jej piastunki zamieścił też Eurypides 
w Hippolycie (EURIP. Hipp., w. 482–485): ΧΟ. Φαίδρα, λέγει μὲν ἥδε 
χρησιμώτερα / πρὸς τὴν παροῦσαν ξυμφοράν, αἰνῶ δὲ σέ. / Ὁ δ’ αἶνος 
οὗτος δυσχερέστερος λόγων / τῶν τῆσδε καὶ σοὶ μᾶλλον ἀλγίων κλύ-



Objaśnienia (w. 701–706) 
 

285

ειν („PRZODOWNICA CHÓRU: Ona ci radzi najkorzystniej, Fedro, / w tym 
położeniu, lecz ja ciebie wolę; / pochwała moja cięższa niż jej słowa, / 
bardziej dla ciebie przykra do słuchania”; przekład J. Łanowski). Na tej 
kwestii chóru wzorował się Szymonowic, dokonując jednak innego 
rozstrzygnięcia — w biblijnym dramacie chór musiał wybrać mowę 
piastunki, która zdecydowanie opowiedziała się przeciw samobójczej 
śmierci. W antycznej sztuce chór, słuchając, jak niania doradza wy-
chowance poddanie się kazirodczej miłości, wybiera mowę myślącej 
o samobójstwie Fedry; ferundi — archaizm fonetyczny, klasyczna for-
ma ferendi. 701  

w. 702–705 Utinam reapse mala pati ita facile foret / Ac suasione dici-
tur. Caret auribus / Dolor altiusque sauciatae vulnus est / Mentis, me-
deri lingua quam verbis queat / Oby w rzeczywistości tak łatwo znosiło 
się nieszczęścia, jak mówi się, radząc. Ból nie posiada uszu i zbyt głę-
boka jest rana zranionej myśli, by język zdołał uleczyć ją słowami — 
Szymonowic, tak jak Eurypides, zamieszcza replikę Jempsar = Fedry 
na słowa chóru, ale wypowiedzi obu kobiet mają zupełnie inny sens. 
Fedra mówi o szkodliwości pięknych słów i ich zgubnym wpływie na 
miasta i domy (EURIP. Hipp., w. 486–489), Jempsar — przeciwnie — 
bagatelizuje wpływ języka, który, jej zdaniem, nie jest w stanie uleczyć 
ran duszy. Rzeczownika dolor / ból używa tu Szymonowic w znaczeniu 
udręka miłosna, tak jak np. Katullus (CATULL. 2, 7): et solaciolum sui 
doloris („i pociecha jej udręki”; przekład IB), por. też TIB. I 2, 1–2: Adde 
merum vinoque novos conpesce dolores, / occupet ut fessi lumina victa 
sopor („Dolej wina i rozpędź nim nowe boleści, / Aby sen mógł 
zawładnąć tym, który pokochał”; przekład A. Arndt); caret auribus 
dolor — u Kochanowskiego (KOCH. El. IV 1, 171): venter caret auribus, 
a więc w innym kontekście i z innym rzeczownikiem; sauciatae vulnus 
mentis — pleonazm.  

w. 706 Pergis muliebriter loqui, filia […] / Dalej mówisz po kobiecemu, 
córko — przysłówek muliebriter — określa tu kobiecą skłonność do 
narzekania, inaczej niż np. w pieśni I 37 Horacego, gdzie oznacza wła-
ściwy kobietom brak odwagi (HOR. Carm., w. 21–23): […] quae 
generosius / perire quaerens nec muliebriter / expavit ensem […] („ona, 
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dążąc do bardziej szlachetnej śmierci, nie przestraszyła się w kobiecy 
sposób miecza”; przekład IB); filia — zob. obj. do w. 332–333.  

w. 706–709 […] neque / Te respicis, qua nata sorte, qua domo, / Qua 
opulentia, quibus parentibus, quibus / Donis deum, quibus propinquis, 
quo viro / i nie baczysz na siebie, z jakiego jesteś stanu, z jakiego rodu, jak 
jesteś majętna, z jakich rodziców, jakimi darami od bogów, jakimi 
krewnymi, jakim w końcu mężem się wyróżniasz — piastunka wychwala 
tu urodzenie, dom, rodzinę Jempsar, której z racji świetnych życiowych 
warunków po prostu nie wypada narzekać; anaforyczne powtórzenia 
form zaimkowych qua i quibus; qua quibus quo — polyptoton.  

w. 710 Sed mitto ea vel humanitus tecum loquar / Lecz pomijam te rze-
czy i pomówię z tobą po ludzku — tzw. praeteritio (pominięcie), niania 
zaznacza, że nie będzie zajmowała się tym, co dobre w sytuacji życio-
wej Jempsar, choć zdążyła już wszystko wymienić.  

w. 711–712 Tun’ posse quenquam matre mortali satum / Reris malorum 
ducere exsortes dies? / Czy sądzisz, że ktoś zrodzony ze śmiertelnej 
matki może spędzać dni wolne od nieszczęść? — myśl, że życie ludzkie 
jest pasmem nieszczęść, powraca w tragediach Eurypidesa. Por. też 
wypowiedzi Heleny (KOCH. Odprawa, w. 122–123): „[…] więcejże da-
leko / Człowiek frasunków czuje niż radości”; (ibidem, w. 130–135): 
„Jedenże tylko sposób człowiekowi / Jest urodzić się, a zginąć tak wiele 
/ Dróg jest, że tego niepodobno zgadnąć. / Także i zdrowie nie ma, 
jeno jedno. / Człowiek śmiertelny, a przeciwko temu / Niezliczna 
liczba chorób rozmaitych”; tun’ = tune — ‘czy ty’, apokopa; matre 
mortali … malorum — aliteracja spółgłoski m.  

w. 713 Solis beatis esse divis contigit / Udaje się to tylko bogom szczę-
śliwym — motyw szczęśliwych bogów popularny jest w literaturze 
antycznej. U Szymonowica divi beati zostali przeciwstawieni śmiertel-
nikom, których symbolizuje ów człowiek zrodzony ze śmiertelnej 
matki (w. 711: matre mortali satus), bogowie są więc szczęśliwi z racji 
swej nieśmiertelności. Takie przeciwstawienie dobrze jest znane już 
Homerowi, por. np. Il. I 338–339: τὼ δ’ αὐτὼ μάρτυροι ἔστων / πρός τε 
θεῶν μακάρων πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων („i niechaj będą świadkami 
/ wobec bóstw błogosławionych i wobec ludzi śmiertelnych”; przekład 
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K. Jeżewska), μάκαρ — błogosławiony, szczęśliwy — to stały epitet 
bogów u Homera. Por. też myśl Safony zachowaną w Retoryce Ary-
stotelesa (ARIST. Rhet. 1398 b): […]τὸ ἀποθνήσκειν κακόν· οἱ θεοὶ γὰρ 
οὕτω κεκρίκασιν· ἀπέθνησκον γὰρ ἄν („śmierć jest złem, bo tak posta-
nowili bogowie, w przeciwnym bowiem przypadku sami by umierali”; 
przekład H. Podbielski). 

w. 714–715 Nobis hominibus una particula boni / Malis duobus tem-
perata ceditur / Nam ludziom przypada jedna cząstka dobra zmieszana 
z dwiema złymi — sens: dwa razy tyle zła, co dobra jest na świecie. Por. 
słowa Heleny (KOCH. Odprawa, w. 149–150): „[…] na świecie / Mniej 
dóbr daleko niźli złych przypadków”; particula — deminutivum od 
pars; bonum / malum — antyteza.  

w. 716–717 Sapiens, quod aegre est, sedulo domi premit, / Quod com-
modo est in publicum profert palam / Człowiek mądry to, co bolesne, 
skrzętnie w domu skrywa, co korzystne, wyjawia otwarcie wobec ogółu 
— anaforyczne powtórzenie zaimka quod; publicum profert palam — 
aliteracja spółgłoski p.  

w. 718 Haec alea aliter cadere nequaquam potest / ta gra żadną miarą 
nie może inaczej wypaść — chodzi oczywiście o popularną niegdyś grę 
w kości, tu metaforycznie: o życie. Por. HOR. Carm. II 1, 6. 

w. 719–721 Fortuna quanto tua putanda facilior, / Cui plura bona col-
lata sunt divinitus / Quam mala, animum tantum pares, qui uti sciat / 
Ty, której los można uważać za łatwiejszy, gdyż dla ciebie z nieba nie-
jako zebrało się więcej rzeczy dobrych niż złych, tylko umysł przygotuj, 
aby potrafił z tego korzystać — lżejszy los przypadł Jempsar w udziale 
od bogów (divinitus). Por. wyżej w. 707–709. 

w. 722–723 Plerumque satias insolentiam parit, / Porro insolentiae ex-
itus semper ferox / Przesyt często rodzi niepowściągliwość, a rezultat 
niepowściągliwości jest zawsze żałosny — tak samo sentencjonalnie 
brzmi fragment dzieła Tacyta (TAC. Ann. III 30, 4): satias capit aut 
illos, cum omnia tribuerunt, aut hos, cum iam nihil reliquum est quod 
cupiant; plerumque … parit, porro — aliteracja spółgłoski p; insolen-
tiam / insolentiae — polyptoton. 
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w. 724 Illud vide, filia, tibi ne quoque fuat / Bacz, córko, by to ciebie nie 
spotkało — piastunka, zgodnie z konwencją antycznego dramatu, 
przestrzega tu Jempsar przed nieumiejętnym korzystaniem z darów 
losu; filia — zob. obj. do w. 332–333; fuat — zob. obj. do w. 452–453. 

w. 727 Obfirma et obdura […] / Bądź silna i wytrwaj […] — por. 
znany wiersz Katullusa (CATULL. 8, 11): sed obstinata mente perfer, 
obdura. („Znoś wszystko cierpliwie, wytwale! Wytrzymaj!”; przekład 
A. Świderkówna).  

w. 727–728 […] nimia lascivia est, / A quo bona habeas, nolle mala pati 
indidem / nazbyt wielką zuchwałością jest nie chcieć znosić złych rzeczy 
od tego, od kogo posiadasz dobre — bona / mala — antyteza.  

w. 730–731 Amans amorem frange cum prudentia, / Morbo icta, mor-
bum vince cum patientia / Kochając, poskramiaj miłość z roztropno-
ścią, ugodzona chorobą, zwyciężaj chorobę z cierpliwością — wiersze 
zbudowane na zasadzie paralelizmu: imiesłów (amans, icta), dopeł-
nienie (amorem, morbum), orzeczenie w trybie rozkazującym (frange, 
vince), rzeczownik z cum (cum prudentia, cum patientia), który można 
przetłumaczyć przysłówkowo (roztropnie, cierpliwie); amans amorem 
— polyptoton; morbo morbum — polyptoton. 

w. 732–734 Vel verba quoque sunt dia, sunt magicae notae / Sunt fortia 
indigitationum carmina, / Quibus vel ipsam flammeam vim sopias / Ist-
nieją wreszcie boskie słowa, istnieją magiczne znaki, istnieją silnie 
działające pieśni rytualnych zaklęć, dzięki którym uspokoisz płomienną 
siłę — piastunka powraca znów do możliwości, jakie daje sztuka ma-
giczna (por. w. 374); flammea vis — to oczywiście płomienna siła miło-
snego żaru czy też ognia. Por. SEN. Phaedr., w. 165: Compesce amoris 
impii flammas […] („[…] ugaś płomień miłości bezbożny!”; przekład 
A. Świderkówna) oraz VERG. Aen. IV 23: […] adgnosco veteris vestigia 
flammae („[…] Rozpoznaję / Ślady dawnego płomienia”; przekład 
Z. Kubiak); anaforyczne, trzykrotne powtórzenie czasownika sunt 
w przemyślanym układzie rzeczowników i przymiotników. 

w. 735–736 Serum est, quod homo vir callidi quid adstruat, / Nos 
feminae nisi coepimus negotium / Jest późno, by mężczyzna dodał tu coś 
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mądrego, jeśli my kobiety nie weźmiemy się do działania — Szymo-
nowic używa tu przymiotnika callidus w znaczeniu „mądry”, „prze-
biegły”; sens: kobietom łatwiej przychodzą intrygi i różne knowania.  

w. 737–755 W tym fragmencie Jempsar krytycznie ocenia żony wiel-
kich panów, dowodząc, że nadmiar bogactwa i czasu wolnego spro-
wadzają je na złą drogę.  

w. 739–747 […] Habere plurima, / Coli ab omnibus, abundare luxu et 
otio, / Nihil manu propria vel attingere quidem, / Nil seriae curae in-
stituere, nil dare / Ullo labori, aevum sed omne impendere / Conviviis, 
ornatibus, spectaculis / (Ut morem habemus feminae magnatium). / 
Quae tam severa mens sit inter lubricas / Has vanitates, quae mali 
aliquid non trahat? / Posiadamy zazwyczaj bardzo wiele, jesteśmy sza-
nowane przez wszystkich, opływamy w dostatki i czas wolny, niczego 
własną ręką nie dotykamy, o nic poważnie się nie troszczymy, nie podej-
mujemy żadnego trudu, lecz całe życie poświęcamy na uczty, stroje, 
widowiska (jak to mają w zwyczaju kobiety możnych panów). Jakiż 
umysł byłby tak powściągliwy, żeby wśród tych zwodniczych próżniactw 
nie ściągnął jakiegoś zła? — myśl, iż zło wkrada się tam, gdzie zbytek, 
bogactwo i próżnowanie, przejął Szymonowic najprawdopodobniej 
z Fedry Seneki. U rzymskiego tragika słowa te wypowiada piastunka 
(SEN. Phaedr., w. 204–214): Quisquis secundis rebus exultat nimis / 
fluitque luxu, semper insolita appetit. / Tunc illa magnae dira fortunae 
comes / subit libido: non placent suetae dapes, / non texta sani moris 
aut vilis scyphus. / Cur in penates rarius tenues subit / haec delicatas 
eligens pestis domos? / Cur sancta parvis habitat in tectis Venus / 
mediumque sanos vulgus affectus tenet / et se coercent modica, contra 
divites / regnoque fulti plura quam fas est petunt? („Kiedy ktoś się 
nadmierną pomyślnością cieszy, / W zbytki opływa — ciągle niezwy-
kłości szuka. / Wtedy to się podkrada żądza, zły towarzysz / Wielkich 
dostatków — zwykła nie smakuje strawa, / Mierzi już domek skromny, 
obrzydł kubek prosty. / Dlaczego zło to rzadziej w ubogie się progi / 
Wślizga, a gości w domach najchętniej wytwornych? / Czemu to 
w małych chatkach mieszka święta miłość, / Szary tłum swoje zdrowe 
skłonności miarkuje / I przeciętność zna umiar? A za to bogacze / 
I tronu bliscy pragną więcej, niż się godzi”; przekład A. Świderkówna). 
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Pogląd, że bogactwo i bezczynność są źródłem zła, charakterystyczny 
jest także dla myśli chrześcijańskiej. Por. też CATULL. 51, 15–16: otium et 
reges prius et beatas / perdidit urbes („Bezczynność nieraz gubiła już 
królów / I możne grody”; przekład A. Świderkówna). O zgubnych 
skutkach lenistwa zob. też PLAUT. Most. 133 nn.; OV. Rem. 135 nn.; por. 
obj. do w. 604–607; skłonność bogatych kobiet do zbytku i przepychu 
w strojach mistrzowsko odmalował Plaut słowami Megadorusa (PLAUT. 
Aul., w. 507–522): Sed hoc etiam pulchrum est praequam sumptus ubi 
petunt. / Stat fullo, phyrgio, aurifex, linarius, / Caupones patagiarii, 
indusiarii, / Flammarii, violarii, carinarii, / Aut manulearii, aut muro-
batharii; / Propolae linteones, calceolarii, / Sedentarii sutores diaba-
thrarii, / Solearii astant, astant molocinarii, / Petunt fullones, sarci-
natores petunt; / Strophiarii astant, astant semul sonarii. / Iam hosce 
absolutos censeas; cedunt, petunt / Treceni, cum stant thylacistae in 
atriis / Textores limbolarii, arcularii. / Ducuntur, datur aes; iam [hosce] 
absolutos censeas, / Cum incedunt infectores corcotarii, / Aut aliqua 
mala crux semper est quae aliquid petat („Wszystko to pięknie, póki 
nie wyliczę / tych, którzy przyjdą pytać, co z zapłatą. / Będziesz ra-
chunek mieć od jubilera, / za haft — rachunek i rachunek za to, / w co 
się pod spodem i na wierzch ubiera, / i od farbiarzy, bowiem swoim 
szatom / kazała znowu dać barwę purpury. / Musisz zapłacić za jej ko-
smetyki / i za perfumy, za buty ze skóry, / za pantofelki, sandały, 
trzewiki, / potem dostawcom za płótno, len, wełnę, / za różne paski, za 
sto biustonoszy. / Chociaż ich spłacisz, znów masz atrium pełne / 
nowych petentów — nic ich nie przepłoszy, / a ciągle nowi ściągają 
setkami: / stają więc w progu ci, którzy handlują / wstążką, lamówką 
albo szkatułkami. / Przychodzą tutaj, pieniądz otrzymują, / więc jesteś 
pewny, że zamknąłeś listę / swych wierzycieli, lecz za chwilę spotkasz / 
znowu farbiarza — teraz specjalistę / od żółtej barwy lub innego łotra, 
/ który chce pieniądz wyłudzić od ciebie”; przekład E. Skwara); 
powtarzające się tu infinitiwy tworzą pewien rytm (habere // abundare, 
attingere // instituere, dare // impendere). 747  

w. 752–755 […] et nisi animus indies / Gnavum aliquid habeat, quod 
volutet, non mora est, / Quin tanquam in agro pinguis arvi frugibus / 
Non consitis herbae malignae inhorreant / i jeśli umysł z dnia na dzień 
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nie miałby czegoś pilnego, czym by się zajmował, zaraz, jak na uro-
dzajnym polu, jeżą się w nim chwasty, skoro nie zasiano ziarna — zło, 
jakie rodzi się w gnuśnym umyśle, przyrównuje poeta do chwastu, 
dobro do ziarna, którego jednak nie zasiano. Źródłem tego porów-
nania jest niewątpliwie tekst Pisma Świętego. Por. fragment Księgi 
Hioba (Hi 31, 40): „miasto pszenice niech mi się rodzi oset, a miasto 
jęczmienia ciernie” albo zob. Przypowieść o chwaście z Ewangelii św. 
Mateusza (Mt 13, 24–30). Osobliwe wydaje się użycie przez poetę przy-
miotnika gnavus, który odnosi się zazwyczaj do osób, a więc „pilny 
człowiek”, a nie „coś pilnego”. 755 

w. 756–760 Hera, nullum adhuc dictum audii ex te perperum. / Hoc 
libere effarim tamen nullam esse tam / Orationem conditam optimis 
modis, / Quae sola per se, quod salubre est, conferat / Sine facientis ope, 
ergo quod faris, face! / Pani, dotąd żadnego niewłaściwego słowa nie 
usłyszałam od ciebie. Powiedziałabym jednak otwarcie, że żadna mowa 
nie jest ułożona tak świetnie, żeby sama przez się, bez pomocy czynu, 
przekonywała do tego, co zbawienne. Przeto, co mówisz, uczyń! — ta 
wypowiedź chóru przynosi swego rodzaju ocenę mowy Jempsar i nie 
ma odpowiednika w Hippolycie Eurypidesa, gdzie bohaterki, a zwła-
szcza piastunka, zamiast górnolotnie przemawiać, przystępują od razu 
do działania. Podobne podsumowanie wypowiedzi postaci znaleźć 
można np. w Medei Eurypidesa. Przodownica chóru tak oto kwituje 
mowę Jazona (EURIP. Med., w. 576–578): Ἰᾶσον, εὖ μὲν τούσδ’ ἐκόσ-
μησας λόγους· / ὅμως δ’ ἔμοιγε, κεἰ παρἀ γνώμην ἐρῶ, / δοκεῖς προ-
δοὺς σὴν ἄλοχον οὐ δίκαια δρᾶν („Jazonie, pięknie mówisz i ozdobnie, 
/ jednak ja myślę, choć mnie nie usłuchasz — / niesprawiedliwe, żeś 
zdradził swą żonę!”; przekład J. Łanowski). Por. też obj. do w. 696–701, 
w których chór podsumowuje dwie przemowy: Jempsar i piastunki. 
Szymonowic użył tu dwóch rzadkich czasowników, oznaczających 
mówienie: effor, effari (effarim to coniunctivus perfecti w formie syn-
kopowanej zamiast effaverim) oraz for, fari (w formie faris). Zasta-
nawiać też może wprowadzony tu przysłówek libere, który znaczy 
właściwie „w sposób godny człowieka wolnego, swobodnie, szczerze” 
i zdradza, że choreutki, wypowiadając swoje myśli, mają w pamięci, że 
poddają ocenie mowę pani, choć są zwykłymi niewolnicami; face — 
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archaiczny imperativus czasownika facio (forma późniejsza, skrócona 
fac), często występuje u Plauta, zob. np. PLAUT. Cas., w. 637; Most., 
w. 60; facientis faris face — aliteracja spółgłoski f.  

w. 761–805 Wersy 761–763 są zwrócone jeszcze do chóru, ale kolejne 
zawierają już dialog Jempsar i piastunki, którym zamyka poeta epei-
sodion I. Szymonowic korzysta znów w tej partii sztuki — aczkolwiek 
trochę oszczędniej — z greckiego źródła Hippolyta. Sytuację drama-
tyczną obmyśla jednak nieco inaczej niż Eurypides. W antycznej trage-
dii piastunka a priori zakłada, że Fedra nie będzie potrafiła zapanować 
nad haniebnym uczuciem, postanawia zatem wziąć sprawę w swoje 
ręce (EURIP. Hipp., w. 490–497): ΤΡ. Τί σεμνομυθεῖς; Οὐ λόγων εὐ-
σχημόνων / δεῖ σ’, ἀλλὰ τἀνδρός. Ὡς τάχος διιστέον, / τὸν εὐθὺν ἐξει-
πόντας ἀμφὶ σοῦ λόγον. / Εἰ μὲν γὰρ ἦν σοι μὴ’ πὶ συμφοραῖς βίος / 
τοιαῖσδε, σώφρων δ’ οὖσ’ ἐτύγχανες γυνή, / οὐκ ἄν ποτ’ εὐνῆς οὕνεχ’ 
ἡδονῆς τε σῆς / προσῆγον ἄν σε δεῦρο· νῦν δ’ἀγὼν μέγας / σῶσαι βίον 
σόν, κοὐκ ἐπίφβονον τόδε („Cóż ty tak górnie? Nie słów pięknych 
trzeba / tobie, lecz tego mężczyzny. Czym prędzej / trzeba go zbadać, 
mówiąc mu o tobie. / Gdyby na ciebie nie spadły te losy, / gdybyś ty 
mogła panować nad sobą, / nigdy dla związku i twojej rozkoszy / tu 
bym nie wiodła cię — teraz walczymy / o twoje życie, a w tym nie ma 
hańby”; przekład J. Łanowski). W biblijnej sztuce niania decyzję pozo-
stawia Jempsar: najlepiej, gdyby zwalczyła w sobie tę miłość, jeśli się 
nie uda, piastunka spróbuje innych sposobów. 

w. 761–763 Pulchre mones, hoc scilicet cultissimas / Evertit urbes, hoc 
domus pessumdedit / Impensa dicti cura, facti incuria / Pięknie po-
uczasz, wielka dbałość o słowo i zaniedbanie czynu doprowadziły do 
ruiny najwspanialsze miasta, zniszczyły domy — por. EURIP. Hipp., 
w. 486–487: ΦΑ. Τοῦτ’ ἔσθ’ ὃ θνητῶν εὖ πόλεις οἰκουμένας / δόμους τ’ 
ἀπόλλυσ’, οἱ καλοὶ λίαν λόγοι („FEDRA: „Oto co gubi ludne piękne 
miasta / i niszczy domy — nazbyt piękne słowa”; przekład J. Łanow-
ski); cura … incuria — paronomazja; cały wers zbudowany jest anty-
tetycznie i w taki sposób zestawiane są wyrazy (choćby dicti … facti).  

w. 764–768 Tamen dolorem dicta sueta demere. / Neque mihi nunc 
quisquam labor praesentior, / Sermone seu res, seu queat facto effici, / 
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Quam te levare pristinamque reddere / Mentem tibi, modo ipsa temet 
praebeas / Jednak słowa zwykły ujmować bólu. Nie mam teraz pil-
niejszego zadania niż ciebie pocieszyć, czy można tego dokonać słowem, 
czy czynem, i przywrócić tobie dawną myśl, tylko ty sama się temu 
poddaj — motyw mocy słów, które krzepią i koją ból, obecny jest 
w literaturze konsolacyjnej. Zob. wyżej obj. do w. 702–705. Por. też 
wierszyk Katullusa do Kornificjusza (CATULL. 38): Malest, Cornifici, tuo 
Catullo, / malest, me hercule, et laboriose / et magis magis in dies et 
horas. / quem tu, quod minimum facillimumque est, / qua solatus es 
allocutione? / irascor tibi, sic meos amores? / paulum quidlubet allocu-
tionis, maestius lacrimis Simonideis! („Kornificjuszu, źle jest i żałośnie, 
/ Źle, na Herkula! twemu Katullowi. / Z każdym dniem, chwilą to 
cierpienie rośnie. / Czyż taką wielką, trudną rzecz stanowi / Chociaż 
mnie słówkiem pocieszyć przysłanym? / Gniewam się bardzo. Tak 
jestem kochany? / Jedno słóweczko! Choćby bardziej rzewne / Niż 
Symonida łzy smutne a śpiewne”; przekład A. Świderkówna). Pias-
tunka, stawiając sobie za cel pocieszenie pani, odgrywa tu tradycyjną 
rolę, jaką zwykły brać na siebie nianie w antycznej tragedii; przeciw-
stawienie słów czynom (sermone … facto); częściej chyba stosowali 
autorzy starożytni zestawienie dicta … facta, por. Castus, w. 763; LIV. 
34, 49, 7: ut ex factis non ex dictis amicos pensent („by przyjaciół 
oceniali po czynach, a nie na podstawie słów”; przekład IB); Cyceron 
za godną pogardy uważa rozbieżność pomiędzy tym, co się głosi, a ży-
ciem (CIC. Tusc. II 4, 12: […] ut cum eorum vita mirabiliter pugnet 
oratio. quod quidem mihi videtur esse turpissimum („[…] tak iż ich 
słowa dziwnie kłócą się z ich życiem. Moim zaś zdaniem to właśnie jest 
najbardziej godne wzgardy”; przekład J. Śmigaj). Por. też KOCH. Treny 
XVI, w. 17: „Ali żyć nie tak, jako mówić snadnie”, ibidem, XVI, w. 33–34: 
„Wywiódłeś wszytkim, nie wywiódłeś sobie; / Łacniej rzec, widzę, niż 
czynić i tobie”; dolorem dicta … demere — aliteracja spółgłoski d; te tibi 
temet — polyptoton; anaforyczne powtórzenie partykuły seu. 768 

w. 769–770 Sive hunc amorem ponere, quod optem magis, / Sive 
indipisci deligas. Utrumque do / wybierz czy tę miłość usunąć, czego 
bardziej pragnę, czy pozyskać. Zgadzam się na jedno i drugie — pia-
stunka pozostawia Jempsar większą swobodę wyboru niż ma Fedra 
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w greckiej tragedii (zob. EURIP. Hipp., w. 507 nn.); sive … sive — 
anafora.  

w. 771–772 Servare ted ego sospitem et superstitem / Magni aestimo 
neque hoc mihi invidiosum erit / Najbardziej mi zależy, by ciebie za-
chować w szczęściu i przy życiu, i tego życzyłabym sobie najbardziej — 
trochę zmodyfikowana myśl z Hippolyta Eurypidesa (EURIP. Hipp., 
w. 496–497): […] νῦν δ’ ἀγὼν μέγας / σῶσαι βίον σόν, κοὐκ ἐπίφθο-
νον τόδε („[…] teraz walczymy / o twoje życie, a w tym nie ma 
hańby”; przekład J. Łanowski); servare … sospitem … superstitem — 
aliteracja spółgłoski s; zakończenia gramatyczne sprawiają wrażenie 
mimowolnego rymu, ale elizja go usuwa. 

w. 773–774 Hau, quid locuta, mater, es? Cave, obsecro, / Mi tale verbum 
dixis, ignem quod habeat! / Co takiego, co rzekłaś, matko? Bacz, proszę, 
byś nie mówiła mi takiego słowa, które ma w sobie ogień! — odpo-
wiednik kwestii Fedry z Hippolyta (EURIP. Hipp., w. 498–499): ΦΑ. Ὦ 
δεινὰ λέξασ’, οὐχὶ συγκλῄσεις στόμα / καὶ μὴ μεθήσεις αὖθις αἰσχίσ-
τους λόγους („FEDRA: Coś ty wyrzekła? Czyż ty ust nie zamkniesz, / by 
nie powtórzyć znowu słów bezwstydnych?”; przekład J. Łanowski); 
hau = au — wykrzyknik wyrażający zakłopotanie, zdziwienie, znie-
cierpliwienie, por. PLAUT. Stich., w. 258; TER. Eun., w. 899. Wykrzyk-
nika hau używa dość często Cornelius Crocus w komedii pt. Ioseph 
(k. B8r; C2v); dixis — coniunctivus perfecti zamiast dixeris (forma 
synkopowana), por. PLAUT. Capt., w. 149. 

w. 775–776 Non, hercle, vero dico neque factum velim, / Sed potius 
ausim cuncta, quam te perduim / Nie mówię, na Herkulesa, i nie chcia-
łabym, by tak się stało, lecz raczej odważyłabym się na wszystko, niż 
miałabym ciebie stracić — piastunka zaklina się na Herkulesa, a więc 
tak samo jak bohaterowie rzymskiej palliaty. Zob. np. TER. Phorm., 
w. 386: perii, hercle, nomen perdidi („A niech mnie! Na Herkulesa, 
wyleciało mi z głowy”; przekład E. Skwara); ausim — archaiczny 
coniunctivus perfecti od czasownika audeo, audere, występuje często 
w starorzymskiej komedii, por. PLAUT. Aul., w. 474; Merc., w. 154; 
Poen., w. 1358; TER. Eun., w. 884 i 904. Zob. też obj. do w. 788–791; 
perduim — archaiczny coniunctivus praesentis od czasownika perdo, 
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perdere, zamiast klasycznej formy perdeam, por. PLAUT. Aul., w. 672; 
Poen., w. 884. 

w. 777–780 IEMPSAR: Ne, quaeso, mihi fac mentionem turpium! / NU-
TRIX: Hoc turpe honesto longe fructuosiust. / Res ipsa melior, quae potis 
salvam dare, / Quam fama, cuius appetens, male oppetas / JEMPSAR: 
Błagam, nie wspominaj mi o tym, co haniebne! PIASTUNKA: To haniebne 
o wiele bardziej pożyteczne jest od szlachetnego. Rzecz, która może cię 
ocalić, jest lepsza niż dobre imię, o które zabiegając, giniesz — kwestia 
piastunki ma swój odpowiednik w wypowiedzi niani z Hippolyta 
(EURIP. Hipp., w. 500–502): ΤΡ. Αἴσχρ’, ἀλλ’ ἀμείνω τῶν καλῶν τάδ’ 
ἐστί σοι. / Κρεῖσσον δὲ τοὔργον, εἴπερ ἐκσώσει γέ σε, / ἢ τοὔνομ’ ᾧ σὺ 
κατθανῇ γαυρουμένη („PIASTUNKA: Bezwstydne, ale lepsze od tych 
pięknych, / bo lepszy czyn, co może cię ocalić, / niż piękne imię, dla 
którego umrzesz”; przekład J. Łanowski). Zastanawiać może osobliwe 
połączenie czasownika appeto, obok którego pojawia się (być może dla 
uniknięcia powtórzenia quam) nie accusativus, lecz genetivus (cuius); 
turpium turpe — polyptoton; turpe honestum — wyrazy o przeciw-
stawnym znaczeniu, antytetyczne, podejmowane tu przez interloku-
tora, jak u Seneki; quae potis salvam dare, czyli właściwie quae potis 
[est] salvam [te] dare; w wersie 777 imperativus ‘fac’ (od facio). Szy-
monowic, podobnie jak Plaut, stosuje formę dawną face obok skró-
conej, nowszej fac, o czym decydowały zapewne względy metryczne; 
appetens / oppetens — paronomazja, oppeto z określeniem przysłów-
kowym bez dopełnienia, por. VERG. Aen. I 95. 

w. 781–784 Ne, per deos (bene enim mones, sed turpia), / Ne mihi itera 
haec, sat obstinatum animum gero / Adversum amorem, ne dum ho-
neste turpia / Circumloqueris, eo incites, unde fugio! / Nie, na bogów 
(dobrze bowiem zachęcasz, ale do szpetnego), nie powtarzaj mi tego, 
wystarczająco zdecydowaną mam duszę, przeciwną miłości, nie ukry-
waj haniebnego w przyzwoitym, nie skłaniaj do tego, od czego uciekam! 
— wersy tłumaczone z Hippolyta Eurypidesa, stanowiące tam 
wypowiedź Fedry (EURIP. Hipp., w. 503–506): ΦΑ. Μή μοί γε πρὸς 
θεῶν — εὖ λέγεις γάρ, αἰσχρὰ δέ- / πέρα προβῇς τῶνδ’· ὡς ὑπείρ-
γασμαι μὲν εὖ / ψυχὴν ἔρωτι, τᾀσχρὰ δ’ ἢν λέγῃς καλῶς, / ἐς τοῦθ’ 
ὃ φεύγω νῦν ἀναλωθήσομαι („FEDRA: Nie, nie, na bogów — pięknie 
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głosisz brudy, / ni słowa więcej! Tak już moją duszę / zmęczyła miłość, 
że gdy będziesz zręcznie / głosiła brudy, w to, przed czym uciekam, 
gotowam właśnie sama dać się pojmać”; przekład J. Łanowski); 
obstinatus animus — to dusza, umysł zdecydowany w swym sprzeciwie 
wobec miłości, por. CATULL. 8, 11: sed obstinata mente perfer („Znoś 
wszystko cierpliwie, wytrwale!”; przekład A. Świderkówna); Szymo-
nowic użył tu wieloznacznego czasownika circumloquor i w nieco in-
nym znaczeniu niż odpowiadający mu w grece czasownik περιφράζειν 
(‘omawiać’). 784  

w. 785–787 Siquidem ita polles mente certumque est pati, / Evince, 
perfer, laudo criminis fugam. / Sin minus, oboedi mihi, secunda erit 
haec salus / Jeśli rzeczywiście tak jesteś silna myślą i jesteś zdecydowana 
to znieść, przezwycięż, wycierp, pochwalam ucieczkę przed występkiem. 
Jeśli zaś mniej jesteś silna, bądź mi posłuszna, zastosujemy to drugie 
rozwiązanie — piastunka powraca do koncepcji wyboru lepszego roz-
wiązania (por. w. 769–770) i obj.; perfer (zob. CATULL. 8, 11); sin … 
secunda … salus — aliteracja spółgłoski s.  

w. 788–791 Sunt philtra delenifica quoque amoris mihi, / Quorum 
modo in mentem quam opportune venit. / Ea cis pudoris, cis animae 
periculum / Morbum levasint, tu ipsa modo non obfuas / Mam czaro-
dziejskie leki na miłość, które w samą porę przychodzą mi na myśl. Bez 
narażania na wstyd i na niebezpieczeństwo duszy usuwają one chorobę, 
tylko ty sama nie przeszkadzaj — Szymonowic wykorzystał tu Eury-
pidesowy motyw czarodziejskich środków, które mają posłużyć do 
połączenia Fedry z ukochanym (EURIP. Hipp., w. 509–512): Ἔστιν κατ’ 
οἴκους φίλτρα μοι θελκτήρια / ἔρωτος, ἦλθε δ’ἄρτι μοι γνώμης ἔσω, / 
ἅ σ’οὔτ’ ἐπ’αἰσχροῖς οὔτ’ ἐπι βλάβῃ φρενῶν / παύσει νόσου τῆσδ’, ἢν 
σὺ μὴ γένῃ κακή („Mam w domu napój, który zaczaruje / miłość — 
dopiero mi to przyszło na myśl — / bez żadnej hańby i bez żadnej 
szkody / to zwalczy słabość, jeżeli nie stchórzysz”; przekład J. Łanow-
ski). Takie philtra — trucizny stosuje piastunka również w Herkulesie 
na Ecie Seneki, nasącza nimi przeznaczoną dla Herkulesa szatę, co, jak 
wiadomo, nie zjedna Dejanirze miłości herosa, lecz pozbawi go życia 
(zob. SEN. Herc. Oet., w. 564–565). Zgodnie z antyczną tradycją w spra-
wach miłosnych nierzadko odwoływano się do sztuki wróżbiarskiej 
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i magii: w II idylli Teokryta znanej pt. Czarodziejki Simaita i Testylis 
z pomocą praktyk magicznych próbują sprowadzić niewiernego Del-
fisa, w VIII eklodze Wergiliusza dzięki czarom Amaryllidy wraca do 
domu Dafnis, w IV księdze Eneidy królowa Dydona bada wnętrzności 
zwierząt ofiarnych, by dowiedzieć się, co w nowej miłości przyniesie 
przyszłość (IV 56–64), w V epodzie Horacego czarownica Kanidia ma 
uwarzyć okropny napój ze szpiku i wątroby porwanego chłopca, by 
zwabić do siebie kochanka — niejakiego Warusa, Medea u Seneki za 
sprawą czarodziejskich zabiegów próbuje zaszkodzić nowej żonie nie-
wiernego Jazona (w. 740 nn.). Motyw czarów występuje także w rzym-
skiej elegii, zob. TIB. I 2, 41 nn.; PROP. I 1, 19–24. Zob. też SIMONIDES, 
Siel. XV Czary. Por. rozdział poświęcony magii erotycznej w książce 
Andrzeja Wypustka Magia antyczna, Wrocław 2001, s. 236–296. Mi-
łosne mikstury tworzono na bazie roślin zbieranych według rytual-
nych przepisów (A. WYPUSTEK, Magia antyczna, s. 252–253). W biblij-
nej sztuce owe philtra mają być jednak swoistym remedium amoris, 
lekiem na usunięcie miłosnej choroby, na odkochanie się. Por. TIB. I 2, 
59, gdzie poeta prosi czarownicę nie o wyzbycie się miłości, lecz 
o miłość wzajemną — istnieją zatem dwa warianty czarów miłosnych; 
inaczej w poemacie Girolama Fracastora Ioseph, gdzie Jempsar wypija 
magiczny napój, który daje jej… szatan, przybrawszy postać piastunki 
Ifikle. Mikstura ta wyraźnie ma na celu podsycenie uczucia, jakim pani 
darzy niewolnika, przemianę zwykłego zauroczenia w prawdziwe sza-
leństwo. Jempsar zaraz po zażyciu tej trucizny płonie miłosnym 
ogniem (FRACAST., s. 429): At misera ut Stygios latices desumpsit Iemp-
sar / Solaque permansit, totis ardere medullis / Visa sibi est, tota in sub-
itum convertier ignem / Suspiransque gemensque unum deposcit Ioseph 
(„Tymczasem nieszczęsnej Jempsar, gdy wchłonęła piekielny napój 
i została sama, zdawało się, że płonie aż do szpiku kości i cała staje się 
ogniem. Wzdychając i jęcząc, jednego tylko Józefa pragnęła”; przekład 
IB); philtra — to wyraz grecki; anaforyczne powtórzenie przyimka cis 
użytego tu w znaczeniu przestrzennym: z jednej strony philtra usuną 
niebezpieczeństwo wstydu, z drugiej niebezpieczeństwo grożące duszy; 
levasint — tak jak ausim, faxim pozostałość aorystu sygmatycznego, 
który odpowiada tu trybowi coniunctivus perfecti; obfuas — archaiczny 
coniunctivus od czasownika obsum, obesse. Gramatyka historyczna (s. 
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529) umieszcza te formy fuam, fuas (a więc i złożone obfuam, obfuas) 
poza systemami praesens i perfectum.  

w. 792–797 IEMPSAR: Quae philtra, amabo? Ungine vel debent bibi? / 
NUTRIX: Quid quaeris haec? Uti velis, non discere. / IEMPSAR: Subtrepido, 
ne istud callidum nimis fuat. / NUTRIX: Nimis pavens, pereas nimis! 
Quid te abiicis? / IEMPSAR: Tacitum tamen sit hoc nec in vulgus eat. / 
NUTRIX: Mecum labor erit iste. […] / JEMPSAR: Jakie leki, proszę? Trzeba 
się nimi namaścić czy je wypić? / PIASTUNKA: Po co o to pytasz? Chciej 
użyć, nie wiedzieć. / JEMPSAR: Drżę, aby to nie było nazbyt podstępne. / 
PIASTUNKA: Nazbyt się bojąc, nazbyt się zabijasz! Czegóż się miotasz? / 
JEMPSAR: Cisza o tym i niech się wśród ludzi nie rozniesie. / PIASTUNKA: 
Biorę to na siebie — dialog tłumaczony z Eurypidesa, jedynie obawę 
Fedry, by nie dowiedział się syn Tezeusza (zob. EURIP. Hipp., w. 520), 
zastąpił Szymonowic wyrażoną przez Jempsar troską, by sprawa się nie 
rozniosła (w. 796). Por. EURIP. Hipp., w. 516–521: ΦΑ. Πότερα δὲ χρισ-
τὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμακον; / ΤΡ. Οὐκ οἶδ’· ὄνασθαι, μὴ μαθεῖν βούλου, 
τέκνον. / ΦΑ. Δέδοιχ’ ὅπως μοι μὴ λίαν φανῇς σοφή. / ΤΡ. Πάντ’ ἂν 
φοβηθεῖσ’ ἴσθι· δειμαίνεις δὲ τί; / ΦΑ. Μή μοί τι Θησέως τῶνδε μηνύ-
σῃς τόκῳ. / ΤΡ. Ἔασον, ὦ παῖ· ταῦτ’ἐγὼ θήσω καλῶς („FEDRA: Jakiż to 
środek? Jakaś maść czy napój? / PIASTUNKA: Nie wiem. O sobie myśl, 
dziecko, nie pytaj! / FEDRA: Boję się, czyś ty nie zanadto sprytna. / 
PIASTUNKA: Wszystkiego boisz się! Czego się boisz? / FEDRA: Byś coś nie 
rzekła synowi Tezeja. / PIASTUNKA: Zostaw, córeczko. Wszystko zrobię 
dobrze”; przekład J. Łanowski). W poemacie Fracastora inaczej — 
Jempsar bez wahania wypija szatański napój (FRACAST., s. 428): […] 
placet, o carissima nutrix, / Virgo, inquit, totumque manu capit ipsa 
venenum / Intrepida atque uno craterem exhauriit haustu („Dobrze, 
najdroższa nianiu, rzecze dziewczyna i sama bierze truciznę ręką, co 
nie drży, i jednym haustem opróżnia puchar”; przekład IB); amabo — 
tu w znaczeniu formułkowym „proszę, jeśli łaska, błagam”, bardzo 
często występuje w komediach Plauta i Terencjusza w zwrotach kiero-
wanych do rozmówcy, por. np. PLAUT. Amph., w. 540: Noli, amabo, 
Amphitruo, irasci Sosiae causa mea („Nie złość się, proszę, na Sozję 
z mej przyczyny”; przekład IB); Asin., w. 707: Amabo, Libane, iam sat 
est („Błagam, Libanusie, już dość”; przekład IB); ibidem, w. 939: De 
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palla memento, amabo („Błagam, nie zapomnij o sukience”; przekład 
IB); TER. Eun., w.149–150: Id, / amabo, adiuta me, quo fiat facilius („W 
tym o pomoc cię proszę, by to łatwiej poszło”; przekład M. Brożek); 
fuat — archaiczny coniunctivus od sum, esse, por. obj. do w. 452–453 i 
788–791; nimis pavens, pereas nimis! — powtórzenie przysłówka nimis 
w szyku krzyżowym (chiazm); Mecum labor erit iste — zdanie 
zbudowane osobliwie, w wariancie mecum erit iste labor pojawia się 
np. u Cledoniusa w Ars Grammatica (zob. Grammatici Latini, ed. H. 
Keil, t. V, Lipsk 1868, s. 66). 797  

w. 797–805 Słowa te kieruje piastunka do choreutek. U Eurypidesa 
niania zwraca się do bogini miłości Kyprydy, uznając ją za jedyną 
swoją wspólniczkę (EURIP. Hipp., w. 522–523). Szymonowic, jako że 
poszerzył zakres funkcji chóru w dramacie o Józefie — dialogi Jempsar 
z choreutkami wypełniają niemal całe kolejne epeisodion — powierzył 
właśnie piastunce zadanie zaprezentowania, do czego naprawdę 
potrzebny był chór w tragedii. 

w. 797–799 Mecum labor erit iste. Vosque, o unicae / Amicae, idem 
adiuvate, quandoquidem bona / Fortuna quaedam huic tempori vos hic 
dedit / A wy, o jedyne przyjaciółki, wspomóżcie, skoro jakiś dobry los 
zesłał was tu w tej chwili — piastunka prosi choreutki o pomoc i po-
wołuje się na przyjaźń, która je łączy. To tradycyjny motyw greckiej 
tragedii: podkreślanie przyjaźni z choreutami przez bohatera dramatu 
albo zapewnianie chóru o przyjaźni i życzliwości. Por. obj. do w. 556. 

w. 800–801 Amicus in periculo instar omnium est, / Amoris in periculo 
periculum est / Przyjaciel w niebezpieczeństwie jest wszystkim, niebez-
pieczeństwo jest probierzem miłości — a więc sens taki jak w powie-
dzeniu: Amicus certus in re incerta cernitur („Pewny przyjaciel daje się 
poznać w niepewnej sprawie”; przekład IB). Wersy zestawione na 
zasadzie paralelnej: podobnie się zaczynają amicus / amoris (jeśli pójść 
za definicją Cycerona, że słowo amicitia, a więc i amicus, pochodzi od 
amor, zob. CIC. Lael. 8, 26: Amor enim, ex quo amicitia nominata est, 
princeps est ad benevolentiam coniungendam; „Bo to miłość, czyli 
amor, skąd pochodzi też nazwa przyjaźni — amicitia, jest czynnikiem 
skłaniającym do nawiązania życzliwych stosunków”; przekład W. Kor-
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natowski) i tak samo kończą est. W ich środku powtarza się wyrażenie 
przyimkowe in periculo; periculo periculum — polyptoton.  

w. 802–805 Ego interim abeo, ut quae scio factu optima, / Properem 
domo. Vos hic mihi servate eam, / Donec redeo. Solam esse non per-
mittite, / Nam solitudine nihil huic nocentiust / Ja tymczasem od-
chodzę, aby pospiesznie uczynić w domu to, co wydaje mi się najlepsze. 
Wy zaś mi tu jej strzeżcie, dopóki nie wrócę. Samej nie zostawiajcie, nic 
bowiem nie jest dla niej bardziej szkodliwe od samotności — fragment 
o charakterze delimitacyjnym: piastunka zapowiada swoje zejście ze 
sceny, przedtem jednak zleca chórowi pieczę nad Jempsar, angażując 
tym samym choreutki w akcję dramatu (o sposobach organizowania 
wejść i zejść scenicznych pisze np. O. Taplin, The Stagecraft of Aeschy-
lus. The Dramatic Use of Exits and Entrances in Greek Tragedy, Oxford 
1977, s. 9–12; zob. też Z. Danielewicz, Sygnalizowanie końca tekstu 
w komediach Plauta, „Eos” 1979, R. 67, z. 1, s. 103–110). 

CHÓR (w. 806–845) 

Stasimon I jest pieśnią o potędze Amora i ma swój formalny od-
powiednik w greckiej tragedii o Hippolycie. Szymonowic naśladuje 
konstrukcję Eurypidesowego I stasimonu (zob. EURIP. Hipp., w. 525–
564) — obie pieśni składają się z dwóch strof i dwóch odpowiada-
jących im antystrof. Pod względem treści zależności od greckiej tra-
gedii wykazuje przede wszystkim pierwsza zwrotka. Pozostałe po-
święcił Eurypides problemowi braku czci dla Erosa i Afrodyty oraz 
mitom, w których bóstwa miłości odgrywają ważną rolę. Pierwsza 
partia chóru w Fedrze Seneki także dotyczy władztwa Amora, rzymski 
tragik sięgnął tu do wielu historii mitycznych pokazujących moc tego 
bóstwa (zob. SEN. Phaedr., w. 274–356). Szymonowicowi nie mógł się 
przydać w budowaniu sztuki taki arsenał mitów greckich, ponieważ jej 
akcja dzieje się w Egipcie.  

w. 806–815 Amor, dolose Amor, ingerens / Ardorem oculis et inde ad 
imum / Cor flexanimi penetrans cura! / Ne mi advenias sinister un-
quam, / Neu turbator adsis. / Non malignior est / Vis ignium, non ullius 
/ Astri tuo prae veneno / Nocente, quod manu / Saevus iaculasti / 
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Amorze, podstępny Amorze, zadający żar oczom i stąd wdzierający się 
troską do głębi serca człowieka, którego ogarnąłeś! Nie przychodź do 
mnie nigdy, przewrotny, ani nie sprowadzaj zamętu. Nie jest gorsza ani 
siła ogni, ani żadnej gwiazdy w porównaniu z twoją szkodliwą trucizną, 
którą rzuciłeś, okrutny — strofa I jest swobodnym tłumaczeniem 
pierwszej strofy Eurypidesowego chóru (EURIP. Hipp., w. 525–534): ΧΟ. 
Ἔρως, Ἔρως, ὃ κατ’ ὀμμάτων / στάζεις πόθον, εἰσάγων γλυκεῖαν / ψυχᾷ 
χάριν οὓς ἐπιστρατεύσῃ, / μή μοί ποτε σὺν κακῷ φανείης / μηδ’ ἄρ-
ρυθμος ἔλθοις. / Οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ’ ἄ- / στρων ὑπέρτερον βέλος, / 
οἷον τὸ τᾶς Ἀφροδίτας / ἵησιν ἐκ χερῶν / Ἔρως, ὁ Διὸς παῖς („CHÓR 
KOBIET: Erosie, Erosie, ty poprzez oczy / wsączasz tęsknotę, wnosisz 
słodką łaskę / w dusze tych, których napadasz. / Nie zjawiaj mi się 
nigdy na zło, / nie przychodź ku mnie, nie znając miary! / Bo ani 
ogień, ani gwiazdy nie mogą razić tak mocno / jak pocisk Afrodyty, / 
który wypuszcza z rąk / Eros, chłopię Dzeusowe!”; przekład J. Łanow-
ski). Por. też strofę pierwszą w II stasimonie z Medei Eurypidesa 
(EURIP. Med., w. 627–634): ἔρωτες ὑπὲρ μὲν ἄγαν / ἐλθόντες οὐκ εὐ-
δοξίαν / οὐδ’ ἀρετὰν παρέδωκαν / ἀνδράσιν· εἰ δ’ἅλις ἔλθοι / Κύπρις, 
οὐκ ἄλλα θεὸς εὔχαρις οὕτως. / μήποτ’ , ὦ δέσποιν’, ἐπ’ ἐμοὶ / χρυσέων 
τόξων ἐφείης / ἱμέρῳ χρίσασ’ ἄφυκτον οἰστόν („Erosy, kiedy przy-
chodzą / nad miarę, sławy nie niosą / ani też cnoty śmiertelnym, / ale 
gdy Kypris z umiarem / przybywa — nie masz bóstwa tak łaskawego 
jak ona. Nigdy, o pani, nie wyślij ku mnie ze złotego łuku / niechybnej 
strzały żądzą nasyconej”; przekład J. Łanowski). Wydaje się jednak, że 
Szymonowic stara się pokazać Amora w gorszym świetle niż Eury-
pides, toteż obdarza go epitetami, których próżno szukać w greckim 
Hippolycie, jak: dolosus (‘podstępny’), saevus (‘okrutny’), czy nad-
mienia o rzucaniu szkodliwej trucizny (veneno nocente). Prośba, by 
Amor nie zjawiał się i nie sprowadzał zamętu, powtórzona za Eury-
pidesem, stanowi tradycyjny rodzaj życzeń wyrażanych przez antycz-
nych choreutów, którzy patrząc na cierpienie bohatera, chcą uniknąć 
takiego losu dla siebie. Por. wcześniejsze marzenie chóru (Castus, 
w. 555): Non amem vel amem pudico amore, zob. też obj. do w. 555; vis 
ignium — siła ogni, u Seneki (SEN. Phaedr., w. 330–331): Sacer est ignis 
(credite laesis / nimiumque potens („Ogień to boski (wierzcie sparzo-
nym!) / niezmiernej mocy”; przekład A. Świderkówna). Motyw ognia 
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kilkakrotnie wraca w pieśni Seneki: ogień Amora dosięga Nereid 
i płonie w morzu, znają go też ptaki (SEN. Phaedr., w. 336–338): cae-
rulus undis grex Nereidum / flammamque nequit relevare mari. / Ignes 
sentit genus aligerum („On Nereidy błękitne razi — / I w morzu 
groźnie ogień ten płonie. Zna jego płomień bractwo skrzydlate”; prze-
kład A. Świderkówna), por. też obj. do w. 788–791. Szymonowic za 
Eurypidesem powtórzył geminację Ἔρως, Ἔρως, czyli ‘Amor, Amor’, 
dodając epitet dolose; flexanimus to rzadko używany przymiotnik zło-
żony (flectere + animus, czyli albo dosł.: naginający umysły: qui ani-
mum flectit, albo o dającym się nagiąć umyśle (czyli opanować, ogar-
nąć), cuius animus flexus est, jak u Pakuwiusza 422: flexanima tam-
quam lymphata aut Bacchi sacris commota), por. VERG. Georg. 4, 516; 
CATULL. 64, 330.815 

w. 816–825 Fera inter arma periculum / Sustinere tutius potis sim, / 
Quando rapidam ungulam equorum Mars / Stringat, tunicam super-
ne ahenam / Indutus rhedaque ex / Aere conspicua / Huc vulnera atque 
huc seminans, / Quam stare contra sagittam / Amoris illitam / Dul-
cedine amara / Łatwiej mogłabym znosić niebezpieczeństwo wśród dzi-
kiej wojny, kiedy Mars ściąga szybkie kopyta koni odziany w spiżową 
tunikę i z widocznego w powietrzu wozu tu i tam sieje rany, niż stanąć 
naprzeciw strzały Amora nasączonej gorzką słodyczą — w antystrofie I 
chór zestawia Amora z innym przerażającym bóstwem — bogiem 
wojny Marsem, by dojść do wniosku, że lepsza jest wojna niż starcie 
z Amorem. W Medei Eurypidesa (w. 248–251) wojna wydaje się 
łatwiejsza niż urodzenie dziecka; Amora często przyrównywano (zwła-
szcza w poezji elegijnej) do wodza, a miłość do służby wojskowej, ale 
tu porównanie dotyczy dwóch groźnych bóstw i ich niebezpiecznej 
działalności. Amor został pokazany u Szymonowica w tradycyjny spo-
sób jako łucznik wypuszczający strzały, tak jak w pieśni chóru z Fedry 
Seneki (SEN. Phaedr., w. 276–278): impotens flammis simul et sagittis / 
iste lascivus puer et renidens / tela quam certo moderatur arcu! („Groź-
ny, gdy strzela i gdy wznieca pożar, / Chłopiec swawolny, co na nic nie 
zważa, / A łukiem celnym świat cały przeraża”; przekład A. Świder-
kówna); o spiżowej tunice Marsa nadmienia Horacy (HOR. Carm. I 6, 
13–14): quis Martem tunica tectum adamantina / digne scripserit […] 
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(„Marsa stalową któż opisze zbroję?”; przekład J. Czarnowski); 
dulcedine amara / gorzką słodyczą — oksymoron. Motyw słodko-
gorzkiego Erosa pojawia się po raz pierwszy u Safony, zob. obj. do 
w. 527–529. 

w. 826–835 Aetatem teneram / Haec nefaria serpens / Meam olim 
momordit; / Quibus malis tum / Prostrata non iacui misera! / Horreo 
hodie quoque illam / Cladem penitusque exse- / -Cro. Animus, pudor, 
os, frons, / Virtus, fama, honor, pietas, deus, cor / Exulaverat a me / 
Kiedyś mnie w młodości ukąsił ten niegodziwy wąż. Jakim wówczas 
mnie nieszczęsną powalił złem! Jeszcze dzisiaj drżę przed ową zarazą 
i w głębi serca ją przeklinam. Pozbawiła mnie ducha, wstydu, twarzy, 
podniesionego czoła, cnoty, dobrej sławy, honoru, pobożności, boga, 
serca — strofę II wypełnia wspomnienie nieszczęśliwej miłości, jakiej 
zaznały choreutki w bardzo młodym wieku. To, co utraciły przez tę 
miłość, wymienia poeta w długiej asyndetycznej enumeratio złożonej 
z dziesięciu rzeczowników, które są faktycznie podmiotami do exula-
verat (zeugma), jakby ożywionymi czy trochę personifikowanymi. To 
w pewnym sensie chrześcijańskie ujęcie miłości, skoro traci się nie 
tylko honor czy sławę, ale i Bóg odchodzi. Chór przywołuje własne 
miłosne cierpienia, by powiedzieć Jempsar, że nie ją jedną spotyka taki 
los. Wspominanie własnych cierpień podobne jest trochę do motywu 
konsolacyjnego: wszyscy umierają, nie tylko adresat dzieła konsola-
cyjnego cierpi z powodu straty. Zob. CIC. Tusc. I 49, 119: quod autem 
omnibus necesse est, idne miserum esse uni potest? („Czyż może być dla 
kogoś jednego nieszczęściem to, co jest nieuchronne dla wszystkich?”; 
przekład J. Śmigaj), por. KOCH. Treny XIX, w. 115–116: „A co wszytkich 
jednako ciśnie, nie wiem, czemu / Tobie ma być, synu mój, naciężej 
jednemu?”. Amor został przyrównany do niegodziwego węża, który 
kąsa. Oczywiście wąż kojarzy się ze złem od Adama i Ewy, ale źródło 
porównania jest tu raczej inne. 

w. 836–845  Anni, anni indomiti, / Flos iuventae animosae, / Nihilne 
aggredi unquam / Salubre scitis! / Semperne, quod breviter volupe est, / 
Perpetuo in omne saeclum / Mercabimini luctu?! / Amor exiguam post / 
Guttam mellis, improba apes, relicto / Avolat tumido ictu / Lata, lata 
niespokojne, kwiecie burzliwej młodości, niczego pożytecznego nigdy nie 
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potraficie osiągnąć! Czy zawsze krótką przyjemność będziecie opłacać 
wiecznotrwałym smutkiem?! Amor, niegodziwa pszczoła, po małej 
kropli miodu odlatuje, zostawiwszy nabrzmiałe użądlenie — II anty-
strofę otwiera Szymonowic apostrofą do lat młodości i podwojeniem 
anni, anni (por. początek pieśni chóru: Amor, dolose Amor, w. 806); 
flos iuventae — stereotypowe porównanie młodości do kwiatu; 
antyteza: to, co jest przyjemne, trwa krótko (quod breviter volupe est), 
smutek potrafi trwać wiecznie. Ostatnia strofa całej pieśni przynosi 
zestawienie Amora z pszczołą, która po małej kropli miodu zostawia 
ślady żądła. Szymonowic kolejny raz nawiązuje do toposu słodko—
gorzkiego Erosa, zob wyżej w. 527–529 i obj. Stasimon I w Hippolycie 
Eurypidesa kończy się także przyrównaniem bożka miłości do pszczo-
ły, ale tu tylko lot (skrzydła) są podstawą porównania (EURIP. Hipp., 
w. 563–564): Δεινὰ γὰρ παντᾶ γ’ ἐπιπνεῖ, μέλισσα δ’ / οἵα τις πεπόταται 
(„Mocnym tchem swym przepełnia wszystko, / a polatuje jak pszczo-
ła”; przekład J. Łanowski). Możliwe, że czyni także poeta aluzję do 
anakreontyku o Erosie-chłopcu użądlonym przez pszczołę (nr 35 w wy-
daniu: Carmina Anacreontea, ed. M.L. West, Lipsk 1984; por. też 
THEOCR. XIX oraz SIMONIDES, Siel. II, w. 59 nn.), Eros nazywa zresztą tę 
pszczołę wężem, tu mielibyśmy do czynienia z odwróceniem tamtego 
motywu.  

EPEISODION II, w. 846–1123 

Tę część sztuki wypełnia w dużej mierze dialog Jempsar i chóru. Pia-
stunka z cudownym lekiem na miłość pojawia się dopiero od w. 1027. 
Akcja dramatu przez całe epeisodion nie posuwa się naprzód; inaczej 
u Eurypidesa, gdzie po stasimon drugim wszystko rozgrywa się błyska-
wicznie. W greckiej tragedii w epeisodion drugim widz zobaczy na 
scenie oburzonego Hippolyta, któremu piastunka złożyła niemoralną 
propozycję, ujrzy rozgniewaną i zrozpaczoną Fedrę oraz moment 
wypędzenia przez nią nieudolnej służki.  

w. 846–847 Silescite, obsecro, silescite, namque iis / Dictis recrudescit 
cicatrix vulneris / Milczcie, błagam, milczcie, bowiem od tych słów 
otwiera się blizna mej rany — Jempsar przerywa choreutkom pieśń 
o udrękach miłości, tak jak to czyni Fedra w Eurypidesowym Hip-
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polycie, por. EURIP. Hipp., w. 565: ΦΑ. Σιγήσατ’, ὦ γυναῖκες· […] 
(„Milczcie, kobiety! […]”; przekład J. Łanowski). W obu dramatach 
przyczyna tego jest odmienna: u Eurypidesa Fedra podsłuchuje pod 
drzwiami pałacu i by lepiej rozpoznać głosy, przerywa chórowi pieśń 
o Erosie; u Szymonowica śpiew chóru rozdrażnia ranę miłosną w ser-
cu bohaterki, która przerywa pieśń, bo nie może już dłużej jej słuchać. 
Trochę podobna sytuacja ma miejsce w Alkestis Eurypidesa, gdzie chór 
— w scenie kommosu — swymi słowami rozdrapuje ranę w sercu 
Admeta (EURIP. Alc., w. 876–880): […] ΧΟ. τὸ μήποτ’εἰσιδεῖν φιλίας 
ἀλόχου / πρόσωπον ἄντα λυπρόν. ΑΔ. ἔμνησας ὅ μου φρένας ἥλκω-
σεν· / τί γὰρ ἀνδρὶ κακὸν μεῖζον ἁμαρτεῖν / πιστῆς ἀλόχου („CHÓR: 
Nie ujrzeć już żony kochanej / twarzą w twarz — to bardzo bolesne! 
ADMET: Przypomniałeś mi to, co zraniło mi serce. / Jakież większe dla 
męża nieszczęście niż strata / wiernej żony? […]”; przekład J. Łanow-
ski); anaforyczne powtórzenie czasownika silescite.  

w. 848–855 CHORUS Nos haec medendo vulneri putavimus. / IEMPSAR: 
Frustra putastis, namque vulneror magis. / CHORUS: Sanari ego con-
trariis contraria / Putavi, amorem amoris odio et nausea. / IEMPSAR: 
Amoris ingenium parum perspectum habes, / Amori amoris mentio ipsa 
noxia est. / Bona vel mala sit illa, tamen extemplo nocet. / Salus amoris 
sola fuga et oblivio / CHÓR: Myślałam, że to służy leczeniu rany. JEMP-
SAR: Źle myślałaś, jestem bowiem jeszcze bardziej zraniona. CHÓR: 
Uznałam, że przeciwne leczy się przeciwnymi, miłość nienawiścią 
miłości i obrzydzaniem jej. JEMPSAR: W małym stopniu rozumiesz cha-
rakter miłości. Samo wspomnienie kochania dla miłości jest szkodliwe, 
dobre czy złe, jednak natychmiast przynosi szkodę. Ratunek dla miłości 
to jedynie ucieczka i zapomnienie — chór tłumaczy, że zamierzał leczyć 
miłość czymś jej przeciwnym, czyli zniechęcaniem do niej, Jempsar zaś 
dowodzi, że ratunek przynosi tylko ucieczka przed miłością i zapo-
mnienie. W żartobliwym utworze pt. Remedia amoris („Lekarstwa na 
miłość”) radzi Owidiusz, by kochanek udał się w daleką podróż, 
uciekając przed obiektem westchnień (OV. Rem., w. 241–248): Cum 
semel exieris, centum solacia curae / Et rus et comites et via longa dabit. 
/ Nec satis esse putes discedere; lentus abesto, / Dum perdat vires sitque 
sine igne cinis. / Quod nisi firmata properaris mente reverti, / Inferet 
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arma tibi saeva rebellis Amor; / Quidquid et afueris, avidus sitiensque 
redibis, / Et spatium damno cesserit omne tuo („Gdy udasz się 
w podróż, towarzysze drogi, / Pola i wioski, ukoją żal srogi. / Nie myśl 
jednak, że wyjazd zaraz cię uzdrowi; / Musisz pozwolić wygasnąć 
ogniowi. Gdybyś wcześniej zawrócił, zgryzoty nie miną, / Znów Amor 
będzie udręki przyczyną. Choć byłeś już daleko, to wracasz sprag-
niony, / Ucieczka taka nie daje obrony”; przekład A.W. Mikołajczak). 
Motyw ucieczki przed miłością pojawia się także w elegii Propercjusza 
(PROP. III 21, w. 1–2): Magnum iter ad doctas proficisci cogor Athenas, / 
ut me longa gravi solvat amore via („Muszę przedsięwziąć daleką po-
dróż do uczonych Aten, by długa droga uwolniła mnie od trudnej 
miłości”; przekład IB). Szymonowic zadbał, by ten fragment dialogu 
wypadł szczególnie popisowo: te same wyrazy, w zmienionej lub nie-
zmienionej formie wracają w kolejnych kwestiach na niewielkim ob-
szarze tekstu, przede wszystkim rzeczownik amor: amorem amoris 
(w. 851), amoris (852), amori amoris (w. 853), amoris (w. 855); czasow-
nik putare: putavimus, putastis (forma synkopowana = putavistis), 
putavi (tu zastosował poeta — może dla urozmaicenia — zmianę 
liczby: chór przemawia w pluralis (putavimus), a zaraz w kolejnej kwe-
stii w singularis (putavi), taka jest zawsze natura chóru — przemawia 
w imieniu zbiorowości, ale i manifestuje swoje „ja”, por. Odprawa 
posłów greckich (KOCH. Odprawa, w. 449–450): „Niechajże się ja … 
ninacz cudzego nie zapatrzam!”, a później (ibidem, w. 557–558): „Rzuć-
my się co napręcej […] / Wyprowadźmy tę pannę upracowaną!”); 
rzeczownik rana (vulnus): vulneris (jeszcze w wersie 847), vulneri 
(w. 848) i czasownik ranić vulneror (w. 849). Dla retorycznego efektu 
wprowadza tu poeta antytezy: sanari amorem odio, bona … mala; 
polyptotony: contrariis contraria, amorem amoris; wyrazy o podob-
nym brzmieniu, ale innym znaczeniu: salus… sola — paronomazja; 
nausea — wyraz grecki oznaczający właściwie chorobę morską oraz 
nudności nią spowodowane, i w takim znaczeniu najczęściej używany, 
por. CIC. Att. 5, 13, 1: navigavimus sine timore et sine nausea; u Mar-
cjalisa w znaczeniu ‘nuda’: MART. 4, 37, 9: cotidianam refice nauseam 
nummis („codzienną nudę rekompensuj mi pieniędzmi”; przekład IB). 
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w. 856–858 Quin, quicquid adversi uspiam in vita accidit, / Id tempore 
atque oblivione existimo / Solere sanari; […] / I owszem, cokolwiek 
przeciwnego zdarza się w życiu, uważam, że zwykle leczy to czas i za-
pomnienie — to mało zwięzłe wyrażenie znanej myśli, iż czas leczy 
rany. Por. KOCH. Treny XIX, w. 145: „Teraz, mistrzu, sam się lecz; czas 
doktór każdemu”; zob. też ibidem XVI, w. 41–44. 

w. 858–862 […] illa demendis malis / Constructa dicta, consilia, solacia 
/ Orationes, suasiones splendidae / Nugae merae sunt, quin, dolorem 
confricant / Potius et usque exasperant, quam leniunt / […] te nagro-
madzone w celu usunięcia nieszczęść słowa, porady, pocieszenia, mowy, 
wspaniałe zalecenia są czystymi błazeństwami, ba! nawet ból rozdraż-
niają i raczej ciągle pogarszają niż łagodzą — Jempsar podważa tu 
znaczenie wszystkich środków konsolacyjnych, twierdząc, że przy-
noszą one odwrotny efekt niż zwykło się sądzić; dicta, consilia, solacia, 
orationes, suasiones — tworzą retoryczną enumeratio; dość rzadki 
czasownik confrico, confricare oznacza właściwie „nacierać”, „wcie-
rać”, jak u Cycerona, por. CIC. Verr. 3, 62: cum interea Apronius caput 
atque os suum unguento confriceret („gdy tymczasem Aproniusz 
nacierał głowę i twarz swoją olejkiem”; przekład IB) czy Kolumelli, 
por. COLUM. 6, 12, 3: oleo et sale genua poplitesque et crura confricanda 
sunt („oliwą i solą trzeba nacierać kolana i golenie”; przekład IB). 
U Szymonowica wyrażenie dolorem confricant trzeba by rozumieć jako 
„rozdrażniają ból”, bo nie pozwalają o nim zapomnieć; solere 
sanari …  solacia … suasiones splendidae — aliteracja spółgłoski s.  

w. 863–866 Porro methodum tempus hanc medendi habet: / Praesentia 
mala instantibus, vetera novis / Excludit, interdum gravia minoribus, / 
Gravioribus minora saepe pensitans / Z kolei czas ma taką metodę 
leczenia: obecne nieszczęścia usuwa tymi, co dopiero grożą, dawne no-
wymi, niekiedy ciężkie lżejszymi, a często lżejsze równoważąc ciężkimi 
— to nawiązanie do myśli, że życie ludzkie jest pasmem niekończących 
się nieszczęść i cierpień. Tu wyraźny podział nieszczęść (mala) na te, 
które są praesentia, które były — vetera i które nadchodzą — instantia. 
Por. też KOCH. Treny XIX, w. 149–154: „A czas co ma za fortel? Daw-
niejsze świeżymi / Przypadkami wybija, czasem weselszymi, / Czasem 
też z tejże miary; co człowiek z baczeniem / Pierwej, niż przyjdzie, 
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widzi i takim myśleniem / Przeszłych rzeczy nie wściąga, przyszłych 
upatruje / I serce na oboję fortunę gotuje”; vetera novis, gravia mino-
ribus — antytezy; gravia gravioribus, minoribus minora — poly-
ptotony; methodus — wyraz pochodzenia greckiego od μέθοδος.  

w. 867–871 Magno velut mari: minorem grandior / Fluctus quatit nec 
pausa tranquillo datur. / Qui stare contra cautis in morem quiit / 
Dorsoque fluctus oblatrantes dispulit, / Hunc strenuum, hunc fortem 
puta. […] / Jak na wielkim morzu: mniejszą uderza większa fala i nie 
ma przerwy dla ciszy. Kto zdołał stanąć naprzeciw jak skała i odbił od 
swych pleców huczące fale, tego uznaj za silnego, tego za dzielnego. […] 
— Szymonowic posłużył się tu bardzo lubianą w starożytności maryni-
styczną ornamentyką, przyrównując życie ludzkie do wielkiego morza, 
nieszczęścia i kłopoty do fal większych i mniejszych, człowieka zaś, 
który im się dzielnie przeciwstawia, do skały. Por. TIB. II 4, 8–10: quam 
mallem in gelidis montibus esse lapis, / stare vel insanis cautes obnoxia 
ventis, / naufraga quam vasti tunderet unda maris! („Ileż wolałbym 
w górach mroźnych być kamieniem / Albo — uległą wichrom rozsza-
lałym skałą, / Którą, wraża okrętom, morska fala chłoszcze”; przekład 
A. Arndt). Człowiek-skała u Szymonowica przypomina ideał stoic-
kiego mędrca — nie mogą go dotknąć ani złamać żadne przeciwności 
losu. Do twardej skały porównuje niedającego się złamać Hippolyta 
piastunka w Fedrze Seneki (SEN. Phaedr., w. 580–582): Ut dura cautes 
undique intractabilis / resistit undis et lacessentes aquas / longe remittit, 
verba sic spernit mea („Jak twarda skała zewsząd niedostępna / Od-
piera wód natarcie i hen w dal odtrąca / Bijące fale — tak on słowa me 
odrzuca”; przekład A. Świderkówna). W sztuce Macropediusa Aegla 
nazywa Józefa twardszym od Kaukazu, czyli od skał Kaukazu (MACR., 
k. B5r): Ah, dure Ioseph, Caucasoque durior, / Cuius cor haud emolliunt 
ullae preces („Ach, nieczuły Józefie, twardszy od Kaukazu skały, twego 
serca nie zmiękczają żadne prośby”; przekład IB), podobnie Zefira 
w Historia sacra Ioseph (DIETHER, k. D5r): Rogo […] ut mollescat tuum 
cor saxeum („Błagam […], by zmiękło twe twarde jak ze skały serce”; 
przekład IB) i Seraphim w sztuce Balticusa (BALT., k. C3r): durior caute 
horrida („twardszy od strasznej skały”; przekład IB); bardzo ciekawy 
metaforyczny epitet oblatrantes (dosł. szczekające, ujadające) odnosi 
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się tu do fal (fluctus). O „szczekaniu fal” pisze Akcjusz, zob. fragmenty 
tragedii Phinidae (ACC. Trag. 573–574 W): Hac ubi curvo litore latratu 
/ unda sub undis labunda sonit („Gdy na stromym brzegu fala 
dźwięczy ujadaniem wydobywając się spod innych fal”; przekład IB). 
Por. też VERG. Aen. VII 586–590: ille velut pelagi rupes immota resistit, 
/ ut pelagi rupes magno veniente fragore, / quae sese multis circum 
latrantibus undis / mole tenet; scopuli nequiquam et spumea circum / 
saxa fremunt laterique inlisa refunditur alga („On, jak śród morza 
skała niewzruszony, / Odmawia, jak ta skała, co w łomocie / Wód 
rozbryzganych, w ich naporze, w kłębie / Fal szczekających wściekle, 
twardą bryłą / Zakorzeniona stoi: nic że w okrąg / Jęczą urwiska, drżą 
spienione głazy / I że z jej zbocza oderwane ziele / Wiruje w toni”; 
przekład Z. Kubiak). Por. obj. do w. 1286–1291; magno … mari mino-
rem — aliteracja spółgłoski m; hunc strenuum, hunc fortem — ana-
foryczne powtórzenie zaimka hunc; pausa — wyraz pochodzenia 
greckiego od παῦσις, w łacinie dość rzadki.871 

w. 871–876 […]. Pars plurima / Hominum, ubi quid praeter volunta-
tem accidit, / Quasi pueri parvi: caducum sicubi / Offendimus pedem, 
lapidem, ubi offendimus, / Pugno insequimur, a quo ilico fugiendum 
erat. / Mala namque, quo magis teruntur, magis olent / Większość 
z nas, gdy dzieje się coś wbrew naszej woli, jest jak małe dzieci: kiedy to 
trochę urażą małą stopę, gdy natrafią na kamień, rzucają się z pięścia-
mi na to, od czego należało natychmiast uciekać. Zło bowiem, im bar-
dziej się je atakuje, tym bardziej cuchnie — przykład dziecka i kamie-
nia ma dowieść, że nie warto rozpamiętywać tego, co sprawia ból. 
Odrobinę podobny motyw u Pakuwiusza w Armorum iudicium (Trag. 
47–48), pies atakuje tu kamień, a nie tego, kto kamieniem rzucił; pars 
plurima … praeter … pueri parvi … pedem — aliteracja spółgłoski p; 
powtórzenie czasownika offendimus na początku i na końcu wersu; 
anaforyczne powtórzenie przysłówka magis. 

w. 877–885 Prudentiam tantam tuam, domina, utinam / Meis quoque 
usurpare in adversis sciam. / Bene habet vetus dictum: ad bonum vix 
transitum / Dari, nisi ex malo, albaque colorem ex nigris / Assumere 
atque adeo cadere summos viros / Plerumque prodest, ut facem mino-
ribus / Praeluceant surgendi, eandem quum cadant / Lapsi ruinam. Ut 
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vel tuo exemplo mihi / Promptum sit esse cautiorem in posterum! / 
Pani, obym tę twoją wielką roztropność umiała zastosować także w mo-
ich przeciwnościach losu. Rację ma stare przysłowie: droga do dobra 
prowadzi tylko ze zła i to, co jest białe, przejmuje kolor z czarnego 
i pożyteczne jest, że znakomici mężowie upadają, aby zapalić pochodnię 
do podnoszenia się z nieszczęść mniejszym, gdyby ci z kolei upadli, 
staczając się w tę samą klęskę. Oby mnie na twoim przykładzie było 
łatwo być ostrożniejszą na przyszłość! — chór wyraża podziw dla roz-
tropności pani. Pragnie, by Jempsar była przykładem do naśladowa-
nia, a jej los wskazówką, jak w podobnej sytuacji można podźwignąć 
się z nieszczęść. To nierzadka sytuacja w dramacie, że chór pragnie 
czerpać nauki od bohatera i zastosować jego postawę wobec przeciw-
ności. Por. obj. do w. 555; motyw exemplum, które wielcy winni do-
starczać małym tak, aby ci drudzy mieli odpowiednie wzory do na-
śladowania (zgodnie z zasadą przykład idzie z góry) wprowadzony tu 
został poprzez metaforę „pochodni (fax) podnoszenia się z nieszczęść”, 
którą znakomitsi urodzeniem zapalają dla tych mniejszych. Metafo-
ryczne przekazywanie pochodni jak w biegu sztafetowym z pochod-
niami w Atenach zob. np. VARRO, Rust. III 16, 9: Sed, o Merula, Axius 
noster ne, dum haec audit physica, macescat, quod de fructu nihil dixi, 
nunc cursu lampada tibi trado („Ale żeby nasz Aksjusz, Merulo, słu-
chając tych wywodów przyrodniczych, nie opadł z sił, gdyż nic nie 
powiedziałem o dochodzie, tobie teraz przekazuję pochodnię w bie-
gu”; przekład I. Mikołajczyk); fax „pochodnia” jako wzór, inspiracja, 
zob. OV. Pont. I 7, 27–28; por. też lumen LUCR. III 1–2 oraz fragment 
z Enniusza przytoczony przez Cycerona (zob. De off. I 51): Homo, qui 
erranti comiter monstrat viam, / Quasi lumen de suo lumine accendat, 
facit. / Nihilo minus ipsi lucet, cum illi accenderit („Człek wskazujący 
uprzejmie drogę zbłąkanemu / Tak czyni, jakby z lampy swojej dał ko-
muś płomienia. / Lampa świeci mu nadal, choć ognia użyczył dru-
giemu”; przekład W. Kornatowski); alba … assumere atque adeo — 
aliteracja samogłoski a; plerumque, prodest … praeluceat — aliteracja 
spółgłoski p; kontrasty bonum — malum, alba — nigra. 885 

w. 886–898 Dialog Jempsar i chóru znów nabiera tempa (stycho-
mytia). Bohaterka wpada w rozpacz, że ma być przykładem najgorszej 
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hańby, co uwypuklił poeta podwojeniem (geminatio) wykrzyknika 
tragicznego heu. Na tym obszarze tekstu kwestie i repliki mają naj-
częściej długość jednego wiersza. Interlokutorki przejmują od siebie 
wyrazy: pessimae / pessimum, ad optimum / optimum, segregem / se-
greges, perpetim / perpetim, morbos / morbis, in bonis / bonum est / 
bonum est / bonum, ex malo / ex malo, artis / arte. W ramy stycho-
mytii włącza Szymonowic retoryczne sentencje: Nil perpetim in vita 
datur mortalibus („Nic stałego w życiu nie jest dane śmiertelnikom”), 
Minus bonum est, origo cuius ex malo („Mniejszym dobrem jest to, co 
początek bierze ze zła”); aliteracje heu, heu … hanc, strata sanitatem 
segreges; polyptotony: ego / me, morbos / morbis; derywacje: segregem / 
segreges; perpetim to bardzo rzadko używany przysłówek od przy-
miotnika perpes, perpetis (odpowiadającego znaczeniowo przymiotni-
kowi perpetuus), lubianego przez dawnych rzymskich poetów — 
Plauta czy Pakuwiusza. Por. obj. do w. 118–132 i 479–535. 

w. 899–905 Gratis vel ingratis, ferenda sors tamen / Cuique sua. Quae, 
si bona sit, amplexanda, sin / Mala, arte corrigenda. Tum quam maxi-
me / Id cogitandum neminem soli sibi / Natum esse, sed vel ipsum in 
alios iugiter / Spectare, vel spectari ab aliis mutuum / Vitamque non 
nisi aemulando vivier / Chętnie lub niechętnie, każdy jednak musi swój 
los znosić. Ten, jeśli jest dobry, trzeba z miłością przyjąć, jeśli zły, trzeba 
sposobem poprawić. Wówczas jak najwięcej o tym należy myśleć, że nikt 
tylko dla siebie się nie urodził, lecz albo sam ciągle na innych spogląda, 
albo odwrotnie — przez innych jest oglądany i przeżywa życie jako 
współzawodnik — chór, popadając w sentencjonalno-filozoficzny na-
strój, próbuje przekonać Jempsar, iż każdy musi znosić swój los (feren-
da sors tamen cuique sua) bez względu na to, czy przypadł mu 
w udziale dobry, czy zły. Podobna myśl u Cycerona (CIC. Fam. V 16, 2): 
homines nos ut esse meminerimus ea lege natos ut omnibus telis for-
tunae proposita sit vita nostra („pamiętajmy, że my ludzie zrodziliśmy 
się na takich prawach, iż nasze życie zostało wystawione na wszelkie 
pociski losu”; przekład IB); u Seneki słynne zdanie (SEN. Epist. 107, 11): 
ducunt volentem fata, nolentem trahunt („losy prowadzą chcącego, 
niechcącego ciągną”; przekład IB). Zob. też: TER. Adelph., w. 737–741; 
Cons. ad LIV. 357 nn.; VERG. Aen V 709–710; HOR. Carm. I 24; I 28; II 3; 
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PROP. III 18, 21; KOCH. Treny XIX, w. 111–114. Powraca tu także problem 
tego, że człowiek żyje wśród ludzi i nie rodzi się tylko dla siebie (zob. 
CIC. De off. I 7, 22: non nobis solum nati sumus („przyszliśmy na świat 
nie tylko dla siebie”; przekład W. Kornatowski), lecz ogląda się na 
innych, wzoruje się i sam stanowi jakiś przykład. Por. PLAT. Politeia II 
369 B; gratis vel ingratis, bona / mala — antytetyczne zestawienia 
wyrazów; spectare / spectari — derivatio; vitam vivier — figura etymo-
logica; vivier — archaiczny infinitivus od czasownika vivo, vivere, za-
miast klasycznej formy vivi.905 

w. 906–912 Ergo magistra quando virtute gradimur, / Non minus in 
alios benefici quam in nos sumus, / Exemplar ad nostrum seipsos qui 
exigunt. / Sin’ cespitare quandoque in vitium obtigit, / Nulla mora ra-
piendus ilico gradus / Ex labe formandusque rectam ad regulam, / Ne 
ceteros nostram vicem labi accidat / Przeto gdy kroczymy pod przewod-
nictwem cnoty, nie mniej niż wobec siebie jesteśmy dobroczyńcami 
wobec innych, którzy za naszym przykładem kształtują samych siebie. 
I jeśli kiedyś zdarzyło się popełnić błąd, bezzwłocznie powinien być 
poczyniony krok ku wyjściu z klęski i ukształtowany wedle słusznej 
reguły, aby nie zdarzyło się, że inni z kolei weń popadną jak my — 
Szymonowic, idąc może za poglądami stoików, którzy przyznawali 
cnocie największą wartość i uznawali virtus za jedyną gwarancję 
szczęśliwego życia, wkłada w usta choreutek przekonanie, że człowiek, 
obierając cnotę za swą przewodniczkę, jest dobroczyńcą wobec siebie 
samego i wobec tych, co uczą się na jego przykładzie. Naturalnym roz-
wiązaniem jest próba podźwignięcia się z upadku ze względu na in-
nych, by nikomu więcej nie przydarzyło się to samo; cespito, cespitare 
(lub caespito, -are) — bardzo rzadki czasownik, nieodnotowany 
w Słowniku łacińsko-polskim M. Plezi, oznacza ‘potykać się’, ‘wahać 
się’, ale i ‘mylić się’, ‘popełniać błędy’. 

w. 913–915 Esto, siquidem ita reris, exemplum ut aliis / Dem, dabitur 
exemplum palamque docebitur, / Quantum malum in vita sumus nos 
feminae / Niech będzie, jeśli rzeczywiście tak uważasz, że mam dać 
przykład innym, dam przykład i jawnie pouczę, jakim złem jesteśmy 
w życiu my, kobiety — Jempsar w tym punkcie dramatu wyraźnie traci 
cierpliwość i postanawia dać zupełnie inny przykład — kobiecego zła 
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i przewrotności. Prawdopodobnie o włączeniu tego fragmentu do 
sztuki zadecydowała nieodparta chęć wykorzystania w łacińskim 
tekście słynnej z Eurypidesowego Hippolyta filipiki przeciw kobietom. 
Badacze sugerują, że Szymonowic za kobietami nie przepadał, stąd ta 
ostra krytyka (zob. np. HECK, s. 277). Od tej chwili Jempsar, myśląca 
początkowo o rodzinie, własnej dobrej sławie, pragnąca raczej śmierci 
niż spełnienia, przeistacza się w nieobliczalną kobietę o dzikim tempe-
ramencie; anaforyczne powtórzenie rzeczownika exemplum; dem / 
dabitur — derivatio; dem, dabitur … docebimur — aliteracja spółgłoski 
d; exemplum dem / dabitur exemplum — chiazm.915 

w. 916–924 Wersy te zawierają stychomytię między Jempsar i chórem. 
Chór reaguje na stwierdzenie pani, iż kobiety są złem, kategorycznym 
sprzeciwem (Jempsar siebie samą także zaliczyła do owych złych istot, 
skoro użyła 1 osoby pluralis: sumus, w. 915), i próbuje przekonać boha-
terkę, że powinna przełamać tę stereotypową opinię o kobietach oraz 
zweryfikować własną niską samoocenę; w stychomytii interlokutorki 
znów chwytają się za słówka: dicimur / dicimur, compendi / compendi, 
operują kontrastem i antytezą: malum / bonum, summa / ima; ligo, 
ligo, malae / malae — geminatio; hau — zob. obj. do w. 773–774; face 
— archaiczny imperativus czasownika facio, facere (por. obj. do 
w. 756–760); bardzo rzadko używany czasownik compendo, compen-
dere, por. VARRO, Ling. 5, 183; PLAUT. Bacch., w. 184; IDEM, Capt., w. 965.  

w. 925–929 CHORUS: Malas quidem haud nego, sed in quibus boni / Pars 
maior, in simplo malae, in duplo bonae. / IEMPSAR: Hau, parce, quaeso, 
talibus falsiloquiis. / Nos ad duplum! In simplo malae! Imo in centuplo, / 
Si conferantur commodis incommoda / CHÓR: Nie przeczę, że złe, lecz 
w nich większa część dobra, w jednej części złe, w dwukrotnie większej 
dobre. JEMPSAR: Ach oszczędź, proszę, tych kłamstw. My w dwukrotnie 
większej?! W jednej części złe?! W stu! jeśliby zestawiać zalety z wadami 
… — scena trochę komiczna, gdyż kobiety kłócą się, jaka część dobra, 
a jaka zła w nich tkwi. Szymonowic próbuje tu oddać stan ducha 
Jempsar: bohaterka przemawia w furii, powtarza się, urywając myśl. 
Poeta wprowadza antytetyczne zestawienia wyrazów: malae / bonae, 
commodis / incommoda; polyptotony: malas / malae, boni / bonae; 
zaklinanie (obsecratio): parce, quaeso; hiperbolę: in centuplo; falsi-
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loquium — wyraz używany na oznaczenie kłamstwa wyłącznie przez 
pisarzy chrześcijańskich. 

w. 930–936 Nos iurgiosae, taediosae, male habitae, / Male domitae, 
incicura, inexpedita gens, / Molesta, suspiciosa, fallax, pervicax, / Flu-
xae fidei, lubrici animi, oris levis; / Contentiosae, sumptuosae, prodigae, 
/ Saepe impudicae, saepe vendulae tori, / Ut cetera sileam. […] / Jes-
teśmy kłótliwe, wstrętne, nieułożone, nieposkromione, ród dziki, trudny, 
przykry, podejrzliwy, zdradliwy, uparty, o chwiejnej wierności, zwodni-
czej duszy, płochej mowie; szukające zwady, marnotrawne, rozrzutne, 
często bezwstydne, często sprzedawczynie małżeńskiego łoża, że o reszcie 
zmilczę — od wersu 930 Jempsar przystępuje do krytyki kobiecego 
rodu. „Filipikę” przeciw kobietom wygłasza też oczywiście Hippolyt 
w tragedii Eurypidesa (EURIP. Hipp., w. 616–668) oraz w Fedrze Seneki 
(SEN. Phaedr., w. 559 nn.). Szymonowic przynajmniej w tej partii sztuki 
inaczej — ostre słowa pod adresem kobiet powierza…  kobiecie, która 
w długiej enumeratio wymienia przywary charakterrystyczne dla płci 
pięknej (por. PLAUT. Poen., w. 210–232, gdzie kobiecą skłonność do 
upiększania się krytykuje dziewczyna — Adelfazjum). Ten katalog 
kobiecych wad nie ma odpowiednika u Eurypidesa czy u Seneki, naj-
bardziej może przypomina słynną satyrę na kobiety Semonidesa 
z Samos, gdzie kolejne typy niewiast kojarzonych ze zwierzętami (świ-
nią, lisicą, suką, oślicą, łasicą, klaczą, małpą, pszczołą) i żywiołami 
(ziemią i morzem) są po prostu wyliczane. Por. też Aulularię Plauta, 
w której rzymski komediopisarz nie wyszczególnia wprawdzie przywar 
niewieścich, ale by napiętnować skłonność pań do zbytku, wylicza cały 
szereg rzeczy kupowanych przez kobiety (por. obj. do w. 739–747). 
Antykobiece treści znaleźć też można w sztuce Andreasa Diethera. 
Problem ten roztrząsa Józef w swym monologu (k. E1v): Sed nil ita 
acerbum et noxium, ut mulier mala / Quod etiam testatur quaedam 
mala, inquiens: / Sumus quidem, quales sumus nos feminae, / Neque 
enim malae ausim dicere […] („Nic nie jest tak straszne i szkodliwe, 
jak zła kobieta, co poświadcza pewna niegodziwa przedstawicielka 
tego rodu, mówiąc: ‘my, kobiety jesteśmy, jakie jesteśmy, nie ośmie-
liłabym się jednak powiedzieć, że jesteśmy złe’; przekład IB). Już po 
próbie kuszenia młodzieńca przez Putyfarową Józef głośno narzeka na 
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kobiecą zuchwałość (DIETHER, k. E2v): O feminam procacem, o mulieris 
scelus / Incredibile et inauditum, o libidinem / Indomitam, o audaciam 
praecipitem feminae / Non timuisti Deum malorum vindicem („O zu-
chwała kobieto, o niewiarygodna i niesłychana zbrodnio kobiety, 
o żądzo nieujarzmiona, o kobieca szalona śmiałości, nie bałaś się 
nawet Boga — mściciela zła”; przekład IB). U Szymonowica kunsztow-
na enumeracja wad kobiecych: rozpoczął poeta od epitetów w no-
minativus pluralis, odnoszących się do zaimka pierwszej osoby nos 
i domyślnego rzeczownika feminae (iurgiosae, taediosae, male habitae, 
male domitae); charakteryzując ród kobiecy, kolejnych sześć epitetów 
przydzielił rzeczownikowi gens (incicura, inexpedita, molesta, suspi-
ciosa, fallax, pervicax), następne trzy określenia użyte w genetivus 
qualitatis odnoszą się znów do rodu, tylko że stanowią połączenie 
rzeczowników z przymiotnikami (fluxae fidei, lubrici animi, oris levis), 
całość enumeracji zamykają (tak jak na początku) przymiotniki, które 
stanowią określenia domyślnego rzeczownika feminae (contentiosae, 
sumptuosae, prodigae, impudicae, vendulae tori); incicura — bardzo 
rzadko używany przymiotnik, odmieniony przez Szymonowica we-
dług wzoru deklinacji II, u starego scenika Pakuwiusza przynależy do 
III deklinacji (incicur, incicoris), zob. PACUV. Trag. 386: reprime incico-
rem iracundiam („powściągnij dziki gniew”; przekład IB).  

w. 936–939 […] Istud unicum bonum / Agnosco nostrum: liberorum 
quod sumus / Matres domusque posteris producimus / To jedno dobro 
nasze znam: jesteśmy matkami dla dzieci i przedłużamy rody wszystkim 
pokoleniom — Jempsar za jedyną cechę pozytywną kobiet uznaje ich 
zdolność do bycia matkami. W dalszej części dialogu — wzorowanej 
już na Hippolycie Eurypidesa — wyrazi całkiem odmienny pogląd 
(zob. Castus, w. 948–954). 

w. 939–943 Quanquam, quod ante dixti, inesse in omnibus / Non do, 
tamen vel insit, istud unicum, / Quod deinde nostrum agnoscis, omnes 
noxias / Illas lepore proprio praeponderat, / In vita enim nil liberis 
iucundius / Chociaż nie zgadzam się, że to, co wcześniej powiedziałaś, 
tkwi we wszystkich, jednak choćby tkwiło, to owo jedyne nasze dobro, 
które znasz, przeważyło wszystkie te przewinienia własnym wdziękiem, 
w życiu bowiem nic nie jest milsze od dzieci — chór uważa, że nie 
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można tak negatywnie oceniać wszystkich kobiet, z Jempsar zgadza się 
natomiast w kwestii wielkiej wartości macierzyństwa. Por. PLAUT. 
Miles, w. 677–683. Inne poglądy reprezentują choreutki w Medei 
Eurypidesa, uznając ludzi nie mających dzieci za szczęśliwszych od 
tych, którzy je posiadają. Potomstwo dostarcza bowiem wielu trosk 
i cierpień rodzicom, a najstraszniejsza jest śmierć dziecka (EURIP. Me-
dea, w. 1090–1115); inesse / insit — derivatio; inesse in … insit istud — 
aliteracja samogłoski i; in omnibus … istud unicum — antyteza; omni-
bus / omnes — polyptoton; dixti — synkopowana forma perfectum dla 
2 osoby liczby pojedynczej zamiast dixisti.943 

w. 944–975 Wersy te zawierają właściwą „filipikę” pod adresem kobiet. 
Szymonowic wzoruje się tu oczywiście na Hippolycie Eurypidesa (zob. 
EURIP. Hipp., w. 616 i nn.). Choć formalnie bohater greckiej sztuki 
zwraca się w apostrofie do Dzeusa (ibidem, w. 616–617): Ὦ Ζεῦ, τί δὴ 
κίβδηλον ἀνθρώποις κακόν / γυναῖκας ἐς φῶς ἡλίου κατῴκισας („Dzeu-
sie, dlaczegóż tę plagę fałszywą / — kobiety — na świat słoneczny ze-
słałeś?”; przekład J. Łanowski), adresatką jego mowy jest piastunka 
Fedry. U Szymonowica Jempsar kieruje krytykę kobiet do chóru egip-
skich panien.  

w. 944–947 Haec illecebra nempe fallax liberum / Necessitatem per-
ferendi maximi / Incommodi imposuit viris nosque improbam / Mer-
cem parandam suasit in certum malum / Ten zwodniczy powab dzieci 
nałożył na mężczyzn konieczność znoszenia największej niewygody 
i doradził pozyskiwać nas — zły towar — na pewną zgubę — zwod-
niczej pokusie posiadania dzieci przeciwstawia Szymonowic zło (anty-
teza), dzięki któremu można owo potomstwo mieć — kobietę. Wyraz 
illecebra — „ponęta”, „powab”, „pokusa” lubiany i często używany był 
przez Plauta, por. PLAUT. Men., w. 354–355: […] munditia / illecebra 
animost amantum („Wszak wykwintność jest przynętą dla naszych 
kochanków”; przekład G. Przychocki); IDEM, Asin., w. 151: Atque eccam 
inlecebra exit tandem […] („W końcu nadciąga ta pokusa”; przekład 
IB), występuje też u pisarzy chrześcijańskich; incommodi imposuit 
… improbam — aliteracja samogłoski i.  
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w. 948–954 Ast seminari si hominum oportuit genus, / Cis feminarum 
usum fuisset id utinam. / Praestiterat immortalium templis deum / 
Tantum aut chalybis, aut aeris, auri aut divitis / Inferre, quantum 
quisque deprimeret puer, / Atque ita propagem liberum emptam tollere 
/ Domosque colere liberas sine feminis / A jeśli już należałoby mnożyć 
ród ludzki, oby to odbywało się bez udziału kobiet. Lepiej byłoby wnosić 
do świątyni bogów nieśmiertelnych tyle albo stali, albo spiżu, albo 
kosztownego złota, ile ważyłoby dziecko, i odbierać tak nabyty szczep 
dzieci, a zamieszkiwać domy wolne od kobiet — myśl, że ludzie po-
winni rozmnażać się jakoś inaczej, bez udziału kobiet, pojawia się 
w Medei Eurypidesa w kwestii Jazona (EURIP. Med., w. 573–575): […] 
χρῆν ἄρ’ ἄλλοθέν ποθεν βροτοὺς / παῖδας τεκνοῦσθαι, θῆλυ δ’οὐκ 
εἶναι γένος· / χοὕτως ἂν οὐκ ἦν οὐδὲν ἀνθρώποις κακόν („Ludzie win-
ni / dzieci mieć jakoś inaczej, bez kobiet, / wtedy by żadnych nie 
zaznali nieszczęść”; przekład J. Łanowski). W Hippolycie idzie grecki 
tragediopisarz jeszcze dalej i proponuje konkretne rozwiązanie — 
możliwość kupowania siewu dzieci w świątyni za złoto czy inne krusz-
ce (EURIP. Hipp., w. 618–624): Εἰ γὰρ βρότειον ἤθελες σπεῖραι γένος, / 
οὐκ ἐκ γυναικῶν χρῆν παρασχέσθαι τόδε, / ἀλλ’ ἀντιθέντας σοῖσιν ἐν 
ναοῖς βροτούς / ἢ χρυσὸν ἢ σίδηρον ἢ χαλκοῦ βάρος / παίδων πρίασ-
θαι σπέρμα, τοῦ τιμήματος / τῆς ἀξίας ἕκαστον, ἐν δὲ δώμασιν / ναίειν 
ἐλευθέροισι θηλειῶν ἄτερ („Bo jeśliś pragnął plenić ród śmiertelnych, / 
było to czynić nie z pomocą kobiet, / lecz ludzie winni do twoich 
przybytków / przynosić złoto, srebro, brąz, a za to / kupować sobie 
siew dzieci — za cenę / godziwą każdy, i żyć w swoich domach, / 
wolnych od wszelkiej kobiecej istoty”; przekład J. Łanowski). Szy-
monowic naśladuje ten drugi wzór. Słownictwo czerpie poeta ze świata 
roślin: czasownik semino, seminare znaczy „siać”; propago to właściwie 
„odrośl”, „odkład” najczęściej winnej latorośli; chalybs, chalybis — stal, 
wyraz grecki, odpowiednik Eurypidesowego χαλκός; aeris auri i libe-
rum liberas — paronomazje. 

w. 955–956 Quum pestis huius in domum introductio / Vel inchoatur 
magno opum dispendio / jako że wprowadzenie do domu tej zarazy 
skutkuje już choćby wielką stratą majątku — por. EURIP. Hipp., w. 625–
626: Νῦν δ’ἐς δόμους μὲν πρῶτον ἄξεσθαι κακόν / μέλλοντες ὄλβον 
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δομάτων ἐκτίνομεν („A teraz zanim w dom wniesiemy plagę, / już roz-
trwaniamy majątek domowy”; przekład J. Łanowski); domos … do-
mum — polyptoton. 

w. 957–960 Quin ipse (quod nos haud bonas liquido arguit) / Qui 
protulit, qui aluit pater, procul suis / Ex aedibus domum in alienam 
segregat / Additque dotem, ableget abs se ut modo malum / Ba, nawet 
sam ojciec (co jasno dowodzi, że nie jesteśmy dobre), który spłodził, 
który żywił, oddala córkę ze swojego do obcego domu i dodaje posag, 
aby tylko odsunąć od siebie zło — pogląd, iż ojciec pozbywa się córki 
z domu i nawet dodaje posag, jest Eurypidesowy (EURIP. Hipp., w. 627–
629): Τούτῳ δὲ δῆλον ὡς γυνὴ κακὸν μέγα· / προσθεὶς γὰρ ὁ σπείρας 
τε καὶ θρέψας πατήρ / φερνὰς ἀπῴκισ’, ὡς ἀπαλλαχθῇ κακοῦ („A oto 
dowód, że kobieta plagą: / ojciec, ten, który spłodził i wychował, / daje 
ją z wianem z domu, by się pozbyć”; przekład J. Łanowski); anafo-
ryczne powtórzenie zaimka qui; protulit … pater procus — aliteracja 
spółgłoski p; alienam … additque … adlegat abs … ast — aliteracja 
samogłoski a. 

w. 961–964 Ast qui potitus est sibi immitem feram, / Laetatur usque, 
quando statuae pessimae / Pulcherrimum ornatum apparat peplaque 
genus / Omne coëmit, lapidans peculium domus / Tymczasem ten, który 
zdobył dla siebie dziką bestię, cieszy się, kiedy przygotowuje najpiękniej-
szy strój dla najgorszej istoty i skupuje peplosy oraz wszystkie rodzaje 
ubiorów, zatracając majątek domu — wers niemal powtórzony za 
Eurypidesem, por. EURIP. Hipp., w. 630–633: Ὁ δ’ αὖ λαβὼν ἀτηρὸν ἐς 
δόμους φυτόν / γέγηθε κόσμον προστιθεὶς ἀγάλματι / καλὸν κακίστῳ 
καὶ πέπλοισιν ἐκπονεῖ / δύστηνος, ὄλβον δωμάτων ὑπεξελών („ten, co 
ją pojął, klęskę w dom wprowadził, / cieszy się jeszcze, ten zły posąg 
zdobiąc / i klejnotami, i przepysznym strojem, / nieszczęśnik — trwoni 
majątek domowy”; przekład J. Łanowski). Szymonowic do pejora-
tywnego określenia „zguba” (pestis, w. 955) dodaje jeszcze fera — 
„dzikie zwierzę”, por. np. określenia Medei u Seneki (SEN. Med., 
w. 673: furens; w. 849: cruenta maenas; w. 863: tigris; w. 1018: infesta); 
statua oznacza posąg, rzeźbę (sens: mąż kupuje dla najgorszej żony 
stroje, zamieniając swój majątek w kamień, czyli wyniszczając go); 
pessimae pulcherrimum — kontrastowe zestawienie przymiotników 
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w superlatywie; se … sibi — polyptoton; pessimae pulcherrimum … 
pepla — aliteracja spółgłoski p; peplum — wyraz grecki, mąż nabywa 
dla żony greckie wykwintne szaty; peculium pochodzi od rzeczownika 
pecu — bydło, trzoda, oznacza w pierwszej kolejności majątek skła-
dający się z bydła.964  

w. 965–970 Nec iam facultas segregandi, affinium / Clarorum enim 
ergo fert vel ingratum torum. / Aut si propinqui futiles, uxor proba, / 
Tum pensat infortunium bono opprimens. / Carere utroque aptissi-
mum, aut ducenda si / Erit uxor, insulsa et stolida ducenda erit / I już 
nie ma możliwości oddalenia jej, więc ze względu na sławnych krew-
nych znosi nawet niemiłe łoże. Albo jeśli krewni są nikczemni, uczciwa 
żona równoważy nieszczęście, przezwyciężając je dobrem. Najbardziej 
właściwą rzeczą jest nie posiadać jednego i drugiego, a jeśli trzeba bę-
dzie pojąć żonę, należy wziąć nudną i głupią — passus o różnych 
sytuacjach, na jakie może natrafić małżonek (dobra rodzina, ale zła 
żona, uczciwa żona ze złej rodziny), z konkluzją, że najlepiej posiadać 
głupią żonę, przeniósł Szymonowic z Hippolyta, zob. EURIP. Hipp., 
w. 634–639:  Ἔχει δ’ἀνάγκην, ὥστε κηδεύσας καλοῖς / γαμβροῖσι χαί-
ρων σῴζεται πικρὸν λέχος, / ἢ χρηστὰ, λέκτρα, πενθεροὺς δ’ ἀνωφε-
λεῖς / λαβὼν πιέζει τἀγαθῷ τὸ δυστυχές. / Ῥᾷστον δ’ ὅτῳ τὸ μηδέν, 
ἀλλ’ ἀνωφελής / εὐηβίᾳ κατ’ οἶκον ἵδρυται γυνή („Musi koniecznie, 
jeżeli się zwiąże / z dobrą rodziną, wchodzić w przykre łoże, / 
a w dobrym związku weźmie kiepskich teściów / i tak tę korzyść zdła-
wi niepomyślność. / Najlepiej temu, któremu przypadło / nic: głupia 
żona i bezużyteczna”; przekład J. Łanowski). Gerundium segregandi 
nie ma dopełnienia, chodzi tu oczywiście o oddalenie żony; wyrazy 
zestawione antytetycznie futiles / proba, infortunium bono; powtórze-
nie czasownika w tej samej formie i konstrukcji składniowej: ducenda 
si erit …  ducenda erit.  

w. 971–975 Solertem ego odi feminam neque approbo, / Quae sapiat 
ultra muliebrem sapientiam. / Vafritiem enim facilius ingenerat Venus 
/ Sapientibus, stolidis stoliditas ipsa pro / Sapientia et custodia est. […] 
/ Nienawidzę kobiety bogatej w pomysły i nie popieram tej, która jest 
mądra ponad kobiecą mądrość. Wenus bowiem spryt łatwiej zaszczepia 
mądrym, głupim sama głupota wystarcza zamiast przezorności i rozu-
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mu — wersy tłumaczone z Hippolyta, jedynie grecką Kyprydę zastąpił 
Szymonowic rzymską Wenus, por. EURIP. Hipp., w. 640–644: Σοφὴν 
δὲ μισῶ· μὴ γὰρ ἔν γ’ἐμοῖς δόμοις / εἴη φρονοῦσα πλεῖον ἢ γυναῖκα 
χρή. / Τὸ γὰρ κακοῦργον μᾶλλον ἐντίκτει Κύπρις / ἐν ταῖς σοφαῖσιν· 
ἡ δ’ἀμήχανος γυνή / γνώμῃ βραχείᾳ μορίαν ἀφῃρέθη („Nie cierpię mą-
drej — niechaj w moim domu / nie będzie żony nad swą płeć 
mądrzejszej! / Większą przewrotność zwykła kłaść Kyprida / w sercach 
tych mądrych, a kobiety głupiej / jej krótki rozum broni przed zbłą-
kaniem”; przekład J. Łanowski). Przekonanie, że kobieta mądra i prze-
biegła jest bardziej skłonna do występku i planowania niegodziwości 
wyraża też Eurypides w Medei, gdzie owa mądrość głównej bohaterki 
budzi strach, por. słowa Kreona (EURIP. Med., w. 284–285): συμβάλ-
λεται δὲ πολλὰ τοῦδε δείματος· / σοφὴ πέφυκας καὶ κακῶν πολλῶν 
ἴδρις („[…] Na mój strach się składa / wiele: boś mądra i zbrodni 
świadoma”; przekład J. Łanowski); sapiat … sapientibus — derivatio; 
sapientibus … sapientia, stolidis stoliditas — polyptotony; antytetyczne 
zestawienia wyrazów: sapientibus … stolidis, stoliditas … sapientia; sa-
pientibus stolidis stoliditas … sapientia — aliteracja spółgłoski s.975 

w. 975–978 […] Cuius rei / Illustre sim exemplum ego; dari exempla 
siquidem / Tanti interest, faxo meo magno malo / Frugi futuram quam-
que vel millesimam / Niech ja będę wymownym przykładem tego; jeśli 
rzeczywiście tyle znaczy dawanie przykładów, sprawię, że w moim wiel-
kim nieszczęściu będę nawet po tysiąckroć użyteczna — w tym miejscu 
odchodzi Szymonowic od greckiego wzoru. Powraca tu motyw bycia 
przykładem, o czym wcześniej mówił chór (w. 881 nn.). U Eurypidesa 
Hippolyt rozwodzi się nad złym wpływem sług na kobiety, po czym 
atakuje słownie piastunkę Fedry; exemplum / exempla — polyptoton; 
meo magno malo — aliteracja spółgłoski m; faxo … frugi futuram — 
aliteracja spółgłoski f; faxo — archaiczna forma futurum z przy-
rostkiem s, por. PLAUT. Amph., w. 355. 

w. 979–981 Pavesco, quo evadas, domina, quove accidas! / Cui displi-
cent enim omnia, nihil is boni / Incogitare potest neque sibi neque aliis / 
Drżę, dokąd zmierzasz, pani, dokąd brniesz! Ten bowiem, komu nic się 
nie podoba, niczego dobrego nie zdoła wymyśleć ani dla siebie, ani dla 
innych — chór zgodnie z tradycją antycznego dramatu podsumowuje 
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mowę Jempsar, ale i lęka się o swoją panią, bo przewiduje coś złego. 
Por. np. wypowiedź chóru w Medei Eurypidesa (EURIP. Med., w. 1290): 
τί δῆτ’ οὖν γένοιτ’ ἂν ἔτι δεινόν; („Cóż może się jeszcze przytrafić 
niesłychanego?”; przekład J. Łanowski); anaforyczne powtórzenie quo; 
na zasadzie antytezy zestawione omnia i nihil.981 

w. 982–984 IEMPSAR: Tu si hoc loci esses, ubi ego sum, aliter diceres? / 
CHORUS: Illa tua dicta priora potius dicerem, / Nam longe iis potiora, 
quae dixti modo / JEMPSAR: Jeśli ty byłabyś na moim miejscu, inaczej byś 
mówiła? / CHÓR: Wypowiedziałabym raczej te słowa, które wyrzekłaś 
wcześniej, daleko bowiem lepsze są od tych — tu właściwie dialog znów 
nabiera nieco tempa; dicta dicerem — figura etymologica; dicerem / 
dixti — derivatio; diceres z kwestii Jempsar podchwycone przez 
choreutki (dicerem); dixti — por. obj. do w. 370. 

w. 985–988 Jempsar miota się między sprzecznymi uczuciami, zamia-
rami i ciągle zmienia zdanie. Najpierw jednak wypowiada ogólny po-
gląd o zdarzającej się często niezgodności mowy i myśli; severa / seve-
rae — polyptoton; castissima / turpissima — antytetyczne zestawienie 
przymiotników w superlatywie; loquuti = locuti; fucus — wyraz po-
chodzenia greckiego, właściwie oznacza mech morski, roślinę, której 
używano do farbowania, w znaczeniu przenośnym zaś określa pozór, 
sztuczność, obłudę, por. PLAUT. Capt., w. 521: Nec sycophantiis nec fucis 
ullum mantellum obviam est („ani żadnej przykrywki dla mych 
krętactw i wykrętów”; przekład G. Przychocki); TER. Eun., w. 589: 
Venisse clanculum per inpluvium fucum factum mulieri („Skrycie 
wszedł przez otwór w dachu, by kobietę tam omamić”; przekład 
M. Brożek).  

w. 989–995 Non laudo fucum, sed vel improbissimis / Concedo sermo-
nem probum, ne duplicem / Ad facta dictorum aggerent vecordiam. / 
Tum saepe, ut aegris sanitatis mentio / Ad sanitatem consequendam 
ansam dedit, / Ita dicta cum virtute vitiosissimis / Virtutis ineundae 
dedere exordium / Pozoru nie pochwalam, lecz najbardziej niegodnym 
pozwalam na uczciwą mowę, aby do czynów nie dodawali drugiego zła 
— zła słów. Wtedy często, jak chorym wzmianka o wyzdrowieniu daje 
bodziec do osiągnięcia zdrowia, tak najbardziej występnym cnotliwe 
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słowa otwierają drogę powrotu do cnoty — wypowiedź chóru ma na 
celu ustosunkowanie się do tego, co powiedziała Jempsar, por. w. 636–
637. Chór zresztą zgodnie z tradycją dramatyczną chwali lub gani 
postępowanie czy słowa bohaterów. Możliwe, że porównanie do cho-
rego, któremu sama wzmianka o zdrowiu daje siły do jego osiągnięcia, 
wyrasta z medycznych zainteresowań poety; improbissimis / probus — 
antyteza; virtute / virtutis — polyptoton; virtute vitiossisimis / virtutis 
— aliteracja spółgłoski v; dicta cum virtute lubiana przez Szymonowica 
konstrukcja składniowa, por. obj. do w. 152–153.995  

w. 996–1002 Vitiis ego antistare iudico omnibus / Hypocrisim et simu-
lationem; quo mihi / Sincera verba, vita si insincera sit? / Potius probo 
malum, ut malus vivit, malum / Videri et exsecrari ab omnibus, ita 
enim / Mali malos faciunt bonos, dum ipsis palam / Male est, quam in 
occulto alere mentem subdolam / Uważam, że hipokryzja i obłuda prze-
wyższają wszystkie wady; na cóż mi szczere słowa, jeśli życie jest nie-
szczere? Raczej aprobuję złego, gdy żyje jako zły, postrzegany jest jako 
zły i przeklinany przez wszystkich (w ten sposób bowiem źli czynią złych 
dobrymi, gdy im samym jawnie jest źle), niż gdy żywi w skrytości 
podstępną myśl — Jempsar rozwija swój wywód o hipokryzji, prze-
chodząc teraz do ogólnej refleksji nad szkodliwością tej wady; kontra-
stowe zestawienia wyrazów sincera / insincera, malos / bonos, palam / 
in occulto; polyptotony: malum / malus; mali / malos; hypocrisis — 
wyraz grecki, w znaczeniu „obłuda”, „stwarzanie pozorów” używany 
w języku łacińskim przez pisarzy chrześcijańskich. 

w. 1003–1006 Nec mihi aliter sit, posteaquam me deus / Quidam male-
volus vel meum implacabile / Fatum, vel obstinata vis fortunae eo / 
Adegit, ut videns, sciens, ineam scelus / Niech inaczej nie będzie ze mną, 
skoro mnie jakiś bóg nieżyczliwy albo moje nieubłagane przeznaczenie, 
albo uparta siła fortuny zapędziła do tego miejsca, abym jawnie, w peł-
ni świadoma brnęła w zbrodnię — Szymonowic każe swej bohaterce 
szukać przyczyn zaistniałej sytuacji w działaniu bogów, w woli prze-
znaczenia — fatum (jak w tragedii greckiej, zwłaszcza u Sofoklesa) 
albo w poczynaniach Fortuny, która odgrywała niemałą rolę w tragedii 
XVI wieku (ABRAMOWSKA, passim); mihi / me / meum — polyptoton. 
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w. 1007–1009 Ita videar, ita differar vulgo palam, / Qualis palam vivo; 
nec est, cur obtegam aut / Fugiam malum, ex quo aliis futura cautio est / 
Niech tak mnie widzą, niech tak o mnie otwarcie mówią, jak jawnie żyję; 
nie mam powodu, by ukrywać się albo uciekać przed złem. Może inni 
będą przez to ostrożniejsi — Jempsar zmienia zdanie: przedtem wy-
rażając dbałość o własne dobre imię chciała utrzymać uczucie do nie-
wolnika w tajemnicy (w. 796), teraz pragnie ujawnić wszystko, by być 
przykładem dla innych; anaforyczne powtórzenie wyrazu ita, a palam 
powtórzone w szyku chiastycznym: differar … palam — palam vivo. 

w. 1010–1017 Domina, potestas non potest tantum mea, / Ut arceam vel 
comprimam facinus tuum. / Hoc te tamen per dexteram tuam rogo, / 
Praesente me ne quippiam ferocius / In te audeas, unde imputari mihi 
quoque / Possit tui periculi periculum. / Sed sustine tantisper usque tibi 
tua / Nutrix redeat — hanc testem habe, quicquid te erit / Pani, nie 
mam takiej mocy, by powstrzymać albo powściągnąć twój czyn. O to 
jednak błagam na twoją prawicę, abyś w mej obecności nie odważyła się 
na coś bardziej gwałtownego wobec siebie, przez co i mnie także można 
byłoby przypisać winę z twego niebezpiecznego przedsięwzięcia. Lecz 
powstrzymaj się tymczasem, dopóki nie powróci do ciebie twoja pia-
stunka — tę miej za świadka, cokolwiek z tobą będzie — bardzo 
ciekawa wypowiedź chóru, który właściwie w tym punkcie dramatu 
zaczyna powoli odsuwać się od bohaterki. Przyczyną tego jest pew-
nego rodzaju bezsilność choreutek wobec pani ciągle zmieniającej zda-
nie, która teraz znowu zamierza brnąć w występek. Widać tu także 
pewien oportunizm egipskich panien, mają one świadomość, że stojąc 
blisko zdarzeń, mogą zostać obciążone winą. Wolą zatem, by Jempsar 
powstrzymała się z jakimkolwiek działaniem do powrotu piastunki. 
Możliwe, że inspirację dla tej oryginalnej kwestii znalazł Szymonowic 
w Hippolycie Eurypidesa, kiedy to chór — już po samobójczej śmierci 
Fedry — nie chce uwolnić ciała z pętli, by nie angażować się nad-
miernie w „trudne sprawy”, jako że (EURIP. Hipp., w. 785): Τὸ πολλὰ 
πράσσειν οὐκ ἐν ἀσφαλεῖ βίου („Zbytnia gorliwość nie ułatwia życia”; 
przekład J. Łanowski). U Szymonowica chór próbuje przerzucić ten 
problem na piastunkę. Wprowadzenie na scenę chóru — idealnego 
widza, który ma sugerować odbiorcom ocenę postaw oraz realizować 
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dydaktyczno-moralizatorskie założenia sztuki (ABRAMOWSKA, s. 125–
126) — zadecydowało o odsunięciu Egipcjanek, na ile to oczywiście 
było możliwe, od wszelkich nieetycznych posunięć. Głębokie zaanga-
żowanie chóru-powiernika w sprawy bohatera wymagało nierzadko od 
choreutów dokonywania rzeczy nie bardzo stosownych. Taką sytuację 
mamy w niektórych tragediach Eurypidesa: w Medei, gdyż chór wie, że 
Medea zamierza zgładzić nową żonę Jazona, a potem własne dzieci; 
w Hekabe, gdzie chce pomóc starej królowej w akcie oślepienia Poly-
mestora; w Orestesie, kiedy pilnuje drogi przy domu i czuwa, by nikt 
nie nadszedł w momencie, gdy dokonywać się będzie mord na Hele-
nie; Hoc te tamen per dexteram tuam rogo — obsecratio (zaklinanie), 
por. SEN. Phaedr., w. 246–248: Per has senectae splendidas supplex 
comas / fessumque curis pectus et cara ubera / precor, furorem siste 
teque ipsa adiuva („Błagam cię, przez te włosy, które srebrzy starość, / 
Serce troską znękane, pierś, co cię karmiła, / Opanuj twe szaleństwo, 
sama sobie pomóż!”; przekład A. Świderkówna); por. też ibidem, 
w. 666–671; potestas non potest — oksymoron, a zarazem figura ety-
mologica; periculi / periculum, tuum / te / tuam, me / mihi, te / tui / tibi 
/ tua / te — polyptotony; possit …  periculi periculum — aliteracja 
spółgłoski p.1017  

w. 1018–1026 Dialog między Jempsar i chórem znów nabiera tempa 
(interlokutorki zaczynają „chwytać się za słówka”), a rozważania 
o charakterze moralno-filozoficznym ustępują teraz miejsca zwykłej 
codziennej rozmowie (sermo cotidianus). 

w. 1018–1022 IEMPSAR: Quo tandem abivit illa, quo me deserit? / Ach, 
mater, ach, cessare nunc non expedit. / CHORUS: Quaesitum abivit phil-
tra. Tam oblita subito es? / IEMPSAR: Nugas meras, quae philtra?! Decu-
manis ego / Hic interim iactor, flagellor fluctibus! / JEMPSAR: Dokąd w 
końcu ona poszła, dlaczego mnie zostawiła? Ach, matko, ach, teraz nie 
wolno zwlekać. CHÓR: Poszła poszukać miłosnych napojów. Tak nagle 
zapomniałaś? JEMPSAR: Czyste brednie, jakich napojów?! Mną tu tym-
czasem wstrząsają, mnie smagają wielkie fale! — Jempsar przemawia 
z pewnym zniecierpliwieniem, choreutki natomiast próbują podkre-
ślać szaleństwo, rodzaj obłąkania, jakie ogarnęło bohaterkę, zwracają 
więc uwagę na jej rozkojarzenie i brak pamięci (tam oblita subito es?); 
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anaforyczne powtórzenie wyrazów: quo, ach; decumanis … flagellor 
fluctibus — metafora marynistyczna; rzeczownik nugae występuje 
w znaczeniu „brednie”, inaczej niż np. u Cycerona, gdzie określa „czło-
wieka niepoważnego”, „lekkoducha”, por. CIC. Att. 6, 3, 5: amicos habet 
meras nugas („za przyjaciół ma samych lekkoduchów”; przekład IB), 
por. też PLAUT. Curc., w. 199: nugas meras („czyste brednie”, przekład 
IB); APUL. Met. II 23: Ineptias, inquam, mihi narras et nugas meras 
(„Głupoty, mówię, mi opowiadasz i czyste brednie”; przekład IB).1022 

w. 1023–1026 CHORUS: At iam redibit, perbrevem tolera moram. / 
IEMPSAR: Amor moram non tolerat, ach me, ach occidi! / CHORUS: At iam 
redibit, audio sonitum pedum. / IEMPSAR: Maiorem ego sonitum, misera, 
animi audio / CHÓR: Ależ zaraz wróci, jeszcze chwilę wytrzymaj. JEMP-
SAR: Miłość nie znosi czekania, ach, biada mi, ach, zginęłam! CHÓR: Już 
zaraz wróci, słyszę odgłos kroków. JEMPSAR: O, ja nieszczęsna, słyszę 
silniejszy jeszcze odgłos w sercu — chór przemawia do swej pani jak do 
dziecka, powtarzając w kolejnych kwestiach uspokajające at iam 
redibit. Myśl, że miłość nie znosi czekać ma charakter przysłowiowy 
(por. SEN. Herc. fur. 588): Odit verus amor nec patitur moras („Praw-
dziwa miłość nienawidzi i nie znosi czekania”; przekład IB); wers 1025 
zawiera immanentne didaskalia: chór nadsłuchuje, twierdzi, że słyszy 
odgłos kroków, który po chwili winni usłyszeć także ewentualni wi-
dzowie; Jempsar z kolei słyszy przypuszczalnie przyspieszone — pod 
wpływem emocji — bicie własnego serca. 

w. 1027–1028 Quid est, quid hic factum est? Quid incensa, domina, es? / 
Quid hic inornatus sibi poscit status? / Co to, co tu się stało? Dlaczego, 
pani, jesteś rozpalona? Co znaczy ten nieprzystojny wygląd? — pia-
stunka, której wejście poniekąd zapowiedział chór w wersie 1026, jest 
zatroskana — zgodnie z tradycją dramatyczną — o samopoczucie 
i wygląd swej pani. Ze słów niani wyraźnie wynika, że poprzedniej 
scenie towarzyszyły silne emocje, Jempsar miotała się, szalała, co zna-
lazło odbicie w jej wyglądzie: układzie włosów czy sukni. W Andro-
masze Eurypidesa np. piastunka przywraca do porządku wygląd Her-
miony, która wybiega z domu z rozwichrzonymi włosami i z szatą 
w nieładzie (zob. EURIP. Andr., w. 825–835). W Fedrze Seneki — od-
wrotnie — dba, by potargane pukle włosów Fedry były widocznym 
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znakiem próby gwałtu, o jaki wobec Atenek zamierza oskarżyć Hip-
polyta (SEN. Phaedr., w. 730–732): […] Hanc maestam prius / recreate. 
Crinis tractus et lacerae comae / ut sunt remaneant, facinoris tanti no-
tae („[…] Tę nieszczęsną najpierw / Ocućcie. Włos skręcony, pukle 
potargane / Niechaj tak pozostaną, jako ślady gwałtu”; przekład 
A. Świderkówna). Szybko wypowiadane, krótkie zdania w kwestii pia-
stunki rozpoczynają się od quid (anafora); rymy śródzdaniowe: inor-
natus … status.1028 

w. 1029 O mater, o mea mater, ut me deseris! / O matko, o moja matko, 
wszystko przez to, że mnie zostawiasz! — mater, zob. obj. do w. 332–
333; geminatio rzeczownika mater. 

w. 1030–1031 NUTRIX: Ego desero? Quae istic cucurri prope volans? / 
IEMPSAR: Nihili mihi tua cursio et recursio / PIASTUNKA: Ja zostawiam? 
Przyleciałam tu prawie na skrzydłach! JEMPSAR: Na nic mi twoje bie-
ganie tam i z powrotem — cucurri prope volans znaczy dosłownie 
„biegłam prawie lecąc” (hiperbola); cucurri / cursio / recursio — jest to 
derivatio; poeta ponownie wprowadza grę słów i dźwięków. 

w. 1032 Philtra attuli, quibus tibi fiat bene / Przyniosłam napoje, dzięki 
którym poczujesz się lepiej — piastunka przynosi jakieś flakoniki 
z lekiem, który ma pomóc jej pani (rekwizyt teatralny). U Eurypidesa 
inaczej: mówi Fedrze o owym napoju, wspomina, że aby zadziałał, 
potrzeba czegoś, co należy do Hippolyta (EURIP. Hipp., w. 514), po 
czym udaje się do młodzieńca, by powiedzieć mu o uczuciu Fedry. Nie 
zamierza więc wcale leczyć tej miłości magicznym eliksirem.  

w. 1033–1115 Wersy te obejmują długą przemowę Jempsar skierowaną 
do choreutek i piastunki. Bohaterka odsłania teraz szczerze przeszłość, 
przyznaje, że wiele razy próbowała nakłonić Józefa do miłości i wiele 
razy doznała odmowy. W obecności chóru i niani ujawnia swój plan, 
który zamierza zrealizować podczas nieobecności domowników. Szy-
monowic odstępuje tu od greckiego wzoru — u Eurypidesa pomysł na 
rozwiązanie tej kłopotliwej sprawy ma piastunka, a nie Fedra — i sięga 
po tworzywo biblijne.  
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w. 1033–1036 Neque philtra, neque dicta, neque iam ullam denique / 
Curationem curo; quod semel animo / Statui et recepi, id omnibus 
rationibus / Audere certum est. [...] / Ani o napoje miłosne, ani o słowa, 
ani o żadne leczenie już nie dbam, co raz postanowiłam i podjęłam 
w duszy, na to na pewno wszelkimi sposobami się odważę — w słowach 
tych widać wielką determinację Jempsar, nie widać natomiast wahania 
tak typowego dla bohaterek antycznej tragedii, które często mają wiele 
wątpliwości zanim dokonają strasznego, niemoralnego czynu (por. np. 
postawę Medei, Fedry, Klitajmestry, Dejaniry). Por. obj. do w. 220–
221; curationem curo — figura etymologica. 

w. 1036–1042 […] Vosque maiorem in modum / Quaeso et rogo, vel 
adiuvae sitis mihi, / Vel ne repugnetis meae sententiae. / Decretum 
enim est audire neminem neque / Illa mihi dicta, quae prius disserui-
mus, / Revocate, nam illa dicta sunt labris tenus, / Animus fuit alibi. 
[…] / A was szczególnie proszę i błagam, bądźcie mi pomocne lub nie 
sprzeciwiajcie się mej woli. Postanowiłam nikogo nie słuchać i nie 
przywołujcie mi tych słów, które wymieniłyśmy wcześniej, słowa bo-
wiem są tylko na ustach, duch był gdzieś indziej — Jempsar prosi chór 
— swego doradcę i powiernika — o konkretną pomoc, nie chce już 
dyskutować, decyzję podjęła. Jeszcze raz wraca tu przedyskutowany 
już wcześniej motyw fałszu słów i udawania. Por. passus z De officiis 
Cycerona o wierności przysiędze (CIC. De off. III 29, 104 nn.), gdzie 
znajduje się przetłumaczony na łacinę wers 612 z Hippolyta Eury-
pidesa: Ἡ γλῶσσ’ ὀμώμοχ’, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος („Język poprzysiągł, 
nie przysięgło serce!”; przekład J. Łanowski). Brak zgodności między 
mową a myślą został potępiony przede wszystkim w Biblii (Mt 5, 37): 
„A niechaj mowa wasza będzie: Jest, jest. Nie, nie”; (Jk 5, 12): „A przed 
wszytkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani 
żadną inną przysięgą. Ale wasza mowa niech będzie: Jest, jest — Nie, 
nie: abyście pod sąd nie wpadli”; anaforyczne powtórzenie wyrażenia 
illa dicta; quaeso et rogo — synonimy, hendiadys, który służy wzmoc-
nieniu znaczenia.  

w. 1042–1045 […] Scio me feminam, / Scio dominam esse, quod volo 
vobis quoque / Deliberatum sit meaque verba placide / Admittite. […] / 
Wiem, że jestem kobietą, wiem, że jestem panią; chcę, abyście wy także 
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wzięły to pod uwagę i moje słowa spokojnie przyjęły — bohaterka 
przemawia teraz z pozycji pani, która nie znosi sprzeciwu ze strony 
sług; anaforyczne powtórzenie czasownika scio; volo vobis … verba — 
aliteracja spółgłoski v. 

w. 1045–1054 [...] Ego cum primum in hunc iuvenem oculos / Conieci et 
hausi amoris ignem, rem rata / Sum facilem et in manu mea sitam 
aggredi, / Qua, ubi libitum animo foret, possem frui / Ipsumque iuve-
nem, sicubi id rescisceret, / In parte non parva beatitudinis / Ducturum 
amari ab hera et rogari. Tempore / Itaque aucupato, adorta solum, 
detuli / Cupidinis meae voluntatem palam — / Que fassa postulavi. 
[…] / Skoro tylko zwróciłam oczy na tego młodzieńca i wchłonęłam 
ogień miłości, sądziłam, że zabieram się do rzeczy łatwej i ode mnie 
zależnej, z której, gdyby podobało się sercu, mogę korzystać, i sam mło-
dzieniec będzie odczuwał niemałe szczęście, jeżeli się dowie, że pani go 
kocha i do siebie prosi. Przeto w odpowiedniej chwili zwróciłam się do 
niego, przedstawiłam mu wolę mej żądzy i otwarcie zażądałam tego, co 
wyznałam — Szymonowic posługuje się tu retrospekcją — każe Jemp-
sar cofnąć się do przeszłości i relacjonować nieudaną próbę uwie-
dzenia Izraelity. Bohaterka rozpoczyna więc od wrażenia, jakie wywarł 
na niej młodzieniec. Por. Rdz 39, 6–7: „A Józef był pięknej twarzy 
i wdzięczny na wejźrzeniu. Po wielu tedy dni obróciła pani jego oczy 
swe na Józefa i rzekła: Śpi ze mną”; amoris ignem — por. obj. do 
w. 806–815 oraz kwestię Fedry u Seneki, zob. SEN. Phaedr., w. 640–644. 
Jempsar we własnej relacji działa zdecydowanie, pod tym względem 
przypomina więc biblijną żonę Putyfara. W dramacie Corneliusa Cro-
cusa Sephirah, chcąc uwieść młodzieńca, również przemawia doń 
śmiało i przypomina, że jako pani może mu rozkazywać (CROCUS, 
k. B8v): Hera sum, quae imperare meo pro iure possum et cogere, / Quae 
velim, ut facias […] („Jestem panią, mogę więc stosownie do mej po-
zycji rozkazywać i przymusić cię, byś uczynił to, czego pragnę”; prze-
kład IB). Przypuszczalnie ten fragment tekstu Crocusa naśladował 
Andreas Diether, por. DIETHER, k. D4v: […] Hera tibi quod sum intel-
ligis / Quae possum pro meo iure imperare, quae / Cogere potis sum te 
facere, quod postulo („Rozumiesz, że jestem dla ciebie panią, że mogę 
stosownie do mej pozycji rozkazywać, że mogę zmusić cię, byś uczynił 
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to, czego żądam”; przekład IB). W pogańskich wzorach inaczej: u Eu-
rypidesa sprawę Fedry załatwia piastunka, u Seneki zaś bohaterka 
zanim powie Hippolytowi, co czuje, próbuje dodać sobie odwagi (SEN. 
Phaedr., w. 592): Aude, anime, tempta, perage mandatum tuum 
(„Ośmiel się, duszo, spróbuj, spełnij, coś zleciła!”; przekład A. Świder-
kówna), nie może zacząć (ibidem, w. 599): En, incipe, anime! […] 
(„Dalej więc, zacznij, duszo! […]”; przekład A. Świderkówna), ma 
wątpliwości (ibidem, w. 602–603): Sed ora coeptis transitum verbis 
negant; / vis magna vocem mittit et maior tenet („Lecz usta nie chcą 
wyrzec słów, które zaczynam. / Moc wielka każe mówić, ale większa 
broni”; przekład A. Świderkówna), traci śmiałość (ibidem, w. 637): 
libet loqui pigetque […] („Chcę mówić — mówić nie śmiem”; przekład 
A. Świderkówna). 

w. 1054–1058 […] At ille, ferreus / An fatuus, incertum, an ratus fidem 
suam / A me experiri vel peti in periculum, / Repulit volentem, quin 
severioribus / Hortatus ad modestiam est sermonibus / Tymczasem on 
— niepewne — czy nieugięty, czy głupi, czy sądząc, że badam jego 
wierność lub wystawiam na próbę, odrzucił moje pragnienia, ba, nawet 
zachęcał bardziej surowymi słowami do obyczajnego zachowania — 
reakcja Józefa na propozycję Jempsar najbardziej bliska jest przeka-
zowi biblijnemu. W nim Izraelita nie próbuje co prawda zachęcać 
żony Putyfara do obyczajnego zachowania (jak u Szymonowica), od-
rzuca jednak jej ofertę ze względów religijnych: byłby to grzech prze-
ciwko Bogu (Rdz 39, 8–9: „Który żadnym sposobem nie chcąc zezwo-
lić na zły uczynek, rzekł do niej: Oto pan mój dawszy mi w moc 
wszytko, nie wie, co ma w domu swoim. I nie masz żadnej rzeczy, 
która by nie była w mocy mojej abo czego by mi nie poruczył, prócz 
ciebie, któraś jest żoną jego: jakoż tedy mogę tę złość uczynić i zgrze-
szyć przeciw Bogu memu?”). Takie „kazanie”, mające na celu zawró-
cenie żony Putyfara z niewłaściwej drogi, wygłasza Józef w sztuce 
Corneliusa Crocusa (CROCUS, k. C2r): Cogita tibi matrimonii non vio-
landam fidem, / Nec mihi servitii, talem etiam maritum neutiquam / 
Fallendum tibi, neque mihi herum de me tam meritum bene („Pomyśl, 
że nie powinnaś hańbić wierności małżeńskiej, a ja wierności niewol-
nika, nie powinnaś oszukiwać takiego męża, a ja pana tak dla mnie 
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dobrego”; przekład IB). Por. też MACR., k. B4r: Herus universa quae domi 
aut foris / Longe atque late possidet praesente te / Mihi tradidit, te praeter 
unam, quam sibi / Castam et fidelem expostulat. […] („Pan w twojej 
obecności przekazał mi wszystko, co posiada w domu i poza domem, 
wzdłuż i wszerz, oprócz ciebie jedynej, domagał się bowiem, byś 
pozostała dla niego — czysta i wierna”; przekład IB). W sztuce Hun-
niusa Józef upomina Misratę (HUNN., Comoedia sacra Ioseph, k. 34v): 
IOSEPH: Mitte, obsecro, haec. Non me sic docuerunt mei / Parentes, ut 
furtiva consuetudine / Alienum polluam thorum et turpissima / Libidinis 
nota vitam aspergam meam, / Quam nec Nilus, nec totus Oceanus queat 
/ Eluere. Noli a me sperare haec turpia („Błagam, porzuć takie myśli. Nie 
tak wychowali mnie rodzice, abym w zdradziecki sposób plamił obce 
łoże i abym moje życie znaczył najbardziej szpetną zmazą miłosnej 
żądzy, której nie zdołałby zmyć ani Nil, ani cały Ocean. Nie oczekuj ode 
mnie, że dopuszczę się takiej sromoty”; przekład IB). W Hippolycie 
Eurypidesa — przypomnijmy — młodzieniec wygłasza słynną filipikę 
pod adresem kobiet, u Seneki zaś domaga się kary od bogów dla Fedry 
i dla siebie, gdyż spodobał się macosze (SEN. Phaedr., w. 671–686). 
Jempsar u Szymonowica ma łatwiej — Józef jest niewolnikiem i po-
winien spełnić wolę pani. Takie sytuacje zna w obfitości świat grecko-
-rzymski. W piątym mimie Herondasa Zazdrosna Bitynna ma 
niewolnika kupionego specjalnie do posług seksualnych, którego zresztą 
poddaje torturom za zdradę (HERONDAS V 1–3): ΒΙΤΙΝΝΑ Λέγε μοι σύ, 
Γάστρων, ἥδ’ ὑπερκορὴς οὕτω / ὥστ’οὐκέτ’ ἀρκεῖ τἀμά σοι σκέλεα 
κινεῖν, / ἀλλ’ Ἀμφυταίῃ τῇ Μένωνος ἔγκεισαι; („BITYNNA: Powiedz, 
Brzuchaczu, tak się rozpuściłeś, / Że już ci moje uda nie wystarczą / 
I Amfytaję Menonową ściskasz?”; przekład J. Ławińska-Tyszkowska). 
Jeden z tzw. mimów z Oxyrrhynchos zawiera również motyw wiaro-
łomnej żony, która narzeka na starego męża, wyznaje miłość niewol-
nikowi Ezopowi, a wobec stawianego oporu, poddaje młodzieńca 
ciężkiej karze (zob. T. SINKO, Literatura grecka, t. 2, cz.1, Kraków 1947, s. 
492–493); ferreus (od rzeczownika ferrum) znaczy dosłownie „z żelaza”; 
ową niezłomność Hippolyta Seneka określa jako rigor (SEN. Phaedr., 
w. 686), a w kwestii piastunki pojawiają się epitety (ibidem, w. 416): 
torvus, aversus, ferox („ponury”, „niechętny”, „dziki”; przekład A. Świ-
derkówna); ferreus … fatuus … fidem — aliteracja spółgłoski f.1058 
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w. 1060 Aut quid animo volutasse? […] / Albo co myślałam w duszy? 
— volutasse to infinitivus perfecti activi forma synkopowana od-
powiadająca klasycznej volutavisse.  

w. 1060–1063 […] Non tamen adeo / Fui maligna, quin secundo et 
tertio / Scelestum adirem — passa identidem grave / Repudium. […] / 
Nie znienawidziłam jednak tak bardzo, by drugi i trzeci raz nie prosić 
niegodziwca — również zniosłam ciężką odmowę — ze słów Jempsar 
wynika, że kobieta kilkakrotnie podejmowała próbę pozyskania Izrae-
lity, inaczej niż w antycznych tragediach, gdzie jednorazowa inicjatywa 
sprowadzała w konsekwencji śmierć Hippolyta i Fedry. W przekazie 
biblijnym żona Putyfara codziennie kusi młodzieńca — i za tym 
właściwie źródłem poszedł Szymonowic, por. Rdz 39, 10: „Takimić 
słowy na każdy dzień i niewiasta przykrzyła się młodzieńcowi, i on się 
zbraniał cudzołóstwa”. Autorzy szesnastowiecznych dramatów o Józe-
fie przejmują z Pisma Świętego motyw powtarzającego się kuszenia 
Izraelity. W sztuce Adelphopolae Balticusa Józef truchleje na myśl, że 
zbliżająca się pani znów będzie go nagabywała (BALT., k. C3r): IOSEPHUS: 
Sed, heu, domina adest, me rogitaverit iterum, / Redibo. SERAPHIM: Quo, 
iuvenis, abis, huc affies. / IOSEPHUS: Sum visus, heu perii. […] („JÓZEF: 
Lecz, biada, pani się zbliża, znów będzie mnie prosiła, zawrócę. SERAFIM: 
Dokąd idziesz, młodzieńcze, podejdź tu. JÓZEF: Biada, zginąłem, zauwa-
żyła mnie”; przekład IB). W dramacie Macropediusa mówi o tym 
w monologu otwierającym akt II (MACR., k. B1r): Nullus fuit dies ab hora 
transitus / Heri mei, quo non stuprandam se obtulit / Intus forisque, in 
thalamo et in convivio. / Usque adeo sollicitat fragilitatem meam / Ut 
nesciam an consentiam an dissentiam. / Nec Phaedra enim (si fabulis 
quid tribuimus) / Tantum molesta suo quidem Hippolyto fuit / Quam 
haec me suis gemitibus et blanditiis / Ad impudicitiam illicit. […] 
(„Jednego dnia nie było od chwili wyjazdu mego pana, w którym ona 
nie narażałaby się na hańbę w domu i poza domem, w sypialni i na 
uczcie. Tak bardzo dręczy moją niewinność, że nie wiem, czy zgodzić 
się, czy nie. Nawet Fedra (jeśli wierzyć mitom) nie była kiedyś tak 
uciążliwa dla Hippolyta, jak ta, co swymi jękami i pochlebstwami do 
bezwstydu mnie ciągnie”; przekład IB).1063  
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w. 1063–1064 […] Egone me ita misere frustrarier? / Egone me deludier 
gratis sinam? Czy mam pozwolić, by tak mną żałośnie wzgardzono czy 
drwiono bez odpłaty? — egone / egone — anafora; egone / me — poly-
ptoton; frustrarier, deludier — formy archaiczne (infinitivus praesentis 
passivi) zamiast frustrari, deludi.  

w. 1065–1070 Meon’ periculo, ille sanctimonias / Impune venundet suas 
iocumque me / Sibi habeat impurissimus?! Quasi innocens / Quasique 
mulieris insciens sit, qui alicubi / Diobolarias apud lupas suam / Ob-
scenitatem prostituit. […] / Czy na moją zgubę miałby ów bezkarnie 
wystawiać na pokaz swą niewinność i najbardziej nieczysty robić sobie 
ze mnie zabawkę?! Niby niewinny i nieznający kobiety miałby być ten, 
kto ponoć korzystał z usług nierządnic oddających się za dwa grosze — 
w tym punkcie dramatu Jempsar przeistacza się w antagonistkę Józefa 
i wyśmiewa jego rzekomą niewinność, w którą nie może uwierzyć. Jest 
przekonana, że młodzieniec odtrąca ją tylko, a więc jest podwójnie 
urażona — jako kobieta i pani; meo / me i suas / sibi — polyptotony; 
anaforyczne powtórzenie przysłówka quasi. Podstawowe znaczenie 
rzeczownika lupa to wilczyca, przenośne prostytutka (kurtyzana), jak 
np. u Plauta (PLAUT. Epid., w. 403): Divortunt mores virgini longe ac 
lupae („różnią się znacznie obyczaje dziewicy i kurtyzany”; przekład 
IB); Cycerona (CIC. Mil. 55): ille Clodius, qui semper secum scorta, 
semper exoletos, semper lupas duceret („Ów Klodiusz, który zawsze ze 
sobą ladacznice, zawsze rozpustników, zawsze prostytutki ciągnął”; 
przekład IB), czy Marcjalisa (MART. I 34, 8): abscondunt spurcas et 
monumenta lupas („wśród pomników kryją się także plugawe nie-
rządnice”; przekład IB). Szymonowic użył tu przymiotnika diobolaris 
o rodowodzie greckim, ale odmienił ten przymiotnik według wzoru 
deklinacji I zamiast III. Diobolaris oznacza biorącego opłatę w wyso-
kości dwóch oboli (obol — grecka jednostka monetarna, 1/6 drachmy). 
Tak niską sumkę pobierają tanie heterki, por. FEST., p. 74: diobolares 
meretrices dicuntur, quae duobus obolis ducuntur („dwuobolowymi 
prostytutkami nazywa się te, które można wziąć za dwa obole”; 
przekład IB), z ich usług może skorzystać nawet niewolnik (PLAUT. 
Poen., w. 270): servulorum sordidulorum scorta diobolaria („hetery 
brudnych niewolników do wzięcia za dwa grosze”; przekład IB); por. 
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też PLAUT. Cist., w. 407: miserae amicae, osseae, diobolares („nie-
szczęsne przyjaciółki, kościste, dwa obole warte”; przekład IB). W prze-
kładzie dramatu Castus Ioseph ślad polonizacji: owe tanie, dostępne 
dla każdego hetery oddają się za dwa grosze (nie za dwa obole).  

w. 1070–1077 me / mihi, animum / animus — polyptotony; anafo-
ryczne powtórzenia wyrazów: preces, nec, sed, petii; servulo — forma 
deminutivum z odcieniem wzgardy, por. obj. do w. 38. 

w. 1078–1079 Rarum est amore a femina virum appeti / Neque pro-
stitutas inter hoc inveneris / Rzadko się zdarza, że kobieta zaczepia 
mężczyznę dla miłości, nie znajdziesz tego nawet wśród nierządnic — 
Jempsar prezentuje tu daleko posuniętą naiwność, ale to wszystko 
służy podkreśleniu niezwykłej sytuacji, niezwykłej w oczach samej ko-
biety — pani daremnie prosi niewolnika, czuje się gorsza od prosty-
tutki, która przecież nie musi prosić; rzeczownik prostituta pochodzi 
od czasownika prostituo i używany jest dość rzadko (zob. PLIN. Nat. 30, 
15); amore a  … appeti — aliteracja samogłoski a.  

w. 1080–1081 inertem in … / Insuetum inauditumque … — aliteracja 
samogłoski i. 

w. 1082–1084 Voluisset ille forsan et concederet, / Sed forte ego impe-
riose id ambivi et animum / Rerum incapacem maximarum absterrui / 
Ów może by chciał i zgodziłby się, lecz ja prosiłam o to rozkazująco 
i odstraszyłam duszę niezdolną do wielkich rzeczy — Jempsar próbuje 
zrozumieć odczucia Józefa, ale i swoje własne postępowanie: może nie 
umiała właściwie prosić, a rozkazywała, dlatego chce prosić dalej, bar-
dziej uniżenie. Pewną osobliwość stanowi to, że pani próbuje odgad-
nąć, co mógł czuć niewolnik. 

w. 1085–1086 Submissio atque blanditia coagulum est / Amoris aequa-
lesque gaudent aptius / Uniżenie się i przymilanie są łącznikiem miłości 
i równi bardziej są szczęśliwi — rzeczownik blanditia użyty tu został 
w znaczeniu „wdzięczenie się”, „przymilanie” tak jak w Gburze Plauta, 
por. PLAUT. Truc., w. 572: meretrix meum erum sua blanditia paene 
intulit in pauperiem („Nierządnica swoim przymilaniem się dopro-
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wadziła mego pana niemal do ubóstwa”; przekład IB); w elegii rzym-
skiej blanditiae powtarzają się często (OV. Am. I 4, 66; II 1, 21; IDEM, 
Ars I 439), a także przymiotnik blandus, por. PROP. I 8, 40, KOCH. El. I 
1, 3; coagulum — to właściwie podpuszczka, zważone mleko, w znacze-
niu przenośnym zaś oznacza coś, co łączy, zob. np. GELL. 12, 1, 21: vin-
culum illud coagulumque animi atque amoris liberos („dzieci są węz-
łem i łącznikiem duszy i miłości”; przekład IB). 

w. 1087–1089 Itaque priusquam quicquam acerbius in eum / Consulo, 
aliam viam movere omneque genus / Demissionis et precum statui 
ingredi / Przeto zanim postanowię coś surowszego wobec niego, zde-
cydowałam podążyć inną drogą i podjąć wszelkie próby uniżania się 
i wszelkie rodzaje próśb — Jempsar postanawia zmienić taktykę i prze-
mówić do młodzieńca nie z pozycji pani, ale równej mu służącej.  

w. 1090–1098 Atque huius ergo occasionem publicae / Solennitatis au-
cupavi, sola cum / Solo ut domi relicta commodius meum / Propositum 
inirem eaque causa falsam eam / Finxi aegritudinem, nisi quod amor 
omnium / Morborum et aegritudinum longe instar est. / Totamque 
familiam abdicavi ex aedibus, / Ut et ille tutius mihi fidere et ego / 
Animo meo tranquillius possem obsequi / Przeto czatowałam na okazję 
tej publicznej uroczystości, abym pozostawiona z nim sam na sam w 
domu, łatwiej mogła zrealizować swój plan, i z tej przyczyny udawałam 
fałszywą chorobę, jako że miłość w dużym stopniu przyjmuje postać 
wszystkich chorób i dolegliwości. I całą familię odesłałam z domu, aby 
i on mógł łatwiej mi zaufać, i abym ja mogła spokojniej zrealizować 
swój zamysł — w tym momencie Jempsar odsłania motywy swego 
postępowania, a widz-czytelnik zaczyna rozumieć, że wyprawienie 
służby z domu zostało przemyślnie zaplanowane; aucupor — znaczy 
„polować na ptaki”, Szymonowic użył tego słowa w znaczeniu prze-
nośnym — „czatować na okazję”. Powraca tu elegijny topos postrze-
gania miłości jako choroby, zob. obj. do w. 96–97. Poeta wprowadza 
realia typowo rzymskie, nazywając sługi domowe Egipcjanina-Fetifera 
familią; rzeczownikiem familia określano bowiem w starożytnym 
Rzymie ludzi wolnych i niewolników pozostających pod władzą pana, 
por. TER. Adelph., w. 909–910: […] hac transfer, unam fac domum, / 
Traduce et matrem et familiam omnem ad nos („Weź dziewczynę do 
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siebie i połącz oba domy. Przenieś też matkę i całą jej rodzinę tu, do 
nas”; przekład E. Skwara); ibidem, w. 89–90: […] ipsum dominum 
atque omnem familiam / Mulcavit usque ad mortem; […] („prawie na 
śmierć pobił gospodarza i wszystkich jego domowników”; przekład 
E. Skwara). Macropedius w dramacie o biblijnym Józefie również uży-
wa na określenie egipskich służących rzeczownika familia (MACR., 
k. A7v): familiam mittet foras („wyprawi familię z domu”; przekład IB); 
sola / solo, ea / eam, aegritudinem / aegritudinum, mihi / ego / meo — 
polyptotony.1098 

w. 1099–1102 Nunc in tua opera praecipua spes, nunc tuam / Fidem 
patere, nunc benevolentis animi / Specimen dari, nunc studia, nunc 
officia, nunc / Consilia vetera promi oportet. […] / Teraz w twoim dzia-
łaniu szczególna nadzieja, teraz należy, byś pokazała swą wierność, 
teraz byś dała dowód życzliwej duszy, teraz trzeba podjąć starania, 
teraz obowiązki, teraz dawne rady — w tym miejscu Jempsar kieruje 
swoje słowa wyłącznie do piastunki; powołując się na fides (wierność), 
tradycyjną cechę tej postaci w dramacie, domaga się od niej życzli-
wości i konkretnego działania. Dopiero epeisodion III odsłoni, do 
czego Jempsar zamierzała wykorzystać piastunkę; anaforyczne, pięcio-
krotne powtórzenie przysłówka nunc. 

w. 1102–1109 […] Si mea / Non temere dicta mater olim es, si tuo / 
Nutrita lacte, si tuis a parvola / Vere manibus educta in hanc crevi 
indolem, / Si denique esse et vivere et salvam domum hanc / Incolere me 
vis, neque suasionibus / Iam ullis mihi obstrepe, neque ab incepto avoca 
/ Jeśli nie przypadkiem nazwałam cię kiedyś moją matką, jeśli karmi-
łam się twym mlekiem, jeśli piastowana na twych rękach prawie od 
malutkiej wyrosłam do tej tu postaci, jeśli wreszcie chcesz, abym była 
i żyła, i zamieszkiwała ten ocalony dom, nie przeszkadzaj mi już żad-
nymi narzekaniami, nie odciągaj mnie od tego, co zamierzam — pia-
stunka jest więc najprawdziwszą mamką Jempsar, wychowała ją i wy-
karmiła własnym mlekiem (nazwa nutrix pochodzi od nutrire — 
„żywić”). Najbardziej interesującą postacią tego typu w greckim dra-
macie jest Kilissa, niania Orestesa: w obecności chóru opowiada ona 
o tym, jak pielęgnowała niemowlę w pieluszkach, odgadując jego po-
trzeby, zob. AESCH. Choef., w. 749–762. Również w Hippolycie Eury-
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pidesa piastunka sama przypomina, że wychowała Fedrę, zob. EURIP. 
Hipp., w. 698. Tu inaczej, Jempsar przywołuje ten fakt, by skłonić 
nianię do zaakceptowania niemoralnego postępku, jakiego zamierza 
się dopuścić; czterokrotne, anaforyczne powtórzenie spójnika si; par-
vola — deminutivum od parva; czasownik obstrepo znaczy właściwie 
„szumieć”, „szemrać”, „rozbrzmiewać” i stosowany był przez autorów 
antycznych najczęściej w odniesieniu do morza, wody, zob. np. HOR. 
Carm. II 18, 20–21; w znaczeniu przenośnym: „sprzeciwiać się”, „prze-
szkadzać”, zob. np. CIC. Fam. 5, 4, 1; przeszkadzać także dźwiękiem, 
LIV. 21, 56, 8–9. 

w. 1109–1110 Fixum, receptum, constitutum est, iam nihil / Admittere 
adversarium placito meo / Zdecydowałam, przyjęłam, postanowiłam 
już nic przeciwnego nie dopuszczać do swego przekonania — Jempsar 
jest już pewna swojej decyzji, tak jak Fedra u Seneki, która zwracając 
się do piastunki, stwierdza stanowczo (SEN. Phaedr., w. 258): Decreta 
mors est: quaeritur fati genus („Postanowiłam umrzeć. Szukam tylko 
drogi”; przekład A. Świderkówna). Por. też słowa Altai w sztuce Ga-
gera (GAG. Meleager, w. 1417): Decreta mors est pariter et mortis via 
(„Śmierć już postanowiona, tak samo jak sposób śmierci”; przekład 
IB); asyndetyczne połączenie imiesłowów, jednocześnie elipsa — trzy 
imiesłowy i tylko jedno est. Aż trzy bliskoznaczne czasowniki mają 
dobitnie wyrazić myśl, nieodwołalne postanowienie, temu też służy 
chyba użycie strony biernej, czyli formy nieosobowej z imiesłowami 
w rodzaju nijakim. 

w. 1111–1115 Quod ista per genua tua, per dexteram, / Per hos mihi caris-
simos canos tuos, / Per quicquid ex me dulce fuit unquam tibi, / Oro, 
obsecro, obtestor, iuva, quantum potes, / Miseresce denique! […] / Na te 
twoje kolana, na prawicę, na te twoje najdroższe mi siwe włosy, na to, 
ile kiedyś miałaś dzięki mnie słodyczy, proszę, zaklinam, błagam, po-
móż, ile tylko możesz! Zlituj się wreszcie! — Jempsar rzuca się do nóg 
piastunki, chwyta ją za rękę i błaga o pomoc. Scena ta jest niezwykła 
w tym sensie, że ukazuje panią u nóg niani, a więc przecież zwykłej 
służącej. Cały passus przyjmuje postać retorycznej obsecratio (zaklina-
nia), rozpoczynającej się tradycyjną formułką per, powtórzoną tu 
anaforycznie cztery razy. W Fedrze Seneki sytuacja odwrotna — to 
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piastunka zaklina Fedrę, by powściągnęła szaleństwo (SEN. Phaedr., 
w. 246–248): Per has senectae splendidas supplex comas / fessumque 
curis pectus et cara ubera / precor, furorem siste teque ipsa adiuva 
(„Błagam cię, przez te włosy, które srebrzy starość, / Serce troską 
znękane, pierś, co cię karmiła, / Opanuj twe szaleństwo, sama sobie 
pomóż!”; przekład A. Świderkówna). Por. też skierowane do Hippolyta 
błaganie Fedry o miłość (i tu bohaterka pada na kolana), SEN. Phaedr., 
w. 666–671: […] En supplex iacet / adlapsa genibus regiae proles 
domus. / Respersa nulla labe et intacta, innocens / tibi mutor uni. Certa 
descendi ad preces: / finem hic dolori faciet aut vitae dies. / Miserere 
amantis. […] („[…] Oto błagalnica / U kolan twoich — córa kró-
lewskiego domu. / Ja, co nie znałam zmazy, nietknięta, niewinna, / Dla 
cię się zmieniam. Sama do próśb się zniżyłam; / Dzień ten końcem 
mych cierpień albo życia mego. / Zlituj się nad kochanką! […]”; prze-
kład A. Świderkówna). Por. też ibidem, w. 703: iterum, superbe, geni-
bus advolvor tuis („Po raz drugi, nieczuły, padam do nóg twoich”; 
przekład A. Świderkówna). Podobna scena błagania Ulissesa przez 
Andromachę pojawia się także w Trojankach Seneki (zob. SEN. Troad., 
w. 691–693); Oro, obsecro, obtestor — nagromadzenie synonimów, a w 
nich aliteracja samogłoski o; Miseresce denique (właściwie verbum 
frequentativum), por. np. SEN. Phaedr., w. 671: Miserere amantis; SEN. 
Troad., w. 694: Miserere matris, powtórzone w wersie 703; GAG. 
Meleager, w. 1006, 1014, 1023: Miserere mater. 

w. 1115–1117 […] Quo is, quo abis? Quo te abripis, / Domina? Heu 
senectam! Heu pessimam aetatem meam! / In hocne ego servata vixi 
opprobrium?! / Dokąd idziesz? Dokąd odchodzisz? Dokąd porywasz się, 
pani? Ach, biada! O moja starości! O moje życie przeokropne! Czy ży-
łam, by doczekać tej hańby?! — wersy adresowane do Jempsar — 
piastunka woła za oddalającą się panią. W swej bezsilności narzeka na 
własną starość. Por. jeden z zachowanych fragmentów tragedii Ojno-
maos Eurypidesa fr. 4 (575 Kn.) [759 M.]: Ὅστις δὲ θνητῶν βούλεται 
δυσώνυμον / εἰς γῆρας ἐλθεῖν, οὐ λογίζεται καλῶς· / μακρὸς γὰρ αἰὼν 
μυρίους τίκτει πόνους („Kto z ludzi pragnie obrzydłej starości / Do-
czekać, wcale nie myśli rozsądnie. / Długi wiek rodzi niezliczone trudy”; 
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przekład J. Łanowski); anaforyczne powtórzenie wyrazów quo i heu; 
is … abis — nagromadzenie zdań pytajnych i wykrzyknikowych.1117  

w. 1118–1120 Quid faciam, amicae? Audebit illa perperum / Aliquid, nisi 
obsisto, nec obsistere satis / Queo / Co mam czynić, przyjaciółki? Ona 
odważy się na coś niewłaściwego, jeśli nie stawię oporu, skutecznie zaś 
oprzeć się nie zdołam — druga część wypowiedzi piastunki adresowana 
jest już wyłącznie do chóru. Niania — zgodnie z tradycją antycznego 
dramatu — powołuje się na przyjaźń z choreutkami (amicae) 
i oczekuje od nich rady, ale chór uparcie milczy. Nie chce być ani 
powiernikiem, ani doradcą w wątpliwej moralnie sprawie; obsisto / 
obsistere — derivatio; amicae audebit … aliquid — aliteracja samo-
głoski a.  

w. 1120–1123 […] In iuventa, qui malum putant mori, / Male com-
putant. Quo plura vivas saecla enim, / Plura videas, plura facias mala. 
Optimum / Aut non oriri, aut ilico exortum mori / Źle myślą ci, którzy 
uważają, że nieszczęściem jest umrzeć w młodości. Im więcej żyjesz lat, 
tym więcej widzisz i więcej czynisz zła. Najlepszą rzeczą jest albo się nie 
rodzić, albo zaraz po urodzeniu umrzeć — Szymonowic każe niańce 
w tej scenie snuć ogólne myśli o życiu. Takie filozofujące piastunki 
chętnie wprowadzał na scenę Eurypides, z jego pesymistycznych 
refleksji utkana jest zresztą wypowiedź niani o tym, że lepiej jest 
umrzeć młodo, albo nawet zaraz po urodzeniu, a najlepiej w ogóle się 
nie rodzić. Por. EURIP. Fr., w. 449, gdzie poeta wyraża sąd, iż nowo-
narodzonego powinna witać na świecie smutna muzyka z racji czeka-
jących go cierpień, a do grobu winien mu towarzyszyć radosny śpiew 
(zob. S. WITKOWSKI, Tragedia grecka, t. II, Lwów 1930, s. 230) oraz myśl 
wyrażoną przez tegoż tragika w Kresfoncie, przytoczoną przez 
Cycerona w Tuskulankach (CIC. Tusc. I 48, 114–115): […] non nasci 
homini longe optimum esse, proximum autem quam primum mori. qua 
est sententia in Cresphonte usus Euripides: ‘Nam nos decebat coetus 
celebrantis domum / Lugere, ubi esset aliquis in lucem editus, / Huma-
nae vitae varia reputantis mala; / At, qui labores morte finisset gravis, / 
Hunc omni amicos laude et laetitia exsequi’ („[…] że stanowczo naj-
lepszą dla człowieka rzeczą jest nie narodzić się, a najbliższą z kolei 
dobrą rzeczą, jak najprędzej umrzeć. Eurypides wyraził tę myśl w Kres-



Objaśnienia (w. 1123–1135) 
 

339

foncie: „Nam, którzy gromadnie nawiedzamy dom, / Gdzie ktoś się 
narodził, należy płakać, / Ogarniając myślą różne nieszczęścia ludzkiego 
życia. / A gdy ktoś zakończył ciężkie trudy śmiercią, / O tym niech 
przyjaciele mówią z uznaniem i radością”; przekład J. Śmigaj). Por. też 
PLIN. Nat. 7, 4; ibidem, 7, 168. 1123  

STASIMON II, w. 1124–1191 

W stasimon II chór wyraża swoją dezaprobatę i sprzeciw wobec po-
czynań pani i manifestuje chęć „oddalenia się” od niej. Pieśń ta 
w bardzo nieznacznym stopniu wiąże się ze stasimonem II z Hippolyta 
Eurypidesa, słychać tu dalekie echa jedynie pierwszej strofy, w której 
chór kobiet trojdzeńskich pragnie opuścić ziemię i zejść do jej głębi, 
ulecieć na skrzydłach albo odpłynąć na krańce świata.  

w. 1124–1135 Superum quis nunc potens / Humanam eripiat mihi / 
Formam generique avium / Compositis ad bracchia pennis / Adscribat, 
ut vel columba, / Vel hirundo querula sim?/ Illicet pernicibus excita alis 
/ Hominum fugiam coetum / Secessusque remotos / Silvarum incola 
praepes / Cum lupis aut cum leaenis / Concelebrem. […] /  Któż z potęż-
nych bogów mógłby mi teraz zabrać ludzką postać i przyczepiwszy pióra 
do ramion, dołączyć mnie do rodu ptaków, abym żaliła się jak gołębica 
albo jaskółka? Poruszając się szybko na skrzydłach, opuściłabym grono 
ludzi, jako ptak-mieszkaniec lasów przebywałabym razem z wilkami 
albo z lwicami w oddalonej samotni — chór marzy o przemianie 
w ptaka. Metamorfozy tej mógłby dokonać któryś z bogów. Por. EURIP. 
Hipp., w. 733–734: ΧΟ. [...] ἢ πτεροῦσσαν ὄρνιν / θεὸς ἔν με ποταναῖς 
ἀγέλαις θείη· („[…] albo niechby skrzydlatym ptakiem bóg czyniąc 
mnie, / puścił między polotne stada”; przekład J. Łanowski). Zgodnie 
z antyczną tradycją przemian form w inne kształty dokonują bogowie 
(por. OV. Met., w. 1–3): In nova fert animus mutatas dicere formas / 
corpora: di, coeptis (nam vos mutastis et illas) / adspirate meis […] 
(„W nową postać zmienione chcę ogłaszać ciała. / Bogi! Wszech-
mocność wasza tych zmian dokonała, / Wy mój zamiar wesprzyjcie; 
[…]”; przekład B. Kiciński). Najbardziej znana jest chyba metamor-
foza z pieśni II 20 Horacego, kiedy to poeta przemienia się w łabędzia 
— ptaka Apollina i unosi się nad światem na skrzydłach. Por. też np. 
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życzenie chóru w Edypie w Kolonos Sofoklesa (SOPH. Oed. C., w. 1081–
1084): εἴθ’ ἀελλαία ταχύρρωστος πελειὰς / αἰθερίας νεφέλας κύρ- / 
σαιμ’ ἄνωθ’ ἀγώνων / ἐωρήσασα τοὐμὸν ὄμμα („Niechbym jako ptak 
wysoko / Wzbił się w blasku, zawisł w chmurze, / Na was zmierzył 
oko!”; przekład K. Morawski). U Szymonowica marzenie chóru o prze-
mianie w ptaka ma cel dwojaki: egipskie dziewczęta chcą pożalić się 
jak ptak na nieszczęsny los oraz uciec na skrzydłach przed złem. 
Motyw ptasiej skargi nierzadko pojawia się w starożytnej literaturze 
dramatycznej, zob. SOPH. El., w. 103–109; EURIP. Hel., w. 1107–1113; SEN. 
Ps., Oct., w. 914–915. Szymonowic wprowadza gołębicę i jaskółkę, ale 
w Oktawii pojawiają się w kontekście skargi zimorodek i ptaki Pan-
diona, a więc słowik i jaskółka właśnie (SEN.PS. Oct., w. 5–9): Age, tot 
tantis onerata malis, / repete assuetos iam tibi questus / atque aequo-
reas vince Alcyonas, / vince et volucres Pandionias: / gravior namque 
his fortuna tua est („Powtórz, do których przywykłaś już, żale, / Ty — 
nieszczęściami bez miar przygnieciona! / Pokonaj w bólu morskie 
Alkiony, / Pokonaj córki skrzydlate Pandiona!”; przekład K. Marciniak 
et al.). Motyw ucieczki w obliczu zła czy jakiegokolwiek nieszczęścia 
ma także długą tradycję dramatyczną. W Ajasie Sofoklesa chór, słysząc 
o czynach, jakich w szale dopuścił się bohater, myśli o ucieczce (SOPH. 
Aiax, w. 246–250): ὥρα τιν’ ἤδη τοι / κρᾶτα καλύμμασι κρυψάμενον 
/ ποδοῖν κλοπὰν ἀρέσθαι, / ἢ θοὸν εἰρεσίας ζυγὸν ἑξόμενον / 
ποντοπόρωι ναῒ μεθεῖναι· („Więc teraz czas, więc czas by był, / Abym 
okrywszy głowę / Stąd wykradł się i skrył, / Lub na wioślarskiej siadł-
szy ławie / Raźnej powierzył się nawie”; przekład K. Morawski); 
w Andromasze Eurypidesa uciec pragnie Hermiona na skrzydłach 
zresztą (EURIP. Andr., w. 861–862): Φθιάδος ἐκ γᾶς / κυανόπτερος 
ὄρνις ἀερθείην („Ach, żeby z ziemi Ftyi / Ulecieć jak ptak ciemno-
pióry”; przekład J. Łanowski); w Oktawii — wypędzana z Rzymu tytu-
łowa bohaterka (SEN.PS. Oct., w. 918–923): Fugerem luctus ablata meos 
/ penna volucri procul et coetus / hominum tristes caedemque feram. 
Sola in vacuo nemore et tenui / ramo pendens / querulo possem gutture 
maestum / fundere murmur („Uszłabym w dal na ptasich piórach / Tu 
zostawiając moje żale, / Tłum ludzi smętny, zbrodnię krwawą. / 
Mogłabym sama w pustym gaju / Na delikatnej siąść gałązce / I z gard-
ła rzewnej dobyć skargi”; przekład K. Marciniak et al.). W ostatniej 
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tragedii i w dramacie Szymonowica wyraźne podobieństwo frazeo-
logiczne: SEN.PS. Oct.: fugerem … coetus hominum („Opuściłabym 
zgromadzenie ludzi”; przekład IB), Castus: Hominum fugiam coetum. 
Z pozoru osobliwy pomysł zamieszkania z dala od ludzi wśród wilków 
i lwów jest uzasadniony, jeśli przywołać choćby VII epodę Horacego 
o incipicie Quo, quo scelesti ruitis, w której ludzie przeciwstawieni zo-
stają zwierzętom, w tym wilkom, gdyż są od nich gorsi — tocząc wojny 
domowe, zwalczają przedstawicieli tego samego gatunku, czego nie 
obserwuje się w świecie zwierząt. 

w. 1135–1144 […] Quid enim / Hominum consortio / Structum est perni-
ciosius? / Natus licet indole sis / Magnanima sanctique tenace / Coepti 
nec usquam caducum / Animum sponte violes, / Plurima invito tamen, 
hinc et inde / Scelerum genera illudunt, / Turba emissa forensi / Cóż bo-
wiem bardziej szkodliwego ustanowiono niż wspólnota ludzi? Choćbyś 
urodzony z wielkodusznym charakterem i wytrwały w świętym postano-
wieniu nigdy z własnej woli nie zhańbił skłonnej do upadku duszy, te jed-
nak najliczniejsze rodzaje zbrodni rodzących się w tłumie, choć nie 
chcesz, stąd i zowąd mamią — całkowite zaprzeczenie myśli wyrażonej 
przez Cycerona w De re publica o tym, iż wielką wartość mają społecz-
ności ludzkie zwane państwami (CIC. De rep. VI 13,13; por. też IDEM, De 
off. II 3,12 nn.). Szymonowic sięgnął tu do Fedry Seneki i do poglądów 
Hippolyta, który sławi życie na łonie natury, z dala od miast i tłumu (SEN. 
Phaedr., w. 483 nn.). Myśl, że zbrodnie rodzą się w dużych zbiorowo-
ściach znalazł Szymonowic u Seneki (SEN. Phaedr., w. 494–495): nec 
scelera populos inter atque urbes sata / novit […] („Nie zna zbrodni, co 
w miastach wśród tłumów się lęgną”; przekład A. Świderkówna).  

w. 1145–1149 Quin speres minus unde, / Assilit damnum inde et ignis / 
Suppositus cineri / Fraudulento improvidos suc- / -Cendit: […] / Nawet 
skąd mniej byś się spodziewał, stamtąd właśnie wyskakuje występek 
i ogień podłożony pod zwodniczym popiołem zapala nieostrożnych — 
chór zestawia zło pojawiające się niespodziewanie z ogniem, który leży 
pod zwodniczym popiołem, czyni tym samym aluzję do postępowania 
Jempsar, por. HOR. Carm. II 1, 7–8: […] et incedis per ignis / suppositos 
cineri doloso („i na utajony wstępujesz ogień, drzemiący w popiele”; 
przekład J. Zawirowski). Początkowo bowiem bohaterka sprawiała 
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wrażenie nieszczęśliwej i dbałej o dobrą opinię kobiety, ukryła obłud-
nie swe prawdziwe zamiary, jak ogień pod warstwą popiołu, by ujaw-
nić je wbrew wszelkim oczekiwaniom.  

w. 1149–1160 […] hoc supina corda / Non doceas facile, / Qui posse vivi 
non putant, / Nisi ad superbi purpureum latus / Herois, aulae in misero 
strepitu, / Mensae mancipia et cibi. / Quos inter, ut paludum / Circa 
fluenta putrida / Acre genus vesparum, examina / Scelerum nimbos ro-
tant / Morsuque obvia corpora / Quaeque involitant strepero / nie prze-
konasz łatwo o tym ludzi o sercach dumnych, którzy uważają, że nie da 
się żyć inaczej, jak tylko przy purpurowym boku pysznego magnata, 
w nieszczęsnym zgiełku dworu, jako niewolnicy stołu i jadła. Wśród 
nich, jak ród kąśliwych os wokół cuchnących bagien, roje występków 
kręcą się chmarami i wszystkie napotkane ciała atakują z brzęczeniem 
— pogląd na temat zbrodniczej i niemoralnej aury otaczającej domy 
możnych powtarza Szymonowic za Seneką. Zbrodnie, które szerzą się 
wokół dworów bogaczy przyrównuje teraz poeta do roju os, który 
fruwa wokół cuchnących bagien. Przeciwstawienie złu mieszkającemu 
w pałacach spokoju, bezpieczeństwa i zdrowia moralnego, jakie panują 
w ubogich domach, ma również swoje źródło w tragediach Seneki. 
W Fedrze mówi o tym chór (SEN. Phaedr., w. 1138–1140): non capit um-
quam magnos motus / humilis tecti plebeia domus. / Circa regna tonat 
(„Kto w biednej chatce mieszka do zgonu, / Tego nieszczęścia burze 
ominą — / Grzmi wokół tronów”; przekład A. Świderkówna) oraz 
piastunka (ibidem, w. 209–214): Cur in penates rarius tenues subit / 
haec delicatas eligens pestis domos? / Cur sancta parvis habitat in tectis 
Venus / mediumque sanos vulgus affectus tenet / et se coercent modica, 
contra divites / regnoque fulti plura quam fas est petunt? („Dlaczego zło 
to rzadziej w ubogie się progi / Wślizga, a gości w domach najchętniej 
wytwornych? / Czemu to w małych chatkach mieszka święta miłość, / 
Szary tłum swoje zdrowe skłonności miarkuje / I przeciętność zna 
umiar? A za to bogacze / I tronu bliscy pragną więcej, niż się godzi”; 
przekład A. Świderkówna); w Thyestesie tytułowy bohater (SEN. 
Thyest., w. 449–453): […] O quantum bonum est / obstare nulli, capere 
securas dapes / humi iacentem! Scelera non intrant casas, tutusque 
mensa capitur angusta scyphus; venenum in auro bibitur [...] („Jak 
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wielkim dobrem jest nie szkodzić nikomu, spożywać bezpieczne uczty 
leżąc na ziemi! Zbrodnie nie wchodzą do ubogich domów i bezpieczny 
kielich bierze się ze skromnego stołu, truciznę wypija się w złotym”; 
przekład IB).1160 

w. 1161–1169 Nam iuvenem fata hunc voluissent / Seorsim casa in 
paupere igno- / -Bile saeclum trahere, vis / Tanta noxae nunquam in 
eum ingruisset. / Utinam effugiat magnam / Labem, possible at non / 
Est, pestis domini quum / Dant fenestram, quin per illam / Transiliant 
famuli / Gdyby bowiem losy chciały, aby ten młodzieniec gdzieś z dala 
w biednej chacie pędził żywot nieznany, nigdy tak wielka siła występku 
nie zwaliłaby się na niego. Oby uniknął wielkiej klęski, tymczasem nie 
jest to możliwe, ponieważ panowie otwierają okno zguby, aby przez nie 
przeskakiwali słudzy — widać w tych wierszach troskę chóru o Józefa, 
ale i zasadniczą zmianę, jaka nastąpiła w koncepcji Szymonowica 
(w porównaniu ze wzorem greckim). W stasimonie II Eurypidesowego 
Hippolyta chór zainteresowany jest wyłącznie losem Fedry, w drugiej 
antystrofie bardzo sugestywnie zapowiada jej śmierć (EURIP. Hipp., 
w. 763–775), w dramacie Castus Ioseph staje się poniekąd chórem 
Józefa. Posłużył się tu poeta ciekawą metaforą: oknem zguby, zła, które 
otwierają panowie, by skakali przez nie służący. Por. TER. Heaut. 481: 
Quantam fenestram ad nequitiem patefeceris („oj, jakie wrota otwo-
rzysz dla marnotrawstwa!”; przekład E. Skwara). 

w. 1170–1172 Potuit qui absistere / Lapsu, non hominem hunc ego / 
Dicam, sed superum ex genere / Tego, kto zdołał uniknąć upadku, nie 
nazwę człowiekiem, lecz kimś z rodu bogów — pogląd, że człowiek 
skłonny jest z samej swej ludzkiej natury do upadania, pojawia się 
oczywiście w Biblii, zob. Ps 32, 5; Ps 130; J 8, 7; Rz 3, 9–19; 5, 12. Brak 
skłonności do popełniania grzechów właściwy jest Bogu, zob. 1 J 3, 9; 
1 J 5, 18; Hbr 4,14–15. 

w. 1173–1183 Legibus his nam conciliata / Quum vita sit, degere alter / 
Opera absque alterius ut / Non queat, sed pars domini atque dites / 
Geniti, tenui censu / Servi pars habeamur. / Plebs a dite fovetur, / Dives 
a vulgo tuetur, / Fitque ita subsidii / Mutuum vinclum gregatim / Vivere 
omnibus coactis / Gdyż życie zostało ustanowione tym prawem, że jeden 
nie zdołałby istnieć bez pomocy drugiego, lecz w części jesteśmy uważani 
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za urodzonych panów i bogaczy, w części za niewolników o nieznacz-
nym majątku. Lud jest otaczany opieką przez bogacza, bogacza strzeże 
lud i w ten sposób powstaje wzajemny węzeł pomocy, jako że wszyscy 
zostali zmuszeni żyć gromadnie — Szymonowic włącza tu filozoficzną 
refleksję, iż człowiek jest istotą społeczną, żyje więc w gromadzie 
i działa dla wspólnego pożytku. Por. ARIST. Politica 1252 b: Διότι δὲ 
πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον („człowiek jest z natury stworzony do 
życia w państwie”; przekład L. Piotrowicz). Za Arystotelesem formuuje 
swe poglądy Cyceron w De officiis, i pewnie jego dzieło miał na 
uwadze Szymonowic (CIC. De off. I 4, 12): Eademque natura vi rationis 
hominem conciliat homini et ad orationis et ad vitae societatem 
ingeneratque in primis praecipuum quendam amorem in eos, qui pro-
creati sunt, impellitque, ut hominum coetus et celebrationes et esse et 
a se obiri velit ob easque causas studeat parare ea, quae suppeditent ad 
cultum et ad victum, nec sibi soli, sed coniugi, liberis ceterisque, quos 
caros habeat tuerique debeat („Taż sama natura, posługując się od-
działywaniem rozumu, zbliża człowieka do człowieka, nakłania ich 
zarówno do używania wspólnego języka, jak w ogóle do współżycia ze 
sobą, a przede wszystkim wszczepia w człowieka jakąś szczególną 
miłość względem wydanego na świat potomstwa i powoduje, że chce 
on, by istniały pomiędzy ludźmi gromady i społeczności, których był-
by uczestnikiem, że dla tych samych przyczyn usilnie stara się o przy-
sposobienie wszystkiego, co zapewniłoby dostatni sposób życia nie 
tylko jemu, ale jego żonie, dzieciom i innym osobom, które są mu dro-
gie, a o które powinien się troszczyć”; przekład W. Kornatowski). 
Podobną refleksję umieścił Szymonowic w ramach pieśni chóru wień-
czącej epeisodion trzecie jego późniejszej tragedii Pentesilei (SIMO-
NIDES, Pent., k. H3r-v): Necessitatis insuper / Telum ex corpore nudo / 
Infixit, ut iuvamen / Alter ab alterius labore / Quaererent atque inde 
operae ac amoris / Induerent arctissima vincla („Ponadto od samego 
początku ustanowił oręż konieczności, tak aby jeden z trudu drugiego 
oczekiwał pomocy i aby stąd wikłał się w najbardziej ciasne więzy 
pracy i miłości”; przekład IB). W obu dramatach podkreśla poeta 
istnienie owego węzła (vinclum) wzajemnych międzyludzkich zależ-
ności; alter, alterius, dites, dite, dives — polyptotony. 1183 
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w. 1184–1191 Magnum operae pretium / Pervincit is, qui Syrtibus / In 
hisce fido remige consilii / Tranare tristes scelerum scopulos / Pertendit 
liquidumque iter / Virtutis integra instat / Rate. Enatandum caute enim 
est / Saxa, ubi lymphae celant, perfida / Wielką nagrodę zdobywa ten, 
kto w tych Syrtach stara się ominąć straszne skały zbrodni, z wiernym 
wioślarzem dobrej rady i przejrzystą drogą cnoty zdąża na nienaruszo-
nym okręcie. Należy bowiem ostrożnie omijać zdradliwe skały, gdy 
skrywają je wody — Egipcjanki stosują tu marynistyczną metaforykę: 
„skały zbrodni”, „wierny wioślarz dobrej rady”, „nienaruszony okręt”, 
i sentencjonalnie przestrzegają przed złem (saxa / skały) skrywanym 
pod pozorem dobra (lymphae / czyste wody). Por. pieśń pierwszą ze 
zbioru Pieśni kilka Jana Kochanowskiego opartą w całości na 
marynistycznej metaforze życie-żegluga (KOCH. P. I, 1–40); Syrtami 
nazywano dwie zatoki Morza Śródziemnego w środkowej części 
północnego wybrzeża Afryki: Syrta Wielka, wschodnia (dziś Sidra), 
znajdowała się między przylądkami Cephalae Promontorium i Bo-
reum Promontorium, Syrta Mała, zachodnia (dziś Kabes), między 
wyspami Certina i Meninx. Zatoki te uchodziły — ze względu na 
mielizny i rafy — za wyjątkowo niebezpieczne do żeglugi. Syrtę 
włączył też Seneka do szeregu tzw. adynata, które wylicza w jego 
sztuce Hippolyt, co może było dla Szymonowica źródłem inspiracji 
(SEN. Phaedr., w. 568–570, 573): […] Ignibus iunges aquas / et amica 
ratibus ante promittet vada / incerta Syrtis […] quam victus animum 
feminae mitem geram („[…] Z ogniem złączysz wodę / Prędzej, 
przyjazną przystań dla statków otworzy / Niepewna Syrta […] Niźli ja, 
zwyciężony, niewiastę polubię!”; przekład A. Świderkówna); lympha 
— wyraz pochodzenia obcego, przypuszczalnie grecki; iter … .integra 
instat — aliteracja samogłoski i.  

EPEISODION III (w. 1192–1562)  

Składa się z kilku różnorodnych scen, wśród których są i dialog 
bohatera z chórem, i relacja ex interno, i w końcu oskarżenie Józefa, 
w której to scenie rolę corpus delicti odegra płaszcz zerwany z mło-
dzieńca przez pożądliwą kobietę. Akcja toczy się teraz wartko, a zda-
rzenia następują po sobie z dynamiką, jakiej dotąd nie było. 
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w. 1192–1205 Słowa te wypowiada piastunka w formie monologowej, 
ale faktycznymi adresatami tej kwestii stają się choreutki i widzowie 
w teatrze. Scence towarzyszą bardzo silne emocje. Takie sytuacje, 
kiedy piastunka czy sługa wybiega z pałacu i opowiada o czymś pod 
wpływem rozmaitych, nierzadko gwałtownych uczuć, znał Szymo-
nowic z greckiej tragedii. W Ofiarnicach Ajschylosa z domu wychodzi 
piastunka Orestesa pogrążona w smutku i rozpaczy po rzekomej 
stracie wychowanka. Ona to opowiada choreutkom, co zaszło w pała-
cu, i wspomina swoją służbę przy malutkim Orestesie (AESCH. Choef., 
w. 734–765). W Medei Eurypidesa z domu Jazona wybiega przestra-
szony sługa — świadek śmierci królewny Glauki i Kreona, w emocjach 
namawia Medeę — sprawczynię tej śmierci — do natychmiastowej 
ucieczki (EURIP. Med., w. 1121–1131).  

w. 1192–1195 Mensas deorum, quae feruntur splendidae, / Non mutem 
ego hodie prae hoc, quod aspexi modo. / O omnium unquam, quae 
quidem oculis viderim, / Spectaculum sanctissimum et gravissimum! / Nie 
zamieniłabym dzisiaj stołów bogów, które uchodzą za wspaniałe, na to, 
co właśnie zobaczyłam. Był to obraz najświętszy i najbardziej doniosły ze 
wszystkich, jakie kiedykolwiek oglądałam na oczy — pojawia się tu 
motyw uczt bogów, jakie odbywają się na Olimpie, dostępnych tylko dla 
nieśmiertelnych, zob. np. HOM. Il. IV 1 nn.; VIII 431 nn.; XV 84 nn.; por. 
HOR. Carm. III 3, 9–12. Sens: piastunka nie zamieniłaby tego, co 
widziała, nawet na nieśmiertelność i udział w ucztach olimpijskich, 
traktuje to jak rodzaj wspaniałego spektaklu (spectaculum). Tak też za 
chwilę (zob. w. 1219 nn.) relacjonować będzie, czy raczej odgrywać, 
zdarzenie, do którego doszło poza sceną. 

w. 1196–1199 Non me senectae, aetatis, utut est improbae / Ac per-
molestae, paenitet neque tandiu / Traxisse vitam taedet unum ob hunc 
diem; / Vel moriar, haud merens domos visam inferum / Nie żal mi 
mojego starczego wieku, choć jest zły i bardzo uciążliwy, i nie sprawia 
mi przykrości tak długie życie z powodu tego właśnie dnia; niechbym 
nawet umarła, bez smutku odwiedziłabym siedziby podziemnych bogów 
— piastunka odwraca niejako myśli wyrażone przedtem. Wprawdzie 
starość dalej pozostaje — w odczuciach niani — uciążliwym wiekiem, 
ale teraz długa egzystencja wydaje jej się korzystna, gdyż stwarza 
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możliwość przeżycia takiego właśnie dnia; utut — „jakkolwiek”, „jed-
nak”, „choć”, przysłówek, zapisywany dwojako: ut ut albo częściej utut 
używany był w języku potocznym, np. w komedii rzymskiej czy 
w listach Cycerona (zob. PLAUT. Cist., w. 109; TER. Heaut., w. 200; CIC. 
Epist. 16, 18, 1); tandiu tranxisse … taedet — aliteracja spółgłoski t.1199  

w. 1200–1201 Tantum, tam inauditum pudorem, tam ratam / Mentem, 
tam inevictam fidem vidisse me! / Widziałam tak wielką, tak niesły-
chaną wstydliwość, tak stałą myśl, tak niezłomną wiarę! — poeta wpro-
wadza w tym miejscu rejestr cnót Józefa; anaforyczne, trzykrotne 
powtórzenie tam. 

w. 1202–1205 Virtus, honorum, o domina Virtus omnium, / Quanta est 
potestas, quanta maiestas tua! / Tu cui ades, per ignium, per ensium / 
Aciem obviam securus iter invenerit / Cnoto, Cnoto, pani wszystkich 
zaszczytów, jak wielka jest twoja moc, jak wielki jest twój majestat! 
Komu ty pomagasz, bezpieczną znajdzie drogę przez płomienie, pośród 
ostrych mieczów — apostrofa do Cnoty (Virtus) i jej personifikacja. 
Szymonowic lubi personifikować pojęcia (por. np. niżej ostatnią pieśń 
chóru w dramacie Castus Ioseph, poświęconą uosobionej potwarzy, 
oszczerstwu); bohaterką zbioru Flagellum livoris jest natomiast za-
zdrość, zawiść (livor). Myśl, że cnota zapewnia należytą ochronę, poja-
wia się już wcześniej w dramacie, por. też HOR. Carm. I 22, 1–12; III 3, 
1–8; III 29, 55 oraz KOCH. P. I 9, 31; P. II 17, 13–16; anaforyczne powtó-
rzenia wyrazów: virtus, quanta, per; tua / tu — polyptoton. 

w. 1206–1215 Krótki dialog piastunki i chóru, poprzedzający właściwą 
relację z tego, co zaszło za sceną. Taki dyskurs nie był potrzebny 
w Hippolycie Eurypidesa, gdzie mamy scenę podsłuchiwaną, ani w Fe-
drze Seneki, gdzie widz jest naocznym świadkiem zdarzenia.  

w. 1206–1208 CHORUS: Obsecro, quid factum est? Animi enim pendeo. / 
NUTRIX: Facinus, puellae Aegyptiae, facinus supra / Hominum fidem 
vidi supraque memoriam! / CHÓR: Proszę, co się stało? Jestem w nie-
pewności. / PIASTUNKA: Wypadek, panny egipskie, wypadek widziałam 
niesłychany! — chór zgodnie z tradycją dramatyczną zdobywa w tej 
scenie informacje, zaspokaja tym samym ciekawość własną i ciekawość 
widza. Dociekliwość choreutek mobilizuje więc postać sztuki do mówie-
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nia, wywołuje interakcję, na czym zyskuje fabuła dramatu, uzupełniona 
o zdarzenia pozasceniczne (por. Adaptacje sceniczne, s. 241–242); pen-
deo użyte przez Szymonowica w dość nietypowym znaczeniu „być nie-
zdecydowanym, niepewnym, wahać się”, por. PLAUT. Merc., w. 128–
129: […] Ego animi pendeo. / Quid illuc sit negoti lubet scire me ex hoc 
metu ut sim certus („Niepokój mnie bierze, / Chciałbym wiedzieć, o co 
chodzi, lepsza niż strach — pewność”; przekład G. Przychocki); factum 
est / facinus — elipsa; anaforyczne powtórzenia wyrazów facinus 
i supra. 

w. 1209–1211 CHORUS: Num periit ille iuvenis aut dominae male est? / 
NUTRIX: Salva domina est et iuvenis ipsus salvus est. / CHORUS: Respiro 
utrique enim nimis timui male / Czy zginął ów młodzieniec albo z pa-
nią źle? / PIASTUNKA: Ocalona pani i sam młodzieniec nietknięty. / 
CHÓR: Wraca mi tchnienie, nazbyt bowiem się bałam o jedno i drugie — 
dialog zbudowany został na wzór tego typu dyskursów w greckiej 
tragedii — zawiera krótką informację, co zaszło. Zgodnie z tradycją, 
po takim zwięzłym wyjaśnieniu następowała dłuższa mowa posłańca, 
piastunki, sługi, która krok po kroku odsłaniała, jak doszło do 
zdarzenia. W taki właśnie sposób dowiadujemy się, że zginęło niemal 
całe wojsko perskie (AESCH. Pers., w. 252–255), że nie żyją Jokasta 
(SOPH. Oed. T., w. 1234–1235) i Dejanira (SOPH. Trach., w. 874–875), że 
zginęli Kreon i jego córka (EURIP. Med., w. 1125–1126). U Szymonowica 
chór obawia się olos obojga bohaterów: Jempsar i Józefa; ipsus — 
nominativus singularis zaimka ipse, forma używana w języku potocz-
nym o budowie przymiotnikowej, pojawia się często u Plauta (zob. 
PLAUT. Trin., w. 985, 987–988). Formę ipsus chętnie stosują szesnasto-
wieczni autorzy dramatów o biblijnym Józefie, zob. np. CROCUS, k. C2v; 
MACR., k. D7r; DIETHER, k. B8r, C1r, E4r, H2r; BALT., k. A6r, B5r; dominae 
/ domina i salva / salvus — polyptotony. 

w. 1213–1214 […] Iuventa, pervicax mea / Iuventa, quam te pessimam 
transegi ego / Młodości, moja zuchwała młodości, bardzo źle ciebie prze-
żyłam — piastunka gani swoją własną młodość, zwraca się do niej 
w apostrofie, podkreślonej przez powtórzenie rzeczownika iuventa. Por. 
KOCH. Odprawa, w. 68–83. Ujawnia się tu dydaktyczny cel dramatu — 
przykład Józefa ma skłaniać do refleksji nad własnym postępowaniem. 
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w. 1215–1219 CHORUS: Obsecro, fare, quicquid hoc factum intus est. / 
NUTRIX: Fabor, sed impudentiamne in hera magis / Demirer anne in 
iuvene sanctimoniam? / Stupesco tota, nec scio, unde exordium / Ser-
monis insequar. […] / CHÓR: Błagam, mów, cokolwiek stało się w domu. / 
PIASTUNKA: Powiem, lecz czy bardziej mam się dziwić bezwstydowi pani, 
czy świętości młodzieńca? Zdumiewam się cała, nie wiem, od czego 
zacząć — chór mobilizuje piastunkę, by opowiedziała, co zaszło. Wie 
tylko tyle, że nikomu nic się nie stało. Por. SOPH. Trach., w. 890: ΧΟ. τίς 
ἦνε; πῶς; φέρ’ εἰπέ (CHÓR: „Jakże się stało, o, jakże, mów, zaraz!”; 
przekład K. Morawski); SOPH. Oed. T., w. 1236: ΧΟ. ὦ δυστάλαινα, πρὸς 
τίνος ποτ’ αἰτίας („PRZODOWNIK CHÓRU: O, ta nieszczęsna! Jak ona 
zginęła?”; przekład K. Morawski) — to już słowa skierowane do sługi 
domowego, podobnie w Medei Eurypidesa, gdzie relacji ex interno chce 
posłuchać sama Medea (EURIP. Med., w. 1134–1135): λέξον δ’ ὅπως 
ὤλοντο· δὶς τόσον γὰρ ἂν / τέρψειας ἡμᾶς, εἰ τεθνᾶσι παγκάκως („Mów: 
jak zginęli? Dwakroć nas ucieszysz, / jeżeli powiesz: Okropnie zginęli!”; 
przekład J. Łanowski); fare / fabor — derivatio; impudentiam — 
sanctimoniam — kontrastowe zestawienie rzeczowników; sanctimoniam 
stupesco … scio … sermonis — aliteracja spółgłoski s. 

w. 1219–1331 Na dużym obszarze tekstu (112 wersów) demonstruje Szy-
monowic swoje umiejętności narracyjne, każąc piastunce zdawać rela-
cję ex interno. Stara się poeta, by rhesis niani była zajmująca i atrak-
cyjna teatralnie, tak zresztą, jak czynili jego starożytni poprzednicy. 
Dla urozmaicenia stosuje mowę zależną (oratio obliqua), ale i nie-
zależną (oratio recta), oddając głos bohaterce. Nie zapomina Szymo-
nowic, że tworząc opowiadanie, porusza się już w ramach narracji 
właściwej epice i zgodnie też z epicką konwencją genologiczną włącza 
do wypowiedzi piastunki aż siedem dość rozbudowanych porównań. 
Autorzy dramatów o Józefie (np. Cornelius Crocus, Georgius Macro-
pedius, Martinus Balticus, Andreas Diether) inscenizują scenę kusze-
nia, stawiając przed oczami widza żonę Putyfara, która zaleca się do 
Józefa, wychwala jego urodę i próbuje wciągnąć do łoża. Szymonowic 
korzysta z rozwiązania starożytnych dramaturgów (relacja sługi ex 
interno), dzięki czemu odsuwa świętego młodzieńca od niemoralnego 
zachowania pani, odsuwa, bo tego nie pokazuje. 
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w. 1219–1232 Piastunka w oratio obliqua opowiada o tym, jak Jempsar 
piękną i pochlebczą mową próbowała pozyskać ją dla swojej sprawy: 
powraca tu motyw znękanej chorobą duszy (animus aeger), grzechu 
wbrew własnej woli i niezłomności młodzieńca (ferreus), szaleństwa 
(furor), jakie ogarnęło zakochaną. Z polecenia pani piastunka ma 
wezwać Józefa; liczne aliteracje: primitus … postulat parcerem; satis 
scire … se; subito … spem salutis; ponere … prudentia persuadet; in-
super intro … ipsum; ludum / ludi — polyptoton.  

w. 1233–1235 Quem ego pavorem, quem pudorem, dum voco, / Illius 
observavi in ore! Quam ad meam / Vocem profatam palluit perque hor-
ruit / Jaki strach, jaki wstyd zauważyłam na jego obliczu, gdy wołałam! 
Na dźwięk mojego głosu pobladł i aż zadrżał — piastunka z pewnym 
upodobaniem opowiada, jak zareagował Józef na wezwanie; powraca 
czasownik horruit („zadrżał”) użyty już w wierszu 219 (horreo), kiedy 
to młodzieniec wspominał swój sen, zapowiadający to, co stało się 
w rzeczywistości, i stanie za chwilę w opowieści niani — gdy Jempsar 
napadnie na niewinnego młodzieńca (jak kukułka na białego ptaka ze 
snu); palluit perque horruit — tmeza (rozdzielenie wyrazu złożonego 
na części), zamiast palluit et perhorruit; anaforyczne powtórzenie za-
imka quem; quem / quam — polyptoton, vocem profatam — pleo-
nazm; profatam palluit perque — aliteracja spółgłoski p. 

w. 1236–1241 Venit tamen subnubilo qualis die / Nimbo impeditus 
purpurascens Lucifer. / Ut adstitit, ut accersionis mititer / Perquaesiit 
causam, illa qualis prima nix, / Vibrante solis igne tacta, languida / 
Illius aspectu liquuit inque gemuit / Przyszedł jednak jak czerwieniejąca 
jutrzenka owinięta obłokiem w trochę pochmurny dzień. Gdy stanął, 
gdy łagodnie zapytał o powód wezwania, ona stopniała na jego widok 
jak pierwszy śnieg dotknięty połyskującym ogniem słońca i westchnęła 
— Lucifer, dosłownie: niosący światło, gwiazda poranna. Włączył tu 
Szymonowic w ramy opowiadania piękną parę porównań: oblanego 
rumieńcem Józefa zestawił z jutrzenką i — w tej samej palecie barw — 
Jempsar przyrównał do śniegu, który topnieje od słonecznego ognia. 
Porównania do jutrzenki nie występują często w literaturze, zob. np. 
LUT. Epigr. 2: Constiteram exorientem Auroram forte salutans, / quom 
subito a laeva Roscius exoritur. / pace mihi liceat, caelestes, dicere 
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vestra: / mortalis visust pulcrior esse deo („Stanąłem pozdrawiając 
wschodzącą jutrzenkę, gdy nagle z lewej strony zjawia się Roscjusz. 
Niebianie, niech będzie mi wolno tak powiedzieć: śmiertelnik z wyglą-
du piękniejszy był od boga”; przekład IB), por. też THEOCR. 18, 26–28; 
KOCH. P. I 7, 8–10: „Twoje nadobne lice jest podobne zarzy, / Która 
nad wielkim morzem rano sie czerwieni, / a z nienagła ciemności 
nocne w światłość mieni”; IDEM, Treny XVIII, w. 15–16, gdzie mamy 
porównanie ze śniegiem topniejącym pod wpływem słońca; anaforycz-
ne powtórzenie spójnika ut; inque gemuit — tmeza.1241 

w. 1242–1243 Penitis gravem urgens spiritum ex praecordiis / Effata 
tandem: […] / Tłocząc zaś ciężkie tchnienie z głębi piersi, w końcu 
powiedziała — effata to tradycyjna formułka epicka wprowadzająca 
kwestię bohatera w oratio recta, por. VERG. Aen. IV 30: sic effata sinum 
lacrimis implevit obortis („To powiedziawszy, łzami się zalała”; prze-
kład Z. Kubiak). 

w. 1243–1249 […] ‘Ago habeoque tibi gratiam, / Iosippe, languenti mihi 
quod adsies. / Utinam referre essem potens tuque sineres. / Obsequium 
amicos experitur, sed quoad / Vita mihi, cogita tibi me obnoxiam. / 
Nunc, quid te opus facto velim, sic accipe, / Verum huc adesdum 
propius, ut in aurem loquar’ / „Dziękuję i mam dla ciebie wdzięczność, 
Józefie, że mnie osłabionej przychodzisz z pomocą. Obym była w stanie 
odpłacić, a ty obyś pozwolił. Usługa wystawia na próbę przyjaciół, lecz 
jak długo będę żyła, wiedz, że jestem zobowiązana wobec ciebie. Teraz 
posłuchaj, czego chcę, abyś koniecznie to zrobił, ale tutaj bliżej podejdź, 
abym mogła powiedzieć do ucha” — oratio recta wpleciona w ramy 
epickiej narracji. Piastunka wciela się na chwilę w rolę Jempsar: na-
śladuje jej zbolały, słaby, ale i przymilny głos, wykonuje może jakiś 
gest. Mowę niezależną nierzadko wprowadzali dramatopisarze antycz-
ni do swoich sztuk, chcąc urozmaicić narrację albo stworzyć aktorom 
grającym rolę posłańców okazję do popisania się talentem. W Tra-
chinkach Sofoklesa piastunka przytacza w oratio recta słowa Dejaniry 
(SOPH. Trach., w. 920–922), w Królu Edypie tegoż poety domowy sługa 
cytuje ostatnie słowa Edypa przekłuwającego sprzączkami od szaty 
własne oczy (SOPH. Oed., w. 1271–1274). W Medei Eurypidesa — 
w jednej z najbardziej poruszających i najbardziej sugestywnych relacji 
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ex interno — sługa przytacza dwie orationes rectae: wypowiedź Jazona 
i lament Kreona. Najdoskonalszą pod tym względem rhesis stworzył 
Kochanowski w Odprawie, gdzie poseł relacjonujący przebieg rady 
„staje się” kolejno Priamem, Aleksandrem, Antenorem, Iketaonem; 
adsies — coniunctivus praesentis, forma archaiczna; tu / tibi / te — 
polyptoton.1249 

w. 1250–1254 Hic ille, ceu petita ad aram victima, / Cunctatus, immo-
ratus accessit tamen. / Ast illa, velut accipiter, ales letifer, / Alto colum-
bam consequutus aethere, / Dextra prehendit sicque dicto effervuit / Tu 
ów, jak zwierzę ofiarne prowadzone do ołtarza, ociągał się, w końcu jed-
nak zbliżył się, zwlekając. Wtedy ona, jak jastrząb, ptak śmierć niosący, 
dopada gołębicę w wysokim eterze, chwyciła go prawą ręką i uderzyła 
w te słowa — przerywa Szymonowic wypowiedź Jempsar przywołaną 
w formie oratio recta, czyli odegraną przez piastunkę, króciutką partią 
narracyjną, która składa się z dwóch porównań: Józefa do zwierzęcia 
ofiarnego prowadzonego na rzeź i Jempsar do jastrzębia dopadającego 
gołębicę. Obraz wołu, który stojąc przed ołtarzem, boi się śmierci, 
występuje u Kochanowskiego (KOCH. For. 111 Ad Iovem pro bove): Ipse 
tuam supplex astans bos mugit ad aram / Praesentemque horret, 
Iuppiter alte, necem. / Subduc agricolam caedi, o Saturnie, nam cum / 
Europam ferres, tu quoque taurus eras („Do Jowisza w obronie wołu”: 
„Przed ołtarzem twym, wielki Jowiszu, wół stoi / Kornie i ryczy, rzezi 
grożącej się boi. / Ocal go, przecie orze nam pole z mozołem. / Gdyś 
porywał Europę, i ty byłeś wołem”; przekład L. Staff). Ociąganie się 
zwierzęcia ofiarnego traktowano jako wróżbę. Porównanie do 
jastrzębia ścigającego gołębicę występuje w pieśni I 37 Horacego, gdzie 
z jastrzębiem zestawiony jest Oktawian August, a z gołębicą — kró-
lowa Egiptu Kleopatra (HOR. Carm. I 37, 16–18): Caesar ab Italia vo-
lantem / remis adurgens, accipiter velut / mollis columbas […] („Cezar 
ścigając na okręcie płynącą od Italli, jak jastrząb delikatne gołębie”; 
przekład IB); sicque dicto effervuit — (zamiast dixit) wprowadza wy-
powiedź w oratio recta; accessit … ast … accipiter … ales … alto — 
aliteracja samogłoski a.  

w. 1255–1284 Wersy te zawierają dalszy ciąg oratio recta, jaką Jempsar 
skierowała do młodego niewolnika. 
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w. 1255–1259 ‘Iam te teneo, proterve, iam te hostem meum / Potita capio 
vel ambio potius capi, / Velis modo ipse. Quid tibi me supplicem / Toties 
refugis? Aegram quid usque animam enecas, / Crudelis? […] / „Już cię 
mam, zuchwalcze, już ciebie, mego wroga, chwytam albo raczej staram 
się być schwytaną, zechciej tylko sam. Dlaczego wciąż uciekasz, gdy 
kornie błagam? Dlaczego dręczysz ciągle chorą duszę, okrutny? — 
zmiana tonu wypowiedzi, przedtem piastunka musiała naśladować 
zbolały głos Jempsar, teraz powinna grą aktorską oddać namiętność 
i determinację pani; Jempsar nazywa tu Józefa zuchwalcem (proter-
vus), swym wrogiem (hostis meus), okrutnikiem (crudelis; por. słowa 
odtrąconej Dydony skierowane do Eneasza, VERG. Aen. IV 309–311). 
W dramacie Corneliusa Crocusa podobnie — odrzucona przez Józefa 
Zefira obdarza młodzieńca epitetem crudelis, ingratus (niewdzięczny) 
i durus (nieczuły), zob. CROCUS, k. C3v — C4r; u Diethera niemal tak 
samo: crudelis i durus (k. D7r); anaforyczne powtórzenie iam te; capio / 
capi — derivatio, ale i gra słów; potita / potius — paronomazja. 

w. 1259–1264 […] Ulla si tibi observantiae / Mihi debitae scintilla foret, 
ipsissima / Superbia totus nisi intumesceres, / Primis precibus olim 
haud repugnasses meis / Idque vel herili dignitati cederes / Vel amoris 
efflictae dares vehementiae / Jeśli miałbyś jakąś iskierkę należnego mi 
szacunku, gdybyś się nie puszył w najprawdziwszej pysze, nie oparłbyś 
się moim pierwszym prośbom i albo ustąpiłbyś z szacunku dla pani, 
albo poddałbyś się namiętnej sile miłości — Jempsar podejrzewa, że to 
pycha młodzieńca sprawiła, iż odrzucił on uczucia pani; Szymonowic 
za Plautem stopniuje zaimek ipsa (ipsissima), który nie podlega prze-
cież stopniowaniu, por. PLAUT. Trin., w. 988; repugnasses (coniunctivus 
plusquamperfecti activi, forma synkopowana odpowiednik repugna-
visses; dignitati cederes … dares vehementiae — chiazm. 

w. 1265–1266 Qua urgente heram me oblita ad haec vilissima / Abiecta 
verba devoluta sum tibi / To ona kazała mi zapomnieć, że jestem panią, 
i nią obezwładniona, zniżyłam się dla ciebie do tych słów najlichszych 
— obraz człowieka zakochanego, który posuwa się do różnych czynów 
i zachowań (w przypadku Jempsar do uniżoności), by zdobyć miłość, 
pojawia się np. w poezji elegijnej, tam jednak nie ma różnicy stanów. 
Propercjusz w elegii I 1 przedstawia, jakie trudy przedsięwziął Mila-
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nion, by zdobyć Atalantę (w. 9–15) i konkluduje (PROP. I 1, 16): tantum 
in amore preces et bene facta valent („Wiele w miłości prośby i uległość 
mogą”; przekład A. Świderkówna); por. też TIB. I 4, 39–56. W tej samej 
elegii Propercjusza pojawia się myśl, że miłość pozbawia dumy (ibi-
dem, w. 3–4).1266 

w. 1267–1271 Ergo sapi illatamque contumeliam / Praesente studio re-
dime; sive enim mihi / Diffisus, aut iterum rogari impensius / Volens, 
cupitum distulisti tamdiu. / Iam facio id ipsum, quam antea accu-
ratius / Bądź więc mądry i wyrządzoną zniewagę odkup obecnym od-
daniem; czy mi nie ufałeś, czy tak długo odsuwałeś pożądanie, chcąc, 
bym znowu prosiła i to bardziej usilnie. Już czynię to samo bardziej 
namiętnie niż przedtem — Jempsar jest teraz lepiej przygotowana do 
kolejnej próby uwiedzenia młodzieńca (zapowiedziała to zresztą już 
wcześniej wobec chóru i piastunki). To lepsze przygotowanie polega 
na tym, że zmyśliła chorobę, ale i pozbyła się domowników, by mieć 
swobodę działania (o czym wspomina w wierszach 1274–1275), może 
też jest bardziej zdeterminowana. 

w. 1275–1284 […] Utut meritus, tua / Utere vel uti sine neque dubita 
sciens; / Malisque amicam et benevolam lucrarier, / Quam odiis peren-
nibus, nisi ilico caves. / Sequacem et ultricem? Neque enim eam animi 
mei / Oblationem impune committam fore, / Vel ipse vir, dominus 
meus, cui, pervice, / Tu emptitius es, faxo, meam hanc iniuriam / Tuo 
capite vindicet heramque me tibi / Ostendat’ / […] Chociaż zawiniłeś, 
używaj mnie jak swojej albo pozwól używać mnie samej, i świadom nie 
wahaj się, czy wolałbyś zyskać przyjazną i życzliwą, czy ścigającą [cię] 
nieustannie nienawiścią mścicielkę. Nie pozwolę, by ta ofiara mej duszy 
była bezkarna, albo sprawię, że sam mąż, mój pan, dla którego ty, 
nieugięty, zostałeś kupiony, ukarze cię śmiercią za tę moją krzywdę 
i udowodni, że ja jestem dla ciebie panią” — Jempsar w tym punkcie 
dramatu nie ma już nic wspólnego z dbałą o swoje dobre imię Eury-
pidesową Fedrą ani z Fedrą Seneki, kornie leżącą u nóg Hippolyta. To 
namiętna, konsekwentnie realizująca swój cel kobieta, która nie za-
waha się postawić młodzieńcowi ultimatum: albo odda się miłości, 
albo poniesie śmierć. W sztuce Andreasa Diethera Zefira straszy Józefa, 
że jeśli nie ulegnie, pozna jej gniew (DIETHER, k. D8v): Ioseph, si amore 
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non flectere, senties / Quid possit ira mea […] („Józefie, jeśli nie 
skłonisz się do miłości, odczujesz, co może mój gniew”; przekład IB). 
W dramacie Macropediusa Aegla, bo tak ma tu na imię żona Putyfara, 
działa inaczej: obiecuje Józefowi wszelkie zaszczyty i bogactwa za od-
danie się miłości (MACR., k. B4v): Ego te viro meo usque commenda-
vero. / Ego te familiarem Parhoni effecero. / Ego servituti, qua premeris, 
exemero. / Per me bonis quamplurimis ditaberis. / Per me laboribus 
omnibus levaberis. / Per meque ad altiora promoveberis („Ja polecę cię 
memu mężowi, ja zrobię cię przyjacielem faraona, uwolnię z niewoli, 
co uciska, dzięki mnie będziesz opływał w dobra wszelakie, dzięki 
mnie uwolnisz się od wszystkich trudów, dzięki mnie zostaniesz wy-
wyższony”; przekład IB); utut — por. obj. do w. 1196–1199; utere / uti 
— derivatio; kontrastowe zestawienia rzeczowników: amica / benevola 
(przyjemna / życzliwa) oraz sequax / ultrix (prześladowczyni / mści-
cielka); Jempsar do szeregu mało pochlebnych określeń, jakimi ob-
darza Józefa, dodaje jeszcze pervicus („nieugięty”), por. obj. do 
w. 1255–1259. Pervicus to przymiotnik bardzo rzadki pojawia się chyba 
tylko u starego scenika Akcjusza (ACC. Trag. 158): pervico Aiax animo 
(„Ajas o niezłomnej duszy”; przekład IB), znaczeniowo odpowiada 
wyrazowi pervicax — nieugięty, nieporuszony, niezłomny, wytrwały; 
faxo — por. obj. do w. 975–978. 

w. 1284–1286 […] Hoc dicto interim effusissime / Collacrumavit et 
quasi toro adflectier / Iuvenem sategit / To mówiąc, rozpłakała się 
rzewnie i próbowała niemal popchnąć młodzieńca w stronę łoża — 
słowami hoc dicto zamyka Szymonowic oratio recta. Por. np. VERG. 
Aen. IV 437–438: Talibus orabat, talisque miserrima fletus / fertque re-
fertque soror. […] („Tak błaga Dydo. I takie jej skargi / Nieszczęsna 
siostra powtarza — i znowu / Powtarza — jemu […]”; przekład 
Z. Kubiak); VERG. Aen. IV 553: tantos illa suo rumpebat pectore questus 
(„Tak się skarżyła Dydo z głębi serca”; przekład Z. Kubiak); Jempsar 
wyraźnie próbuje zaciągnąć Józefa do łoża. Inspiracją dla poety był 
w tym miejscu dramatu tekst Księgi Rodzaju 39, 11–12: „I przydało się 
dnia jednego, że Józef wszedł do domu i sprawował coś bez pomoc-
ników, a ona uchwyciszy kraj szaty jego, rzekła: Śpi ze mną”; z Fedry 
Seneki wynika, że kobieta próbowała zainicjować jakąś intymną sytua-
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cję, a przynajmniej objąć młodzieńca (SEN. Phaedr., w. 704–705): HI: 
Procul impudicos corpore a casto amove / tactus — quid hoc est? Etiam 
in amplexus ruit? („HIPPOLYT: Precz od czystego ciała dotknięcia 
bezwstydne! / Odsuń się! Cóż to znaczy?! W objęcia się rzuca!”; prze-
kład A. Świderkówna). Autorzy szesnastowiecznych dramatów o Józe-
fie również wykorzystują ten motyw. U Macropediusa Aegla, jak 
w Biblii, mówi do Józefa (MACR., k. B6v): Mecum cuba („Połóż się ze 
mną”; przekład IB), a Józef odpowiada: Haud cubuero („Nie położę 
się”; przekład IB), w sztuce tej zresztą Putyfarowa zleca służbie przy-
gotowanie sypialni — rzekomo na powrót męża — i ciągnąc Józefa do 
tejże komnaty, pokazuje mu kobierce (MACR., k. B6v): En cubiculum 
ornavi tibi tapetibus („Patrz, dla ciebie ozdobiłam sypialnię kobier-
cami”; przekład IB) oraz łoże pościelone wśród pachnideł: mirry, aloe-
su i cynamonu. Por. też analogiczną sytuację w sztuce Andreasa Diet-
hera (DIETHER, k. D7v): ZEPHIRAH: […] ecce texui lectum meum tibi, / 
Pictis stravi tapetibus pulcherrime, / Aspersi quoque roseum cubile fruc-
tibus, / Beneolentibus, myrrha, cynamono et balsamo, / Veni, fruamur 
concupitis (dum licet) / Amplexibus, non est enim vir in domo („ZEFIRA: 
oto przygotowałam me łoże dla ciebie, ozdobiłam je najpiękniej malo-
wanymi kobiercami, różane wezgłowie obsypałam pachnącymi owo-
cami, mirrą, cynamonem, balsamem, chodź, oddajmy się upragnio-
nym uściskom, dopóki można, i pana nie ma w domu”; przekład IB). 
W poemacie Girolama Fracastora Jempsar wie od piastunki (czyli 
faktycznie z szatańskiego podszeptu, bo Zły Duch przybiera tu postać 
niani), że Józef ją kocha, toteż śmiało wyznaje swą miłość i całuje 
młodzieńca (FRACAST., s. 431): Sic ait et summis puero dedit oscula 
labris („Tak rzecze i całuje młodzieńca”; przekład IB); sategit — por. 
obj. do w. 673–678; adflectier — archaiczny infinitivus praesentis 
passivi zamiast klasycznego adflecti.  

w. 1286–1291 [...] At ille, ceu saevo mari / Saxum sonoris oblatratum 
fluctibus / Rigidus reflexit, vultu et habitu masculam / Quandam un-
decunque praeditus minaciam / Oculumque pernicem, modo ad me, 
modo ad eam / Identidem circumtulit / Tymczasem ów, jak skała na 
rozszalałym morzu, uderzana huczącymi falami pozostał niewzruszony, 
mając i na obliczu, i w postawie jakąś męską surowość, i raz po raz 



Objaśnienia (w. 1291–1316) 
 

357

szybko wodził wzrokiem to na mnie, to na nią — czasownik oblatro 
znaczy właściwie „ujadać”, „obszczekiwać”, a w znaczeniu przenoś-
nym: „zawzięcie łajać”; imiesłów oblatratum określa skałę saxum, 
która symbolizuje tu Józefa narażonego na „ujadanie” huczących fal 
(Jempsar). Zob. obj. do w. 867–871. Osobliwy i może nawet niestosow-
ny jest pomysł Szymonowica, by w scenie, kiedy Jempsar składa nie-
moralną propozycję Józefowi, uczestniczyła piastunka. Izraelita w jej 
relacji przenosi wzrok z jednej kobiety na drugą. U Eurypidesa Fedra 
nie spotyka się z Hippolytem w ramach akcji scenicznej. Seneka wręcz 
zadbał o organizację „sam na sam” bohaterów, co wynika z dialogu 
(SEN. Phaedr., w. 599–601): PH: […] Commodes paulum, precor, / 
secretus aures. Si quis est abeat comes. / HI: En locus ab omni liber arbi-
trio vacat („FEDRA: […] Posłuchaj mnie chwilkę, / Proszę, sam jeden. 
Oddal, jeśli są, twych druhów. / HIPPOLYT: Spójrz — oto pusto wokół 
— nie ma żadnych świadków”; przekład A. Świderkówna). Podobnie 
intymną sytuację zaplanował Martinus Balticus w sztuce Adelpho-
polae; tutaj żonie Putyfara towarzyszy służąca Rogel (w pewnym stop-
niu pełni ona rolę wiernej piastunki i zna całą sprawę), ale gdy pani 
chce pomówić z Józefem, prosi, by dziewczyna oddaliła się (BALT., 
k. C3r): […] abeas paululum / Ut sola soli, quae volo, queam colloqui 
(„odsuń się trochę, abym sama tylko jemu samemu mogła powiedzieć 
to, co chcę”; przekład IB). Może Szymonowic chciał uwypuklić za-
żyłość Jempsar i jej piastunki (nie mają przed sobą tajemnic w żadnej 
sprawie, ale nie mają ich także Seraphim i Rogel w sztuce Balticusa), 
a może pragnął uczynić z niani wiarygodnego, naocznego świadka 
czystości młodzieńca, co dałoby się zrealizować przecież także i w tzw. 
scenie podsłuchiwanej, podglądanej. D. Chemperek uważa, że złożenie 
niemoralnej propozycji odbywa się tu zgodnie ze staropolską kon-
wencją ars amandi właśnie w obecności służącej (CHEMPEREK, s. 60); 
saevo … saxum sonoris — aliteracja spółgłoski s; powtórzenie (gemi-
natio) modo ad. 

w. 1291–1316 W wierszach tych zawarł Szymonowic odpowiedź Józefa 
na propozycję Jempsar. W przekazie biblijnym w dniu, w którym po 
raz ostatni żona Putyfara kusi Izraelitę, a potem oskarża go przed 
mężem, nakłaniany do miłości młodzieniec ucieka bez słowa. Jego 
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wypowiedź zacytowana w oratio recta dotyczy natomiast pierwszej 
próby kuszenia, jaką podejmuje Putyfarowa (Rdz 39, 8–9). W tragedii 
Seneki natomiast Hippolyt reaguje bardzo impulsywnie, domaga się 
kary od Jowisza (SEN. Phaedr., w. 671–674): […] Magne regnator deum, 
/ tam lentus audis scelera? Tam lentus vides?/ Et quando saeva fulmen 
emittes manu, / si nunc serenum est? („ […] Wielki władco bogów, / Ty 
tak cierpliwie słuchasz i patrzysz na zbrodnię?! / Kiedyż ty ciśniesz 
piorun z swojej srogiej dłoni, / Jeśli dziś słońce świeci? […]”; przekład 
A. Świderkówna), a Fedrze mówi, że w występku przewyższyła cały 
ród kobiet i że gorsza jest od własnej matki, która wydała na świat 
potwora: półczłowieka-półbyka (ibidem, w. 687–689): O scelere vin-
cens omne femineum genus, / o maius ausa matre monstrifera malum / 
genetrice peior! („Przewyższyłaś w występku cały ród niewieści, / Wa-
żysz się na grzech większy niż matka potwora, / Gorszaś od rodzi-
cielki!”; przekład A. Świderkówna). Potem dopiero młodzieniec 
ucieka.1316 

w. 1291–1300 […] Tum pauca pro / Re fatus officii fideique monuit / 
Magnamque legem iusque iurandum tori / Testatus hortatusque sane 
sanctiter / Pettit, pudorem integritatemque legeret / Praeferre momen-
taneae Libidini. / Huic namque praesto adesse Paenitentiam, / Dolore 
quae factum quidem percelleret, / Infecta vero facta nunquam redderet; 
/ Adesse quoque pavorem et aeternum metum / Powiedział wówczas 
niewiele, stosownie do sprawy, przypomniał o obowiązku i wierności 
i wezwał na świadka prawo i przysięgę małżeńską, i zachęcając niemal 
w święty sposób, zażądał wstydliwości oraz by postawiła wyżej czystość 
niż chwilową rozkosz. Przy rozkoszy jest bowiem stale obecna skrucha, 
która uderza w czyn bólem, ale nie sprawia, by nie stało się to, co się 
stało, dodaje także strach i wieczną obawę — Szymonowic stara się tu 
— i to nie pierwszy raz — wykreować postać Józefa na świętego 
młodzieńca, który nie oburza się, nie wpada w gniew (jak np. Hippolyt 
u Seneki), lecz łagodnie przypomina (monuit znaczy właśnie „upo-
mniał”, po tym czasowniku rozpoczyna się oratio obliqua) o tym, co 
wolno, zachęca w sposób święty (sanctiter), by Jempsar zamiast 
chwilowej rozkoszy wybrała czystość. Wprowadza poeta motyw żalu 
grzesznika (paenitentia) jako naturalnej (dla chrześcijanina) konsek-
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wencji grzechu, napominając słowami Józefa, że dokonanego czynu 
cofnąć się nie da; infecta facta — paronomazja, pavorem metum — 
synonimy.1300  

w. 1303–1306 Ast coniugalis dona consuetudinis / Gaudere secura vo-
luptate et mera / Fiduciamque conscientiae tam apud / Deum, quam 
apud homines habere / Dary małżeńskiego związku cieszą zaś bez-
pieczną i czystą rozkoszą i korzystający z nich mają spokojne sumienie 
tak przed Bogiem, jak i przed ludźmi — Józef uważa, tak samo zresztą 
jak jego starotestamentowy pierwowzór, że ulegając Jempsar, popeł-
niłby wielką niegodziwość wobec swego ziemskiego pana (Putyfara = 
Fetifera) i zgrzeszyłby przeciwko Bogu.  

w. 1306–1311 […] Se satis / Meminisse mancipium esse, heri peculio / 
Emptum itaque malle iure herili subditum / Haberi ab ipsa quam faci-
noris ullius / Socium; paratum potius extrema omnia / Subire quam se 
scelere tanto adstringere / [Wspomniał], że dobrze pamięta, że jest nie-
wolnikiem kupionym na własność pana, tak więc woli, by ona sama 
uważała go za poddanego wedle pańskiego prawa niż za wspólnika 
jakiegoś złego czynu; że gotowy jest raczej na wszystko niż miałby 
dopuścić się tak wielkiej zbrodni — w mowie Józefa skierowanej do 
Putyfarowej (Rdz 39, 8–9) mamy wzmiankę o roli, jaką sprawuje Izrae-
lita w domu swego pana — zarządza majątkiem i ma równą pańskiej 
władzę nad wszystkim, z wyjątkiem żony. Motyw ten powtarza się 
w szesnastowiecznych dramatach o Józefie. Por. MACR., k. B4r: IO: He-
rus universa quae domi aut foris / Longe atque late possidet praesente te 
/ Mihi tradidit, te praeter unam, quam sibi / Castam et fidelem expo-
stulat. […] („JÓZEF: Pan wszystko, co posiada — jak daleko okiem 
sięgnąć — w domu i poza nim, mnie przekazał, z wyjątkiem ciebie 
jedynej, którą czystą i wierną chce mieć dla siebie”; przekład IB); 
CROCUS, k. C2r: IOS: Cogita tibi matrimonii non violandam fidem, / Nec 
mihi servitii, talem etiam maritum neutiquam / Fallendum tibi, neque 
mihi herum de me tam meritum bene („JÓZEF: Pomyśl, że nie powinnaś 
hańbić małżeńskiej przysięgi, a ja służby, że nie powinnaś oszukiwać 
takiego męża, a ja pana, który tak o mnie dba”; przekład IB). Na 
przykład w sztuce Adelphopolae Putyfar mianuje Józefa zarządcą, 
a jako oznakę władzy przekazuje mu swój pierścień (BALT., k. B8r-v): 
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Te praeficiam dominum cunctis rebus meis / Tu sis secundus Potiphar 
[…] trado hinc annulum tibi meum („Ustanowię cię panem wszystkich 
moich rzeczy, bądź drugim Putyfarem […], przekazuję tobie mój pier-
ścień”; przekład IB); w dramacie Castus Ioseph młodzieniec nie chce 
mieć — jako kupiony niewolnik — równego udziału w występku; 
subire … se scelere — aliteracja spółgłoski s.1311 

w. 1314–1315 […] Hanc foeditatem vel nece / Et morte semper se redem-
pturum [...] / [Nadmienił], że tę sromotę odkupi krwią i śmiercią — 
Józef zapowiada odkupienie ewentualnej przewiny własną śmiercią, 
a może to po prostu zwykła obawa, że za rzekomy „czyn” przyjdzie mu 
zapłacić najwyższą cenę. Według niektórych badaczy sztuki (ABRA-
MOWSKA, s. 127; GŁĘBICKA, s. 36 nn.; CHEMPEREK, s. 61) święty mło-
dzieniec miał stanowić — w koncepcji poety — swego rodzaju pre-
figurację Chrystusa. Na pewno stanowił ją dla komentatorów Biblii 
i dla adresata sztuki — Stanisława Sokołowskiego, który w dziele Ius-
tus Ioseph zestawiał starotestamentową narrację o Józefie z odpowied-
nimi fragmentami Pasji (zob. Wstęp do edycji, s. 18–20).  

w. 1315–1316 […] Haec et his / Similia proloquutus arcebat manum / Te 
i tym podobne rzeczy powiedziawszy, powstrzymywał rękę — haec et his 
similia proloquutus to typowa epicka formułka sygnalizująca koniec 
wypowiedzi bohatera, przywołanej w oratio recta lub oratio obliqua; 
z tej krótkiej frazy wynika, że Jempsar niemal zadawała gwałt niewol-
nikowi, a ten się wzbraniał, por. obj. do w. 1284–1286. 

w. 1317–1322 At illa, ceu furens lea in levem hinnulum / Elata saltu 
dentibusque exercita, / Vesaniebat, sanguineam aciem rotans, / Totis-
que cervicem insiluit amplexibus: / ‘Meus, velis nolis, meus es’, usque 
infremens, / Vimque afferebat plane inornatissime / Tymczasem ona 
szalała jak okrutna lwica straszna zębami w skoku na delikatnego 
jelonka i wodząc chciwym krwi wzrokiem, rzuciła się z uściskami na 
szyję Józefa i ciągle powtarzając: „Mój, czy chcesz, czy nie chcesz, mój 
jesteś!”, bezwstydnie zadawała gwałt — Szymonowic przyrównuje 
Jempsar do popędliwej lwicy, która ruszyła do ataku na młodego 
jelonka (por. choćby koncept Horacego z pieśni I 23, w której mło-
dziutka dziewczyna ukazana jest pod postacią sarenki, a podmiot mó-
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wiący w wierszu zapewnia, że nie jest lwem getulijskim). W to dość 
rozbudowane porównanie o popularnej tematyce zwierzęcej włącza 
poeta, by przytoczyć słowa bohaterki, króciutką oratio recta: „Meus, 
velis nolis, meus es!”. Por. DIETHER, k. D5r: Quicquid eris, meus eris 
semper! […] („Czymkolwiek będziesz, mój będziesz zawsze!”; przekład 
IB); powtórzenie zaimka meus; velis nolis — to echo popularnego 
wyrażenia nolens volens (‘chcąc nie chcąc’).1322  

w. 1323–1329 At ille, ceu serpentium feralibus / Spiris ligatus, impetu 
omni evolvier / Ardebat, acriter simulque miseriter / Luctatus et collum 
eripere nodo appetens, / Beneficio donec fluentis pallii / Elapsus ipse eli-
minavit se ex fore. / Vestem tenentis liquit in complexibus / On zaś, 
jakby otoczony przynoszącymi śmierć splotami węży, z całą siłą pragnął 
się uwolnić i walczył odważnie, a zarazem rozpaczliwie, pragnąc wy-
dobyć szyję z uścisków, dopóki nie wyślizgnął się z luźnego płaszcza 
i sam nie wypadł za drzwi. Szatę zostawił w rękach tej, która trzymała 
— Szymonowic, chcąc unaocznić reakcję zarówno Jempsar, jak i Józefa, 
wprowadza rozbudowane paralelne porównania, które rozpoczyna 
właściwie tak samo: At illa, ceu (w. 1317), At ille, ceu (w. 1323). Drugie 
porównanie ukazuje młodzieńca w uściskach Jempsar niby w wężo-
wych splotach, z których próbuje się on wydobyć i ostatecznie wyśliz-
guje się z luźnej szaty, która zostaje w rękach pani. Z wężem jest więc 
zestawiona Jempsar, a jeśli wspomnieć, iż w biblijnej tradycji pod po-
stacią węża-kusiciela ukrywa się szatan, walka Józefa urasta do rangi 
walki ze złem i pokusą. Da się tu dostrzec nieznaczne podobieństwo 
frazeologiczne do znanego z Wergiliuszowej Eneidy obrazu śmierci 
Laokoona i jego synów w wężowych splotach (VERG. Aen. II 217): […] 
spirisque ligant ingentibus […] („pętają ogromnymi pierścieniami”; 
przekład IB). Motyw płaszcza, nazwanego tu z języka greckiego pal-
lium, jaki pozostawia Józef w rękach żony swego pana, jest oczywiście 
biblijny (Rdz 39, 12): „Który zostawiwszy w ręce jej płaszcz, uciekł 
i wyszedł precz”. Szata stanie się potem swoistym corpus delicti, po-
dobnie jak miecz, którym Hippolyt początkowo chce zabić Fedrę, ale 
który ostatecznie porzuca podczas ucieczki, por. SEN. Phaedr., w. 728–
730: […] en praeceps abit / ensemque trepida liquit attonitus fuga. / 
Pignus tenemus sceleris. […] („[…] Ach uciekł jak wicher. / Miecz swój 
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rzucił w ucieczce trwożnej, nieprzytomny. / Mamy więc dowód zbro-
dni. […]”; przekład A. Świderkówna). Biblijny motyw płaszcza, który 
pozostawia Józef w rękach pani, występuje w wielu szesnasto-
wiecznych dramatach osnutych na tej historii. W Comoedia sacra, cui 
titulus Ioseph płaszcz pełni rolę sieci, którą Zefira pęta Józefa (CROCUS, 
k. C6r-v): […] forte illa solitudinem / Nacta, ferox pallio me apprendit; 
ad se trahit („przypadkiem ta, poczekawszy aż będziemy sami, w sza-
leństwie spętała mnie płaszczem, ciągnie do siebie”; przekład IB); 
w sztuce Macropediusa młodzieniec dobrowolnie oddaje płaszcz, by 
ocalić swą niewinność (MACR., k. B7r): […] Tene, improba, hoc / Tibi 
pallium, quo salva sit mihi castitas („Weź sobie, niegodziwa, ten 
płaszcz, dzięki czemu moja czystość ocaleje”; przekład IB); podobnie 
w dramacie Balticusa Adelphopolae (BALT., k. C3v): Tunicam tene, mihi 
castitas est carior („Bierz szatę, dla mnie droższa jest niewinność”; 
przekład IB); u Diethera płaszcz zostaje w rękach namiętnej kobiety 
(DIETHER, k. E2v): IO: Hera ferox apprehendit pallium meum / Per vim 
trahit castum constratum ad lectulum / Cupiens explere libidinem di-
ram suam („Nieopanowana pani przechwyciła mój płaszcz, gwałtem 
ciągnęła mnie, niewinnego, do przygotowanego już łoża, pragnąc na-
sycić swą straszną żądzę”; przekład IB). Egidius Hunnius buduje 
komiczną scenę — w jego sztuce płaszcz staje się swego rodzaju kartą 
przetargową. Misrata zamierza go oddać, jeśli Józef spełni jej wolę 
(HUNN., Comoedia sacra Ioseph, k. 36v): […] IO: Quid ita pallium 
trahis? / Mitte, obsecro. MI: Non mitto. IO: Redde pallium. / MI: Non, 
hercle, ni tuo obsequio id redemeris. / IO: Atqui malo non solum pal-
lium, sed et / Vitam amittere, quam ut in hoc scelus consentiam. / Sed 
quid moror diu?! Abeo vel sine pallio („JÓZEF: Na cóż ciągniesz płaszcz? 
Przestań, proszę. MISRATA: Ani myślę. JÓZEF: Oddaj płaszcz. MISRATA: 
Nie, na boga, chyba że wykupisz go swym posłuszeństwem. JÓZEF: 
Wolę nie tylko płaszcz, lecz i życie stracić, niż miałbym przystać na taką 
zbrodnię. Lecz po co tak długo zwlekam?! Odchodzę nawet bez 
płaszcza”; przekład IB); evolvier — archaiczny infinitivus praesentis 
passivi zamiast klasycznego evolvi; Szymonowic użył tu formy 
przysłówka miseriter (od przymiotnika miser), rzadziej stosowanej niż 
przysłówek misere, może chciał poeta zachować rymy śródwersowe 
acriter // miseriter; elapsus … eliminavit … ex — aliteracja samogłoski e.  
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w. 1330–1331 Ego subsequuta ad vos cucurri huc ilico, / Sed timeo male, 
ne in se ferum aliquid audeat / Ja zaś w ślad za nim do was tu zaraz 
przybiegłam, lecz bardzo się boję, aby pani nie poważyła się na coś 
strasznego wobec siebie — fragment o charakterze delimitacyjnym (za-
myka opowiadanie piastunki), ciekawy z tego względu, że niańka 
mimo autentycznego podziwu czy wręcz zachwytu dla Józefa, dalej 
wyraża swe obawy o los pani i nie przestaje się o nią troszczyć. Zacho-
wuje zatem tradycyjną wierność, charakterystyczną dla tego typu 
postaci pobocznych w antycznym dramacie.  

w. 1332–1335 Mane, mane, eccum prodeuntem ipsam intuor, / Quam 
torva, quam severa, quam facie ferox / Incedit, orba ceu sobole tigris 
furens, / Gestatque prae se pallium extentum manu / Czekaj, czekaj, oto 
ona we własnej osobie, jakże dzika kroczy, jak sroga, jak straszna na 
twarzy, zupełnie jak wściekła tygrysica pozbawiona młodych, i niesie 
przed sobą płaszcz rozpostarty na ręku — chór przerywa piastunce 
i zapowiada wejście Jempsar na scenę. Choreutki porównują rozsier-
dzoną panią do tygrysicy pozbawionej potomstwa. W Medei Seneki 
znajdujemy niemal identyczne zestawienie bohaterki z tygrysicą, wple-
cione w pieśń chóru, która zawiera pewnego rodzaju charakterystykę 
Medei i opis emocji targających nią bezpośrednio po wysłaniu dzieci 
z darami dla nowej żony Jazona (SEN. Med., w. 853–856; 862–865): 
Vultus citatus ira / riget et caput feroci / quatiens superba motu / regi 
minatur ultro. […] Huc fert pedes et illuc, / ut tigris orba natis / cursu 
furente lustrat / Gangeticum nemus („Twarz gniewem płonie, a wład-
czym gestem głowy przestraszyć potrafi króla. […] Bez tchu się miota 
jak tygrysica osierocona, gdy w szale szuka młodych w gęstwinie”; prze-
kład E. Wesołowska). Zapowiedź chóru w dramacie Castus Ioseph 
zawiera immanentne didaskalia: Jempsar jest dzika, straszna na twarzy 
i tak — wedle wskazówek poety — trzeba tę rolę odegrać, a na scenę 
wkracza, niosąc jedyny w sztuce rekwizyt — płaszcz Józefa; mane, mane 
— geminatio; nagromadzenie synonimów podkreślających wzburzenie 
kobiety: torva, severa, ferox, furens; anaforyczne powtórzenie przys-
łówka quam; facie ferox … furens — aliteracja. 

w. 1336–1386 Wersy te zawierają monolog Jempsar wygłoszony w obec-
ności piastunki i choreutek, w którym bohaterka planuje zemścić się na 
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Józefie. Posługuje się tu Szymonowic swoistą gradacją uczuć i emocji 
najpierw kobieta narzeka na własne imię, które sprowadza na nią 
nieszczęścia, i na los okrutny, potem przechodzi do krytyki Józefa, 
którego stara się poniżyć, wreszcie podejrzewa go o to, że chce pozbawić 
ją władzy i życia. Kolejny stopień to pogróżki, jakie kieruje pod jego 
adresem, aż do chęci dokonania pomsty za doznaną zniewagę. 

w. 1336–1339 Ie! Ie! Quis unquam tot malis miserum meum / Nomen 
putasset concinnum colludere? / Ie! Ie! Ter et quater libet nunc pro-
loqui / Nam tantus obstat me malorum exercitus / Jej! Jej! Czy ktoś 
mógłby sądzić, że moje nieszczęsne imię odpowiednio współgra z tyloma 
przykrościami? Jej! Jej! Po trzykroć i po czterykroć mam ochotę teraz 
mówić, gdyż tak wielki zastęp nieszczęść staje mi na drodze — imię 
Jempsar jest dźwiękowo bliskie wołaniu wyrażającemu rozpacz, 
jękowi, stąd poeta posługuje się tu grą słów. Szymonowic pożyczył to 
imię od Girolama Fracastora (zob. wyżej Personae / Osoby s.v. Iemp-
sar). Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że konstruując ten fragment 
tekstu, miał również w pamięci Ajasa Sofoklesa: imię bohatera wy-
wodzi się od czasownika αἰάζω — ‘żalić się’, ‘biadać’, co Grecy od-
dawali często podwojonym wykrzyknikiem αἴ i αἶ, czyli αἰαῖ, por. 
SOPH. Aiax, w. 430–433: ΑΙ. αἰαῖ· τίς ἄν ποτ’ὤιεθ’ ὧδ’ ἐπώνυμον / τοὐ-
μὸν ξυνοίσειν ὄνομα τοῖς ἐμοῖς κακοῖς; / νῦν γὰρ πάρεστι καὶ δὶς 
αἰάζειν ἐμοὶ / καὶ τρίς· τοιούτοις γὰρ κακοῖς ἐντυγχάνω („O, któż by 
myślał, że strasznej mej burzy / Tak wiernie imię to moje zawtórzy? / 
A teraz dwakroć przystałoby jęknąć: / Aj! Aj! — i trzykroć, bom 
w takiej udręce”; przekład K. Morawski); ie ie — geminatio wykrzy-
knika; malorum exercitus — znaczy dosłownie „wojsko nieszczęść” — 
metafora; malis miserum meum — aliteracja spółgłoski m.  

w. 1340–1345 Quae matre nata, auctoritate apud virum / Summa, 
potentia in familiam maxima, / Atque ipsa nupta non minorem in ha-
bentiam / Virumque nacta principem ex primoribus, / Heu spreta, de-
spicata, servo pessimo / Ludibrium iocusque in hunc vivo modum / 
Choć zrodzona ze szlachetnej matki, cieszącej się największym szacun-
kiem u męża i największą władzą wobec rodziny, sama poślubiona dla 
nie mniejszego dostatku, zdobywszy męża pierwszego spośród pierw-
szych, żyję teraz w ten sposób, o biada! poniżona, w pogardzie jako 
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igraszka i zabawka najbardziej podłego niewolnika — Jempsar pod-
kreśla swoje wysokie urodzenie i świetne zamążpójście (por. w. 707–
709; 737), by skontrastować je ze swoją aktualną sytuacją, by pod-
kreślić wzgardę, jakiej doznała ze strony niewolnika. Matka jej cieszyła 
się najwyższym autorytetem (summa), jej władza w rodzie była naj-
większa (maxima), Jempsar ma znaczenie nie mniejsze (non mino-
rem), męża pierwszego z najpierwszych (principem ex primoribus), 
a niewolnik jest najbardziej podły, najgorszy (pessimus); rzeczownik 
habentia, ae oznacza dostatki, bogactwa i jest używany bardzo rzadko, 
por. NON. 119, 32: animos eorum habentia inflarat („bogactwo nadęło 
ich dusze”; przekład IB).1345 

w. 1346–1350 Vanissimam, an nequissimam me dixero / Haereo animi, 
quae supplicare ultronee, / Quae subiicere sese scelestissimo homini / 
Sustinui et obtuli, quod oblatum, omnibus / Miraculo sit, quodque 
nemo non velit / Waham się w duszy czy nazwać się najbardziej marną, 
czy najbardziej nikczemną, gdyż dobrowolnie podjęłam się błagać 
i poddałam się najbardziej występnemu człowiekowi, a ofiarowałam to, 
co budzi podziw wszystkich i czego każdy by pragnął — czyli urodę 
i miłość; Jempsar, jak przystało na bohaterkę dramatu, rozważa w swej 
duszy, waha się, co wyraża zwrot Haereo animi. Por. też Castus, 
w. 1522. Por. TER. Eun., w. 848–849: […] Haereo / Quid faciam. […] 
(„[…] Drętwieję. / Co tu robić?[…]”; przekład M. Brożek); ultronee — 
bardzo rzadki przysłówek utworzony od przymiotnika ultroneus i uży-
ty przez poetę w znaczeniu ‘dobrowolnie’; rym śródwersowy vanis-
simam // nequissimam; obtuli / oblatam — derivatio; anaforyczne po-
wtórzenia zaimka quae i quod; quae / quod — polyptoton; supplicare / 
subiicere sese scelestissimo / sustinui — aliteracja spółgłoski s. 

w. 1351–1354 Quam nunc triumphat, quam cachinnat, quam crepat, / 
Faber malorum, columen impudentiae, / Corruptor, explorator, exesor 
meus, / Maleficus ingratissimus! […] / Jak teraz triumfuje, jak śmieje 
się, jak głośno o tym rozpowiada ów kowal zła, filar bezwstydu, uwo-
dziciel, szpieg, siła mnie trawiąca, najbardziej niewdzięczny złoczyńca 
— bardzo ciekawie zbudowane zdanie: najpierw Jempsar wymienia 
trzy stany uczuciowe, których — jak przypuszcza — doznaje teraz 
Józef, poprzedzając każdy przysłówkiem quam, po czym w składnio-
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wej funkcji podmiotu z dopowiedzeniami wylicza sześć niewybred-
nych określeń, jakimi obdarza młodzieńca, z czego dwa pierwsze mają 
wyraźnie metaforyczny charakter; columen — por. w. 538.  

w. 1354–1358 […] Nam quid aliud / Hoc esse dicam, quam merum 
maleficium / Operamque daemonum, quibus iam venit / Totus super-
stitiosus et daemonicus / Cultor aliorum absconditorum numinum? / 
Jak inaczej mogłabym to nazwać, jeśli nie czystym złem i dziełem 
demonów, do których już przystał ten cały wierzący w zabobony i sza-
tański czciciel obcych, niepojętych bóstw? — po raz pierwszy w dra-
macie Jempsar zwraca uwagę na to, że Józef jest innowiercą i jego 
odmowę interpretuje jako dzieło złych mocy; maleficium — 
powtórzenie objaśniające przymiotnik maleficus z wersu 1354.  

w. 1359–1361 Neque facies, neque species enim illius / Tanti est, meo 
domino anteferri ut digna sit, / Neque indoles constructa amori. […] / 
Ani twarz, ani wygląd jego nie jest taki, by stawiać go ponad mojego 
pana, ani nawet nie ma usposobienia stworzonego do miłości — Jemp-
sar snuje rozważania w rodzaju „co ja w nim widziałam”, przypisując 
całą tę sytuację działaniu demonów (por. monolog Złego Ducha, 
w. 78–89). Wyraźnie też deprecjonuje Józefa i jego urodę. Księga Ro-
dzaju nie pozostawia w tym względzie wątpliwości (Rdz 39, 6): 
„A Józef był pięknej twarzy i wdzięczny na wejźrzeniu”. Biblijny mo-
tyw urody młodzieńca zajmuje ważne miejsce na przykład w sztuce 
Andreasa Diethera: Zefira najpierw rozprawia o piękności Izraelity 
sama ze sobą (DIETHER, k. D3r-v): […] Figura corporis / Nova, color, 
vultus absque fuco verus est. / Qui vestitus, quae nitida habitudo cor-
poris? / Lingua nunquam riget, carent rubigine / Dentes, nec male odo-
rati tristis est tui / Oris anhelitus, aspectu decorus probe. […] Nec 
faciem te pigeat eius laudare, nec / Ocellos, Phaebi cariores luce mi / Et 
teretes digitos, nec non auratas comas, / Collum niveum, teneros artus. 
[…] („Piękny kształt, karnacja, twarz prawdziwa bez upiększeń, jaki 
ubiór, jak niezwykła postać? Mowa płynna, zęby bez próchnicy, przy-
jemny oddech ze smutnych ust, rzeczywiście przystojny z wyglądu. 
[…] Nie byłoby przykro wychwalać oczy droższe mi od światła Feba 
i kształtne palce, i złociste włosy, śnieżnobiałą szyję, delikatne ciało”; 
przekład IB). Potem wysławia piękność Józefa już w jego obecności, 
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a w odpowiedzi słyszy, że uroda to krótkotrwające dobro, największą 
wartość zaś ma cnota (DIETHER, k. D4v): Vitreum et breve est, exigui 
donum temporis / Sola est virtus clara atque aeterna („to kruche jest 
jak szkło i krótkotrwałe, dar na czas niedługi, tylko cnota przynosi 
sławę i jest wieczna”; przekład IB). Podobnie Misrata w sztuce Hun-
niusa zachwyca się Józefem, twierdząc, że wszystko jest w nim piękne 
(HUNN., Comoedia sacra Ioseph, k. 33v): Praeclara quippe in eo omnia 
[…] („Wszystko w nim piękne”; przekład IB), po czym przystępuje do 
wyliczania nie tylko fizycznych walorów młodzieńca, ale i innych jego 
zalet (ibidem, k. 34r), jak np. wiek (aetas integra), heroizm ducha (ani-
mus heroicus plane), wdzięk obyczajów (morum amabilis gratia). Myśl, 
że Izraelita z samego usposobienia nie jest stworzony do miłości, przy-
pomina nieco wątpliwości, jakie w tragedii Seneki ma piastunka Fedry 
co do Hippolyta (SEN. Phaedr., w. 229–232): quis huius animum flectet 
intractabilem? / Exosus omne feminae nomen fugit, / immitis annos 
caelibi vitae dicat, / conubia vitat: genus Amazonium scias („Któż prze-
łamie młodzieńca upór nieugięty? / Wszystkich niewiast ze wstrętem 
on zawsze unika, / Życie swoje surowo w samotności pędzi / I małżeń-
stwa nie chce. Znać krew Amazonki”; przekład A. Świderkówna); ana-
foryczne powtórzenie neque; facies / species — rym. 

w. 1361–1368 […] Quicquid est, / Veneficum ludibrium est, quo me ex-
citam / Ideo impetivit, ut vel illusam palam / Vulgo propinaret suam-
que perfidam / Dedecore quaesitam meo constantiam / Iactaret; aut 
Orci coactam ad incitas / Vita domoque exueret, ipse, quod facit, / 
Regnaret et rebus potiretur meis / Cokolwiek to jest, jest tylko truciciel-
ską sztuczką, którą mnie pobudził i ugodził, by znieważoną jawnie 
pokazać ludowi i by chełpić się swą zdradliwą niezłomnością, osiągniętą 
dzięki mej hańbie; albo by mnie, przypartą do muru Orkusa, pozbawić 
życia i domu, sam zaś, co zresztą czyni, żeby panował i władał moim 
majątkiem — Jempsar działanie Józefa określa dość osobliwie jako 
veneficium ludibrium, co znaczy „trucicielska sztuczka”. Podejrzewa, 
że młodzieniec za pomocą czarów dąży do tego, by znieważyć panią 
i ujawnić ten fakt, by pozbawić ją wszystkiego: domu, władzy i życia. 
Motyw rządów Józefa w domu Fetifera pojawił się już wcześniej 
w kwestii piastunki, która ostrzegała swą wychowankę przed rosnącym 
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wpływem niewolnika. Orcus — italskie bóstwo śmierci, w późniejszej 
tradycji — władca świata umarłych (odpowiednik greckiego Hadesa 
i rzymskiego Plutona); nazwą tą określano także jego władztwo, a więc 
świat podziemny; ad incitas — (redigere, adigere) wyrażenie bardzo 
rzadkie, znaczy „przyprzeć kogoś do muru”, por. PLAUT. Poen., w. 907: 
Profecto ad incitas leonem redigeret si eas abduxerit („[…] Zniszczy go 
z kretesem, / Gdy odbierze mu dziewczęta!”; przekład G. Przychocki); 
ideo impetivit … illusam — aliteracja samogłoski i. 1368 

w. 1369 Non sic abibit, non! […] / Nie ujdzie mu to, nie! — Jempsar 
przechodzi do gróźb pod adresem niewolnika. Tę samą pogróżkę 
powtórzy — jak refren — raz jeszcze w wierszu 1376.  

w. 1369–1373 […] Quid ergo, an par pari / Referam arteque hanc artem 
exeam atque vindicem? / Veneficosque adeam, ut quibus me nunc modis 
/ Ille furiatam habet, habeatur invicem / A me: ardeatque invisus et 
spretus mihi! / Cóż więc, czyż mam mu odpłacić tym samym i sztuką tę 
sztukę odeprzeć, i dokonać pomsty? Czy mam pójść do czarowników, by 
tymi samymi sposobami, jakimi on mnie doprowadził do szaleństwa, 
doprowadzić jego: niech płonie z namiętności nienawistny dla mnie 
i wzgardzony! — Egipcjanka pragnie odpłacić słudze tym samym, 
a ponieważ podejrzewa go o korzystanie z praktyk magicznych, chce 
udać się do znających tę sztukę, by przy jej pomocy pokonać swego 
adwersarza. Kolejny raz wprowadza Szymonowic do dramatu o Józefie 
(por. obj. do w. 374 oraz do w. 788–791) znany topos czarów miłosnych. 
Mają one podziałać tak, że tego, co odczuwa Jempsar, doświadczy teraz 
Józef — miłosnego szaleństwa, wzgardy i poniżenia. To trochę jak 
przechodzenie zła na wroga, o co modlą się chór i Elektra w Choeforach 
Ajschylosa; polyptotony: par / pari, arte / artem, me / mihi; habet / 
habeatur — derivatio; referam / exeam / adeam — asonans i rym. 

w. 1374 [...] honorem illi, mihi fastidium — krzyżowy szyk wyrazów 
(chiazm).  

w. 1375 Amari enim vel amare eandem eunt viam / bycie kochanym 
i kochanie podążają tą samą drogą — styl sentencjonalny; amari / 
amare — derivatio; enim … eandem eunt — aliteracja samogłoski e. 
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w. 1376–1379 Capite iniquo ipsius / Profitebor illi me esse heram vitae et 
necis / Iuxta potentem; amico amicam, hostem hosti. Ita / Eat! […] / 
Jego zbrodniczą głową udowodnię, że to ja jestem panią władającą ży-
ciem i śmiercią, przyjaciółką dla przyjaciela, wrogiem dla wroga. Niech 
tak będzie! — Jempsar ma tu na myśli ukaranie niewolnika śmiercią, 
czyli głową; antytetyczne zestawienia wyrazów amicus (amica) / hostis, 
vita / nex; polyptotony: amico / amicam, hostem / hosti; iniquo ipsius 
…  illi — aliteracja samogłoski i. 

w. 1379–1380 […] Aude, anime, facinus viri non plebei / Uxore dignum! 
[…] / Odważ się, duszo, na czyn godny żony wysoko urodzonego męża! 
— typowy zwrot do duszy, jakim posługują się bohaterowie tragedii 
Seneki w chwili szczególnego napięcia, gdy próbują sami dodać sobie 
odwagi przed dokonaniem jakiegoś strasznego czynu. Zob. obj. do 
w. 220–221. Aude, anime pojawia się także w Fedrze Seneki (SEN. 
Phaedr., w. 592), wzmocnione jeszcze ponaglającym En incipe, anime! 
(ibidem, w. 599), w chwili kiedy główna bohaterka zamierza wyznać 
uczucie pasierbowi. Szymonowic Incipe, anime wprowadził w iden-
tycznej, jak Seneka, odległości od Aude, anime (w wierszu 1386). Wraz 
z motywem czynu godnego kobiety ze znakomitego rodu, a właściwie 
złego czynu, bo taki najczęściej określano rzeczownikiem facinus, 
powraca Szymonowic do wyrażonej już wcześniej (w pieśni chóru) 
Senecjańskiej myśli, że zło rodzi się w pałacach, a nie w ubogich 
domach. Zob. obj. do w. 604–607. 

w. 1380–1385 […] Vestis, heu, sacerrumi / Atque omnium mihi virum 
invisissumi, / Vestis hominis, ten’ ego tenere, ten’ sinu / Meo fovere, ten’ 
manu contingere / Sustineo? Verum sustinebo, donicum / Ulciscar. […] 
/ Ach, biada, szato człowieka przeklętego i ze wszystkich mężczyzn 
najbardziej mi nienawistnego, czy będę w stanie znieść, że trzymam 
ciebie i że tulę cię do łona, i że ujmuję ręką? Zaiste będę znosiła tak 
długo, aż dokonam pomsty — powraca tu biblijny motyw płaszcza, 
który odegra ważną rolę w procesie oskarżenia Izraelity (zob. obj. do 
w. 1323–1329). Jempsar, wypowiadając całą swoją kwestię, trzyma szatę 
w rękach, a teraz zwraca się do niej w apostrofie. Widać tu bardzo 
wyraźnie, jak skrajne emocje targają Egipcjanką — kobieta najpierw 
kojarzy szatę z człowiekiem najbardziej jej nienawistnym, potem przy-
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tula płaszcz i ogrzewa swym ciałem — por. CATULL. 2, 2: […] quem in 
sinu tenere („którego trzyma na swym łonie”; przekład IB) — by osta-
tecznie stwierdzić, że nie wypuści szaty z rąk, zanim nie dokona po-
msty. Pewną chwiejność emocjonalną bohaterki widać też w ciągłych 
zmianach adresata poetyckiej wypowiedzi: własna dusza, szata, znów 
dusza; anaforyczne powtórzenie zaimka z partykułą ten’ = tene (apo-
kopa) oraz rzeczownika vestis; mihi / ego — polyptoton; sustineo / 
sustinebo — derivatio. 

w. 1385–1386 […] Ach me, ach me, ardeo iracundia! / Incipe, anime, et 
memento me esse feminam / Ach, biada, ach, biada, płonę gniewem! 
Zacznij, duszo, i pamiętaj, że jestem kobietą — Szymonowic kreuje 
Jempsar na bohaterkę, która jak w tragediach Seneki, działa pod 
wpływem silnego afektu, w tym przypadku — gniewu; incipe, anime — 
zob. obj. do w. 1379–1380. Być może, że to uświadomienie sobie przez 
Jempsar własnej płci ma w zamyśle poety nawiązywać do obecnej 
w utworze tendencji do pokazywania kobiet jako bardziej skłonnych 
do występku i zła; ach me, ach me — geminatio; trzykrotne powtó-
rzenie zaimka me; memento me — aliteracja. 

w. 1387–1389 Nec adiuvandi, nec refrenandi tui / Ullum invenio 
modum, domina: tantis malis / Vexaris, ut stupere vix satis siet / Pani, 
nie znajduję żadnego sposobu, by pomóc tobie albo by cię powstrzymać: 
tak wielka namiętność cię dręczy, że nie można się nadziwić — pia-
stunka nie ukrywa swej bezsilności, to zresztą rys typowy dla tego 
rodzaju postaci dramatycznych: kiedy próby powstrzymania bohatera 
na nic się nie zdają, nutrix rezygnuje (jak np. w Medei Seneki, gdzie na 
swą panią nie ma praktycznie żadnego wpływu), daje się wciągnąć w in-
trygę (jak w Fedrze Seneki) lub sama podejmuje działanie (jak w Hip-
polycie Eurypidesa); stupere … satis siet — aliteracja spółgłosek s i t. 

w. 1390–1394 Comperce dictis, obsecro, mater mea, / Ne me pariter in te 
esse cogas impiam, / Nempe tibi plus cordi est sacrilegus ille quam / Vel 
fama, vel salus, vel afflictio mea, / Ut paene condictum esse vobis sus-
picer / Matko moja, błagam, oszczędź tych słów, nie zmuszaj mnie, 
abym była wobec ciebie tak samo niegodziwa, tobie przecież bardziej 
leży na sercu ów zbrodniarz niż moja dobra sława lub ocalenie, lub 
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moja udręka, i prawie podejrzewam, że zmówiliście się przeciwko mnie 
— Jempsar jest niesprawiedliwa wobec piastunki, zarówno nianię, jak 
i choreutki podejrzewa o zmowę i o to, że bardziej sprzyjają Józefowi 
niż jej samej. Por. obj. do w. 1330–1331. Stosunek chóru do egipskiej 
pani zmieni się dopiero w dalszej części dramatu; mater mea — zob. 
obj. do w. 332–333; dość rzadki czasownik comperco, złożony z parco 
i używany w tym samym znaczeniu (zob. np. w. 737) jako „zaprzestać 
wykonywania jakiejś czynności”, por. PLAUT. Poen., w. 350: Pura sum, 
comperce amabo me attrectare, Agorastocles („Czysta jestem, więc 
mnie nie dotykaj, Agorastoklesie”; przekład IB); sacrilegus to dosłow-
nie „grabieżca świętości”, „świętokradca”, „bezbożnik”, wyraz często 
używany przez komediopisarzy rzymskich jako obelga, w funkcji przy-
miotnika lub rzeczownika, por. TER. Eun., w. 418–419: […] Hominem 
perditum / Miserumque! Et illum sacrilegum! („Co za zatracony nędz-
nik! A ten bezbożnik!”; przekład M. Brożek); ibidem, w. 829: Quid ais 
sacrilega? („Co mówisz, bezbożna?”; przekład M. Brożek); PLAUT. 
Pseud., w. 363: Sacrilege („Świętokradco!”; przekład G. Przychocki); te 
/ tibi — polyptoton; anaforycznie powtarzane vel . 

w. 1395–1396 Hau, filia, hoc meruere tot studia mea, / Quae huc usque 
sensti liquido ab ipsa infantia! / Ach, biada, córko, na to zasłużyło tyle 
moich starań, które z pewnością dostrzegałaś przez cały czas od samego 
dzieciństwa! — narzekanie piastunki na niewdzięczność i na to, że cały 
trud wychowania poszedł na marne, to swego rodzaju topos drama-
tyczny. W Ajschylosowych Choeforach na bezsens starań wkładanych 
w opiekę nad małym Orestesem utyskuje jego piastunka Kilissa. Por. 
EURIP. Hipp., w. 695 nn.; sensti — synkopowane perfectum zamiast 
sensisti.  

w. 1397–1398 Multa beneficia unum maleficium opprimit, / Ne ergo 
mihi ansam ingratitudinis duis / Wiele dobrodziejstw jeden zły czyn 
niweczy. Tak więc nie dawaj mi powodu do niewdzięczności — Jempsar 
daje piastunce sentencjonalną replikę, złożoną z wyrazów o przeciw-
stawnym znaczeniu: multa / unum, beneficia / maleficium; duis — 
archaiczny coniunctivus praesentis activi dla 2 osoby singularis (często 
występuje u Plauta), por. obj. do w. 612–614. 
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w. 1398–1404 Non do, neque prius quicquam habeo rebus tuis / Quan-
tumque potero, sedulo iuvavero. / Hoc te tamen oboedire postulo mihi: / 
Cedamus intro, feminas non est decens / Foris manere, tum cavendum, 
ne inscias / Offendat adveniens herus meque increpet / Nie daję i nie 
mam nic ważniejszego od twoich spraw i na ile będę mogła, chętnie 
pomogę. Chcę, byś jednak była mi choć w tym posłuszna: wejdźmy do 
środka, kobietom nie przystoi wystawać przed domem, trzeba wówczas 
mieć baczenie, by pan wracając nie spotkał nas i mnie nie zganił — 
piastunka kolejny raz zapewnia swą wychowankę o gotowości poma-
gania jej, jako zwykła sługa boi się jednak, że to ją pan zgani za nie-
przystojne wystawanie przed domem. Podobną scenę mamy w Andro-
masze Eurypidesa, gdzie piastunka próbuje nawet wepchnąć Hermio-
nę do środka (EURIP. Andr., w. 876–878): Ἀλλ’ εἴσιθ’ εἴσω μηδὲ φαν-
τάζου δόμων / πάροιθε τῶνδε, μή τιν’ αἰσχύνην λάβῃς, / πρόσθεν 
μελάθρων τῶνδ’ ὁρωμένη, τέκνον („Wejdźże już wreszcie, nie rób 
widowiska / przed tym pałacem, żebyś nie ściągnęła / hańby, gdy 
ciebie tu zobaczą, dziecko!”; przekład J. Łanowski) oraz w Elektrze 
(zob. EURIP. El., w. 341–344), a w Odprawie Jana Kochanowskiego Pani 
Stara formułuje nawet taką samą, jak u Szymonowica, myśl, że 
kobietom przed sienią po prostu wystawać nie wypada (KOCH. Od-
prawa, w. 159–160): „[…] a nam białymgłowom jakoś / Przystojniej 
w domu zawżdy niż przed sienią”. 

w. 1405–1406 Adveniat utinam, offendat utinam, nil magis / Aveo, 
quam in hoc misero, me ut aspiciat statu! / Niechby przyszedł, niechby 
spotkał, niczego bardziej nie pragnę niż by mnie zobaczył w tym moim 
rozpaczliwym stanie! — intencje Jempsar są jednak zupełnie odmien-
ne, toteż przejmuje ona czasowniki z kwestii piastunki, wypowiadając 
je inaczej niż niania, w formie twierdzącej (adveniat, offendat). 
Egipcjanka ma już własny plan działania, w który nie zamierza nikogo 
wtajemniczać. Chór nie zna jej zamiarów i myśli, że opiera się ona 
tylko przez przekorę; epiforyczne powtórzenie utinam; magis … mise-
ro me — aliteracja spółgłoski m. 

w. 1407–1410 Non feceris, domina, sed ausculta tuis / Potius amicis, qui 
tibi censent bene. / Age, potius propera ingredi thalami forem, / Nam 
vox, quasi adventantum in aurem mi advolat / Nie czyń tego, pani, lecz 
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posłuchaj raczej twych przyjaciół, którzy dobrze tobie radzą. Dalej, 
spiesz wstąpić do komnaty, słyszę bowiem już głos nadchodzących — 
chór próbuje powstrzymać swą panią przed odegraniem widowiska 
w obecności męża (jeszcze raz podejmie taką próbę, w. 1413), składa też 
niejako deklarację przyjaźni i przypomina o swej doradczej roli (rysy 
typowe dla choreutów w antycznym dramacie). Zob. Adaptacje sce-
niczne, s. 242–246. Namawia panią do wejścia do domu, jako że słyszy 
już nadchodzących (zapowiedź wejścia kolejnej postaci z immanent-
nymi didaskaliami, tak jak wówczas, gdy słyszał odgłos kroków pia-
stunki, w. 1025); adventantum … aurem … advolat — aliteracja samo-
głoski a; potius … potius propera — aliteracja spółgłoski p. 

w. 1411–1412 Nihil agitis, puellae, amastis forsitan / Nunquam meumque 
malum parum perpenditis / Niczego nie zdziałacie, dziewczęta, może 
nigdy nie kochałyście albo lekceważycie moje nieszczęście — Jempsar 
w typowo kobiecy i nieco przewrotny sposób twierdzi, że Egipcjanki 
jej nie rozumieją, bo nigdy nie zaznały miłości, chociaż w pieśni 
o Amorze (stasimon I) choreutki wspominały własne miłosne do-
świadczenia, por. obj. do w. 826–835. 

w. 1413 Obsecro, domina, obsecro, herus iam ad limen est! / Błagam, 
pani, błagam, pan jest już na progu! — zapowiedź wejścia Fetifera na 
scenę połączona ze specyficznym błaganiem (obsecratio) skierowanym 
do Jempsar; retoryczne powtórzenie czasownika obsecro.  

w. 1414–1421 Ach me! Ach inertem! O lacrimae, o fletus, meum / Olim 
inquilini sempiterni luminum! / O anime, iam satis malis exercite! / 
Nunc cernitur certamen, arma nunc sonant. / Accingere, insta, strenu-
um ostende hostibus! / Heu perditam, afflictam, omnium miserrimam / 
Me feminarum, quotquot in terris agunt! / Ach me! Ach me! /  Ach, 
biada! Ach, biada bezsilnej! O łzy, o płaczu, niegdyś stali bywalcy moich 
oczu! O duszo już dość udręczona nieszczęściami! Teraz szykuje się 
walka, teraz broń dźwięczy. Przywdziewaj zbroję, nie ustawaj, pokaż 
swą dzielność wrogom! Ach, biada mi zgubionej, znękanej, najbardziej 
nieszczęśliwej ze wszystkich kobiet, ile tylko ich jest na ziemi! Ach, biada 
mi! Ach, biada! — od wersu 1414 rozpoczyna się swoisty „teatr w tea-
trze”: Jempsar wciela się w rolę poniżonej, pokrzywdzonej kobiety i na 
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wieść o tym, że zbliża się Fetifer, podnosi prawdziwy lament. Całą 
kwestię rozpoczynają i kończą podwajane westchnienia Ach me! Ach 
i Ach me! Ach me! (geminatio). Egipcjanka zwraca się w apostrofie do 
łez (lacrimae), możliwe nawet, że wzywa na pomoc łzy, które wylewała 
przedtem (olim), gdy kochała Józefa, by teraz pomogły jej odegrać 
scenę rzekomo znieważonej kobiety, zwraca się do płaczu (fletus) 
i zgodnie z tradycją — do własnej duszy (animus). Choć próbuje 
wykreować się na najbardziej nieszczęśliwą z kobiet, ma już gotowy 
plan zemsty, a całe przedsięwzięcie traktuje jak rodzaj batalii prze-
ciwko wrogowi, zachęca też własną duszę do przywdziania zbroi 
(accingere); por. SEN. Agam., w. 192: Accingere, anime: bella non levia 
apparas („Zbrój się duszo: nie do lekkiej wojny czynisz przygoto-
wania”; przekład IB); inquilinus — to dosłownie „najemca”, „lokator”, 
tak więc łzy i płacz „wynajmowały” oczy Jempsar, teraz już nie płacze, 
nienawidzi i chce się zemścić. 

w. 1422 nn. Rozpoczyna się wielka dramatyczna scena oskarżenia Józe-
fa przed mężem. Nie ma ona swojego wiernego odpowiednika ani 
w greckim, ani w rzymskim wzorze. W Hippolycie Tezeusz z Fedrą nie 
rozmawia; kiedy przybywa, służące wynoszą jej ciało. O tym, co rze-
komo zaszło, dowiaduje się on z listu, jaki znajduje w rękach zmarłej. 
U Seneki z kolei naprzeciw panu wracającemu z podziemia wychodzi 
piastunka i zawiadamia go, że Fedra zamyśla popełnić samobójstwo. 
Dopiero kiedy Tezeusz zamierza chłostą zmusić nianię do powiedze-
nia, co trapi jej panią, sama Fedra zabiera głos, chcąc zapobiec chło-
ście, i wyjawia rzekomą prawdę, oskarżając Hippolyta przed mężem. 
Szymonowic tworzy dialog w pewnym sensie paralelny do sceny 
z epeisodionu I, kiedy to piastunka powoli wydobywa z Jempsar, jaką 
chorobą jest dręczona. Teraz to Fetifer próbuje dowiedzieć się, co 
ukrywa żona, a Jempsar tak prowadzi rozmowę, by zmusić męża do 
ukarania Izraelity. Szymonowic tworzy scenę zbiorową z udziałem 
statystów: Fetifer przychodzi w otoczeniu sług, do których się zwraca, 
obok Jempsar stoi najprawdopodobniej piastunka, pełniąc już tylko 
rolę tzw. persona muta (w tekście nie ma właściwie śladu wycofania tej 
postaci ze sceny). W nowołacińskich dramatach o Józefie scena oskar-
żenia Izraelity przed Putyfarem rozgrywa się najczęściej przed oczami 
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widza, ale na przykład w sztuce Adelphopolae Seraphim opowiada słu-
żącym, nie szczędząc zresztą intymnych szczegółów, jak to młodzie-
niec próbował ją zgwałcić, po czym zapowiada, że o wszystkim powie 
mężowi, gdy tylko wróci on do domu (BALT., k. C3v): Iniecit in collum 
meum sua bracchia, / Pedes suos supplantavit mihi pedibus, / Meum 
dorsum ad terram volens submittere […] Dominoque dicam, quam 
veniet primum domum („Zarzucił na mą szyję swe ramiona, chcąc 
położyć mnie na ziemi na plecach, oplótł swe nogi moimi […] powiem 
panu, gdy tylko wróci do domu”; przekład IB). Kiedy pojawia się 
Putyfar, jest już o wszystkim poinformowany, do oskarżenia Józefa 
dochodzi więc poza sceną, na scenie natomiast oglądają widzowie, jak 
pan konfrontuje rzecz z Izraelitą. 

w. 1422–1429 FAETIFER: Quid est, quid hic turbae est, quid aegrimoniae, 
/ Quid ante limen statio, quid turbatio? / Uxor, satin’ salve? IEMPSAR: 
O domine! FAETIFER: Quid habes? Quid est? / IEMPSAR: O domine! 
FAETIFER: Fare quicquid est! IEMPSAR: Perii, occidi! / FAETIFER:Num causa 
morbi invaluit insolita adeo? / IEMPSAR: Solitum nihil perpetimur, in-
sueta omnia. / FAETIFER: Meliora, dii! IEMPSAR: Pereo, domine, pereo, 
nisi / Iuvas. FAETIFER: Iuvem libens, modum doceas modo / FETIFER: Cóż 
się dzieje, co to za hałas, co za strapienie, na cóż stanie na progu, co za 
zamieszanie? Żono, czyś dość zdrowa? JEMPSAR: Panie! FETIFER: Cóż 
tam? Co takiego? JEMPSAR: Panie! FETIFER: Mów, cokolwiek się dzieje! 
JEMPSAR: Zginęłam, przepadłam! FETIFER: Czy niezwykła choroba tak 
bardzo się nasiliła? JEMPSAR: Niczego zwyczajnego nie znoszę, niezwykłe 
wszystko. FETIFER: Lepsze rzeczy ześlijcie bogowie! JEMPSAR: Zginę, panie, 
zginę, jeśli nie pomożesz. FETIFER: Chętnie pomogę, tylko wskaż sposób 
— początek tej scenki ma może swój odpowiednik w Hippolycie 
Eurypidesa, w reakcji Tezeusza na hałas i krzyki dobiegające z domu 
(EURIP. Hipp., w. 790–791): Γυναῖκες, ἴστε τίς ποτ’ ἐν δόμοις βοή; / 
Ἠχὼ βαρεῖα προσπόλων μ’ ἀφίκετο („Kobiety, co to za krzyki w pa-
łacu?! / Głosy donośne sług dobiegły do mnie”; przekład J. Łanowski). 
Por. DIETHER, k. E4v: POTIPHAR: […] Perii, quid est / Absente me 
turbatum in nostris aedibus? („PUTYFAR: Zginąłem, cóż to za zamie-
szanie w naszym domu pod moją nieobecność?”; przekład IB). Może 
w jakimś stopniu Szymonowica zainspirował też tekst Corneliusa 
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Crocusa, który podobnie realizuje powrót pana do domu, z tą za-
sadniczą jednak różnicą, że naprzeciw Putyfara wychodzi nie żona, ale 
Józef (CROCUS, k. D1r): POTIPHAR: Per tempus advenio. Hem, quid 
isthuc, obsecro, est mali? Satin’ / Salve? Dic mihi! Siles, mi homo, atque 
ora pudibunda contegis? / Quid est pudendum? Hei mihi, quid me 
absente turbatum est domi? / Quid sic ingemis? Ecquid taces? Divinus 
haud sum nec, nisi / Audiero, cognoscere [w cytowanej edycji błąd dru-
ku: cognosce] queam. Heus, heus, prodito aliquis actutum! / IOSEPH: 
Here mi. POTIPHAR: Quin dic, quid est? IOSEPH: Perii. POTIPHAR: Dii 
melius faciant, sed / Quid peristi? Quidquid est, eloquere age ocius mihi. 
/ IOSEPH: Ah! POTIPHAR: Quid „ah”? Ingenue mihi fatere, uti soles. 
(„PUTYFAR: W porę się zjawiam. Hm, cóż to za nieszczęście? Czy 
wszystko dobrze? Odpowiedz! Ty milczysz, mój człowieku, i zawsty-
dzoną twarz ukrywasz? Czego musisz się wstydzić? Biada mi, cóż to za 
zamieszanie w domu pod moją nieobecność? Cóż tak jęczysz? Dla-
czego milczysz? Nie jestem bogiem, jeśli nie usłyszę, nie zdołam się 
dowiedzieć. Hej, hej, niech ktoś powie, co tu się stało! JÓZEF: Panie 
mój. PUTYFAR: Mów, co się dzieje? JÓZEF: Zginąłem. PUTYFAR: Niech 
bogowie ześlą lepsze, lecz dlaczego zginąłeś? Co się dzieje, mów mi 
szybciej. JÓZEF: Ach! PUTYFAR: Co ‘ach’? Wyznaj uczciwie, jak masz w 
zwyczaju”; przekład IB). Zarówno Szymonowic, jak i Crocus włączają 
do kwestii Putyfara = Fetifera dwa stojące obok siebie przysłówki 
satin’e salve, czyli satis ne salve („czy dość dobrze?”). Najprawdo-
podobniej obaj poeci mieli wspólne źródło — fragment dzieła histo-
rycznego Liwiusza Ab urbe condita libri z bardzo popularnym w lite-
raturze i sztuce motywem Lukrecji (LIV. I 58, 7): quaerenti … viro: 
satin salve?, minime, inquit („a na pytanie męża: ‘Czy wszystko dobrze’ 
— odpowiedziała: ‘O, nie’ […]”; przekład W. Strzelecki). Mąż — Tar-
kwiniusz Kollatyn zwraca się tu do Lukrecji zgwałconej przez Tarkwi-
niusza Pysznego, sytuacja jest zatem podobna do tej w dramacie, z 
taką jednak różnicą, że gwałt na Lukrecji rzeczywiście miał miejsce. 
Por. TER. Andr., w. 804, gdzie wprowadza rzymski komediopisarz 
połączenie przysłówków satine recte; perii, occidi — wpływ Plauta 
(zob. obj. do w. 479–480); mamy tu do czynienia z wartko toczącym 
się retorycznym dialogiem, złożonym z krótkich wypowiadanych na-
prędce kwestii i również krótkich replik. W dwóch kolejnych wypo-
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wiedziach Fetifera powtarza się aż siedem razy quid (quid est / quid est 
— połączenie anafory i epifory), dwie kolejne kwestie Jempsar są takie 
same — stanowi je interiectio (wykrzyknik): o domine; pereo 
powtórzone w praesens, a przedtem jeszcze użyte w perfectum; meliora 
dii — apostrofa do bogów, a zarazem elipsa; insolita / solitum — 
wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu; insolita, insueta — synonimy; 
modum / modo — homonimy; iuvas / iuvem — derivatio.1429  

w. 1430–1437 IEMPSAR: Nunc, quid me ames, nunc coniugem si me tuam 
/ Vere putas, da publicum indicium hostibus / Meis. FAETIFER: Quid est? 
Quis te appetiit iniuria? / IEMPSAR: Per dexteram, domine, tuam, per 
mutuum / Sumptam et datam fidem, per omnia foedera / Consortii 
nostri. FAETIFER: Quid est? Fare ocius. / IEMPSAR: Ulciscere inimicos. Tua 
sum, utut sum, meus / Pudor, tuus pudor. […] / JEMPSAR: Teraz, jeśli 
mnie kochasz, teraz jeśli rzeczywiście uważasz mnie za swą żonę, daj 
jawny dowód mym wrogom. FETIFER: Cóż to? Kto ciebie skrzywdził? 
JEMPSAR: Na twą prawicę, panie, na przysięgę wierności wzajemnie 
przyjętą i daną, na całe przymierze naszego związku. FETIFER: Cóż jest? 
Mów szybciej. JEMPSAR: Weź pomstę na nieprzyjaciołach. Jakakolwiek 
jestem, twoja jestem, mój wstyd, twoim wstydem — Jempsar oczekuje, 
że Fetifer obieca pomstę, zanim się dowie, kto wyrządził jej krzywdę. 
Fedra u Seneki np. nie domaga się żadnej kary dla Hippolyta, można 
przypuszczać, że tak samo było w greckiej tragedii, gdzie list miał 
świadczyć o całej sprawie. Szymonowic w osobie Jempsar tworzy 
zatem postać różną od antycznego wzorca szlachetnej Fedry; 
anaforyczne powtórzenia wyrazów: nunc, me, per, sum, pudor; poly-
ptotony: me / meis, quid / quis; wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu: 
meus / tuus. 

w. 1437–1440 […] FAETIFER: Quis impudicam habet? / IEMPSAR: Non 
habitio haec tibi, mera at violatio. / FAETIFER: Violatio, quid ais? Quid, 
hem, violatio?! / IEMPSAR: Voluit adulter, sed fides mea noluit / FETIFER: 
Któż uważa cię za bezwstydną? JEMPSAR: To nie osąd, a czysty gwałt. 
FETIFER: Gwałt, co ty mówisz? Co takiego, gwałt?! JEMPSAR: Chciał 
zdrajca, lecz wierność moja nie chciała — Szymonowic odsłania 
rzekome fakty, w takiej samej kolejności, jak Seneka. Najpierw więc 
dowiadujemy się, co zaszło. Słowo violatio (‘gwałt’) powtarza się tu 
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trzykrotnie, por. SEN. Phaedr., w. 891–893: temptata precibus restiti; 
ferro ac minis / non cessit animus: vim tamen corpus tulit. / Labem 
hanc pudoris eluet noster cruor („Opierałam się prośbom — gróźb ani 
żelaza / Nie ulękło się serce — ciału gwałt zadano — / Ale czystość 
skalaną obmyje krew moja”; przekład A. Świderkówna); impudicam 
habet — nietypowe użycie czasownika habeo w stronie czynnej w zna-
czeniu „uważać”, por. PLAUT. Persa, w. 341: Utrum pro ancilla me habes 
an pro filia? („Czy ty za niewolnicę mnie uważasz, czy za córkę?”; 
przekład IB); voluit / noluit — wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu; 
aliteracja spółgłoski h: habet … habitio haec; w wierszu 1439 połączenie 
anafory i epifory rzeczownika violatio.1440  

w. 1441 Quis is, quis ausus? Clarius fare, loquere! / Któż on, kto się 
poważył? Powiedz jaśniej, mówże wreszcie! — Fetifer zapytuje o spraw-
cę gwałtu, podobnie u Seneki, z tą jednak zasadniczą różnicą, że Fedra 
dość szybko wyjawia, co ma do powiedzenia, pokazując miecz po-
rzucony w ucieczce przez Hippolyta (SEN. Phaedr., w. 894–897): TH. 
Quis, ede, nostri decoris eversor fuit? / PH. Quem rere minime. TH. Quis 
sit audire expeto. / PH. Hic dicet ensis, quem tumultu territus / liquit 
stuprator civium accursum timens („TEZEUSZ: Któż to taki był, powiedz 
— czci naszej morderca? / FEDRA: Ten, którego byś nie posądził. 
TEZEUSZ: Kto, żądam, byś rzekła! / FEDRA: Niechaj ten miecz ci powie, 
który — przestraszony — / Porzucił ów gwałciciel w ucieczce przed 
ludźmi”; przekład A. Świderkówna). „Zdemaskowanie” Hippolyta od-
bywa się w ramach czterech wersów. Szymonowic, począwszy od pyta-
nia „kto”? do pokazania szaty, rozciągnął dialog na piętnaście wersów 
(motyw płaszcza pojawi się dopiero w wierszu 1456). Por. obj. do 
wierszy 556–635 i wierszy 601–603. W innych nowołacińskich drama-
tach o Józefie pani bez większych oporów podaje imię sprawcy gwałtu, 
u Macropediusa mówi o tym Stratofilusowi, który zapowiada przy-
bycie Putyfara, i zaraz potem mężowi (MACR., k. C1v — C2r); u Die-
thera natychmiast wyjaśnia przybyłemu, co zaszło (DIETHER, k. E4v): 
[…] ecce ingressus est / Ad me, ut mecum condormiat, vi comprimens 
(„tak więc przyszedł do mnie, by ze mną spać, zmusił mnie gwałtem”; 
przekład IB). 
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w. 1442–1444 Quem neque benevolentia tua, neque fides mea, / Neque 
fas, nefas quicquam movent. Qui pessimus / Viget omnium, nescitur in-
terim ab omnibus / Ten, którego w ogóle nie wzruszają ani twoja 
przychylność, ani moja wierność, ani to, co się godzi, ani to, czego się nie 
godzi. On, choć najgorszy ze wszystkich, panoszy się, tymczasem nikt go 
nie zna — Jempsar posługuje się tu niejasnymi, pokrętnymi wywo-
dami, które Fetifer określi w wierszu 1448 dość rzadko używanym 
rzeczownikiem ambages. Por. TER. Heaut., w. 318–319: […] Quas, 
malum, ambages mihi / narrare occipit […] („Co znowu za opowieści 
będzie mi tu łotr rozwijać?!”; przekład E. Skwara); MANIL. 4, 304: et 
verum in caeco est multaque ambagine rerum („prawda tkwi w mroku 
i w wielkiej plątaninie rzeczy”; przekład IB); anaforycznie powtarza się 
neque; fas / nefas — wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu; omnium / 
omnibus polyptoton. 

w. 1445–1447 FAETIFER: Uxor, deos obtestor, ede, quisquis est! / IEMPSAR: 
Quem tu nisi omnibus modis ulcisceris, / Hucusque tecum mansio fiet 
mea / FETIFER: Żono, zaklinam na bogów, powiedz, ktokolwiek to jest! 
JEMPSAR: Jeśli ty nie ukarzesz go wszelkimi sposobami, nie zostanę dłużej 
z tobą — Jempsar opanowana jest przez przemożną chęć zemsty, 
ucieka się nawet do szantażu: jeśli mąż nie pomści jej krzywdy, opuści 
go. Zdanie Hucusque tecum mansio fiet mea ma charakter eliptyczny 
i znaczy właściwie: „dotąd moje mieszkanie z tobą”, a więc „wyprowa-
dzam się od ciebie”; hucusque — dość rzadki przysłówek, stosowany 
jednak przez autorów szesnastowiecznych, zob. np. MACR., k. C4r; E1r.  

w. 1449–1452 Bonitatis indulgentiaeque tuae cape / Fructum: hoc tibi sit 
praetulisse ceteris / Unum, hoc tuum servis amorem ostendere, / Quod 
ego pudoris clade tandem sentiam / Oto masz owoc swej dobroci i po-
błażania: że wyniosłeś jednego nad pozostałych i że okazujesz niewol-
nikom swą miłość, co w końcu ja sama odczuwam z utratą wstydu — 
powraca tu motyw wywyższenia Józefa nad innych niewolników, oczy-
wiście wprowadzony w pokrętnej mowie Egipcjanki, która krytykuje 
męża za ten fakt; tuae / tibi / tuum — polyptoton. 

w. 1454–1455 […] ferox nunquam tu ita / Futura es accusando, quam 
ulciscendo ego / […] nigdy nie będziesz tak surowa w oskarżaniu, jak ja 
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w wymierzaniu kary — Fetifer powoli ulega żonie i choć wydaje się nie 
rozumieć, kim jest ów gwałciciel, karę w pewnym sensie obiecuje; 
accusando / ulciscendo — rymy śródwersowe. 1455  

w. 1456–1457 Haec vestis expediat, quam adulter territus / Clamore 
nostro liquit elabens fuga / Ta szata, którą rozpustnik przerażony moim 
krzykiem zostawił, wyślizgując się w ucieczce, niech odkryje prawdę — 
Szymonowic może bardziej niż w Piśmie Świętym wyeksponował dwo-
jaką rolę motywu szaty: kiedy Jempsar próbuje uwieść Józefa, ten 
wyślizguje się z jej objęć dzięki szacie — a więc faktycznie szata go 
ratuje, teraz świadczy przeciwko niemu i staje się dowodem jego winy, 
por. obj. do w. 1323–1329. 

w. 1458–1465 FAETIFER: O dii deaeque! Quod facinus ego video! / Haec 
vestis est quidem Iosephi, quem unicum / Ego fide et virtute praestare 
omnibus / Existimavi. Vix adhuc inducere / Animum queo, ut credam. 
Obsecro, coniunx mea, / Iocon’ loqueris, an serio? IEMPSAR: Nunc tu 
tuum / Morem, scio, tenebis, ut cuivis fidem / Potius adhibeas, quam 
mihi. […] / FETIFER: O bogowie i boginie! Jaką widzę zbrodnię! To 
z pewnością szata Józefa, sądziłem, że on jeden przewyższa wszystkich 
wiernością i cnotą. Z trudem mogę zmusić umysł, by w to uwierzył. 
Błagam, żono moja, czy ty mówisz żartem, czy poważnie? JEMPSAR: 
Teraz wiem, że będziesz trzymał się swego zwyczaju, by raczej komu-
kolwiek okazać zaufanie niż mnie — por. reakcję Tezeusza na wieść 
o czynie, którego rzekomo dopuścił się Hippolyt wobec macochy (SEN. 
Phaedr., w. 898–901): Quod facinus, heu me, cerno? Quod monstrum 
intuor? / Regale patriis asperum signis ebur / capulo refulget, gentis 
Actaeae decus. / Sed ipse quonam evasit? […] („Och! Jakąż zbrodnię 
widzę! Jakąż rzecz potworną! / Królewski miecz o lśniącej rękojeści 
z kości, / Na której znaki głoszą chwałę ludu Aten. / A sam on dokąd 
uciekł?”; przekład A. Świderkówna). Szymonowic kwestię Fetifera roz-
począł podobnie, nawet jeszcze dodał jej patosu, włączając na po-
czątku zwrot do bogów, ale potem osłabił cały efekt stwierdzeniem, że 
Jempsar może żartować. To zakończenie wypowiedzi Fetifera jest 
jednak istotne z innego względu: Jempsar może teraz wmówić mężowi, 
że nie darzy jej zaufaniem i nie traktuje poważnie, a ten z kolei — 
karząc Józefa — będzie próbował udowodnić, iż jest inaczej. Trochę 
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podobne rozwiązanie stosuje Macropedius: Aegla nie wierzy Puty-
farowi, że naprawi sytuację z uwagi na przywiązanie męża do Józefa 
(k. C2v): POTIPHAR: […] si quid tamen / In te puer deliquit, ipse cor-
rigam. / AEGLA: Tu corrigas? Scio quam tibi iste carus est („PUTYFAR: 
Jeśli jednak młodzieniec w czymś wobec ciebie zawinił, ja sam to 
naprawię. EGLA: Ty naprawisz? Wiem, że on jest ci drogi”; przekład 
IB); dii / deaeque oraz tu / tuam — polyptotony.  

w. 1465–1469 […] Heu me pessimam, / Heu me scelestam, quae ausa 
non sum, quae tibi / Tantum fidelis esse satago te interim / Meum 
pudorem postputante et obvium / Sinente cuivis servolo abiectissimo! / 
Ach, biada mi, najgorszej, ach, biada mi występnej, choć na nic się nie 
odważyłam i gorliwie zabiegam, by być tylko tobie wierną, gdy ty tym-
czasem nisko cenisz mój wstyd i pozwalasz, by był narażony na ataki 
jakiegoś najbardziej podłego niewolnika! — Jempsar w mistrzowski 
sposób odgrywa rolę wiernej żony. Sytuacja ta przypomina nieco scenę 
z Agamemnona Ajschylosa, kiedy to Klitajmestra kieruje do wracają-
cego spod Troi męża mowę powitalną, w której zapewnia o swojej 
rzekomej wierności i przywiązaniu (zob. AESCH. Agam., w. 855 nn.). 
Por. też MACR., k. C2r: […] AEGLA: Quid audio? / Tuae ne credis co-
niugi? Tibi adhuc mea / Suspecta sit, mi vir, fides? […] („EGLA: Co ja 
słyszę? Czy ty swej żonie nie wierzysz? Czy do tej pory, mój mężu, 
miałeś podejrzenia co do mej wierności?”; przekład IB); postputante — 
participium praesentis activi od dość rzadkiego czasownika postputo: 
„lekceważyć”, „nisko cenić”. Por. TER. Hec., w. 483; anaforyczne po-
wtórzenie heu me (wykrzyknik lubiany przez tragediopisarzy) i potem 
zaimka quae; tibi / te — polyptotony; sum / esse — derivatio; satago — 
zob. obj. do w. 673–678; pudorem postputante — aliteracja, wyrażenie 
to podejmuje Fetifer w następnej kwestii: postputem. 

w. 1470–1475 Quid itaque me vis facere? Num umbras insequi? / Aiens, 
nec aiens, indicans, nec indicans. / Eloquere quisquis est, enim prae isto 
tuo / Pudore, tantum abest, Iosephum ut postputem; / Ut ipse quoque 
rex me habeat hostem, tale si / Quicquam ausit in te. […] / Co chcesz, 
abym uczynił? Czy mam ścigać cienie? Mówiąc, nie mówisz, wskazując, 
nie wskazujesz. Powiedz, ktokolwiek to jest, jeszcze by tego brakowało, 
żebym z powodu tego twojego wstydu zaczął nisko cenić Józefa, chociaż 
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sam król będzie miał we mnie wroga, jeśliby się poważył na coś takiego 
wobec ciebie — Fetifer traci powoli cierpliwość, obiecuje jednak, że 
każdy, kto nastawałby na cześć jego żony, będzie dla niego wrogiem; si 
quicque ausit in te — podobne sformułowanie pojawiło się już wcześniej 
w kwestii piastunki; królem (rex) nazywa tu Szymonowic faraona (por. 
Gn 41, 44; 41, 46: Pharao rex); Aiens, nec aiens, indicans, nec indicans — 
wiersz złożony z powtórzeń wyrazowych. 

w. 1475–1476 […] Ergo expedi: quo evasit aut / Quo erupit, aut ubi sit?! 
[…] / Powiedz przeto: dokąd uszedł albo dokąd się wymknął, albo gdzie 
jest?! — w Fedrze Seneki kwestia, w której Tezeusz rozpoznaje miecz 
Hippolyta i zapytuje, dokąd on uciekł, obejmuje zaledwie cztery wersy 
(w. 898–901), por. obj. do w. 1458–1463; u Szymonowica odpowiada-
jący jej fragment dialogu między Fetiferem i Jempsar zajmuje aż 19 
wersów. Poeta podchodzi zatem do rzymskiego wzoru (Fedry Seneki) 
tak, jak do wzoru greckiego (Hippolyta Eurypidesa) — jeśli przejmuje 
jakiś motyw, rozbudowuje go, por. też np. obj. do w. 556–635, 601–603. 
Motyw ucieczki Józefa powtarza się w dramatach o nim. W sztuce 
Corneliusa Crocusa na przykład Izraelita na widok pana zastanawia 
się, czy ma zostać, czy uciec (CROCUS, k. C7v): […] abeam an maneam, 
adeam an fugiam / Incertum est […] („mam odejść czy zostać, podejść 
czy uciekać, naprawdę nie wiem”; przekład IB); u Macropediusa o jego 
ucieczce wspomina Aegla, mówiąc do Putyfara (MACR., k. C2r): […] En 
chlamydem / Quam mihi reliquit in fuga („Patrz, szatę pozostawił mi w 
ucieczce”; przekład IB); anaforycznie powtarzane quo i aut; ergo 
expedi … evasit … erupit — aliteracja samogłoski e. 

w. 1476–1480 […] Quid ego misera id sciam? / Felicitatis parte quae 
habeam in maxima, / Quod fugerit, quod territus me liquerit, / Quem 
neque valetudo, neque aegritudo, nec / Languor meus permovit. […] / 
Cóż ja, nieszczęsna, mam wiedzieć o tym? Uważam za największe 
szczęście, że uciekł, że przerażony mnie opuścił, gdyż nie poruszył go ani 
mój stan zdrowia, ani choroba, ani słabość — widać tu skłonność 
Szymonowica do amplifikacji retorycznej, zwłaszcza jeśli porówna się 
odpowiedź Jempsar z krótką i treściwą odpowiedzią Fedry (SEN. 
Phaedr., w. 901–902): […] Hi trepidum fuga / videre famuli concitum 
celeri pede („Widzieli go słudzy, / Jak pędził rączym krokiem w lękli-
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wej ucieczce”; przekład A. Świderkówna); valetudo, aegritudo, languor 
— synonimy; quae / quem — polyptoton. 

w. 1480–1485 […] Ite omnes mei, / Ite ilicet per quicquid urbis, quicquid 
est / Regionis, exquirite, penetrate omnibus / Triviis, quadriviis, circulate, 
ubi, ubi ille sit, / Arripite sublimem pedibus, adducite, / Quandoquidem 
ita ipso facinore meritus suo est / Idźcie wszyscy, idźcie natychmiast, 
przeszukajcie miasto i całą okolicę, przetrząsajcie wszystkie drogi 
i rozdroża, otoczcie miejsce, gdzie mógłby on być, spętajcie dumnego za 
nogi, przyprowadźcie, skoro sam swym czynem zasłużył na to — Fetifer 
zwraca się do służących, by rozpoczęli poszukiwania Józefa. W Fedrze 
Seneki znajdujemy w tym miejscu dramatu długą przemowę Tezeusza, 
którą otwiera apostrofa do miłości (Pietas), do Jowisza jako władcy 
nieba i do Neptuna — pana mórz (SEN. Phaedr., w. 903 nn.). Zależności 
między tymi scenami nie ma. Wydaje się jednak, że pomysł do 
stworzenia tej partii dramatu podsunął Szymonowicowi właśnie Seneka, 
Fedra wyraźnie przecież mówi, wskazując na służących, że to oni 
widzieli uciekającego młodzieńca (hi … videre famuli). Szymonowic, 
konstruując mowę Fetifera, wzorował się na tzw. pieśni myśliwskiej, 
która otwiera tragedię Seneki. Hippolyt zwraca się tam do swej drużyny 
i wyznacza poszczególnym grupom myśliwych tereny łowieckie (SEN. 
Phaedr., w. 1–9): Ite, umbrosas cingite silvas / summaque montis iuga 
Cecropii! / Celeri planta lustrate vagi / quae saxoso loca Parnetho / 
subiecta iacent, / quae Thriasiis vallibus amnis / rapida currens verberat 
unda; / scandite colles semper canos / nive Riphaea („Dalej, biegnijcie w 
lasy cieniste / I na gór szczyty, Kekropsa syny! / W wędrówce chyżą 
stopą przemierzcie / U skał Parnesu piękną równinę; Spieszcie na pola, 
które obmywa / Rzeka, co z Trii mknie wartkim biegiem, / Pnijcie się 
zręcznie na wzgórza białe / Zawsze, bo kryte ryfejskim śniegiem!”; 
przekład A. Świderkówna). Podobieństwo obu scen widać przede wszy-
stkim w nagromadzeniu form imperatywnych: u Seneki: ite, lustrate, 
scandite; u Szymonowica: ite, exquirite, penetrate, circulate, arripite, ad-
ducite. Nowołaciński poeta chciał osiągnąć tu pewien efekt retoryczny 
i teatralny: Fetifer mówi w zdenerwowaniu, emocjach, stąd liczne po-
wtórzenia wyrazów: ite, quicquid, ubi; ite … ite ilicet — aliteracja samo-
głoski i; ubi ubi — geminatio.  
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w. 1486–1490 O misera fortuna, o misera magnatium / Felicitas! Quis 
te expetendam censeat? / Quisve invidendam, nisi fatuus et insciens, / 
Colore quae externo beatitudinem / Mentiris, intus sorde putrescis me-
ra! / O losie nieszczęsny, o nieszczęsne szczęście wielkich panów! Któż 
myślałby, że należy ciebie pragnąć, któż, że należy ciebie zazdrościć, jeśli 
nie głupiec i człowiek nieświadomy, że udajesz szczęśliwość na ze-
wnątrz, a w środku butwiejesz od prawdziwego brudu! — apostrofa do 
personifikowanego losu wielkich panów. Szymonowic nawiązuje tu 
w pewnym sensie do stasimonu III, gdzie mowa była o występkach, 
które rodzą się wśród bogaczy — porównywał je zresztą poeta do roju 
os latających wokół bagien. Teraz owym brudem są kłopoty i rozterki 
magnatów, skrywane pod pozorem udawanego szczęścia; misera 
felicitas — oksymoron; anaforyczne powtórzenie zwrotu o misera.  

w. 1491–1497 Haec namque pectora, quae videntur splendidum / Quid-
dam nitere, auro atque purpura super / Intecta, forte si reclusa quis-
piam / Aperiat aut oculis penetret lynceis, / Cruciatuum, laniatuum, 
tumultuum / Inveniat officinam et incudem affatim / Plagis dolatam. 
[…] / Jeśliby ktoś przypadkiem otworzył te serca, które wydają się ja-
śnieć czymś wspaniałym, okryte na zewnątrz purpurą i złotem, albo 
jeśliby przeniknął je rysim wzrokiem, znalazłby kuźnię katuszy, roz-
darcia, niepokoju i kowadło bardzo obite uderzeniami — znów po-
wraca w dramacie myśl o ukrywaniu tego, co prawdziwe, pod pozorem 
albo pod jakąś osłoną (tu konkretnie z purpury i złota). Por. TAC. Ann. 
6, 6; aut oculis penetret lynceis — dosłownie: „albo jeśliby przeniknął 
oczami rysia”, drapieżnik ten — już w starożytności — uchodził za 
zwierzę niezwykle czujne, o bardzo dobrym, przenikliwym wzroku; 
lynx / ryś to wyraz grecki, Szymonowic użył przymiotnika utworzo-
nego od tego rzeczownika; cruciatuum, laniatuum, tumultuum — 
asyndetyczna enumeracja synonimów określających tu kuźnię (of-
ficinam).  

w. 1497–1499 […] Quippe pluribus domi / Ut imperemus, serviendum 
ultro est foris / Dominique maiores ferendi ingratiis / Oczywiście, 
abyśmy mogli rozkazywać licznym w domu, musimy dobrowolnie słu-
żyć poza domem i niechętnie znosić większych panów — poeta po-
nownie nawiązuje do stasimonu III, gdzie była już mowa o wzajem-
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nych zależnościach międzyludzkich. Teraz słowami Fetifera dowodzi, 
że ci, którzy rozkazują innym, podlegają też komuś większemu od 
siebie. Należy przyznać, że cały ten wywód słabo wiąże się z tematem 
i z tym, co Fetifer usłyszał od Jempsar. Por. HOR. Carm. III 1, 5–6: 
regum timendorum in proprios greges, / reges in ipsos imperium est 
Iovis („Groźni królowie władną swymi ludy, / a zaś królami Jowisz 
włada wielki”; przekład T.F. Hahn); SEN. Thyest., w. 612: omne sub 
regno graviore regnum est („każda władza pozostaje pod cięższą jeszcze 
władzą”; przekład IB); KOCH. Ps. 82, 1–4: „Królowie sądzą poddane, / 
A króle koronowane / Sędzia wiekuisty sądzi, / Który wszystkim świa-
tem rządzi”; IDEM, P. II 14, 9–10: „A wam więc nad mniejszymi 
zwierzchność jest dana, / Ale i sami macie nad sobą pana”.1499  

w. 1500–1504 Porro ipsa ea imperatio non fit sine / Summo labore 
molestiaque, sive enim / Humanitate utare et indulgentia, / Licentiae 
viam instruas, sive potius / Severitate, odio atque contumaciae / Lecz 
samo to rozkazywanie nie odbywa się bez największego trudu i udręki, 
jeśli bowiem okażesz łaskawość i pobłażanie, utorujesz drogę dla 
swawoli, jeśli zaś surowość — dla nienawiści i uporu — trochę podobna 
myśl w przypisywanej Senece Oktawii (SEN.PS. Oct., w. 834–840): 
Exultat ingens saeculi nostri bonis / corrupta turba nec capit cle-
mentiam / ingrata nostram, ferre nec pacem potest, / sed inquieta rapi-
tur hinc audacia, / hinc temeritate fertur in praeceps sua: / malis do-
manda est et gravi semper iugo / premenda, ne quid simile temptare 
audeat („Przebiera miarę lud ten zepsuty dobrami / Doczesnych na-
szych czasów; nie w smak mu łaskawość, / W pokoju nie jest w stanie, 
niewdzięczny, wieść życia; / Lecz to tu go porywa niesforna zuchwa-
łość, / To tam pędzi na oślep zapaleńców zgraja. / Ich trzeba nie-
szczęściami przytłoczyć, ciężkiemu / Poddać jarzmu — do buntu nie 
będą już skorzy”; przekład K. Marciniak et al.); contumacia — tu: 
upór, tak jak u Seneki, De clem. 1, 1, 3: contumacia, quae saepe tran-
quilissimis quoque pectoribus patientiam extorsit („upór, który naj-
bardziej spokojne serca przymusił do cierpliwości”; przekład IB).  

w. 1505 Omnino hominibus praeesse difficillimum est / W ogóle naj-
trudniejszą rzeczą jest przewodzić ludziom — myśl sentencjonalna. 
O trudnościach rządzenia pisywali autorzy antyczni: Ksenofont, Izo-
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krates, Plutarch oraz późniejsi, np. Machiavelli czy Erazm z Rotter-
damu w Institutio principis Christiani. A może Szymonowic miał tu 
przed oczami dzieło Justusa Lipsiusa Politicorum, sive Civilis doctrinae 
libri sex, gdzie już w przedmowie pojawia się zdanie, które też brzmi 
niemal jak sentencja (LIPSIUS, s. 4): ut verissime dixerim, difficile esse ho-
mini in hominem imperium („żeby ująć to najbardziej zgodnie z prawdą: 
trudno jest człowiekowi człowiekiem rządzić”; przekład IB).1505 

w. 1506–1512 Neque pecudum ulla gens ita intractabilis / Habetur atque 
homo. Quae enim unquam armenta vel / Boum, vel aliarum id genus 
gregum suis / Pastoribus inimica visa auditave / Sunt, ut vel insidias 
inisse, vel necem / Patrasse, vel novasse dirum quippiam / Sategerint! 
[…] / Żaden gatunek zwierząt nie jest tak trudny do kierowania jak 
człowiek. Nie widziano bowiem i nie słyszano, by kiedykolwiek stada 
wołów albo inne trzody były wrogie swym panom, albo by starały się 
zorganizować zasadzkę, przygotować zbrodnię czy jakieś inne nowe zło! 
— w literaturze antycznej ludzie często przyrównywani są do zwierząt, 
nad które stawiani są wyżej ze względu na rozum, język, dążenie do 
wiedzy i poznania świata (por. SALLUST. Cat. 1; CIC. De fin. II 14, 45; 
IDEM, De leg. I 7, 22). Nierzadko jednak człowiek wypada w tych 
zestawieniach gorzej niż zwierzęta, na przykład w siódmej epodzie 
Horacego, gdzie przeciwstawiony jest wilkom i lwom, jako istota, 
która w odróżnieniu od nich atakuje osobniki tego samego gatunku 
(zob. HOR. Epod. 7, w. 11–12); por. wyżej obj. do w. 409–411; niekiedy 
też rządzących przyrównuje się do pasterzy. Już u Homera Agamem-
non zyskuje określenie „pasterz ludów” (ποιμὴν λαῶν), analogicznie 
zwani są inni wodzowie (Il. II 85; IV 296; V 513; IX 81). Podobnie 
w Biblii, zob. np. Iz 44, 28; Ez 34, 2; 34, 23; sategerint — por. obj. do 
w. 673–678; patrasse / novasse — formy synkopowane tworzące rymy 
śródwersowe zamiast patravisse / novavisse (infinitivus perfecti activi).  

w. 1512–1518 […] Imo et quo eas direxerit / Opilio, eunt, et quae vireta 
pascere / Ostenderit, pascuntur, et quibus locis / Arcuerit, absistunt, 
fruique commodis / Et usibus suis placide et ultro sinunt. / Quorum 
omnium contrariam sententiam / In homine videas […] / Dokąd pa-
sterz zaprowadzi owce, tam idą, i jakie pastwisko wskaże na wypas, tam 
jedzą, i jakich miejsc zabrania, tych unikają, i wreszcie łagodnie i do-
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browolnie udzielają korzyści i pożytku z siebie. Tego wszystkiego 
przeciwieństwa mógłbyś zobaczyć w człowieku — człowiek zostaje tu 
przeciwstawiony owcom, które posłusznie podążają za swym paste-
rzem. Obraz owczarni wydaje się biblijny (J 10, 4): „A gdy wypuści 
owce swe, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bowiem znają głos 
jego”. Por. J 10, 14; Ps 22 (23) 1–3; pascere / pascuntur — derivatio.  

w. 1518–1522 […] ut vel hic iuvenis meus, / Quem ego mihi carissimum 
delegeram, / Quem rebus omnibus meis praefeceram, / Quem apprime 
amaveram, quibus modis meam / Fidem fefellit. […] / […] jak choćby 
ten mój młodzieniec, którego wybrałem jako najdroższego dla mnie, 
którego uczyniłem zarządcą mego majątku, którego szczególnie poko-
chałem, w taki sposób zawiódł moje zaufanie — Józef zarządza mająt-
kiem Putyfara również w innych nowołacińskich dramatach. W sztuce 
Macropediusa na przykład, kiedy pan wyjeżdża do Etiopii w sprawach 
zleconych mu przez faraona, wszystko co ma — skarby, pola, trzody — 
oddaje w zarząd młodemu Izraelicie (MACR., k. A5r): […] Tu praeses es 
/ Servis et ancillis meis in omnibus / Aurum meum, argentum meum, 
vestes meas, / Agros meos, pecudes meas, reditus meos, / In universum 
industriae, prudentiae et / Fidei tuae comitto. […] („Ty jesteś zarządcą 
wszystkich moich niewolników i służących, twej pracowitości, 
roztropności i wierności powierzam moje złoto, moje srebro, moje 
kosztowne szaty, moje pola, moje stada, moje dochody”; przekład IB); 
Szymonowic chciał może uwypuklić emocje, jakie towarzyszą wypo-
wiedzi Fetifera; anaforę zaimka quem wzmacniają formy czasowników 
delegeram, praefeceram, amaveram (indicativus plusquamperfecti 
activi), które tworzą rym gramatyczny; meus / mihi / meis / meam — 
polyptoton.  

w. 1522–1525 […] Haereo maxime animi, / Summo ex amore summum 
ad odium qui queam / Descendere. Audendum est tamen. Communio / 
In rebus aliis esse, in uxore haud potest / Rozważam usilnie w duszy, jak 
mógłbym przejść z największej miłości do najbardziej zaciekłej nie-
nawiści. Trzeba jednak się odważyć. Wspólne mogą być inne rzeczy, ale 
nie żona — ciekawy fragment sztuki. Wynika z niego, że Fetifer się 
waha, nie może chyba uwierzyć w winę Józefa (inaczej niż Tezeusz 
u Eurypidesa i u Seneki, który nie zbadawszy sprawy, prawie natych-
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miast rzuca klątwę na syna). Może taki był zamysł poety, by cnoty 
Izraelity w jakimś stopniu stanowiły dla niego ochronę. Warto dodać, 
że w szesnastowiecznych łacińskich dramatach o Józefie pojawia się 
motyw niewiary w winę młodzieńca. W sztuce Macropediusa słudzy, 
którzy od samej pani usłyszeli, co rzekomo się stało, są przekonani, że 
Izraelita jest niewinny (zob. MACR., k. B7v); w Historia sacra Ioseph 
mąż, słuchając żony, zwyczajnie jej nie dowierza (DIETHER, k. E4v): 
POT: Si quidem sunt vera, quae narras, quantum scelus. ZEPH: Tam vera 
sunt haec, quam supra nos est polus („PUTYFAR: Jeśli prawdą jest, co 
mówisz, wielka to zbrodnia. ZEFIRA: Taką samą prawdą jak to, że nad 
nami jest niebo”; przekład IB). Motyw przejścia od wielkiej miłości do 
nienawiści występuje np. u Kochanowskiego, gdzie takiej skrajnej od-
miany uczuć doznaje Fedra (El. I 2, 55–56): Sed neque Phaedra fovet 
solitos corde amplius ignes, / In rabiem et caecum versa ab amore 
odium („Fedra odtąd nie żywi już w sercu miłości, / Co zmienia się 
w nienawiść, w ślepotę wściekłości”; przekład L. Staff); Audendum est 
tamen — tymi słowami bohaterowie Seneki zachęcają siebie samych 
do dokonania złego czynu, zbrodni, zob. np. SEN. Thyest., w. 284; 
summo / summum — polyptoton; ex amore … ad odium — pojęcia 
zestawione na zasadzie antytezy.1525 

w. 1526–1527 IOSEPH: Adsum, domine. FAETIFER: Ubi fuit, ubi latuit, ubi 
tam / Subito repertus est? FAMULI: In area aedium / JÓZEF: Jestem, panie. 
FETIFER: Gdzie był, gdzie się ukrył, gdzie tak szybko go znaleźliście? 
SŁUDZY: Na dziedzińcu — to jedyna scena w dramacie, nie licząc 
prologu, w której Józef ma swoje kwestie, zabiera głos trzy razy i wy-
powiada łącznie siedem słów (wcześniej jego wypowiedzi streszczała 
piastunka, zob w. 1291–1315). Szymonowic tworzy tu wielką scenę 
zbiorową, poza zainteresowanym sprawą trójkątem (Fetifer, Jempsar, 
Józef) biorą w niej udział słudzy i są stale obecni, poza momentem, 
kiedy udają się na poszukiwanie Izraelity. Takiej konfrontacji z udzia-
łem młodzieńca, męża i żony nie wprowadził żaden z tragediopisarzy 
antycznych: u Eurypidesa Fedra wcześniej popełnia samobójstwo, 
Tezeusz rozmawia więc tylko z Hippolytem; u Seneki Hippolyt prze-
rażony zachowaniem macochy po prostu ucieka, o incydencie roz-
mawiają więc tylko Tezeusz i Fedra. Konfrontacja z udziałem obojga 
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małżonków i oskarżonego o próbę gwałtu młodzieńca staje się nato-
miast punktem kulminacyjnym wielu szesnastowiecznych dramatów 
o Józefie. Tego typu scenę włączają w ramy sztuki: Cornelius Crocus, 
Georgius Macropedius, Andreas Diether, oczywiście także Mikołaj Rej 
w swym rozdzielonym na role Żywocie Józefa. Balticus stosuje roz-
wiązanie nieco inne, w jego sztuce rozmowa małżonków odbywa się za 
sceną, a wyjaśnień żąda Putyfar wyłącznie od Izraelity, widzowie są 
więc świadkami tego dialogu. W dramacie Castus Ioseph Fetifer po-
czątkowo na Józefa nawet nie patrzy, nie reaguje na jego głos i zwraca 
się wyłącznie do sług. Możliwe, że jest zdumiony faktem, iż Józef nie 
próbował uciekać. Robią też chyba na nim wrażenie zwykłe, spokojne 
słowa niewolnika: Adsum, domine, jakby wezwano go w jakiejkolwiek 
sprawie. Józef nie zna jeszcze oskarżenia, ale u większości autorów 
szesnastowiecznych przeczuwa, że spotka się z zemstą urażonej pani; 
anafora przysłówka ubi; w dwóch pierwszych zdaniach rymujące się 
czasowniki o tej samej formie fleksyjnej: fuit, latuit.1527  

w. 1528–1533 O perfide, aut quibus imprecationibus / Tandem utar in 
te? Quem neque fides ulla, nec / Indulta plus nimio benevolentia mea, / 
Nec ius, nec ullum fas, nec emptitia infima / Conditio memorem habuit, 
scelere, quantum pote est, / Sacerrumo quin vulnerares me et meam! / 
Zdrajco, jakich mam użyć wobec ciebie złorzeczeń? Ani żadna wierność, 
ani nadmiernie okazywana moja życzliwość, ani prawo, ani wzgląd na 
to, co słuszne, ani status kupionego niewolnika nie powstrzymały cię 
przed zranieniem mnie i mojej żony najbardziej przeklętym 
z możliwych występkiem! — Fetifer określa Józefa epitetem perfidus 
(złożony z per i fides) oznaczającym człowieka, który nadużył pokła-
danego w nim zaufania, wiarołomnego, fałszywego (por. VERG. Aen. 
IV 305–306). W gniewie wylicza to, co zniszczył Józef swym rzeko-
mym uczynkiem: fides, benevolentia, ius, fas. W sztuce Adelphopolae 
Putyfar mówi do Józefa (BALT., k. C5r): Es fraudulentus, subdolus et 
hypocrita („Jesteś oszukańczy, podstępny, a do tego jesteś hipokrytą”; 
przekład IB). W Comoedia sacra cui titulus est Ioseph Putyfar ma 
następującą kwestię (CROCUS, k. D3r): […] Quomodo sacerrume / fuisti, 
non es fidus; tum benevolentiam / expertus es meam; nunc iram senties, 
/ quando huc provocas („Jak to, najbardziej przeklęty, byłeś, ale nie 
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jesteś wierny, wówczas doświadczałeś mej życzliwości, teraz gniew 
odczujesz, kiedy tak bardzo chcesz”; przekład IB). U Crocusa przy-
miotnik sacerrumus („najbardziej przeklęty”) odnosi się do Józefa, 
u Szymonowica do występku (scelere sacerrumo). W dramacie Diethe-
ra Putyfar zwraca się do Józefa (DIETHER, k. E5r i v: homo acutissime, 
improbissime, acerrime („człowieku najbardziej przebiegły, najbardziej 
niegodziwy, najbardziej gwałtowny”; przekład IB); anaforycznie po-
wtarzane nec; sacerrumo = sacerrimo archaizm fonetyczny; meam 
z domyślnym uxorem to elipsa; mea / me / meam — polyptoton.1533  

w. 1534–1536 FAETIFER: Heu me, quod irasci tibi sat nescio. / Quid mutus 
es, quid conticescis, quin mihi, / Sceleste, respondes? IOSEPH: Quid ego 
respondeam? / FETIFER: [...] Ach, biada mi, nie umiem się na ciebie 
dosyć gniewać. Dlaczego nie odzywasz się, dlaczego milczysz, co mi, 
zbrodniarzu, odpowiesz? JÓZEF: Co miałbym odpowiedzieć? — widać, że 
Fetifer nie jest do końca przekonany o winie Józefa i waha się, co 
robić, a Józef swym milczeniem nie ułatwia mu zadania. Inaczej 
Hippolyt u Eurypidesa, który w konfrontacji z ojcem broni się i przy-
sięga na Dzeusa, że nie tknął macochy, ale Tezeusz nie daje wiary jego 
słowom. Por. słowa Putyfara do Józefa w sztuce Diethera (DIETHER, 
k. E5v): Nil respondes? („Nic nie odpowiadasz?”), a potem do Zefiry 
(ibidem, k. E6r): Eloquere, quid obmutescis („Mów, dlaczego mil-
czysz?”; przekład IB). Pomimo że młodzieniec początkowo zaskoczony 
nic nie mówi i zestawia się ze spokojnym z natury morzem, osta-
tecznie zapewnia, że wybroni się z przypisywanego mu występku 
(DIETHER, k. E5v). W nowołacińskich sztukach o Józefie Izraelita podej-
muje obronę, u Crocusa np. przypomina swe zasługi dla domu Puty-
fara (CROCUS, k. D3r); u Macropediusa zaprzecza oskarżeniu (MACR., 
k. C3r): Nec ego tuum cubile adulter pollui, / Nec coniugi stuprum intuli 
aut violentiam („Nie zhańbiłem jak cudzołożnik twego łoża ani nie do-
puściłem się wobec żony sromoty lub gwałtu”; przekład IB); określenie 
typu scelestus odnosi się w rzymskiej komedii najczęściej do niewol-
ników. Zob. np. PLAUT. Amph., w. 552: scelestissimum te arbitror 
(„uważam cię za największego zbrodniarza”; przekład IB); TER. Eun., 
w. 709: o scelestum atque audacem hominem! („o przeklęty i zuchwały 
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człowieku”; przekład IB); mutus es, conticescis — synonimy; ana-
forycznie powtórzone quid; respondes / respondeam — derivatio.  

w. 1537–1540 FAETOFER: Respondeas etiam, o Iosephe, o omnium / 
Quondam mihi carissime, at nunc omnium / Foedissime invisissimeque: 
Quid pallium? / Quid vestis haec? Cuia est? IOSEPH: Mea, domine. […] / 
FETIFER: Odpowiedz, Józefie, niegdyś najdroższy mi ze wszystkich, a te-
raz najbardziej wstrętny i najbardziej nienawistny: Cóż to za płaszcz? 
Co to za szata? Czyja jest? JÓZEF: Moja, panie — forma przymiotnika 
cuia („czyja”) pochodzi od zaimka quis i była używana w języku 
ludowym, występuje u komediopisarzy, por. PLAUT. Merc., w. 718: cuia 
illa mulier („czyja ta kobieta”; przekład IB); TER. Eun., w. 321: virgo 
cuiast? („dziewczyna czyja jest?”; przekład IB). Wergiliusz włożył tę 
formę w usta pasterza (VERG. Ecl. 3, 1): Dic mihi, Damoeta, cuium 
pecus? an Meliboei? („Powiedz, Dametasie, czyja to trzoda, czy Meli-
beusza?”; przekład IB) i naraził się przez to na drwiny ze strony pury-
stów językowych (Gramatyka historyczna, s. 459); omnium — epifora; 
nagromadzenie podobnie brzmiących superlatywów przymiotnika: ca-
rissime, foedissime, invisissime; anaforycznie powtarzane quid, podob-
nie dalej, w. 1542. 

w. 1540–1545 […] Video / Tuam esse et ardeo dolore nec scio, / Quid te 
insequar. Sed quid moror? Vos illicet / Abripite eum hinc vultu ex meo 
atque in carcerem, / Quantum pote est, taeterrimum compingite, / Donec, 
quid illo fit, statuo per otium / Widzę, że jest twoja i płonę z bólu, i nie 
wiem, dlaczego mam ciebie ganić. Lecz na cóż zwlekam? Zabierzcie go 
natychmiast z moich oczu i wtrąćcie do najgorszego z możliwych więzie-
nia, dopóki w wolnej chwili nie postanowię, co z nim będzie — w kolejnej 
kwestii ponownie dają się zauważyć wątpliwości Fetifera, co do winy 
Józefa. W przekazie biblijnym inaczej: Putyfar bez wahania wtrąca Izrae-
litę do więzienia (Rdz 39, 19–20): „To usłyszawszy pan a nazbyt prędko 
wierząc słowam żony, rozgniewał się barzo. I dał Józefa do ciemnice, 
gdzie więźniów królewskich strzeżono, i był tam w zamknieniu”. 

w. 1546–1549 O Iuppiter, animantium omnium notas / Certas habemus, 
quibus inertes possumus / Dinoscere a gnavis; probum hominem ab 
improbo / Nullus character, nulla discernit nota / Jowiszu, w odniesie-
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niu do wszystkich istot mamy pewne oznaki, po których możemy od-
różnić gnuśnych od pracowitych; człowieka uczciwego od nieuczciwego 
nie odróżnia żadne znamię, żaden znak — w formie apostrofy do 
Jowisza wypowiada Fetifer myśl, że człowiek mimo różnych umiejęt-
ności, jakie posiada, nie potrafi odróżnić jednostki uczciwej od nie-
uczciwej. Trochę podobne refleksje na temat tego, że nie wiadomo, 
komu można ufać i wierzyć, snuje Putyfar w sztuce Crocusa (CROCUS, 
k. D4v).Wyrazy zestawiane na zasadzie antytezy: inertes … a gnavis, 
probum … ab improbo; polyptotony: notas / nota, nullus / nulla. 

w. 1550 Verum, o Iempsar mea / O moja Jempsar — właściwie od wersu 
1537 widać, jak często zmienia się adresat wypowiedzi Fetifera: 
najpierw jest nim Józef, potem Egipcjanin zwraca się do siebie, następ-
nie do sług, do Jowisza i na końcu do żony, która — przez cały czas 
obecna na scenie — jest milczącym świadkiem rozmowy z Józefem 
i czeka na jej wynik. Warto zauważyć, że w nowołacińskich dramatach, 
ale też u Reja, Putyfarowa bierze udział w dialogu i w obecności mło-
dzieńca oskarża go przed mężem. 

w. 1552 Cedamus intro / Wejdźmy do środka — fragment o charakterze 
delimitacyjnym, zapowiada zejście postaci ze sceny. W dramacie Cro-
cusa Putyfar zachęca do opuszczenia sceny tylko żonę (CROCUS, 
k. D4v): Abi intro („Wejdź do środka”; przekład IB), ma tym samym 
okazję do wygłoszenia monologu. Por. też słowa Amazonek w Pente-
silei (SIMONIDES, Pent., k. B1v): Cedamus intro, post foras prodibimus / 
Cultu rigentes ferreo, ut fortes decet („Wejdźmy do środka, potem 
pojawimy się na zewnątrz w twardym żelaznym ubiorze, jak przystoi 
dzielnym”; przekład IB).  

w. 1552–1554 […] Omitte vero animum asperum, / Exporge mentem, 
faxo, contumeliae / Tantae tuae digna ultione gaudeas / Porzuć smutek, 
rozchmurz myśli, sprawię, że będziesz cieszyła się z godnej kary za twoją 
tak wielką hańbę — Fetifer próbuje jakoś pocieszyć Jempsar i uspokoić 
ją, por. np. słowa piastunki w Odprawie skierowane do Heleny (KOCH. 
Odprawa, w. 115): „Nie frasuj mi się, moje dziecię miłe”. W kwestii 
zwróconej do Jempsar jest jakiś rodzaj ironii tragicznej — tyle tu 
czułości, tyle troski (za długo była na powietrzu, musi pamiętać, że jest 
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chora, a zdrowie łatwo stracić), tymczasem wszyscy z wyjątkiem 
Fetifera wiedzą, że Jempsar udawała chorobę i że oskarżenie jest 
fałszywe; faxo — por. obj. do w. 975–978. 1554 

w. 1557–1561 Concedo, sed dilationes hae mihi / Parum probantur; nam 
de adultero solens / Transactio est, ut capite patratum luat. / Nimis 
metuo volgarium dictum vetus: / Differtur, aufertur. […] / Odchodzę, 
lecz nie podoba mi się to opóźnianie. W sprawie cudzołożnika typowe 
jest postępowanie takie, że płaci głową za czyn. Nazbyt obawiam się 
starego popularnego powiedzenia: Co się odwlecze, to i uciecze — 
można by się zastanawiać, czy w zarzucie Egipcjanki, że Fetifer nazbyt 
zwleka z wymierzeniem kary, nie ma jakieś próby intertekstualnej 
polemiki ze starożytnymi tragediopisarzami — Eurypidesem i Seneką. 
W ich tragediach bowiem Tezeusz bez namysłu rzuca klątwę na 
Hippolyta, ale w tych antycznych sztukach wszystko w ogóle dzieje się 
bardzo szybko: Fedra żałuje, ale za późno, żałuje też oczywiście Te-
zeusz. U Szymonowica Jempsar na zimno i z wyrachowaniem żąda 
głowy Józefa; dilatio oznacza właściwie odroczenie terminu i czyn-
ności urzędowych; volgarium = vulgarium — archaizm fonetyczny. 

STASIMON III, W. 1563–1598 

Szymonowic zestawia tu dwa różne światy, rządzone odmiennymi pra-
wami: świat przyrody (w części stroficznej) i świat ludzi (w anty-
strofach). Konstruując stasimon III, wzorował się poeta na pieśni 
chóru: O magna parens, Natura, deum z Fedry Seneki (zob. SEN. 
Phaedr., w. 959–988) oraz na początku poematu In Rufinum liber 
Klaudiana (zob. CLAUD. I, 1–19). Zależność tę jako pierwszy zauważył 
René Lavollée (De poetis Latino-Polonis, Parisiis 1869, s. 69). Por. 
HAHN, s. 560–562. 

w. 1563–1577 Quum mente me ab terris fero / Et templa caeli lumine 
contuor / Vicibusque cuncta fixis / Ire et redire cerno, / Noctem cedere 
luci, / Lucem nocte recondi / Canitiem ninguidae / Hiemis vere resolvi / 
Et sertis florentibus / Redimiri; frugibus / Mactam aestatem deinde 
venire, / Tandem autumnum pomis uvis- / Que datis hiemem revocare, 
/ Eumque iugem circulum / Meare et remeare / Gdy unoszę się myślą od 
ziemi i spostrzegam wzrokiem przybytki nieba, widzę, że wszystko 
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według stałych prawidłowości odchodzi i wraca, noc ustępuje przed 
dniem, dzień kryje się w nocy, biel śnieżnej zimy jest roztapiana przez 
wiosnę i wieńczona kwiatami; potem przychodzi zadowolone z plonów 
lato, wreszcie jesień, rozdawszy owoce z drzew i winne grona, przyzywa 
zimę, [i widzę, że] ten nieprzerwany krąg idzie i powraca — chór nie 
kieruje pieśni do jakiegoś konkretnego bóstwa, ale sam przemawia 
jako obserwator (cerno) ładu panującego w przyrodzie, por. CLAUD. In 
Ruf. 1–11: Saepe mihi dubiam traxit sententia mentem, / curarent superi 
terras an nullus inesset / rector et incerto fluerent mortalia casu. / nam 
cum dispositi quaesissem foedera mundi / praescriptosque mari fines 
annique meatus / et lucis noctisque vices, tunc omnia rebar / consilio 
firmata dei, qui lege moveri / sidera, qui fruges diverso tempore nasci, / 
qui variam Phoeben alieno iusserit igni / compleri Solemque suo, por-
rexerit undis / litora, tellurem medio libraverit axe („Często ogarniają 
mnie wątpliwości, czy bogowie troszczą się o świat, czy też nie ma 
żadnego zarządcy i sprawy śmiertelników płyną niepewnym nurtem. 
Gdy bowiem dociekałem kwestii wszechświata i ustalonych granic 
morza, i biegu roku, i następstwa dnia i nocy, wtedy wszystko to uzna-
wałem za potwierdzone planem boga, który nakazał, by w pewnym 
porządku poruszały się gwiazdy, który w różnych porach kazał rodzić 
się owocom, który chciał, by różnokształtny księżyc wypełniał się 
cudzym blaskiem, a słońce własnym, który rozciągnął brzegi między 
falami, ziemię zaś zrównoważył na środkowej osi”; przekład IB). Por. 
też SEN. Phaedr., w. 959–960, gdzie mamy zwrot do Natury wszech-
świata i do Jowisza: O magna parens, Natura, deum / tuque igniferi 
rector Olympi („O wielka bogów matko, Naturo, / I ty, Olimpu jasnego 
panie”; przekład A. Świderkówna). Ów porządek opiera się u Seneki 
na ustalonych szlakach ciał niebieskich i cyklicznej zmianie pór roku 
(ibidem, w. 964–971): cur tanta tibi cura perennes / agitare vices aethe-
ris alti / ut nunc canae frigora brumae / nudent silvas, / nunc arbustis 
redeant umbrae, / nunc aestivi colla leonis / Cererem magno fervore 
coquant / viresque suas temperet annus? („Dlaczego wodzisz, taki tro-
skliwy, / Ciała niebieskie po wiecznych szlakach: / To śnieżnej zimy 
przymrozki siwe / Las obnażają, to znowu drzewa / Cień odzyskują, 
w słońca powodzi, / W straszliwym żarze lwiej grzywy płoną / Cerery 
łany, to znów łagodzi / Rok swą gwałtowność […]”; przekład A. Świ-
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derkówna); u Szymonowica z kolei porządek ów opiera się na następ-
stwie dnia po nocy i przemienności pór roku, pokazanej jednak w for-
mie prostszych obrazów niż u Seneki. Por. też HOR. Carm. IV 7, 9–12: 
frigora mitescunt Zephyris, ver proterit aetas, / interitura, simul / pomi-
fer autumnus fruges effuderit, et mox / bruma recurrit iners („Wiatr 
wiosny łagodzi mrozy. Po wiośnie nadejdzie lato, / By znów prze-
minąć, zagasnąć, / Gdy jesień stanie z naręczem owoców, a zaraz za 
nią / Gnuśna wlecze się zima”; przekład Z. Kubiak). Por. CIC. De nat. 
II 37, 95 nn.; ire / redire — meare / remeare — rym śródwersowy; luci / 
lucem — polyptoton. 1577  

w. 1578–1580 Curam deos habere rerum / Atque esse Providentiam / 
Agnosco plena tranquillae spei / pełna spokojnej nadziei poznaję, że 
bogowie mają pieczę nad światem i że istnieje Opatrzność — wpro-
wadza tu poeta ideę Opatrzności Bożej (Providentia), która czuwa nad 
ładem panującym we wszechświecie. Por. CIC. Tusc. I 28, 70: haec 
igitur et alia innumerabilia cum cernimus possumusne dubitare, quin is 
praesit aliquis vel effector, si haec nata sunt, ut Platoni videtur, vel, si 
semper fuerunt, ut Aristoteli placet, moderator tanti operis et muneris? 
(„kiedy więc widzimy wszystko to i inne niezliczone rzeczy, czyż mo-
żemy wątpić, że nad nimi stoi bądź jakiś twórca, jeśli te rzeczy mają 
swój początek, jak sądzi Platon, bądź ktoś, kto zarządza tak wielką 
machiną, jeśli rzeczy istniały zawsze, jak przyjmuje Arystoteles?”; prze-
kład J. Śmigaj) oraz np. CIC. De leg. I 22, 61, gdzie Cyceron z za-
chwytem mówi o bogu, który kieruje i rządzi światem; por. pieśń 
trzecią ze zbioru Pieśni kilka Jana Kochanowskiego (KOCH. P. III 1–24) 
oraz ibidem, V 1–20. 

w. 1581–1594 Mox deinde, ubi humanas vices / Ludumque Fortunae 
ancipitem et gradu / Dubio revulsa fata / Specto palamque cerno / Im-
pune ire nocentes, / Virtutem male plecti, / Omnigenis pessimos / Opi-
bus praesidiisque / Pollere insultareque / Melioribus neque Defensorem 
ullum esse bonorum, / Magnum torporem mens sentit / Mea sub du-
bium prope fixam / Divum vocans potentiam / Wkrótce potem, gdy 
spoglądam na ludzkie koleje i zmienną grę Fortuny i jak rwą się losy 
w swym niepewnym biegu, wyraźnie widzę, że bezkarnie chodzą zło-
czyńcy, a cnota podlega karze; że najgorsi wiele mogą dzięki wszelkiego 
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rodzaju sile i środkom, urągają więc lepszym, i że nie ma żadnego 
obrońcy dobrych. Moja myśl drętwieje, prawie poddając w wątpliwość 
niewzruszoną potęgę bogów — obrazowi wszechświata przeciwstawia 
Szymonowic świat ludzi, w którym, tak jak u Seneki, panuje nieład: 
winni nie podlegają karze, a cnotliwym źle się wiedzie (zob. SEN. 
Phaedr., w. 972–977). Zob. też CLAUD. In Ruf. 12–15: sed cum res homi-
num tanta caligine volvi / aspicerem, laetosque diu florere nocentes / 
vexarique pios, rursus labefacta cadebat / religio […] („lecz gdy spo-
strzegałem, że ludzkie sprawy są mgliste i zbrodniarze w radości 
triumfują, a pobożni doznają udręki, padał cały religijny świato-
pogląd”; przekład IB). Por. też KOCH. El. I 12, 33–34: Et certe, humanas 
si quis res aestimet aequus, / Quas deus — incertum est — forsve in-
opina regat („Kto sprawy ludzkie myślą sprawiedliwą sądzi, / Nie wie, 
czy Bóg, czy ślepy traf na świecie rządzi”; przekład L. Staff). Świat 
ludzi, tak jak u Seneki, stanowi w nowołacińskiej sztuce igraszkę 
w rękach zmiennej Fortuny (SEN. Phaedr., w. 978–982): Res humanas 
ordine nullo / Fortuna regit sparsitque manu / munera caeca peiora 
fovens: / vincit sanctos dira libido, / fraus sublimi regnat in aula („Los 
życiem ludzkim całkiem kapryśnie / Rządzi i, ślepy, ręką rozrzutną / 
Rozdając dary sprzyja mniej godnym. / Niewinnych depce żądza 
okrutna, / W pałacach zbrodnia rządzi w bezwstydzie”; przekład 
A. Świderkówna); pessimos … praesidiisque pollere — aliteracja spół-
głoski p. 

w. 1595–1598 Sed absit, potius nos / Stultos puto deos quam iniquos. / 
Occulta multa sunt Dei / Decreta, nulla non iustissima / lecz niech na-
wet owa moc się nie ujawni, raczej nas uznam za głupców niż bogów za 
niesprawiedliwych. Wiele postanowień Boga jest tajnych, wszystkie są 
jak najbardziej słuszne — na końcu Szymonowic wprowadza obraz 
sprawiedliwego Boga, którego wyroki są niezbadane, a postanowienia 
dla umysłu ludzkiego niepojęte. Inaczej u Seneki, gdzie refleksje chóru 
kończą się pesymistycznym akordem, tragiczną konkluzją, że dobro 
w walce ze złem przegrywa. Bożą sprawiedliwość wychwala natomiast 
chór w tragedii Iephtes, sive Votum Jerzego Buchanana, ale tam sytuacja 
jest inna: chór sławi sprawiedliwego Boga bezpośrednio po tym, jak 
posłaniec przynosi wieść o zwycięstwie Jephtesa nad Amonitami 
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(u Szymonowica po niesprawiedliwym oskarżeniu Józefa), por. BUCH. 
Ieph., w. 361–363, 376–382: Iamiam discite perfidi, / Iamiam agnoscite: 
non lapis, / Non lignum Deus est […]Vecordem ille superbiam / Regum 
frenat et impia / Vota et spes nimias malum / Iustus ducit ad exitum. 
Ille innoxia pectora / Saevis pressa doloribus / Praesenti auxilio levat 
(„Nauczcie się, niewierni, i poznajcie, że Bóg nie jest kamieniem 
głuchym ani kawałkiem drewna. On poskramia szaloną pychę królów 
i występne żądania, a w swej sprawiedliwości wiedzie do zguby nazbyt 
zuchwałe nadzieje. On to, niosąc niezawodną pomoc, krzepi niewinne 
serca przygniecione bólem”; przekład IB); deos / Dei — polyptoton. 

EXODOS, w. 1599–1757 

Exodos, czyli ostatnia część sztuki, składa się z dwóch scen: dialogu 
chóru rozdzielonego na dwa półchóry i scenki z udziałem posłańca, 
który odprowadzał Józefa do więzienia, a teraz relacjonuje choreut-
kom, jak młodzieniec zachowywał się w tej dramatycznej sytuacji. 

JAMBY 

w. 1599–1604 Verum, o puellae, non sine scelere nos quoque / Sumus, 
innocentem, nil merentem, innoxium, / Palam impudenti percitum ca-
lumnia / Nostro quod adiuvare testimonio / Neglexerimus. Idem est 
enim perdere aliquem / Et sinere perdi, nec vetare, dum queas / I my, 
dziewczęta, nie jesteśmy bez winy, ponieważ nie wspomogłyśmy naszym 
świadectwem niewinnego, który niczego nie popełnił, prawego, jawnie 
dotkniętego bezwstydną potwarzą. Tym samym jest zgubić kogoś i po-
zwolić, by został zgubiony, nie sprzeciwić się, gdy możesz — wyrażona 
w metrum jambicznym autorefleksja chóru, który zastanawia się nad 
własną postawą wobec zaistniałych zdarzeń. Egipcjanki mają teraz 
wyrzuty sumienia, że nie wspomogły swym świadectwem fałszywie 
pomówionego i nie wyjawiły prawdy, by ratować młodzieńca. W tym 
miejscu następuje już rozłam wśród choreutek i ich podział na te, 
które poczuwają się do winy, że nie wspomogły Józefa swym świa-
dectwem, i na te, które uważają, że nic nie można było zrobić, by 
ratować młodego Izraelitę. Prawdopodobnie pomysł do realizacji tej 
sceny podsunął Szymonowicowi Eurypides. W Hippolycie chór — 
naoczny świadek wypędzenia Tezeuszowego syna — stwierdza w stasi-
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monie trzecim (EURIP. Hipp., w. 1120): Οὐκέτι γὰρ καθαρὰν φρέν’ ἔχω 
(„Nie jest już serce me czyste”; przekład J. Łanowski). Sytuacja w obu 
dramatach jest jednak inna: chór kobiet trojdzeńskich, choć związany 
przysięgą milczenia przez Fedrę, próbuje powstrzymać Tezeusza przed 
rzuceniem klątwy, Hippolyt zaś, odmiennie niż Józef, broni się (zob. 
ibidem, w. 983 nn.). W sztuce Macropediusa za młodzieńcem wsta-
wiają się u Putyfarowej służący (MACR., k. B7v): Sit venia, hera, 
adolescentiae. Nos certe eum / Non nisi pudicum et integrum depren-
dimus („Pani, wybacz młodemu wiekowi. Wiemy, że on jest wstydliwy 
i niewinny”; przekład IB) i jej córka — Asenath (ibidem, k. B7v): AS: Si 
quid meae preces valent, mater mea, / Condona Ioseph noxiam hanc. 
AEGLA: Non audio („ASENATH: Matko moja, jeśli coś znaczą me prośby, 
wybacz Józefowi to przewinienie. EGLA: Nie chcę nawet słyszeć”; 
przekład IB). Swego rodzaju „wyrzuty sumienia” ma także Putyfar, 
który — już po wtrąceniu Józefa do więzienia — analizuje sytuację 
w domu i byłby nawet w stanie wybaczyć Izraelicie (ibidem, k. C7r): 
Curae graves et opprimunt et ex eo / Oppressere me, quo servum He-
braeum in carcerem / Conieci et expuli domo. Cuius fides / Mihi tam 
probata erat, ut mihi nunquam queat / Fieri ullius probatior. […] 
(„Ciężkie troski mnie przygniatają i przygniotły, odkąd hebrajskiego 
sługę wtrąciłem do więzienia i wypędziłem z domu. Niczyjej wierności 
tak bardzo nie ceniłem, jak jego wierność”; przekład IB); innocentem, 
nil merentem, innoxium — asyndetyczna enumeracja epitetów okre-
ślających Józefa; perdere / perdi — derivatio.1604 

WIERSZE 1605–1674  

Porusza tu Szymonowic ważny problem moralny, tworząc rozbu-
dowaną scenę z udziałem półchórów. Podziały chóru na półchóry albo 
pojedyncze głosy nierzadko występują w tragedii greckiej i umotywo-
wane są najczęściej sytuacją dramatyczną, która wymaga działania 
w dwóch grupach. W Ajasie Sofoklesa chór szuka swego pana: półchór I 
przetrząsa okolicę od wschodu, półchór II od zachodu (SOPH. Aiax, 
w. 866–878). W Orestesie Eurypidesa chór pilnuje drogi przy domu: 
półchór I od strony wschodniej, półchór II od zachodu (EURIP. Orest., 
w. 1246–1280). W Siedmiu Ajschylosa półchór I opłakuje Eteoklesa, 
półchór II zbiera się przy Polinejkesie (AESCH. Septem, w. 961–1004); 
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w Eumenidach Ajschylosa chór Erynii rozdzielony na dwa półchóry 
z dwóch stron osacza Orestesa chroniącego się przy posągu Pallas 
Ateny (AESCH. Eum., w. 244–276). Często w greckim dramacie chór 
rozdzielony na półchóry nadsłuchuje głosów dobiegających z wnętrza 
domu i lęka się, co dzieje się w środku, por. SOPH. Trach., w. 862–867; 
EURIP. Alc., w. 86–111; EURIP. Hec., w. 1036–1038; w Agamemnonie 
Ajschylosa chór w takiej sytuacji dzieli się na dwanaście indywidual-
nych głosów (AESCH. Agam., w. 1346–1371). Tylko w Siedmiu Ajschy-
losa, w scenie uznawanej przez większość badaczy za późniejszy, nie-
autentyczny dodatek, półchóry wykorzystano do rozstrząsania kwestii 
moralnej: półchór I postanawia — wbrew zakazowi — uczcić zwłoki 
Polinejkesa i wraz z Antygoną usypać mogiłę, półchór II zamierza 
uczestniczyć w pogrzebie Eteoklesa (AESCH. Septem, w. 1054–1078).  

Przypuszczalnie Szymonowic znalazł inspirację w krótkiej (cztero-
wersowej) scence z Hippolyta Eurypidesa, w której na wieść o śmierci 
Fedry chór, rozdzielony na półchóry, rozważa, jak powinien postąpić. 
Przodownica pierwszego półchóru pragnie wejść do wnętrza domu 
i uwolnić szyję samobójczyni z pętli, jej towarzyszka zaś woli, by uczy-
niły to młodsze służące (EURIP. Hipp., w. 782–785): ΗΜ. Φίλαι, τί δρῶ-
μεν; ἢ δοκεῖ περᾶν δόμους / λῦσαι τ’ ἄνασσαν ἐξ ἐπισπαστῶν βρό-
χων; / ΗΜ. Τί δ’; οὐ πάρεισι πρόσπολοι νεανίαι; / Τὸ πολλὰ πράσσειν 
οὐκ ἐν ἀσφαλεῖ βίου („PRZODOWNICA I PÓŁCHÓRU: Miłe, co robić? Czy 
wejść do pałacu, / wyzwolić panią z duszącego sznura? PRZODOWNICA II 
PÓŁCHÓRU: Jak to? Czy nie ma tam młodych służących? / Zbytnia 
gorliwość nie ułatwia życia”; przekład J. Łanowski). W całej scenie po-
wtarzają się — nieraz w ramach jednej kwestii — pewne słowa, ale też 
„są podchwytywane” w kolejnej, jak w stychomytii.1605 

w. 1605–1607 Siquidem queas; sin vero nequeas, quid aliud / Agas, 
paratum quam tibi infortunium / Sponte advoces […] / Jeśli rzeczy-
wiście możesz, jeśli zaś nie możesz, cóż innego uczynisz, jak tylko to, że 
sprowadzisz sama na siebie gotowe nieszczęście — półchór I, który wy-
odrębnia się z właściwego chóru, to oportunistki — w pierwszej 
kolejności myślą one o sobie i o własnym bezpieczeństwie; quas / 
nequeas — czasowniki o przeciwstawnym znaczeniu; aliud, agas … 
advoces — aliteracja samogłoski a.  
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w. 1607 […] vana est enim ops sine viribus / Daremna jest pomoc bez 
sił — może to przeróbka znanej sentencji: Vana sine viribus ira est 
(„Daremny jest gniew bez sił”; przekład IB). Rzeczownik ops to nomi-
nativus singularis, co zdarza się bardzo rzadko, częściej występuje 
accusativus. 

w. 1610–1613 Si veritatem plebs homo defendat et / Defendat optimas 
homo mendacium; / Mendacio referre primas est facul. / Siquidem 
interest multum, ore quo quid prodeat / Jeśliby człowiek z ludu bronił 
prawdy, a człowiek z arystokracji kłamstwa, kłamstwu łatwo jest od-
nieść zwycięstwo. Wielką czyni różnicę, co z czyich ust wychodzi — 
passus utworzony w oparciu o znaną myśl, że prawda broni się sama 
(Veritas se ipsa defendit), prowadzi do zupełnie innej sentencjonalnej 
konkluzji, że kłamstwo i prawda są oceniane według tego, z czyich ust 
wychodzą; nagromadzenie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu: 
veritas / mendacium (por. w. 1614–1615), plebs homo / optimas homo, 
tak zresztą, jak w całej dyskusji półchórów (summis / paucis — 
w. 1616). Ten krótki fragment zawiera sporo osobliwości leksykalnych: 
Szymonowic na określenie człowieka z ludu i arystokraty użył — 
nietypowo — zamiast przymiotników (plebeius, optimus) rzeczow-
ników: plebs homo, optimas homo; facul — archaiczny przysłówek 
(oboczność do facile) zachował się u starych sceników rzymskich, zob. 
np. PACUV. Trag. 322; ACC. Trag. 460; homo defendat … defendat homo 
i veritatem defendat … defendat mendacium — chiazmy.  

w. 1615–1616 […] nam pluribus mendacium est / Cordi idque sum-
mis,veritas paucis placet / […] kłamstwo bowiem większości jest miłe, 
i to najbardziej znakomitym, prawda podoba się nielicznym — pluribus 
mendacium … veritas paucis to chiazm i podwójnie antytetyczne ze-
stawienie wyrazów. 

w. 1617–1620 Ita vivitur. Quin saepe aliquis infantia / Linguae im-
peditus, iusta quamvis dixerit, / Superatus iniusti viri eloquentia, / Causa 
cadit iusque minus obtinet suum / Tak się zdarza. Zaiste często ktoś 
skrępowany nieporadnością języka, choćby mówił to, co słuszne, poko-
nany zostaje elokwencją męża niesprawiedliwego i z tego powodu prze-
pada, i nie otrzymuje należnego wyroku — wydaje się, że poeta miał 



Objaśnienia (w. 1620–1634) 
 

401

przed oczami sceny z rzymskich procesów sądowych, na których 
niejednokrotnie posługiwano się fałszywymi świadkami (jak choćby w 
słynnym procesie Werresa), albo takie zdarzenia, kiedy elokwencja 
mówcy doprowadzała do jakiegoś kontrowersyjnego wyroku; infantia 
linguae — to samo wyrażenie w De rerum natura Lukrecjusza w 
odniesieniu do dzieci, które jeszcze nie mówią (LUCR. V 1031); wyrazy 
zestawiane na zasadzie antytezy: iusta / iniusti, infantia / elo-
quentia.1620 

w. 1621–1622 Ego innocentiam eloquentiam rata, / Tu potius eloquen-
tiam innocentem habes / Ja myślałam, że niewinność jest dostatecznie 
wymowna, a ty, że wymowa zapewnia sobie niewinność — myśl wyrażona 
bardzo zwięźle, gnomicznie, z zastosowaniem antytezy i chiazmu.  

w. 1625–1630 […] Ast contrarium / Sentimus: ubique fraude falsitate-
que / Potiente rerum; maximum et pulcherrimum / Quidem facinus is 
instituat, interritus / Qui veritatem et innocentiam asserat / Vel usque 
vitae ad ultimum periculum / Tymczasem widzimy coś zupełnie przeciw-
nego: wszędzie panują oszustwo i fałsz; największego i najpiękniejszego 
czynu dokonuje zaś ten, kto nieustraszony nawet w obliczu ostatecznej 
próby poświadczy prawdę i niewinność — pesymistyczny pogląd cho-
reutek o wszechpanującym oszustwie i fałszu zawiera w sobie aluzję do 
postępowania Jempsar. Pochwała tego, kto z narażeniem życia nie za-
waha się bronić prawdy i niewinności, antycypuje niejako następną 
scenę, kiedy to posłaniec zdecyduje się przemówić przed panem 
w obronie Józefa (Castus, w. 1718–1722); is instituat interritus … inno-
centiam — aliteracja samogłoski i.  

w. 1631–1634 Verum qui id agat, idem valens pollensque sit, / Ne temere 
conando neque illi, cui cupit / Prodesse, quicquam prosit, et frustra 
suam / Impediat operam vel malum accersat etiam / Ale, kto by tak 
uczynił, niech będzie mocny i silny, w niczym bowiem nie pomoże temu, 
komu pragnie pomóc, działając pochopnie, daremnie zada sobie trud, 
a nawet sprowadzi nieszczęście — właściwie powtarza tu Szymonowic 
myśl wyrażoną zwięźle i sentencjonalnie w wierszu 1607: vana est enim 
ops sine viribus; qui / cui — polyptoton; prodesse / prosit — derivatio. 
1634 
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w. 1635–1638 Namque hanc vicem me teque, feminam ultimae / Sortis, 
potentem contra heram aliquid ingredi / Qui, quaeso, possibile sit, ut 
pervincere / Quiremus? […] / Gdybyśmy bowiem, ja i ty, kobiety naj-
lichszego losu, podjęły się tego zadania i wystąpiły przeciw wpływowej 
pani, jakże, proszę, byłoby możliwe odniesienie zwycięstwa? — od roz-
ważań ogólnych powraca chór do konkretnej sytuacji. Wprowadza tu 
Szymonowic dobrze znany z tradycji literackiej motyw kreujący wize-
runek choreutek (czy też bohatera sztuki) jako kobiet o niskiej pozycji 
społecznej, niewolnic, które nie znajdą przecież posłuchu u pana, mu-
szą więc ukrywać prawdę oraz własne uczucia; por. fragment pieśni 
chóru w Ajschylosowych Choeforach (AESCH. Choef., w. 75–81): ἐμοὶ δ’, 
ἀνάγκαν γὰρ ἀμφίπτολιν / θεοὶ προσήνεγκαν, ἐκ γὰρ οἴκων / πα-
τρώιων δούλιόν μ’ ἐσᾶγον αἶσαν, / δίκαια καὶ μὴ δίκαια / πρέποντ’ 
ἀπ’ ἀρχᾶς βίου / βίαι φρενῶν αἰνέσαι, πικρὸν στύγος / κρατούσαι· […] 
(„Lecz ja — cóż mogę? Dwie ojczyzny dał mi bóg, / niewolny los posłał 
mi w udziele, / z rodzinnych chat w obcą wywiódł stronę…  Pochwalać 
pany, w dobrym równie jako w złym, na przekór sercu musi 
rab… Nienawiść gorzką — kryję”; przekład S. Srebrny); por. też 
wypowiedź choreutek skierowaną do tytułowej bohaterki w Andro-
masze Eurypidesa (EURIP. Andr., w. 126–128): Γνῶθι τύχαν, λόγισαί τ’ 
ἄπορον κακὸν εἰς ὅπερ ἥκεις. / Δεσπόταις ἁμιλλᾷ / Ἰλίας οὖσα κόρα 
Λακεδαίμονος ἐγγενέταισιν; („Poznaj swój los i rozważ swą sytuację 
bez wyjścia! / Podejmiesz walkę z panami — / ty, coś z Ilionu, przeciw 
tym, co urodzili się w Sparcie?”; przekład J. Łanowski). Szymonowic 
przeciwstawia pani (potens hera) zwykłą niewolnicę (femina ultimae 
sortis); possibile („możliwe”) — wyraz w łacinie klasycznej prawie nie-
istniejący. Kwintylian wprowadza go tylko jako tłumaczenie greckiego 
δυνατόν (QUINT., III 8,25): δυνατόν, quod nostri possibile nominant; 
qui quaeso … quiremus — aliteracja spółgłoski q. 

w. 1638–1641 […] Adde, apud maritum coniugem in / Crimen vocare, 
ubi ad mala amor incredulus, / Ad bona etiam sibi ipse sponte men-
tiens, / Qui maximo esse posset absque periculo?! / Poza tym jakże 
można by bez narażania się na niebezpieczeństwo żonę przed mężem 
oskarżyć, gdy miłość nie wierzy w to, co złe, i sama z własnej woli 
wymyśla sobie, co dobre?! — to, że oskarżenie żony przed mężem na 
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nic się nie zda, pokazują łacińskie dramaty osnute na tej historii, ale 
i Rejowy Żywot Józefa, w którym Izraelita delikatnie nadmienia, że go 
skrzywdzono (REJ, Żywot Józefa, w. 2945–2946): „Bom słyszał, co tu 
pani / dziwnie powiedała …”; (ibidem, w. 2991–2995): „Potyfar, uwie-
rzywszy świadectwu, gromi Józefa: A słyszysz to, zły człowiecze, / coś 
ty to wżdy sprawił? Mnięś i paniej z nas obudwu / prawieś zdrowia 
zbawił!...” — pan wierzy zatem żonie Zefirze i jej służącej. 1641  

w. 1642–1646 Tum vero iuvenem ipsum nihil poscentem opis / Nostrae 
neque advocantem in auxilium, neque / Verbum profantem, sed mero 
silentio / Quasi crimini consentientem et se reum / Dantem, quid aliud 
cogitasse existimem?! / Cóż innego, jak sądzę, myślał sam młodzieniec, 
gdy nie domagał się od nas wsparcia, nie wzywał pomocy, nie rzekł 
słowa, lecz w absolutnej ciszy zgodził się jakby z oskarżeniem i uznał się 
za winnego?! — to, że tak właśnie myślał Józef, wynika ze słów skiero-
wanych przezeń do Putyfara w Rejowym Żywocie (REJ, Żywot Józefa, 
w. 2947–2950): „A cóż ja mam nieborak / wodę łyżką mierzyć?/ Bo, 
bych co chciał powiedzieć, / nie będziesz mi wierzyć…”. Szymonowic 
kreuje tu postać Józefa na świętego młodzieńca, który w milczeniu, ze 
spokojem przyjmuje wyrok, a swoje cierpienie ofiarowuje Bogu. 
W dramacie Macropediusa Józef nie jest postacią posągową — do 
końca błaga Putyfara o litość (MACR., k. C3v — C4r): IO: Miserere, 
quaeso, innoxio […] Here! PO: Non audio. IO: Heu me. („JÓZEF: Bła-
gam, zlituj się nad niewinnym […] Panie! PUTYFAR: Nie chcę słuchać. 
JÓZEF: Biada mi!”; przekład IB); podobnie w sztuce Diethera (DIETHER, 
k. E6r): Permitte me expurgem, domine, audi me, obsecro! („Pozwól mi 
oczyścić się z zarzutów, panie, wysłuchaj mnie, proszę!”; przekład IB). 

w. 1648–1650 Ubi una falsa lacrima eius apud virum / Plus centuplo 
inveniat fidei quam sua / Sexcenta iuramenta? […] / gdy jedna jej fał-
szywa łza mogłaby znaleźć w panu stokroć więcej wiary niż sześćset jego 
przysiąg? — hiperbola. 

w. 1650–1655 […] Quin spero ipsam heram, / Quanquam impiata sce-
lere nunc vesaniat, / Carnifice mox urente conscientia / Patientiam in-
nocentiamque eius modis / Melioribus habituram et ultro pristinae / 
Tranquillitati reddituram. […] / A także mam nadzieję, że sama pani, 
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choć teraz szaleje splamiona występkiem, wkrótce, ponieważ sumienie 
— dręczyciel będzie ją palić, potraktuje lepiej jego cierpliwość i nie-
winność i przywróci go do dawnego spokoju — chór wyraża nadzieję, że 
sumienie zacznie dręczyć również Jempsar, a więc że nagle „zadziała” 
świętość młodzieńca. W sztuce Crocusa sam Józef ufa, że wszystko się 
z czasem wyjaśni (CROCUS, k. D6v): […] at abripite sane; confido fore / 
Ut res me ipsa reducat aliquando in gratiam („zabierajcie mnie, ufam, 
że kiedyś powrócę do łask”; przekład IB). Żona Fetifera ukazana 
została w sztuce Szymonowica z retoryczną przesadą, gdyż „szaleje 
splamiona zbrodnią”; vesanio — czasownik używany przez pisarzy 
chrześcijańskich (por. CASSIOD. Hist. Eccl. 9, 30); u rzymskiego poety 
Katullusa (CATULL. 25, 13) oznacza szalejący wiatr. 

w. 1655–1661 […] Non leve / Momentum enim est patientiae, quam vel 
Deo / Ipsi ferunt gratissimam esse multaque / Illum in bonos passim 
viros damna iacere, / Ut quid ferendo polleant, spectet sciens; / Deinde 
spectatos coronat, quod de eo / Quoque iuvene mihi quam facile per-
suadeo / Niemałe jest bowiem znaczenie cierpliwości, która, jak mówią, 
samemu Bogu jest najbardziej miła, i zewsząd wiele przeciwności 
zrzuca On na dobrych, aby zobaczyć, do czego będą zdolni, cierpiąc; 
w końcu wypróbowanych nagradza, o czym jakże łatwo przekonuję się 
również na przykładzie tego młodzieńca — jest to znany z ksiąg 
biblijnych pogląd, że Bóg doświadcza swoich czcicieli i wystawia ich 
na próbę, by przekonać się, ile zdolni są wycierpieć. Tak było 
w przypadku Abrahama (Rdz 22, 1–18) czy Hioba. Martinus Balticus 
w prologu do sztuki Adelphopolae podaje zaczerpnięte z Pisma Świę-
tego przykłady tych, którzy zaufali Bogu i zostali przez Niego wyra-
towani z opresji, a są to: Lot, lud Izraela, Izaak, Noe i Dawid (zob. 
BALT., k. A2r); spectet / spectatos — derivatio; spectet sciens … spectatos 
— aliteracja spółgłoski s. 

w. 1662–1666 Omnino enim curae Deo innocentiam / Esse scio credo-
que ideo eum ex tam splendida / Fortuna ad hunc taetrum reiectum 
carcerem, / Ut inde maior atque conspicatior / Illustrius promatur ad 
maius decus / Wiem, że niewinność jest w ogóle przedmiotem troski 
Boga i dlatego wierzę, że ów z tak wspaniałego losu został wtrącony do 
tego strasznego więzienia, aby został stamtąd wyprowadzony jako więk-
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szy i bardziej wyniesiony ku jeszcze większej czci — antycypacja przy-
szłego wspaniałego losu Józefa. Po wyjściu z więzienia, gdzie daje się 
poznać jako tłumacz snów, Bóg wywyższa Izraelitę i sprawia, że faraon 
ustanawia go zarządcą całego Egiptu (zob. Rdz 41, 1–45). Autorzy 
nowołacińskich dramatów o Józefie z upodobaniem inscenizują jego 
dalsze losy: Crocus pokazuje młodzieńca jako tłumacza snów współ-
więźniów; Macropedius uzupełnia tę historię o wątek z objaśnianiem 
snów faraona; Diether i Balticus przedstawiają jeszcze dalsze dzieje 
Izraelity: przybycie braci i ojca (Jakuba) do Egiptu po zboże oraz 
rozpoznanie Józefa w osobie egipskiego namiestnika. 1666  

w. 1667–1668 St, mitius fare, ellum enim famuli betunt, / Qui hunc, 
quem dolemus, miserunt in carcerem / Cyt, mów ciszej, oto bowiem idą 
niewolnicy, którzy tego, nad którym bolejemy, odprowadzili do więzie-
nia — kwestia ciekawa z punktu widzenia teatralnego (choreutki uci-
szają się wzajemnie), zawierająca zapowiedź wejścia sług Fetifera, 
którzy prowadzili Józefa do więzienia; ellum — wykrzyknik złożony 
z ecce i illum, znaczy: „masz go”, „oto”, lubiany przez dawnych kome-
diopisarzy rzymskich, por. PLAUT. Curc., w. 278: parasitum tuum video 
currentem, ellum usque in platea ultima; TER. Andr., w. 855: nescio quis 
senex modo venit, ellum, confidens catus; TER. Adelph., w. 260: o Syre 
Aeschines ubist?: ellum, te expectat domi; archaiczny czasownik beto, 
częściej baeto lub bito — znaczy „idę”, jest bardzo rzadki, zwłaszcza 
w formie użytej przez Szymonowica. Por. PLAUT. Curc., w. 141: si illa ad 
me bitet; Merc., w. 465: ad portum ne bitas; Pseud., w. 254: licetne, 
opsecro, bitere an non licet?; PACUV. Trag. 227: si ire conor, prohibet 
baetere; VARRO, Menipp. 553: mulierem foras baetere iussit. 

w. 1669–1674 Non sustinebo, quin rogem, qua denique / Mente fuerit 
quidve elocutus carcerem / Introierit. Proborum enim virum mala / 
Fortuna habet, quod discere ex ea velis. / Heus, o amici, iamne carceri 
est datus / Iosephus, in quo tale compertum est scelus? / Nie powstrzy-
mam się przed pytaniem, w jakim był stanie ducha albo co mówił, gdy 
wchodził do więzienia. Zły los uczciwych mężów zawiera w sobie to, 
z czego możesz czerpać nauki. Hej, przyjaciele, czy już trafił do więzie-
nia Józef, w którym tak wielką przewinę odkryto? — chór zdobywa 
informacje, zaspokajając tym samym ciekawość własną i zaintereso-
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wanie widza. Takie zapytania ze strony choreutów padają często 
w antycznym dramacie właśnie przed mową posłańca (por. Adaptacje, 
s. 241–242). Powraca tu motyw dydaktyzmu typowego dla tragedii 
hagiograficznej — przykład Józefa ma służyć pouczeniu; heus — 
wykrzyknik wyrażający wezwanie, zaskoczenie, zachętę.  

w. 1675–1677 Factum, mulier, haud sine dolore maximo / Nostro, neque 
enim ego illum nocentem dixerim, / Qui ita placide et animo sereno ad 
poenam eat / Stało się, kobieto, nie bez naszego największego bólu, nie 
nazwałbym bowiem winnym tego, kto tak spokojnie i z pogodą ducha 
szedłby ponieść karę — sługę, który będzie relacjonować, jak Józefa 
prowadzono do więzienia, nazywa Szymonowic zgodnie z antyczną 
tradycją dramatyczną — posłańcem. Ów sługa jest od początku prze-
konany o niewinności Izraelity. Można się zastanawiać, czy pierwowzór 
tej postaci nie ma biblijnej proweniencji, czy nie jest nim naczelnik 
więzienia, który darzy pełnym zaufaniem Józefa i powierza mu władzę 
nad wszystkimi więźniami (zob. Rdz 39, 21–23). 

w. 1678–1679 Obsecro, quem se gessit aut quid fatus est? / Siquidem 
innocentem eum ipsa quoque liquido scio / Powiedz, jak on się zacho-
wywał albo co mówił? Ja sama także z całą pewnością wiem, że jest 
niewinny — bardzo istotna wypowiedź chóru, który głośno i jedno-
myślnie potwierdza, że Józef jest niewinny. To swego rodzaju „nawró-
cenie” choreutek; obsecro z domyślnym dic albo ut dicas — elipsa.  

w. 1680 Magnum est referre, mulier, ast fabor tamen / Trudno jest 
opowiedzieć, kobieto, jednak spróbuję — por. podobne wstępy poprze-
dzające właściwą rhesis angelike w greckiej tragedii. 

w. 1681–1685 Quum primum, ita ut nosti, imperata accepimus / Incar-
cerandi eius, stupor paene ilico / Me ambiguus occuparat, insolentiam / 
Facti exputans repente tanta ex gratia / Ingratiam ad tantam reiectum 
ingratiis / Skoro tylko, jak wiesz, dostaliśmy rozkaz uwięzienia go, nie-
mal natychmiast ogarnęło mnie nieokreślone zdumienie, gdy rozwa-
żałem niezwykłość zdarzenia, że nagle z tak wielkiej łaski musiał popaść 
w tak wielką niełaskę — nosti to synkopowane perfectum od nosco 
zamiast klasycznej formy novisti; ex gratia ingratiam — rzeczowniki 
o przeciwstawnym znaczeniu; ingratiam / ingratiis — polyptoton; 



Objaśnienia (w. 1688–1695) 
 

407

ingratiis — przysłówek lubiany przez starych komediopisarzy z racji 
długości (liczy cztery sylaby), kładziony najczęściej na końcu wersu 
lub hemistychu, por. np. PLAUT. Merc., w. 479: vendere … tuam ami-
cam …  tuis ingratiis; PLAUT. Cas., w. 193: mihi ancillulam ingratiis po-
stulat; PLAUT. Cas., w. 700: ingratiis, quia non vult, nubet; PLAUT. Men., 
w. 1054: quom ego … te … eripio vi pugnando ingratiis. 

w. 1688–1691 […] ipse sponte quin sua / Ibat silens silentibus nobis 
quoque / Neque verbum ab illo poscere ausus quispiam, / Ad carceris 
donec forem perventum. […] / sam dobrowolnie szedł milcząc, ponie-
waż my także milczeliśmy, i nikt nie ośmielił się słowa od niego wy-
dobyć, dopóki nie dotarliśmy do bramy więzienia — Szymonowic ope-
ruje tu tzw. milczeniem psychologicznym, obie strony nie wypowia-
dają ani słowa: słudzy ze zdumienia, przerażeni całą sytuacją, Józef 
a priori przyjmuje swój los z milczącą pokorą; silens / silentibus — 
aliteracja spółgłoski s. 

w. 1691–1695 […] Ibi / Ego condolere me eius infortunio / Praefatus 
invitumque genus hoc munii / Obire, verum heri imperata haud exsequi 
/ Haud posse; prensavi, malo ne verteret / Tam powiedziałem na wstę-
pie, że ubolewam z powodu jego nieszczęścia i wbrew woli podejmuję się 
tego rodzaju służby, ale nie mogę nie wykonać rozkazów pana; prosi-
łem, aby mi tego nie miał za złe — zgodnie z tradycją rhesis angelike 
Szymonowic przytacza wypowiedzi postaci biorących udział w relacjo-
nowanym zdarzeniu: w wierszach 1691–1695 posłańca, od wiersza 1697 
— Józefa. W osobie posłańca kreśli poeta obraz człowieka wrażliwego, 
który jest poruszony tym, co się dzieje. Takiego bohatera wprowadził 
już Eurypides w Trojankach: Taltybios mówi tam, że straszne wieści 
powinien przynosić nie on, ale jakiś inny poseł (zob. EURIP. Troad., 
w. 786–789). Także w sztuce Hunniusa człowiek, który odprowadza 
Józefa do więzienia, tłumaczy Izraelicie, że robi to wbrew własnej woli 
(HUNN., k. 38 r): […] nos capessere / Mandata, licet inviti plane 
cogimur („naprawdę jesteśmy zmuszeni — wbrew woli — wykonać 
rozkazy”; przekład IB); prenso = prehenso — znaczy „ściskać”, także 
ściskać ręce albo kolana, dla wyrażenia wdzięczności czy prośby. 1695  
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w. 1696–1702 At ille perquam amanter ad risum quasi / Attemperato 
ore infit ut se sub manu / Arbitrioque heri esse neque quicquam mali ab 
/ Illo gravatim ferre, ita imperia illius / Nos exsequentes, tantum abest, 
ut vertere / Vitio, ut probare etiam obsecundantes hero, / Servorum 
enim esse iussa herilia exsequi / Tymczasem on, uśmiechając się, za-
czyna łagodnie mówić, że jak on jest pod władzą pana i niczego złego od 
niego z przykrością nie znosi, tak też my, wykonując jego rozkazy, nie 
tylko nie popadamy w występek, lecz raczej posłuszni panu, zyskujemy 
uznanie, obowiązkiem niewolników jest bowiem wykonywać pańskie 
rozkazy — Józef z pogodą ducha przyjmuje swój los, przebacza opraw-
com, nie czuje bowiem niechęci ani do Fetifera, ani do jego służących. 
Podobnie postać Józefa nakreślił Macropedius. W jego sztuce na 
polecenie faraona Izraelita musi zdecydować, jaką karę za fałszywe 
oskarżenie i uwięzienie mają ponieść oprawcy — Aegla i Putyfar; Józef 
wzrusza się ich skruchą oraz płaczem i przebacza im bez wahania, zob. 
MACR., k. E7r: […] IOSEPH: Mihi vestra comploratio / Lacrimas quoque 
excutit. Resurgite, haud secus cordi meo / Posthac futuri, quam fuistis 
antea, confidite („JÓZEF: Wasz lament także we mnie wywołał łzy. 
Powstańcie i uwierzcie, że będziecie dla mnie tak samo mili, jak 
przedtem”; przekład IB). Wypowiedź Józefa u Szymonowica została 
przytoczona w oratio obliqua; heri / hero / herilia oraz illo / illius — 
polyptoton, illo … ita imperia illius — aliteracja samogłoski i. 

w. 1703–1709 Se istam suam aerumnam Deo committere, / Qui semper 
innocentiae assertor fuit, / Tempusque veritatis haud vanum indicem / 
Sperare, quin malle alterius innoxium / Scelere perire quam nocentes 
perdere. / Ne pereat, in se haud esse, verum in se esse, ne / Nocens pe-
reat. […] / On zaś to swoje cierpienie powierza Bogu, który zawsze był 
obrońcą niewinności, i ma nadzieję, że czas skutecznie wyjaśni prawdę 
i że nawet woli jako niewinny zginąć z powodu czyjegoś występku niż 
zgubić winnych. Nie zależy od niego, by nie zginąć, ale zależy, by nie 
zginąć winnym — por. 2 Tm 1, 12: „Dla której przyczyny to też cierpię, 
ale się nie wstydam, bo wiem, komum uwierzył, i pewienem, iż mocen 
jest zwierzonej rzeczy mojej strzec do onego dnia”. Zob. też Ap 2, 3. 
Obraz Boga jako obrońcy uciśnionych pojawia się np. w Ps 90 (91), 9–
12: „Abowiem ty, Panie, jesteś nadzieja moja, postawiłeś Nawyższego 
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ucieczką twoją. Nie przystąpi do ciebie złe i nie przybliży się bicz do 
przybytku twego. Abowiem Anjołom swoim rozkazał o tobie, aby cię 
strzegli na wszytkich drogach twoich. Na ręku będą cię nosić, byś 
snadź nie obraził o kamień nogi twojej”; por. też Ps 119 (118), 114. W 
zamyśle poety Józef jest rzeczywiście niewinnym, świętym młodzieńcem 
(castus), co przejawia się także i w tym, że Izraelita wolałby sam umrzeć 
niż kogokolwiek oskarżyć. W dramacie Hunniusa Józef powierza swój 
los Bogu jeszcze przed sceną oskarżenia, kiedy przeczuwa, że Puty-
farowa posunie się do oszczerstwa (HUNN., k. 37 r): Sed vindici Deo 
committo haec omnia („lecz te wszystkie sprawy powierzam Bogu — 
memu obrońcy”; przekład IB); innoxius / nocens — wyrazy o przeciw-
stawnym znaczeniu; anaforyczne powtórzenie ne pereat; nocentes / 
nocens i perire / pereat — derivationes. 1709 

w. 1709–1710 […] Haec atque plura talia / Locutus ultro carceri sese 
intulit / Te i wiele takich rzeczy powiedziawszy, wszedł dobrowolnie do 
więzienia — fragment delimitacyjny, w tym miejscu kończy się oratio 
obliqua.  

w. 1711–1712 Nobis genas prope lacrimae perlabier / Coepere neque iam 
ille quoque sine lacrimis / Nam prawie łzy zaczęły płynąć po policzkach 
i już on także nie pozostał bez łez — tutaj Józef albo wzrusza się współ-
czuciem sług, albo swoją dolą — przestaje na chwilę być posągiem, 
staje się człowiekiem; perlabier — archaiczny infinitivus praesentis pas-
sivi (klasyczna forma perlabi); lacrimae / lacrimis — polyptoton.  

w. 1713–1717 Tum in genua sese humi dat et sursum manus / Oculosque 
tendens tacitus ad Deum suum / Orabat. Orantem nova quadam undi-
que / Luce radiari vidimus et umbram horridam / Carceris oborto lumi-
ne aboleri. […] / Wówczas padł na kolana na ziemię i wznosząc do góry 
oczy i ręce, w ciszy modlił się do swego Boga. Spostrzegliśmy, że modlący 
promienieje zewsząd jakimś niezwykłym blaskiem i że przerażająca 
ciemność więzienia jest niweczona powstającym światłem — por. Ps 94 
(95), 6: „Pódźcie, pokłońmy się i upadajmy, i płaczmy przed Panem, 
który nas stworzył. Abowiem on jest Panem Bogiem naszym, a my 
ludem pastwiska jego i owcami ręki jego”. Według relacji posłańca 
w czasie żarliwej modlitwy Józefa pojawia się w więziennej celi jakieś 
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przedziwne światło, które rozświetla ciemności. W podobnej scenerii 
ukazuje się anioł Pański, który przychodzi, by wyprowadzić św. Piotra 
z więzienia (Dz 12, 7): „A oto Anjoł Pański podle stanął, a jasność się 
oświeciła w mieszkaniu”. Por. też Mi 7, 8: „gdy usiędę w ciemnościach, 
Pan jest światłością moją!” oraz 1 J 1, 5: „[…] iż Bóg jest światłością, 
a żadnej ciemności w nim nie masz”. Literatura pogańska też zna oczy-
wiście cudowne zjawiska. Por. np. ogniki nad głową Julusa w Eneidzie 
(VERG. Aen. II 680–684). Nietypowa składnia czasownika orare z przy-
imkiem ad — powinien znaleźć się tu sam accusativus albo zdanie 
podrzędne; orabat / orantem — derivatio.  

w. 1717–1718 […] Pavor / Terrorque nos stravit. […] / Strach i trwoga po-
waliły nas na ziemię — por. Mdr 17, 14: „bo nagły a niespodziewany 
strach był przypadł na nie”; Mt 17, 6: „A usłyszawszy uczniowie, upadli 
na twarz swoję i bali się barzo”; Dz 19, 17: „i padł na one wszytkie strach”. 

w. 1718–1722 […] NUNTIUS: Caputque ego meum / Ausim pacisci inno-
xium insontemque eum / In vincla coniectum, et ideo maereo animi, / 
Haecque ocius hero nuntiaturus beto. / CHORUS: Obsecro, cuncta fare nec 
quicquam occule! / POSŁANIEC: A ja odważyłbym się własną głową po-
ręczyć, że on — niewinny i niczego nie popełniwszy — został wtrącony do 
więzienia, i bardzo smucę się w głębi duszy, i spiesznie idę, by oznajmić to 
panu. CHÓR: Błagam, wszystko powiedz i niczego nie taj! — posłaniec 
bierze na siebie misję świadczenia o niewinności Józefa, a chór niejako 
„nawrócony” na właściwą drogę mobilizuje sługę do mówienia prawdy. 
W tym miejscu dramat mógłby się zakończyć, poeta dodaje jednak — 
wbrew konwencji gatunku — kolejną pieśń chóru; ausim — zob. obj. do 
w. 775–776, 788–791; beto — zob. obj. do w. 1667–1668; innoxium 
insontemque — hendiadys; innoxium insontemque … ideo — aliteracja 
samogłoski i. 

w. 1723–1757 Septenarius I / Septenar I — część tę wypełnia złożona 
z pięciu septenarów pieśń chóru, która zamyka sztukę o Józefie. Szymo-
nowic wyraźnie odstępuje tu od teoretycznych założeń struktury tra-
gedii, gdyż zgodnie z definicją Arystotelesa, exodos to ta część dramatu, 
po której nie ma już śpiewu chóru, por. ARIST. Poet. 12, 1452 b, 21–22: 
ἔξοδος δὲ μέρος ὅλον τραγῳδίας μεθ’ ὃ οὐκ ἔστι χοροῦ μέλος·(„eksodos 
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natomiast obejmuje swym zakresem tę całą część tragedii, po której nie 
ma już pieśni chóru”; przekład H. Podbielski). Por. też SCALIGER, Poet. 
lib. I, cap. 11, s. 19: Exodus iusta pars, post quam nullus deinceps est chori 
cantus („Eksodos to ta konkretnie część tragedii, po której nie ma już 
żadnego śpiewu chóru”; przekład IB). Zachowane do naszych czasów 
dzieła tragediopisarzy greckich wieńczy zwykle krótki chóralny dośpiew 
— anapesty recytowane przez koryfeusza lub wszystkich choreutów; 
u Seneki z kolei ostatnie słowa wypowiada któryś z aktorów. Poeci 
nowołacińscy zaś nierzadko zamykają dramat pieśnią chóru: końcowy 
śpiew ma nie tylko Castus Ioseph, ale i późniejsza Pentesilea; ostatnią 
pieśń wprowadził także Michael Hospeinius w tragedii Dido; oksfordzki 
dramaturg William Gager liryczną klamrą zamknął tragedie: Dido, Me-
leager, Ulysses redux. Możliwe, że autorom szkolnych dramatów po-
trzebna była ostatnia partia chóralna, by w sztukach, które realizowały 
nierzadko dydaktyczno-moralizujące cele, objaśnić na koniec ideę i sens 
zaprezentowanych na scenie zdarzeń.  

w. 1723–1730 Calumnia, o Calumnia, / Criminatrix innocentiae, / Inimi-
ca veritatis, / Linguae prodiga iniquae, / Auratis laquearibus / Plerumque 
ventilans facem / Stultorumque asininis! / Herorum abutens auribus! / 
Potwarzy, o Potwarzy, oskarżycielko niewinności, nieprzyjaciółko praw-
dy, nieszczędząca niesprawiedliwych słów, co rozniecasz płomień w ozdo-
bionych złotem domach i nadużywasz oślich uszu głupich panów! — chór 
zwraca się w formie apostrofy do upersonifikowanej potwarzy 
(calumnia), obdarzając ją niezbyt pochlebnymi określeniami (asynde-
tycznie zestawiony szereg wokatiwów). „Ośle uszy głupich panów” to 
aluzja do zachowania Fetifera, który wysłuchał niedorzeczności na 
temat Józefa i ukarał go, nie zbadawszy sprawy; Calumnia, o Calumnia 
— geminatio; Calumnia … Calumnia, criminatrix — aliteracja spół-
głoski c, asininis …  abutens auribus — aliteracja samogłoski a.  

w. 1731–1743 Septenarius II i III / Septenar II i III: Imperitia atque 
Suspici- / -O, quibus cient inertes / Tecta voce susurros, / Fomentum 
implacidum tui, / Nec impii Periuria / Testes perfida desunt. / Verum 
premit comes quoque / Pone vindex Paenitentia / Liquidaeque Veritatis 
/ Tempus serior index, / Nec turba aspera, Poenae, / Cessant sequaces 
Criminum / Terga urgente flagello / Nieświadomość i Podejrzenie, któ-
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rymi bezczynni podsycają ciche szepty, to nieustająca pożywka dla cie-
bie, nie brakuje też występnych Świadków i fałszywego Krzywoprzy-
sięstwa. Lecz z tyłu podąża jako towarzysz wybawicielka Skrucha 
i Czas, który poźniej ukazuje czystą Prawdę, i nie zwleka srogi tłum 
Kar, idąc za Zbrodnią, uderza biczem jej plecy — septenary II i III 
ukazują orszak upersonifikowanej Kalumnii. Towarzyszą jej Nie-
świadomość (Imperitia), Podejrzenie (Suspicio), występni Świadkowie 
(impii Testes), fałszywe Krzywoprzysięstwo (Periuria perfida) oraz 
idące z tyłu naturalne następstwa kalumnii: Skrucha (Paenitentia), 
Czas (Tempus), Kary (Poenae), Prawda (Veritas) i uderzana biczem 
Zbrodnia (Crimina). Ostatnia pieśń chóru w dramacie Szymonowica 
przypomina obraz Apellesa, który opisał Lukian w jednym ze swych 
dialogów. Apelles padł ofiarą oszczerstwa, postanowił się za nie zemścić, 
malując taki obraz (LUC. Cal. 5): Ἐν δεξιᾷ τις ἀνὴρ κάθηται τὰ ὦτα 
παμμεγέθη ἔχων μικροῦ δεῖν τοῖς τοῦ Μίδου προσεοικότα, τὴν χεῖρα 
προτείνων πόρρωθεν ἔτι προσιούσῃ τῇ Διαβολῇ. Περὶ δὲ αὐτὸν ἑστᾶσι 
δύο γυναῖκες, Ἄγνοιά μοι δοκεῖ καὶ Ὑπόληψις· ἑτέρωθεν δὲ προσέρ-
χεται ἡ Διαβολή, γύναιον ἐς ὑπερβολὴν πάγκαλον, ὑπόθερμον δὲ καὶ 
παρακεκινημένον, οἷον δὴ τὴν λύτταν καὶ τὴν ὀργὴν δεικνύουσα, τῇ 
μὲν ἀριστερᾷ δᾷδα καιομένην ἔχουσα, τῇ ἑτέρᾳ δὲ νεανίαν τινὰ τῶν 
τριχῶν σύρουσα τὰς χεῖρας ὀρέγοντα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ μαρτυρό-
μενον τοὺς θεούς. Ἡγεῖται δὲ ἀνὴρ ὠχρὸς καὶ ἄμορφος, ὀξὺ δεδορκὼς 
καὶ ἐοικὼς τοῖς ἐκ νόσου μακρᾶς κατεσκληκόσιν. Τοῦτον οὖν εἶναι 
τὸν Φθόνον ἄν τις εἰκάσειεν. Καὶ μὴν καὶ ἄλλαι τινὲς δύο ὁμαρτοῦσι 
προτρέπουσαι καὶ περιστέλλουσαι καὶ κατακοσμοῦσαι τὴν Διαβολήν. 
Ὡς δέ μοι καὶ ταύτας ἐμήνυσεν ὁ περιηγητὴς τῆς εἰκόνος, ἡ μὲν Ἐπι-
βουλή τις ἦν, ἡ δέ Ἀπάτη. Κατόπιν δὲ ἠκολούθει πάνυ πενθικῶς τις 
ἐσκευασμένη, μελανείμων καὶ κατεσπαραγμένη· Μετάνοια, οἶμαι, αὕτη 
ἐλέγετο· ἐπεστρέφετο γοῦν ἐς τοὐπίσω δακρύουσα καὶ μετ’αἰδοῦς 
πάνυ τὴν Ἀλήθειαν προσιοῦσαν ὑπέβλεπεν. Οὕτως μὲν Ἀπελλῆς τὸν 
ἑαυτοῦ κίνδυνον ἐπὶ τῆς γραφῆς ἐμιμήσατο („Po prawej ręce siedzi 
człowiek z olbrzymimi, niemal do Midasowych podobnymi uszami, 
wyciągając rękę ku nadchodzącej, w oddali widnej Obmowie. Obok 
niego stoją dwie niewiasty: o ile się nie mylę, Niewiedza i Podejrzli-
wość. Z drugiej strony zbliża się Obmowa, cudnie piękna damulka, ale 
porywcza i burzliwa, istny obraz wściekłości i gniewu. W lewej ręce 
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trzyma płonącą pochodnię, drugą ręką wlecze za włosy młodzieńca, 
dłonie ku niebu wyciągającego i bogami się świadczącego. Przodem 
postępuje blada, brzydka kobieta o przeszywającym wyrazie oczu, wy-
mizerowana, jak ktoś trawiony długą chorobą. Nietrudno zgadnąć, kto 
to: Zawiść. I jeszcze dwie postaci niewieście, które dodają jej zachęty. 
Towarzyszą one Obmowie, ubierają ją i stroją. Jak mi objaśniający 
obraz rzecz tłumaczył, jedna przedstawiała Zdradę, druga Złudę. 
Z tyłu kroczyła w czarne szaty grubej żałoby odziana, z rozszarpanym 
włosem, Skrucha — tak ją, zdaje mi się, nazwał. Odwracała się poza 
siebie, łzy lejąc i ze wstydem ogromnym podnosiła od ziemi oczy ku 
nadchodzącej Prawdzie. Tak przedstawił Apelles na tym obrazie groź-
ną swą przygodę”; przekład M.K. Bogucki). Szymonowic poza moty-
wem oślich uszu (zob. wyżej obj. do w. 1723–1730) przejął od Lukiana 
personifikacje: Kalumnię (Obmowę), Nieświadomość, Podejrzenie, 
Skruchę i Prawdę. Na opisie Lukiana wzorował się Botticelli, tworząc 
obraz Kalumnia Apellesa, Alberti w Traktacie o malarstwie, Erazm, 
który na potrzeby swego wydania Nowego Testamentu zamówił u Han-
sa Holbeina drzeworyt przedstawiający Kalumnię (zob. wstęp do edy-
cji: BUCH. Baptistes, s. 28–29), Justus Lipsjusz w Mowie o Potwarzy: De 
Calumnia oratio (zob. J. DĄBKOWSKA-KUJKO, Justus Lipsjusz i dawne 
przekłady jego dzieł na język polski, Lublin 2010, s. 311–319) i wielu 
innych. Kalumnia stanowi centralne zagadnienie tragedii Georga Bucha-
nana Baptistes, sive Calumnia. 1743 

w. 1744–1750 Septenarius IV / Septenar IV: Quantis malis heros meos / 
Implicasti et innocentem eum / Iuvenem! Timore frangor, / Ne fors 
exitium illi / Supremum acceleres prius, / Innoxium quam se omnibus / 
Ostendat. […] / W jak wielkie nieszczęścia uwikłałaś moich panów 
i tego niewinnego młodzieńca! Słabnę ze strachu, abyś przypadkiem nie 
przyspieszyła dlań ostatecznej zguby, nim ukaże wszystkim swoją nie-
winność — chór zgodnie z konwencją dramatyczną wyraża troskę 
o bohaterów sztuki: panią, pana, a przede wszystkim o Józefa, lęka się, 
czy oszczerstwo nie sprowadzi nań zguby; implicasti — synkopowana 
forma perfectum zamiast klasycznej implicavisti. 1750 

w. 1750–1757 Septenarius IV i V / Septenar IV i V: […] Mori amem ipsa 
/ Vicem illius nec deseram, / Ultimum si iam periculum / Veniet, pa-
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lamque testis / Prorumpam os in herile. / Cum iusto melius mori est / 
Miserrime quam vivere / Cum iniusto volupe aevum / Ja sama wolała-
bym umrzeć zamiast niego i nie opuszczę, gdy nadejdzie ostateczne 
niebezpieczeństwo, i otwarcie jako świadek wystąpię przed pańskim 
obliczem. Lepiej jest umrzeć w najbardziej nieszczęsny sposób ze spra-
wiedliwym, niż przeżyć miłe życie z niesprawiedliwym — chór doznaje 
swoistej przemiany — jego wcześniejszy strach przeistacza się w od-
wagę, a bierność — w wolę działania. Ostatecznie postanawia nie opu-
szczać bohatera w nieszczęściu. Trochę podobna sytuacja ma miejsce 
w Prometeuszu w okowach Ajschylosa. Chór Okeanid, nakłoniony 
przez Hermesa do pozostawienia protagonisty (skała z tytanem ma 
zapaść się pod ziemię), uznaje tego rodzaju propozycję za namowę do 
zdrady (AESCH. Prom., w. 1063–1070), pragnie cierpieć wraz z Prome-
teuszem (ibidem, Prom., w. 1067): μετὰ τοῦδ’ ὅ τι χρὴ πάσχειν ἐθέλω· 
(„Co mu cierpieć sądzono, ja cierpieć chcę z nim”; przekład S. Srebr-
ny); choreutki nie opuszczają tytana mimo grzmotów, błyskawic i trzę-
sienia ziemi, razem z nim ponoszą karę. U Szymonowica gotowe są 
oddać życie za protagonistę, ale myślą przede wszystkim o własnym 
ocaleniu i moralnym oczyszczeniu z winy, jaka na nich ciąży. Wolą 
zginąć za słuszną sprawę, niż żyć w przekonaniu, że postąpiły nie-
właściwie i nie wspomogły młodzieńca swym świadectwem; iusto / 
iniusto — antytetyczne zestawienie przymiotników; mori / vivere — 
antytetyczne zestawienie czasowników; melius mori … miserrime — 
aliteracja spółgłoski m. 

Iesu Christo laus et gratia / Jezusowi Chrystusowi chwała i cześć — 
wszystkie drukowane dzieła Szymonowica tak właśnie się kończą 
(HECK, s. 213). 
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Synopsis 
 
 
 
In the drama Castus Ioseph / Niewinny Józef [Innocent Joseph], pu-
blished in 1587 by Drukarnia Łazarzowa in Kraków, Szymon Szymo-
nowic takes up the Old Testament theme that was popular in the 16th 
century, namely that of Joseph, son of Jacob, who was sold by his 
brothers to Egypt and falsely accused by Potiphar’s wife of attempted 
rape, for which he was thrown into prison to finally recover from his 
misery. The Polish poet, unlike his predecessors, authors of school 
dramas about Joseph: Cornelius Crocus, Andreas Diether, Georgius 
Macropedius, Martinus Balticus and Egidius Hunnius, selects only one 
episode from this story — the young man’s temptation by a beautiful 
Egyptian woman and his unjust imprisonment. Szymonowic captures 
this rather narrow scope of the biblical story within the framework of 
ancient drama characterized by homogenous, finished action, with 
an almost saintly hero, as befits a hagiographic tragedy, and a choir of 
Egyptian maidens who, looking at the injustice done to the young 
man, feel remorse for not having come to his aid.  

Obviously, the poet associated the history of the biblical patriarch 
with the Greek myth of Phaedra and Hippolytus. Szymonowic thus 
took reference to the only surviving Greek tragedy dealing with this 
subject, Hippolytus by Euripides, and created something similar to 
a substitutional paraphrase: Hippolytus corresponds to Joseph, The-
seus corresponds to Potiphar, Phaedra corresponds to Potiphar’s wife, 
and Aphrodite corresponds to the Evil Spirit. 

Szymonowic, who was a lover of antiquity, constructs his drama 
using solutions introduced by Greek tragedy (not only in Hippolytus), 
Roman tragedy (not only Phaedra by Seneca) and old comedy of 
Plautus and Terence. Szymonowic was also inspired by dramas about 
the biblical patriarch which imitated the antique structure, written by 
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Dutch playwrights Cornelius Crocus and Georgius Macropedius, and 
the epic poem about Joseph by Girolamo Fracastoro. 

Szymonowic uses a style which abounds in rhetorical figures, plays 
on words and sounds. One can even get the impression that he is 
playing with Latin. The poet is eager to introduce words of Greek 
origin, rare words, and uses phonetic and inflectional archaisms. In 
the dramaturgical solutions, erudition, and Latin used by the creator 
of Niewinny Józef [Innocent Joseph], we can recognize the same 
playwright who would shine almost thirty years later as the author of 
the excellent play Pentesilea [Penthesilea].  

This volume includes a Latin edition of the drama (the next one 
almost two hundred and fifty years after the publication of Szymo-
nowic’s complete works by Angelo Maria Durini), its translation into 
Polish (the first since the translation by Stanisław Gosławski in 1597) 
and a historical and literary commentary with explanations relating to 
the poet’s style and language. 

 
Translated by Rafał Augustyn 
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