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o swoje bezpieczeństwo, a nawet przeciwnie: „[…]
sercem wróży wielkie dzieła”6 (mając świadomość
swojej słabości), bo całą swoją ufność pokładała
w Bogu. Od tej pory konsekwentnie zaczęła wcielać
swój plan w życie. Najpierw w spotkaniu ze strażnikami, a potem wobec Holofernesa i jego ludzi, nie
wzbudziła najmniejszych podejrzeń. Judyta była
świadoma tego, że jej uroda oczarowała spotkane
osoby, więc ona tylko wykorzystała to i dopełniła
dzieła odpowiednimi słowami. W swojej mowie do
Holofernesa najpierw pozyskała przychylność słuchacza poprzez pochlebstwa, następnie bardzo obrazowo opisała przyczyny swojego przybycia i zwiastowanej przez siebie klęski Izraela oraz zapowiedziała mu łatwe zwycięstwo. Nawet w obozie wroga
pozostała wierna zasadom koszerności oraz modlitwie, która dodawała jej siły w tej trudnej sytuacji.
Potocki nawet nie pokazał jej lęku czy niepewności,
gdy przyszedł moment dokonania przez nią zabójstwa Holofernesa. Judyta zachowała zimną krew:
przed tym czynem rozporządziła, gdzie ma stać na
czatach służąca, w trakcie „[…] męskie serce w sobie
budzi”7, modląc się i przypominając sobie cel swojego działania („Pomni, o Panie, na świątnicę twoję.
/ Niech jej pohaniec brzydki nie paskudzi”8), a po
wszystkim „[…] zwyczajnie z namiotu wychodzi”9.
Takie przedstawienie sprawy jest nawet nieludzkie,
Judyty w ogóle nie poruszyło ucięcie człowiekowi
głowy, którą potem schowała do torby, a już w mieście Betulii trzymając, pokazała ludziom.
Leszczyński podziwiał „niesłychane męstwo
świętej wdowy”10, a kiedy przedstawił ją w świątyni
pośród innych osób, stwierdził: „[…] spaniała Judyt
między onem […] Jako Febe, złotemi znaczna promieniami, / Świeci między mniejszemi nieba pochodniami”11. Poeta opisał również zachowania Judyty
w czasie, kiedy pozostali mieszkańcy kłócili się ze
starszymi, chcąc raczej zrezygnować z oporu i poddać się nieprzyjacielowi. Judyta wtedy modliła się i

Judyta i Holofernes
arafrazy Rafała Leszczyńskiego i Wacława Potockiego zatytułowane zostały
imieniem głównej bohaterki. Z wszystkich występujących w nich postaci, to
właśnie Judytę przedstawiono najszerzej. Na zasadzie kontrastu wobec niej
został ukazany Holofernes,
który w wyniku pojedynku dobra ze złem poniósł
śmierć z ręki dzielnej niewiasty. Warto zastanowić się,
jak te przeciwstawne postaci zostały scharakteryzowane w obu dziełach, czy występowały jakieś różnice,
na co szczególnie położyli nacisk autorzy.
Judyta u Potockiego to przede wszystkim
„uzdolniony strateg” i „nieustraszony wojownik”1.
Już na początku utworu poeta stwierdził, że jej „[…]
hetmanem barziej być przystało”2. Na tle społeczności betulijskiej została ukazana jako: „[…] wdowa
znamienita, / Która tam cnotą nad insze słynęła”3. Poruszona dyktowaniem warunków Bogu przez starszych, nie wahała się zwołać ich do siebie i udzielić
im reprymendy, którą wypowiadała „[…] pełna i powagi / I cnoty […]”4. Już sam fakt, że starsi przyszli
do niej, wysłuchali jej napomnienia, uznali swoją
winę i prosili ją o modlitwę świadczy o tym, jak wielkim autorytetem cieszyła się w Betulii. Judyta jak doskonały strateg, widząc, że starsi nie mieli pomysłu
na uratowanie miasta, sama wzięła sprawy w swoje
ręce. Nie zdradziła nikomu, co obmyśliła (jak wielkie
to dla niej obciążenie psychiczne!), a wszyscy mieszkańcy okazali jej zaufanie, nie dopytując. Potocki
bardzo krótko opisał jej przygotowania do wyjścia.
Jak to ocenił Wojciech Ryczek: „Znaczący fakt
zmiany ubioru zostaje przez Potockiego celowo
zmarginalizowany. Nie jest to bowiem zachowanie
godne nieustraszonego wojownika”5. Judyta nie przeżywała wątpliwości czy rozterek, nie obawiała się
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czytała księgi święte. To przykłady ze świętego tekstu poruszyły ją i wzbudziły w niej pragnienie ratowania ojczyzny. Była świadoma zagrożeń:

ukazywanie Judyty, kiedy ona trzymając głowę Holofernesa, mówiła do Achijora: „Ciebie hardy poganin chciał znieść śmiercią srogą, / Tenli to jest? Patrz,
a depc jego głowę nogą!”17.
Dwie sprawy, którymi współczesny czytelnik
może czuć się zaniepokojony przy ocenie moralnej
postępowania Judyty, to jej kłamstwo i zabójstwo.
Przez cały jej pobyt w obozie asyryjskim nie była
szczera, kłamała zapewniając o rychłym zwycięstwie
Holofernesa, któremu Bóg miał wydać Izraelitów ze
względu na ich grzechy oraz dokonała skrytego zabójstwa niczego nie świadomego wodza. Jednak
etyka judaizmu widzi jej postępowanie nieco inaczej.
Po pierwsze, prawda nie jest wartością absolutną.
Wartością absolutną jest dobro, a czyny ocenia się
według skutku, jaki za sobą niosą. Judyta była świadkiem, jak jej rodacy ginęli z pragnienia, bez dostępu
do wody, a wrogie wojsko za bramami miasta tylko
czekało, aż wszyscy Izraelici pomrą lub będą na tyle
osłabieni, że nie będą w stanie podjąć walki. Czy
w sytuacji obrony własnego narodu i uchronienia ludzi przed śmiercią tak ważne jest mówienie prawdy
za wszelką cenę? Po drugie, przykazanie, które tłumaczone na język polski brzmi „nie zabijaj”, z oryginału hebrajskiego: Lo tirtzach powinno zostać przełożone jako „nie morduj”18. Chodzi w nim o zakaz
mordowania niewinnych osób, a nie o pozbawianie
życia w ogólności: „Tora, etyka judaizmu zakazują
mordowania, ale nie zabijania. Bo zabijanie, które
jest obroną, albo sprawiedliwą karą nie tylko, że nie
jest zakazane, ale jest nawet nakazane”19. To Holofernes był mordercą, bo pozbawiał życia niewinnych
ludzi tylko dlatego, że nie chcieli oddać mu swojej
wolności i suwerenności. Czy wybór ochrony życia
mordercy jest lepszy od powstrzymania mordercy
przed kolejnymi morderstwami? „[…] Tora nakazuje
nie tylko ukrycie prawdy przed mordercą, ale nakazuje czynną obronę zagrożonego życia człowieka,
a wreszcie zakazuje litowania się nad oprawcą, który
chce kogoś zamordować i nakazuje jego zabicie, aby
ocalić niewinnego”20. Dopiero w tym świetle nie
dziwi mała wrażliwość Judyty, kiedy zabijała Holofernesa, a potem ukazywała jego głowę. Po prostu nie

[…] i strach uważa i niebespieczności,
W które podać i zdrowie i wstyd własny miała,
Jednak wszystko odważyć dla ojczyzny chciała,
Frasobliwa, że dotąd Holofernesowi
Krwie nie toczy i mieczem nie ucina głowy12.

Leszczyński opisał jej reakcję na wieść o ultimatum wobec Boga: „[…] umiera już na poły prawie,
/ Dziwując się poważnych ludzi głupiej sprawie”13.
Judyta czuła się w obowiązku przypomnieć starszym
właściwą optykę relacji z Bogiem. Modlitwa Judyty
przed wyjściem do obozu wroga, ukazała jej sposób
myślenia: Bóg jest jedynym władcą świata, wszyscy
są od Niego zależni, wiele razy dawał dowody swojej
opieki nad Izraelem, dlatego i teraz należy pokładać
w Nim całą swoją ufność. Leszczyński opisał jej
nowy strój zgodnie z barokowym przepychem (złoto,
drogie kamienie). Poeta przedstawił jej uczucia podczas pierwszej rozmowy z Holofernesem, kiedy była:
„Nie bez strachu i nie bez zapalenia twarzy”14. Judyta
przemawiała do niego jak sługa, uznała jego władzę,
nie chciała przekroczyć jego rozkazu, przyszła powierzyć się jego opiece, a w zamian obiecała ułatwić
mu zwycięstwo nad Izraelem. Podczas uczty w jej
sercu panował niepokój, bo „[…] co raz do Boga
wzdycha ojczystego, / Żeby od pohańbienia chciał
zachować onę, / A ludowi co prędzej swemu dał
obronę”15. Jednak na zewnątrz zachowywała spokój,
a nawet „[…] chocia nie szczyrem okiem — przyszłej
chęci / Znak dawa […]”16 Holofernesowi. Kiedy
wszyscy goście wyszli, jej lęk się spotęgował, ale
szybko strach zamienił się w wielką radość, kiedy pijany hetman przewrócił się i zasnął głęboko. I z tą radością, ze łzami, z nadzieją na wybawienie swojego
narodu oraz z ufnością w pomoc Boga, przystąpiła do
zabicia wodza. Kiedy już wróciła do Betulii, zachęcała lud do wielbienia Boga i żeby tak jak ona zadziwili się Jego łaskawością. Leszczyński zakończył
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litowała się nad mordercą. Ponadto w judaizmie życie
jest najwyższą wartością, ważniejszą niż prawo,
i tylko trzech ze wszystkich przykazań należy przestrzegać nawet za cenę życia: „Zasada, że wszystkie
prawa Tory (w tym reguły kaszrutu) ulegają zawieszeniu wtedy, gdy zagrożone jest ludzkie życie, nie
obowiązuje wówczas, gdy człowiek zmuszany jest do
publicznego popełnienia bałwochwalstwa (a także
niemoralnego kontaktu seksualnego lub morderstwa)”21. W optyce judaistycznej Judyta jest osobą
sprawiedliwą, doskonale wypełniającą prawo. Jest
bohaterką nie tylko dlatego, że jej zamysły się sprawdziły i rzeczywiście uratowała swój naród, nie tylko
dlatego, że była pobożna, ale że postępowała zgodnie
z etyką judaizmu i „[…] bez zmazy grzechu przywrócił mię [Pan] wam radującą się w zwycięstwie jego
[…]”22. W naszej kulturze postępowanie Judyty wywołuje pewne wątpliwości, czego wyraz daje Małgorzata Krzysztofik:

Potocki zaprezentował Holofernesa, który
„Wyszedł z umysłem do krwie rozlewania”26, kiedy
otrzymał dowództwo i rozkazy od Nabuchodonozora.
Był on wierny swojemu królowi, dokładnie spełniał
jego rozkazy, był niezwyciężony, odnosił same zwycięstwa, gdziekolwiek przechodził, tam zdobywał
i niszczył, wzbudzał strach wśród ludów. Nie robiły
na nim wrażenia próby obłaskawiania go przez nowych poddanych: „Łaskawszy jest lew, kto się przed
nim korzy, / Już go nie szarpie ani się nań sroży”27.
Potocki przedstawił jego przekonania: „To sobie
uprządł w swym głupim rozumie, / Że pan mój bogiem, a jam po nim wtóry”28, dlatego na wiadomość,
że Izraelici zamierzają się mu sprzeciwić i nie poddadzą się tak jak inne ludy, zareagował gniewem. Podobnie po sprawozdaniu Achijora był „[…] rozgniewany / Ledwie się czuje w okrutnym zapale”29. U Potockiego to Holofernes wpadł na pomysł odcięcia Betulii od wody, co było doskonałym posunięciem strategicznym, bo bez walki mógł pokonać przeciwnika.
Znając jego pychę, gniewliwość i nieustępliwość zaskakuje to, jak potraktował Judytę: „[…] Wesel się
niewiasto, / Bo ja za dobre złym nie płacę […]”30.
Jednak Potocki chwilę wcześniej wspomniał, że Holofernes był zachwycony jej urodą. To uśpiło jego
czujność i uwierzył we wszystko, co powiedziała, nie
był ani trochę podejrzliwy, a przecież miał przed sobą
przedstawicielkę przeciwnika. Na uczcie „[…] miłością spłonąwszy, z wielkiego / Ognia jak nigdy pił za
wieku swego”31. Co tylko utwierdza w przekonaniu,
że był człowiekiem kierowanym przez żądze i namiętności: kiedy wpadał w gniew, to okrutny, kiedy
w miłość, to szaloną, kiedy pił, to bez umiaru. Jego
śmierć była bardzo upokarzająca, zginął nie jak prawdziwy żołnierz, w walce, ale we śnie, będąc pijanym,
zabity przez kobietę. Rozpierzchnięcie się wojsk asyryjskich pokazało, że Holofernes był niezastąpiony
i nie miał godnego następcy, który przejąłby jego
władzę. Bez niego żołnierze byli przerażeni i uciekli.
Tylko pod jego dowództwem byli karni i mogli zwyciężać.

Motywy jej postępowania (miłość do Boga i własnego narodu) są
jak najbardziej słuszne, ale sposób ich realizacji budzi zastrzeżenia. W skrytobójczych zamiarach posłużyła się kłamstwem i obłudą. Nie wiemy, czy nie posunęłaby się do utraty czci, gdyby ją
do tego zmusiła sytuacja. Wykorzystała własną urodę do oczarowania człowieka, którego pragnęła zamordować23.

Jednak trzeba pamiętać, że nie możemy mierzyć Judyty, która żyła w innej kulturze i w innych
czasach, naszą filozofią i etyką. „Podczas gdy dla pacyfisty najważniejsza jest zasada »nie zabijaj«, a dla
Kanta — zasada »mów prawdę«, to dla judaizmu najważniejszy jest człowiek i to, czy potraktowany zostaje sprawiedliwie”24. Judyta wystąpiła w obronie
zagrożonego życia ludzi, ich prawa do wolności i wyznawania własnej religii.
Biegunowo wobec Judyty autorzy umieścili postać Holofernesa. Krzysztofik zauważyła:
Potocki wykreował postać Holofernesa na zasadzie kontrastu wobec Judyty. Ona — pokorna, pokłada ufność w Bogu, on —
pyszny, wierzy sile swojej i wojska, ona — roztropna i mądra, on
— głupi, ona — pości i modli się, on — upija się do nieprzytomności25.

Kaszrut, zagrożenie życia i kidusz Haszem, dostęp: 18.10.2014, http://www.the614thcs.com/40.933.0.0.1.0.phtml
Księga Judyty [w:] Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r., 2000, rozdz. XIII, w. 20, s. 811.
23
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Tamże, w. 95-96.
28
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Leszczyński przedstawił Holofernesa jako okrutnego dowódcę, który „[…] nie litościwie krew niewinną toczy, / Ani latom — okrutny! — folgując dojrzałym, / Ani płci białogłowskiej, ani dzieciom małym!”32. Holofernes był pyszny, „[…] triumfy wielkiemi nadęty”33, wiedział, że przeraził swoim wojskiem
wszystkie okoliczne ludy, dlatego był przekonany, że i
Izrael (nazwany przez niego: „[…] biednych kaleków
mała kupa […]”34) podda się bez walki. Ale gdy tak się
nie stało, on, jak dobry strateg, chciał dowiedzieć się
wszystkiego o przeciwniku. Jednak nie dał wiary słowom Achijora, uważał, że były to „prozne cuda Boga
zmyślonego”35. Najpierw w gniewie chciał zabić Achijora za to, że śmiał podważyć władzę i potęgę króla Nabuchodonozora, ale potem uznał, że byłby to dla niego
zbyt wielki zaszczyt zginąć z „[…] możnej ręki hetmana wielkiego”36, nie chciał zabrudzić „[…] krwią
[…] plugawą psa tego / Po wszytkim świecie sławną
broń i ręce moje”37, co pokazuje jego stosunek do tych,
którzy różnili się z nim w przekonaniach. Kiedy Holofernes ujrzał Judytę, był oczarowany jej urodą i od razu
się w niej zakochał. Wysłuchał jej, ale przyznał, że jeśli
jest prawdą, co ona mówi (czyli nie dał od razu wiary,
podszedł ostrożnie, jak prawdziwy dowódca, a zarazem
nie chciał zmarnować szansy na łatwe zwycięstwo
przez niedowierzanie), to ona otrzyma za to nagrodę, a
on przyzna, że jej Bóg jest też jego Bogiem. Tu widać,
jakie znaczenie miało dla niego to, kto jest bogiem.
Przecież jeszcze nie dawno za jedynego władcę świata
uznawał Nabuchodonozora. Jednak chodziło mu tylko
o zwycięstwo, o to, żeby jego zamiary się spełniły, nieważne było pod czyim sztandarem.
Leszczyński ukazał przemianę Holofernesa, od
momentu jego spotkania z Judytą. Już nie zależało mu
na sławie i zwycięstwach, ale cały jego umysł pochłaniały myśli o Judycie, w której był szaleńczo zakochany. Nie był z tego zadowolony, że on, wielki wódz
nie ma teraz władzy nad samym sobą. Dla niej też przygotował bardzo kosztowną ucztę:

Jego pewność siebie oraz obżarstwo i pijaństwo, które go osłabiły, stały się przyczyną zguby: zasnął, i tak stracił życie.
Potocki i Leszczyński przedstawili postaci Judyty i Holofernesa jako walkę dobra ze złem. Judyta
była dobra, pokorna, pobożna, całą nadzieję pokładała w Bogu, postępowała sprawiedliwie, przestrzegała prawa, była oddana ojczyźnie, odważna, czysta,
szanowana w społeczności, nie miała żadnej negatywnej cechy. Potocki, kreując jej postać, ukazał ją
jako niemalże hetmana. Nie opisał jej uczuć, nie pokazał strachu ani niepewności. Judyta jak strateg
i wojownik konsekwentnie realizowała swój plan ratowania ojczyzny. Natomiast Leszczyński szczególnie zwrócił uwagę na jej oddanie Bogu. Judyta odczuwała strach, w momencie kulminacyjnym bardzo
ogromny, była świadoma zagrożeń, ale ufność Bogu
i służenie ojczyźnie sprawiło, że wielkodusznie zdecydowała się wykonać bardzo niebezpieczny plan.
Natomiast Holofernes w obu parafrazach został ukazany jako do gruntu zły, nie miał litości, był okrutny,
pyszny, nadęty, ufał swojej sile i rozwadze, z pogardą
traktował wszystkich przeciwników, rządziły nim namiętności, gniew, pijaństwo i obżarstwo. Leszczyński zaakcentował jeszcze jego uczucia do Judyty,
które zupełnie zmieniły jego sposób patrzenia, tak jak
do tej pory jego priorytetem były zwycięstwa, tak teraz Judyta. Zguba Holofernesa nie była tylko sprawiedliwą karą za morderstwa, ale też konsekwencją
jego nieostrożności i braku samokontroli. Tę walkę
wygrywa dobro. Judyta jest bohaterką, bo uratowała
swój naród.
Weronika Wodzińska

Jakoby jeść sto królów z Holofernem miało,
Ale on uczestować jednę panią woli,
Niż sto królów, niezmiernie, rad, że ma po woli
To, czego sobie życzy, przeto się obtyka
Potrawami, a wina wielką moc połyka38.

R. Leszczyński, dz. cyt., ks. I w. 40-42.
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36
Tamże, ks. II, w. 429.
37
Tamże, ks. I, w. 426-427.
38
Tamże, ks. V, w. 120-124.
32
33

6

sprawiła, że kobieta nie potrafiła odtąd funkcjonować
normalnie. Jej myśli krążyły wyłącznie wokół obiektu
westchnień. Zakazane uczucie, które zdominowało zachowanie młodej kobiety, ukazane zostało poprzez cierpienie fizyczne:

Romansowi kochankowie
ohaterowie romansów sentymentalnych, oprócz tego,
że stawali się podmiotem
działań Fortuny, podlegali
także innej sile. Mowa tutaj
o bogini Wenus — utożsamianej z miłością, która kierowała postępowaniem postaci1. Tematyka uczuć znacząco wpływała na fabułę
utworu, odgrywając równie ważną rolę, co akcje rycerskie i wojenne2. Dlatego też na uwagę zasługują postaci
uwikłane w miłosne perypetie. Będą to: Arsyna, Astynoma i Eumenes. Bohaterowie ci składali się z charakterystycznych cech, które pozwalały jednoznacznie zaklasyfikować ich do typu amanta. Wśród wielu elementów, składających się na konstrukcję bohatera, na plan
pierwszy wysuwały się te, które świadczyły o jego
uczuciowości. Najczęściej związane były ściśle z popularnymi w romansopisarstwie toposami. Zakochane postaci roniły łzy, mdlały i nieustannie tęskniły z miłości.
Fałszywe przesłanki dotyczące losów osoby ukochanej,
skłaniały ich do podjęcia decyzji o samobójstwie. Miłosnym zmaganiom towarzyszyły emocje uzewnętrzniane w gestach, mowie i mimice twarzy.

[…] Niespane noclegi,
Dni frasobliwe, rzekłby kto, że z głodu,
Na blady skórze, gęste czyni piegi.
Ubywa na niej ciała jako lodu,
Od słońca, bo im dusi ogień skryci,
Tym bardziej chudnie, tym się bardziej myci 4.

W kreowaniu romansowych amantek bardzo często brał udział topos choroby5. Zakochana postać nagle
stawała się obojętną na to, co ją otacza. Całe dnie spędza
w łóżku wzdychając, innym razem mdlała i zdawała się
być o krok od śmierci. Zły stan zdrowia mógł być również wynikiem tęsknoty za „obiektem westchnień”.
Uwagę przykuwa wygląd bohaterki w chwili fizycznej
słabości. Twarz pokrywa się piegami, cera blednieje.
Sylwetka bohaterki również ulega zmianie, co potwierdzają następujące słowa: „Ubywa na niej ciała jako
lodu”. Porównanie kształtów Arsyny do topniejącego
lodu doskonale potwierdza, jak szybko zachodzą zmiany
w jej organizmie, przez co dolegliwości psychiczne znajdują uzewnętrznienie w aparycji amantki. Choć na temat
wyglądu romansowych heroin najczęściej brak szczegółowych informacji, w momentach, takich jak choroba lub
silny wstrząs uczuciowy, narrator poświęcał nieco więcej miejsca prezentacji urody bohaterki6. Tak jest też
w przypadku żony Syloreta.
Miłość Arsyny, jaką obdarzyła ona pasierba
sprawiła, że kobieta zachowywała się irracjonalnie. Nie
potrafiła zapanować nad emocjami, które nią miotały:

Arsyna
Jedną z najciekawszych i najbarwniejszych postaci w Sylorecie jest Arsyna. Posiada ona niemal
wszystkie cechy charakterystyczne dla romansowej
amantki3. Dzięki temu doskonale wpisuje się w schemat bohaterki tego typu, choć jest postacią negatywną.
Dużo młodsza od sędziwego mężczyzny małżonka pewnego dnia się rozchorowała i nikt nie mógł
znaleźć lekarstwa na jej dolegliwości. Przyczyną złego
stanu zdrowia bohaterki stało się uczucie do Dauleta —
starszego syna Syloreta. Miłość do młodego mężczyzny

W tak srogim gniewie i miłości znoju,
Każe się pannom co prędzej rozbierać,
Ciska po ziemi nie szanuje stroju,
Chora jakoby już miała umierać,
I w nieposłane łoże na pokoju,
Wlazłszy nie każe nikomu zazierać,
Lecz puściwszy w słup oczy ciężko wzdycha7.

T. Michałowska, Romans XVII i 1 połowy XVIII wieku w Polsce, [w:] Problemy literatury staropolskiej, seria 1, red. J. Pelc,
Wrocław 1972, s. 483.
2
Tamże, s. 481.
3
T. Michałowska, dz. cyt., s. 478.
4
W. Potocki, Syloret albo prawdziwy obraz nieosłabionego najdotkliwszemi przedsięwzięciami męstwa i uszczęśliwionej
w poddaniu się boskim wyrokom ufności w starodawnej historii z różnych greckich i łacińskich pisarzów wyjętej odmalowany przez
Wacława z Potoka Potockiego podczaszego krakowskiego w rymie polskim żywszemi kolorami odnowiony. A. D. 1764, [online],
dostęp 10 sierpnia 2014, dostępny: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=6017&from=FBC, s. 6.
5
T. Michałowska, dz. cyt., s. 478.
6
I. Maciejewska, Narracja w polskim romansie barokowym, Olsztyn 2001, s. 52–53.
7
W. Potocki, dz. cyt., s. 12.
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W przypływie negatywnych uczuć zrzuca z siebie
całą odzież, nie dbając o to, że ją zniszczy. Innym razem
czuje się tak źle, jakby za moment miała umrzeć. Bywają
dni, kiedy w ogóle nie opuszcza swojej komnaty i nie pozwala nikomu siebie odwiedzać. Wtedy leży bez ruchu,
zapatrzona w nieokreśloną przestrzeń, pogrąża się w rozmyślaniach. Jej zachowanie przypomina obłęd. Ukazywanie miłości jako szaleństwa lub tęsknoty również należy do fabularnej topiki romansowej8. Bohaterka bardzo
ekspresyjnie uzewnętrznia swoje uczucia. Taki rodzaj
manifestacji emocji był bardzo charakterystyczny dla romansowych amantek. Pisze o tym także Elżbieta Jurkowska:

Amantka oburza się zachowaniem pasierba,
który „kochania z Xyfilem rozszerza”. Kobieta nie potrafi zrozumieć, dlaczego ten nie przystał na jej propozycję. Uważa, że czułość, jaką Daulet darzy młodszego
brata, jest okazywana na złość bohaterce. Arsyna
uświadamia sobie, że nie powinna nawet myśleć o zabiciu syna. Winą za taki pomysł obarcza „zły apetyt”,
który przyczynił się do jej niegodziwego postępowania.
Bohaterka uważa, że to on jest odpowiedzialny za
błędy, jakie ludzie popełniają. Ostatni wers przywołanego fragmentu doskonale obrazuje emocje amantki.
Odtrącona przez ukochanego kobieta nie przestała działać. Urażona i wzgardzona, podjęła decyzję
o otruciu go. Co ciekawe, w romansie Potockiego, zdarza się, że postaci dokonują czegoś w sposób nieprzemyślany lub pod wpływem emocji. Nie podejrzewając,
że ich działanie może odnieść skutek, jakiego nie przewidzieli. Zazwyczaj wpływało to na los pozostałych bohaterów. Dzieje się tak w przypadku Arsyny. Zaplanowane zabójstwo się nie udało, ponieważ przyrządzonej
trucizny nie spożył Daulet, lecz Xyfil. Zdarzenie to spowodowało szereg wypadków komplikujących życie pozostałych członków rodziny Syloreta. Jest to zabieg celowo wykorzystany przez Potockiego.
„Moralne zepsucie” bohaterki szczególnie
mocno ukazane zostało w chwili, w której dowiedziała
się o śmierci syna:

Bohaterowie romansu w ciągu krótkiego czasu przechodzą od stanu
skrajnej rozpaczy, gniewu i desperacji do nieopisanej, wręcz euforycznej radości. Niemal zawsze ich doświadczenia emocjonalne manifestowane są zewnętrznie poprzez mowę ciała9.

Arsyna nie jest postacią bierną. Mimo słabnącego
zdrowia, próbowała walczyć o swoje szczęście. Postanowiła spotkać się z Dauletem, by móc nakłonić go do siebie. Wykorzystując szlachetny charakter młodzieńca,
wysłała do niego jednego ze swych służących. Użyła
„najemnego pośrednika miłości”, co również było czynem typowym dla romansowej amantki10.
Macocha wyznała miłość pasierbowi i zaproponowała związek. Kobieta była zdesperowana, gotowa zrobić wszystko, by przekonać do siebie mężczyznę. Manipulowała nim. Samą siebie przedstawiła w roli osoby pokrzywdzonej. Używała różnych argumentów, dzięki którym chciała zdobyć serce ukochanego. Proponowała nawet zabicie jedynego dziecka — Xyfila. Zlecenie morderstwa miało być zachętą do wspólnego życia. Arsyna
jest niezwykle przebiegłą postacią. Chcąc zdobyć serce
ukochanego, była w stanie poświęcić życie jedynego
syna. Była przecież matką, lecz zapominała o tym. Uczucia macierzyńskie zupełnie w niej wygasły.
Bohaterowie romansów bardzo często wygłaszają
monologi wewnętrzne. Dzięki temu wyrażają swoje
emocje, opowiadają o swoich uczuciach11. Tak jest również w przypadku Arysny:

Uderzy w treny, znowu i lamenty,
Żeby ruszyła podobno do opoki;
Każe, żeby z nią pokój był zamknięty,
Rozpuści słone rzewnych łez potoki,
Poczuwszy skutek złości swej przeklętej,
Już widzi sama, że do grobu włoży,
Własnego syna nie bez pomsty Bożej.
A widząc tudzież Cytyssę z Hirpinem,
„Cóż ja mam dalej nieszczęśliwa robić?
Pójdę, ach pójdę swa ręką za synem!
I łacno mi się bez żelaza dobić,
Z ciężkiego żalu […]”13

Bohaterka zamyka się w osobnej komnacie, by
tam oddać się rozpaczy. Śmierć syna sprawiła jej
ogromne cierpienie, znajdujące ujście w łzach i lamencie. Mimo to, amantka najbardziej ubolewa nad swoim
położeniem. Wie, że przyczyniając się do zabicia Xyfila

[…] „Mnieć to on na złość”, sama z sobą prawi,
„Takie kochania z Xifilem rozszerza;
Żem mu go zgładzić pozwoliła z świata.
Ach! W cóż zły, ludzi apetyt nie wplata” 12.

T. Michałowska, dz. cyt., s. 478.
E. Jurkowska, Od rozpaczy do euforii, czyli o sposobie wyrażania emocji w „Sylorecie” Wacława Potockiego, [w:] Odmiany
stylowe Polszczyzny dawniej i dziś, red. U. Sokólska, Białystok 2011, s. 52.
10
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nie uniknie „pomsty Bożej”. Zasłużona kara za niegodziwe występki stała się coraz bardziej realna.
Przed konsekwencjami swojego postępowania
bohaterka próbowała się bronić. Czyniła to używając
różnych sposobów. Były to fałszywe oskarżenia, szantaż oraz dramatyczny apel skierowany do piastunki:

Astynoma
Miłosne uczucie kieruje również Astynomą,
która pała „afektem” do Eumenesa. Osierocona przez
matkę w dzieciństwie, nieustannie zmagała się z przeciwnościami losu, by ostatecznie połączyć się z wybrankiem serca. W budowaniu tej postaci Potocki posłużył się wieloma toposami, funkcjonującymi w romansopisarstwie. Dzięki temu Astynomę bez wątpienia
nazwać można amantką.
Zachowanie bohaterki oraz działania, jakie podejmuje podyktowane są uczuciem, które narodziło się
„od pierwszego wejrzenia”. Taki rodzaj „afektu” mieści
się w ramach popularnych motywów romansowych17.
Podobnie jest w przypadku niewoli, do której dziewczyna się dostaje. Wielbiciel porywając ją, starał się
przymusić do wzajemności18.
W chwili uprowadzenia, a także później, na pokładzie statku Atysa, bohaterka zemdlała. Z tęsknoty za
Eumenesem rozchorowała się. Nawet gdy udało jej się
przyjść do siebie „I czerstwiejszą się umyślnie pokaże”19, nie chciała jeść. Jak mówi Mazgaba, zdając relację z uprowadzenia królewny:

„O matko moja”— skoro przy niej stanie
Cytyssa — „żem cie nie słuchała”— rzecze:
„Nieszczęśliwa ja, o ślepe kochanie!
Co na mnie wszystkie katy, wszystkie miecze
Ściąga. I słuszne za mą złość karanie,
Dzień za pasem; mąż drogi nie odwlecze”.
Po tym jej wszystko, co się z nią dziś dzieje;
Z serdecznym płaczem, do ucha wleje […]14

Arsyna nazywa Cytyssę „matką”. Określenie to
jest wyrazem uczuć żywionych do sędziwej kobiety
oraz próbą przypodobania się jej jednocześnie. Powołując się na wieloletnią więź łączącą kobiety, bohaterka
szuka wsparcia i pociechy. W oczach opiekunki próbuje
się usprawiedliwić, a także wymóc na niej zrozumienie.
Dlatego określa siebie mianem „nieszczęśliwej”. Tłumaczy się z nieszczęśliwego uczucia, które „wszystkie
katy, wszystkie miecze ściąga”. Bohaterka świadoma
jest błędów, jakie popełniła oraz kary, której nie uniknie, gdyż „mąż drogi nie odwlecze”. Szczerze żałuje
tego, że nie stosowała się do rad i próśb służącej.
Potocki przedstawił Arsynę w negatywnym świetle. Świadczy o tym niezbicie opis śmierci bohaterki,
która mimo zażytej trucizny, konała na stosie w straszliwych męczarniach. Kwestię tę porusza Joanna Woron. Badaczka twierdzi, że poeta zaprezentował umieranie kobiety w sposób prześmiewczy15. Jest tak w istocie, gdyż płonąca niewiasta „[…] porwie się z łóżka na
one pożogi, / […] Ale zwyczajnie związano jej nogi”16.
Niegodziwa żona Syloreta to postać wykreowana
ku przestrodze i pouczeniu czytelników (w myśl zasady
docere — movere — delectare). W postaci tej łatwo zauważyć toposy wykorzystane przez poetę. Dlatego też
Arsyna mieści się w schemacie romansowej amantki.
Wiedziona zakazanym uczuciem sprowadziła nieszczęście zarówno na siebie, jak i pozostałych członków rodziny. „Afekt”, jakim pałała do pasierba, znalazł odbicie w zachowaniu, które dowodzi jej niegodziwości.

„Nie należało jakby nic do niej,
Że nie na świecie, że gdzieś jest za światem,
Ani się owem kłaniającym skłoni,
Słowa nie rzecze; nie ruszy, a zatem,
Odbiegą zmysły i zbledną skroni,
Że padnie na twarz jako długa śniatem
Trą, trzeźwią, potem za doktorską radą,
Pod złototkanem namiotem kładą.
Choć pełne pasztów i likworów stoły,
Choć wszystkie proszą i chcą ją przychciwić,
Zjadły i spięły wszystkiego na poły,
Nie chcąc uprzykrzać i nazbyt przeciwić,
Nie je i ruszyć się z miejsca nie chcą woły,
Ani się trzeba Astynomie dziwić,
Dawny ją przykład Prozepiny straszy,
Żeby powrotu nie straciła w paszy” 20.

Znajdująca się w opresji amantka nie może odzyskać zdrowia. Sądząc, że na zawsze utraciła ukochanego i wolność, popada w otępienie. Zdaje się być nieobecną i ciągle błądzi myślami. Nie zwraca uwagi na
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to, co wokół niej się dzieje. Jej zachowanie można zaklasyfikować do grupy toposów, które służą obrazowaniu przeżyć bohatera/bohaterki21. Tęsknota za „obiektem westchnień” i rozpacz zostaje ukazana poprzez
cierpienie fizyczne noszące oznaki ciężkiej choroby.
Nietypowe zachowanie zaś sygnalizuje obłęd. Wygląd
Astynomy w tym momencie niezbicie świadczy o dolegliwościach nie tylko ciała, ale i duszy. Bohaterka traci
normalny, zdrowy odcień cery i blednie. Liczne zabiegi, mające wyleczyć omdlałą dziewczynę, nie pomagają. Choć Atys i jego służba robią wszystko, by dziewczynę rozweselić, nie przynosi to żadnego skutku. Ani
stół zastawiony różnymi potrawami i deserami, ani namowy i prośby nie przekonują Meropy do skosztowania
czegokolwiek. Bohaterki romansowe często porównywano do mitycznych bogiń, zazwyczaj wtedy, gdy opisywano ich wygląd22. W tym wypadku, przywołanie
przykładu Persefony, która po spożyciu owocu granatu
nie mogła powrócić na ziemię z Hadesu, odnosi się do
sytuacji królewny. Astynoma jedząc podane potrawy,
mogłaby nie odzyskać wolności i Eumenesa.
Bohaterka porównana została także do biblijnej Ewy:

niająca cisza oraz niezwykła roślinność, dająca schronienie, uspokajały bohaterkę. Wspominając pobyt na okręcie porywacza, królewna dochodzi do wniosku, że każda
opresja jest lepszą od uprowadzenia przez znienawidzonego wielbiciela.
W poematach romansowych chętnie i często wykorzystywano motyw samobójstwa. Czy to na wieść
o śmierci ukochanej/ukochanego, czy to z innych powodów24. Tak więc Meropa, nie chcąc żyć w małżeństwie
zawartym pod przymusem z człowiekiem, którego nigdy
nie pokocha, z żalu nad utraconym szczęściem postanowiła odebrać sobie życie. Przed śmiercią, która w istocie
okazała się pozorną25, zwierzyła się swemu słudze
z wszystkich trosk. Wyjaśniła starcowi powody swojej
decyzji:
„Ach, szczęśliważ bym ja była daleko,
Z ojcem albo z swym umierając bratem,
Czemuż dni moich nie zapadło wieko,
Wprzód niż umierać pod tym przyjdzie katem,
O nieszczęśliwa Ciotki mej opieko,
Na to żeś biedną ukrywała światem,
Żebys sprzedała? Ale twej sprzedaży,
Śmierć na swobodę znowu mnie wyważy,
Na toż Diano, strzegłaś mnie malutki,
Żebyś karmiła wodnego topielaca?
Podrzutką mi być było mej podrzutki,
Wprzód niż miłość dozna serce strzelca,
Wprzód niż dzisiejsze ogarną mnie smutki,
Boże, którego trójzębem widelca,
Mieszają wielki ocean aż do dna,
Słuchaj Neptunie i ty Thetys wodna”26.

„Toż w mię duch wstąpił; od drzewa do drzewa —
Chodzę, przebieram, choć w jednej koszuli,
Jako po raju wtenczas piękna Ewa,
Kiedy się nasi rodzice potruli,
Wiatr wieczorowy, chłodny mię przewiewa,
I kędy cisza, tam się człowiek tuli,
Wierz mi Mazgabo, że to wszystko było,
Wspomniawszy sobie na Atysa — miło” 23.

Astynoma znalazłszy się na bezludnej wyspie nie
wiedziała, co z sobą począć. Odziana jedynie w cieniutką
koszulę, przechadzała się między drzewami, pełnymi
dojrzałych owoców. Strój dziewczyny nie okrywał dostatecznie jej ciała, dlatego drżała z zimna spowodowanego wieczornym wiatrem. W tym momencie przypomina Ewę błądzącą wśród rajskich ogrodów. Właściwie
sama porównuje się do niej. Bohaterka mówi o grzechu
pierworodnym i chwili, gdy „się nasi rodzice potruli”.
Słowa te są odniesieniem do złej natury człowieka, naznaczonego grzechem już od urodzenia. Choć Astynoma
przebywała na wyspie sama i nie mogła liczyć na niczyją
pomoc, nie bała się. Czuła spokój i ukojenie, ponieważ
udało jej się wyrwać z rąk prześladowcy. Wszechogar-

Pełna ekspresji wypowiedź bohaterki ma charakter skargi. Astynoma kieruje swe słowa nie tylko do mitycznych bogów, narzekając na swa niedolę, ale również tłumaczy się ze swojego postępowania Mazgabie.
Liczne wykrzyknienia i pytania retoryczne potęgują
rozpacz i dają wyraz bezsilności wobec wyroków boskich. Bohaterka nazywa opiekę ciotki „nieszczęśliwą”,
ponieważ żałuje, że przez tyle lat żyła w ukryciu
z obawy przed niebezpieczeństwem. Wolałaby zginąć
wiele lat wcześniej razem z ojcem i bratem, niż teraz,
w niewoli, cierpieć z powodu miłości. Śmierć zadana
z własnej ręki ma przynieść jej ukojenie. Astynoma
zwraca się również do bogini Diany, przed którą przysięgała dozgonną miłość Attalowi. Bohaterka zarzuca
boskiej opiekunce, że ta strzegła jej przez cały czas
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tylko po to, by „karmić wodnego topielca”. Królewna
wspomina także wszystkie niedogodności i przykrości,
których doświadczyła w ciągu swojego krótkiego życia.
W wypowiedzi tej postaci przywołany zostaje także
Neptun — władca mórz i oceanów. Powodem przywołania mitycznych bóstw jest chęć utopienia się bohaterki. Astynoma wyjaśnia w ten sposób swoją decyzję,
skarży się na niedolę i nieszczęścia, jakie ją dotknęły.
Astynoma, podobnie jak Syloret, Xyfil i Daulet
zmieniła swoją tożsamość. W jej wypadku dotyczyło to
zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Chcąc uniknąć spotkania z wrogiem, który nastawał na jej życie, przedstawiała się wszystkim jako Meropa. Imię to zdradziła
również Eumenesowi, gdy poznała go w świątyni
Diany. Z tego powodu bohaterowie przez długi czas nie
mogli się z sobą połączyć. Zmiana tożsamości zdaje się
być celowym zabiegiem autora. Przez fałszywe imiona
akcja utworu często się komplikuje, co jeszcze bardziej
zaciekawia czytelnika.
Astynoma jest postacią niezwykle rozważną
i sprytną. Gdy znalazła się na egzotycznej wyspie (przypłynęła na grzbiecie delfina), skąd zabrali ją poddani
królowej Zenobii, nie zdradziła swojego prawdziwego
pochodzenia. Ludziom, którzy mówili w jej narodowym języku, opowiedziała zmyśloną historię swojego
życia. Przezorność dziewczyny spowodowana była
obawą przed rozpoznaniem jej. Królewna nie chciała
ponownie zostać porwaną przez Atysa.
Astynoma posiada cechy typowej amantki. Gdy
w pamięci przywołuje obraz Attala, czuje rozrzewnienie. Często wzdycha. Myślami wracała do dni, które
spędzała w Efezie z ukochanym. Przywoływała w pamięci dzień, kiedy to ukochany uratował ją z tonącej łodzi. Wydarzenie to sprawiło, że między obojgiem narodziło się uczucie. Zwierzając się Mazgabie, bohaterka
mówi: „skąd to kochanie jego było we mnie / nie wiem,
lecz kochać musiałam wzajemnie”27. Innym razem, gdy
Mazgaba opowiadał o cierpieniu Eumenesa związanym
z wiadomością o jej śmierci, bohaterka długo milczała.
W rozdrażnieniu zrywała gałązki drzew, dotykała
skroni, lub „Oczy gdzieś w ziemię nieboga zagrzebie”28. Emocje romansowej heroiny wyrażane poprzez
mowę ciała są skrajne, a gorączkowe ruchy pełne ekspresji. Stan zawstydzenia szybko przekształca się
w zdenerwowanie i rozedrganie.

Wśród grupy toposów wykorzystywanych w romansopisarstwie występuje również „rozpoznanie postaci”. Może dotyczyć ono pary kochanków, którzy nie
widzieli się przez długie lata. Czasem jakaś postać rozpoznaje innego bohatera, uznanego wcześniej za zmarłego lub zaginionego29. Taka sytuacja ma miejsce
w przypadku Meropy, którą w palmirskim ogrodzie
rozpoznaje Mazgaba. Dziewczyna posiadała pewien
znak szczególny. Dzięki niemu sługa nie miał wątpliwości co do tego, że widzi przed sobą „zmarłą” królewnę. Owym szczególnym znakiem było znamię
w kształcie płomienia, znajdujące się na lewej piersi
dziewczyny.
Rozpoznanie nastąpiło również, gdy Astynoma
i Eumenes przypadkowo się spotkali:
A w tym Merope nie jak dotąd w szarzy,
Ale bogata i świetno ubrana,
Zwierciadło niesie Amestrze do twarzy,
W tej szacie, w której była malowana,
Jak świecą w oczy Eumenesa sparzy,
Gdyż była zaraz od niego poznana […] 30.

Uwagę czytelnika przykuwa wygląd bohaterki,
która dotychczas przyodziewała się w szarą suknię. Teraz ubrana „bogato” i „świetno” od razu zwraca na siebie uwagę. Szata, którą ma na sobie Astynoma, jest
kunsztowna i piękna. Podkreśla walory urody bohaterki, a także wagę i podniosłość chwili. W przywołanym fragmencie utworu pojawiają się również „oczy”,
będące pośrednikiem miłości. Kochankowie wprawdzie nie mogą z sobą mówić, lecz ich uczucie wyrażane
jest poprzez wzrok31.
Spotkanie Eumenesa w okolicznościach nieoczekiwanych z punktu widzenia bohaterki, wprawia ją
w zakłopotanie:
[…] Więc zmieszawszy się srodze twarz zażegła,
Że tak nagle jej przyjściem uspokoił,
Zarumieniała jako świeża cegła,
Lecz się obojgu skrupuł w głowie roił.
Żeby królowa tego nie spostrzegła,
Tedy jak ze snu porwą się oboje,
Eumenes w żarty, a Meropa w stroje32.

Astynoma nie była przygotowana na to, że ukochany odwiedzi ją w obecności królowej i jej córki. Widząc Eumenesa, przez chwilę stała się nieobecna.
Szybko wyrwała się z zakłopotania i w mgnieniu oka
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przypomniała sobie jednak o tym, by nie zdemaskować
się przed Zenobią. Dlatego też stara się zachowywać
w naturalny sposób, by nie wzbudzić podejrzeń. Przybrała naturalną pozę i zajęła się codziennymi obowiązkami. Powyższy fragment obrazuje odczucia bohaterki,
co ważne, zmienia się wtedy jej wygląd. Twarz tężeje,
a skóra przybiera odcień rumianej cegły.
Meropa jest doskonałym przykładem romansowej
amantki. Obdarzona wyróżniającą się, wręcz niezwykłą
urodą, rozbudza uczucie nie tylko w ukochanym mężczyźnie, ale również w zalotniku. Porwana mdleje i choruje. Jest obojętna na bodźce, jakie do niej docierają.
Z żalu nad utraconą miłością postanawia odebrać sobie
życie. Jeśli poprzysięga miłość jednemu mężczyźnie, gotowa jest zginąć w obronie uczucia. Wspominając kochanka wzdycha i tęskni. Jest rozważna i sprytna, przez
co wie, jak postępować, by uniknąć spotkania z niechcianym wielbicielem. Nawet gdy musi liczyć wyłącznie na
siebie, radzi sobie. Bohaterka jest niezwykle emocjonalna. Swoje wewnętrzne przeżycia oddaje poprzez gesty i mowę ciała, a jej wygląd zmienia się w zależności
od uczuć, jakie nią miotają.

„Dawszy mi ojca, dziada, ciotkę, stryja,
Poznac, których mi Fortuna wydarła,
Nowegoś zażył Jowiszu kija.
Jeśli już moja Meropa umarła,
Co mnie na duszy i sercu zabija,
Czemu żeś mnie wprzód śmierci nie pożarła?
O droga matko! Siła żeś mi krzywa,
Żem jej nie pojął póki była żywa.
Żegnam cię ojcze, dziadu, stryju, ciotko.
Żegnam i ciebie, moja matko śliczna.
O, jakoż z wami żyć mi było słodko!
Piękny Pergamie, ma ziemio dziedziczna,
Czemu żem w tobie bawił się tak krótko?
Gdy mnie w czas bierze śmierć niepolityczna.
Bierze mię gwałtem, zastając w tym tropie,
Że żyć po mojej nie mogę Meropie” 36.

Wypowiedź Eumenesa pełna jest żalu i rozpaczy.
Amanta dręczą zmartwienia. W prawdzie jest wdzięczny
Fortunie, która „zwróciła” mu zaginionych krewnych,
lecz wytyka kapryśnej bogini jej niestałość. Czuje także,
że teraz kolejny bóg chce zadać mu cierpienie. Bohater
obawia się, że jego ukochana już nie żyje, przez co on
sam żyć nie potrafi. Zarzuca śmierci, że nie zabrała go
wcześniej. Wolałby umrzeć, aniżeli cierpieć z powodu
nieszczęśliwej miłości. Ma żal do matki, która początkowo nie godziła się na zawarcie małżeństwa z Meropą.
W przypływie emocji żegna krewnych i miejsce, w którym się urodził. Zwraca się do rodzinnego Pergamu z pytaniem, dlaczego tak krótko mógł w nim żyć. Zaginięcie
ukochanej i brak jakichkolwiek wiadomości o jej losie są
dla Eumenesa ogromnym ciosem. Życie bez niej nie ma
sensu. Wzywa śmierć „niepolityczną”, która chce
przyjść do niego zbyt wcześnie. Młodzieniec wyraźnie
zaznacza, że „Żyć po mojej nie mogę Meropie”. Jego nadzieja umarła wraz z zaginięciem dziewczyny. Podobnie
jak Arsyna i Astynoma, Eumenes podjął decyzję o samobójstwie. To jeszcze bardziej przybliża go do schematu
romansowego kochanka.
Miłość bohatera nosi znamiona choroby37. Na
wieść o tym, że bezpośrednio przyczynił się do porwania
ukochanej, zemdlał i rozchorował się. Przez wiele dni nie
mógł wyzdrowieć, choć nadworni medycy dokładali
wszelkich starań, by młodzieńca wyleczyć. Nie dawano
zbyt dużych szans na przeżycie, zwłaszcza że Eumenesa
„Gorączka pali, bez przestanku mdleje”38.
Amant bardzo ekspresyjnie okazywał emocje.
Upadał matce do nóg ze łzami w oczach, okazując

Eumenes
Syn Xyfila i Teolindy z powodu rodzicielskiego
zakazu nie mógł poślubić ukochanej. Dlatego cierpiał
z powodu nieszczęśliwej miłości. Wszystkie jego działania podporządkowane były znalezieniu szczęścia, które
miało mu zapewnić połączenie z wybranką serca. Bohater ten posiada cechy typowego amanta.
Eumenes gwałtownie zmienił swoje zachowanie.
Z tęsknoty stał się obojętny na bodźce zewnętrzne33. Całymi dniami przesiadywał w komnacie i rozmyślał. Był
przygnębiony i smutny. Nie cieszyły go ani polowania,
ani pogoń za leśną zwierzyną. Nowy koń, podarowany
przez matkę, również nie poprawił mu nastroju. Bohater
często zalewał się łzami i wzdychał. Miłość, jaką bohater
obdarzył Astynomę, narodziła się „od pierwszego wejrzenia”34. Gwałtownie budzące się uczucie należało do
cech charakterystycznych romansowych amantów.
Bohater wygłasza monolog wewnętrzny35. Dowiedziawszy się o zniknięciu Meropy, wpadł w rozpacz.
Sądząc, że utracił ukochaną na zawsze, pogrążył się
w cierpieniu:
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wdzięczność za miłosne błogosławieństwo. Uczucia
równie silnie manifestuje na widok obrazu Astynomy:

Eumenes postanawia „zrezygnować” z poślubienia Amestry na rzecz zakochanego w niej Atysa. Dzięki
temu obaj konkurenci (Atys i Teucer) mogą związać się
z kobietami, które kochają. Decyzja młodego królewicza
wydaje się być rodzajem poświęcenia, lecz tak nie jest.
Poprzez takie posunięcie może związać się z Meropą.
W tej wypowiedzi Eumenes pokazuje, że nie boi się
kompromisów, a szczęście innych przedkłada nad swoje.
Działania, jakie podejmuje Eumenes, podyktowane są uczuciem do kobiety, dlatego bohater ten jest typowym amantem. Charakteryzuje go przede wszystkim
emocjonalność, znajdująca odbicie w mowie ciała tej postaci. Wewnętrzne przeżycia manifestuje poprzez gesty.
Młody książę obdarzony jest sprytem i rozwagą, przez
co udaje mu się osiągnąć szczęście. Choć popełnia błędy,
szczerze ich żałuje i obwinia się o zło wyrządzone nieświadomie. Mimo niedoskonałości charakteru, budzi
sympatię czytelnika.
Przedstawieni bohaterowie doskonale wpisują się
w schemat romansowego amanta. Ich postępowaniem
kierowała miłość będąca przyczyną przygód i perypetii,
jakie postaci te przeżywały. Często objawiała się jako
cierpienie fizyczne noszące oznaki ciężkiej choroby. Tęsknota zaś przypominała obłęd. „Afekt” wpływał na jakość charakteru tych bohaterów. W przypadku Arsyny
zakazane uczucie uwypukliło negatywną stronę jej osobowości. Kobieta swym nieprzemyślanym postępowaniem ściągnęła nieszczęścia nie tylko na siebie, ale również na pozostałych członków rodziny Syloreta. Jej postawa miała być przestrogą i pouczeniem dla czytelnika.
Inaczej zachowywali się Astynoma i Eumenes.
Choć ciągle byli pod wpływem bogini Wenus, uczucie
to nie czyniło ich bohaterami negatywnymi. Nawet jeśli
popełniali błędy, szczerze ich żałowali.
Każdą z tych postaci charakteryzuje gwałtowność
oraz ekspresja w okazywaniu przeżyć wewnętrznych.
Dlatego bohaterowie ci są dla odbiorcy bardziej autentyczni.

Ledwie że przyszło firanek odsłonić,
Z roztopionego jako lodu woda
Słońcem miłości łza mu z oka pryśnie,
Obraz do piersi oburącz przyciśnie.
Całuje, liże, tuli, pieści, gniecie,
Tylko go nie zje z wielkiego kochania39.

Widząc portret syryjskiej królewny (łudząco podobnej do Meropy), Eumenes roni łzy. Zostają one porównane do wody, która pochodzi z roztopionego lodu.
Metaforyka łez bardzo często pojawiała się w poematach
romansowych, najczęściej w okolicznościach związanych z „obiektem westchnień” postaci40. Bohater czule
obejmuje obraz, chcąc w ten sposób okazać czułość wybrance. W jego zachowaniu widać ogromną tęsknotę za
Meropą, co doskonale prezentuje ostatni wers przywołanego fragmentu.
Eumenes śni o ukochanej. Norbert Korniłłowicz,
poruszając tematykę ogrodów w Sylorecie, pisze także
o snach bohaterów. Jego zdaniem, nocne marzenia odzwierciedlają wewnętrzne potrzeby postaci41. Sny Eumenesa są więc wyrazem jego tęsknoty, miłości i rozpaczy oraz chęcią ponownego ujrzenia ukochanej. Ta pojawia się w towarzystwie bogini Diany, która do niego
przemawia. Czasem w marzeniach sennych bohatera,
ukazuje się sam Bóg, pocieszający i dający nadzieję.
Korniłłowicz zwraca uwagę i na tę kwestię. Według badacza, przywoływany przez Potockiego chrześcijański
Bóg, jest dobry i miłosierny. Stanowi pocieszenie dla bohaterów42.
Choć królewicz jest jeszcze bardzo młody, nie brakuje mu rozsądku i rozwagi. Nie podejmował gwałtownych działań zmierzających do spotkania z ukochaną,
choć miał pewność, że ona żyje. Młodzieniec podstępem
doprowadził do pogodzenia dwóch konkurentów walczących o rękę Amestry:

Sylwia Walaszczyk

„Obaście do krwie porywczy i zwady,
Więc jako sobie waszę przyjaźń ważę,
W wiekuiste to dam światu przykłady,
Kiedy serce swe z miłości obnażę,
Uczyniwszy z was szwagry i sąsiady.
Siebie dziś z tego rejestru wymażę,
Atys Amestrę, Teucer weźmie Tossę
Mnie dość w korzyści, kiedy was odniosę” 43.
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były to figury mitologiczne, personifikacje czy
symbole (na przykład krzyże). Brak było ścisłego
związku między słowem i obrazem 4.
Wielu badaczy (na przykład Piotr Chmielowski
czy Aleksander Brückner) zwróciło uwagę, że w literaturze panegirycznej dominował przesyt, zawiłość, bezsensowna erudycja, a same utwory często
były poświęcane mało znanym osobistościom.
Gdyby nie powstawanie licznych panegiryków
w XVII wieku, o wielu osobach w ogóle byśmy się
nie dowiedzieli. Brűckner wskazuje również na
częste czerpanie wątków treściowych z mitologii
antycznej oraz ozdabianie utworów za pomocą rycin, co wskazuje na różnorodność oraz innowacyjność w tworzeniu literatury w ogóle. Tego typu
utwory odwoływały się również do dzieł architektonicznych; ilustrowane panegiryki imitowały kaplice-mauzolea, które były wyposażone w rzeźbione nagrobki. Całość (tekst i obraz), stanowiła
wizualną formę mowy pochwalnej skonstruowanej
w celu uwiecznienia pamięci bohatera. Autor tej
mowy jest jednocześnie twórcą tekstu i obrazu (rysownik jedynie jest realizatorem całej koncepcji
poety).
Jadwiga Bednarska podkreśla, że wśród panegirystów prym wiedli jezuici. Uważało się ich za
oczytanych w każdej dziedzinie wiedzy (filozofii,
poezji, historii, antyku), co udowadnia na każdym
kroku uczeń kolegium jezuickiego Wieszczycki 5.

Archetyp albo Perspektywa Adriana
Wieszczyckiego jako przykład barokowej poetyki varietas
Elementy panegiryczne i konceptualne
ały cykl nie tylko reprezentuje nurt poezji
epicedialnej, ale zawiera również cechy
poezji panegirycznej
oraz
konceptualnej.
Część utworów zbioru
zbudowana jest według
zasad wiersza-zabawy
czy wiersza konceptu.
U Wieszczyckiego pomysły te nie są tak wyraźne,
jak u pisarzy tworzących w dojrzałym baroku, znaleźć tu jednak można utwory-zagadki, wiersze-figury i poetyckie rebusy realizowane na przykład za
pomocą akrostychów. Tego typu twórczość, według Czesława Hernasa i innych badaczy, nie była
pożądana i akceptowana, dlatego też Wieszczycki
przez to mógł znaleźć się na marginesie rozwoju literatury. Przyczyniło się to do obniżenia rangi pisarza w społeczeństwie. Badacz wskazuje jednak
na pozytywne aspekty innowacyjnych utworów.
Wszelkie zabawy z językiem przyczyniły się do
rozwoju wrażliwości estetycznej na wartość fonemu1. Znajomość łaciny i częste jej użycie przez
poetę, dało możliwość budowania w języku polskim bogatych struktur eufonicznych. Poza słowem, praktykowana była również graficzna ekspresja wiersza, która niosła z sobą przesłanie oraz
w sposób nowatorski prezentowała nieco zastałe
już motywy wyjęte wprost z mitologii czy Biblii2.
W cyklu widoczne są również emblematy, stanowiące zespolenie słowa z obrazem. Tradycja emblematu związana jest z horacjańską zasadą ut pictura poesis, gdzie sztuka malarska miała wiązać się
z poezją. Różne formy słowno-obrazowe występowały wraz z formami ikonologicznymi 3. Głównie

Barokowa poezja wizualna
Poezja wizualna ma swoje korzenie w starożytności. Opierała się na słowach, układanych
w kształty zbliżone do różnych figur, przypominających ludzi, zwierzęta, insygnia, znaki czy symbole. Zainteresowanie pisarzy staropolskich emblematami, hieroglifiką i ikonologią sprawiło, że rodzaj tej poezji został wprowadzony do literatury
polskiej (największy wzrost zainteresowania tego
typu twórczością widoczny jest w baroku)6. Począt-

1

Cz. Hernas, Barok, Warszawa 2008, s. 264-265.
Dz. cyt.
3
Poza opisem jakiegoś zjawiska czy cechy (na przykład, Sprawiedliwości czy Szczęścia), dokonywano również ich
antropomorfizacji lub przypisywano daną cnotę jakiejś postaci na ilustracji (zob. J. Pelc, Słowo i obraz na pograniczu literatury
i sztuk plastycznych, Kraków 2002, s. 47-48).
4
Dz. cyt.
5
Zob. J. Bednarska, Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej pierwszej połowy XVII wieku. Cz. 1, Katowice 2004.
6
J. Pelc, dz. cyt., s. 173.
2
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kowo ta forma literatury była przez wielu lekceważona, uznawana za dziwactwo oraz za przejaw braku
gustu7.
W XVII wieku szczególnie interesowano się napisami figuralnymi przy przygotowywaniu emblematycznego wystroju, który służył między innymi pogrzebom (castrum doloris), spektaklom parateatralnym czy dekoracjom teatralnym. Zewnętrzny układ
słów przykuwał uwagę czytelnika i przybliżał do
sensu tekstu poprzez obraz. Kompozycje figuralne
miały służyć podkreśleniu jedności obrazu i słowa8.
Najwybitniejszym twórcą polskiego baroku, piszącym poezję wizualną był Stanisław Herakliusz Lubomirski. Wśród innych twórców Janusz Pelc wymienia
Jana Żabczyca, Adama Nieradzkiego, Franciszeka
Niewęgłowskiego oraz Adriana Wieszczyckiego9.
Pierwsza pieśń cyklu Wieszczyckiego prezentuje
element wizualny (emblemat). Drzeworyt przedstawia kondukt pogrzebowy (zob. rys. 1), prowadzony
przez rumaka — to analogia do herbu Wielopolskiego (starykoń) oraz nawiązanie do pogrzebu (za
marami prowadzono w procesji konie).

chanowskich (Korwin) i symbol zapowiadający nieszczęście. Poza tym na trumnie znajdują się krucyfiks
i różaniec — znaki religijne i modlitewne. Korony
z insygniami łacińskimi prezentują małżeństwo Zofii
i Jana, o tym świadczą napisy: „,Mąż żony głowa”
oraz „Swego męża ona głowy korona”. Jedna korona
— męża, jest mniejsza, druga, znajdująca się nad
trumną kobiety wyróżnia się względem drugiej, co
odwołuje się do cnotliwego życia.
Korona jako symbol władzy pojawia się również
przy VIII utworze, gdzie widnieją cztery korony władzy: papieska, królewska, książęca i biskupia (zob.
rys. 3). Korony oddzielone są czaszką, przywołujące
motywy vanitas oraz danse macabre, bowiem
czaszka z piszczelami oraz oczodoły w czaszce sygnalizują czytelnikowi zachowanie świadomości po
śmierci. Czaszka symbolizująca marność pojawia się
również w utworze VII wraz z drzeworytem (zob. rys.
2). Dominacja śmierci nad życiem, przejawia się we
wszystkich stanach społecznych, ujawnia się też
w przedmiotach, które znajdują się pod czaszką;
księga (mądrość życiowa, pogodzenie się z końcem
życia) i klepsydra (przemijanie, kruchość życia)11.

Rys. 2 Drzeworyt ilustruje średniowieczny motyw wanitatywny: czaszkę z piszczelami (utwór VII)

Wieszczycki skorzystał przy zdobieniu swojego
cyklu funeralnego ze zwyczaju pisania wierszy
w kształcie piramid i pomników12. Jest to, jak wskazuje Piotr Rypson, częsty motyw stosowany przez
twórców piszących w 1 połowie XVII wieku i wywodzących się z kręgów jezuickich13. Tego typu utwory
pisano przede wszystkim na cześć władców, ale i dla

Rys. 1 Drzeworyt: rumak i trumna na marach (utwór I)10

Wstęga, okrywająca trumnę przedstawia kruka
siedzącego na pniu z pierścieniem w dziobie — motyw zaczerpnięty z herbu Zofii Wielopolskiej z Ko-

Tamże, s.174.
Tamże, s.175.
9
Tamże, s.174.
10
Wszystkie rysunki w niniejszej pracy pochodzą z wydania A. Wieszczycki, Utwory poetyckie, oprac. A. Gurowska, Instytut
Badań Literackich PAN, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 22, Warszawa 2001, ISBN 83-87456-81-0.
11
A. Gurowska, Objaśnienia…., s. 181.
12
P. Rypson, dz. cyt., s. 100.
13
Dz. cyt.
7
8
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członków rodów magnackich i zamożniejszej
szlachty, rzadziej dla osób mniej znanych.

W całej konstrukcji przewija się symbolika
cyfry 2 oraz 3, na które wskazuje Gurowska. Cyfry te wprowadzają symetrię do całej konstrukcji
tekstu. W pierwszym przypadku (dwójki) widoczne to jest w programie heraldycznym, więzi
między przeciwieństwami: śmiertelnością i nieśmiertelnością, życiem a śmiercią czy duchem
a materią. Trójka znajdująca się w górnej (niebiańskiej) sferze utworu, odwołuje się do takich
wartości duchowych, jak bóstwo, świętość,
trójca, światło, rozwój, harmonia, medytacja,
niebo, pokuta. W sferze wizualnej widzimy trzy
wieże 19, trzy piramidy i trzy słońca 20. W dwóch
amorkach umieszczonych w górnych rogach tablicy Gurowska upatruje Amores divini (Miłość
boską) 21. Wieszczycki zaprezentował trójdzielny
podział życia Zofii w formie trzech kolumn (Rypson nazywa je urnami); od lewej widać jej narodziny (wschód), następnie jej egzystencję (południe) i zgon (zachód).
Na fryzie poeta umieścił inskrypcję: Virtus
sepulchri nescia, funebrum non nescit urnam
(Cnota nieznająca grobu nie zna urny żałobnej).
Na szczycie znajdują się trzy cylindryczne urny,
które zostały zwieńczone stożkami, nad nimi
znajdują się trzy słońca. Urny zawierają napisy
wychwalające cnoty zmarłej: „Nie zaćmiło się
słońce jej wschodzie urodzenia”, „Nie zaćmiło
się słońce jej w południu jasnej wstydliwości”
oraz „Nie zaćmiło się słońce jej w zachodzie
śmiertelności” (in oriente non est obtenebratus
sol / neque occidit sol eius in meridie / neque
mortua est sole occidente). Napisy zdają się być
niepotrzebne, bo już sama działalność zmarłej
świadczy o jej dobroci, o czym mówi napis
u spodu utworu: Nullae speciosiores virtuti statuae, quam honorifica bene actae vitae memoria
(Nie trzeba pięknych pomników cnocie, która
[sama] zdobi należycie). Główny wiersz, znajdujący się w środku całej kompozycji, zawiera kolejny akrostych (ADRIAN WIESCZICKJ). Treść
wiersza wywyższa cnotę człowieczą ponad pomniki starożytnych.

Rys. 3 Drzeworyt: cztery korony (utwór VIII)

Wiersze poety, według Rypsona, stanowią rodzaj zaprzeczenia: kształtowi wizualnemu przeciwstawiono sens słów tekstu. Badacz zauważa,
że oba utwory wizualne (XII i XIII, zob. rys.
4 i 5) zostały ułożone za pomocą drzeworytów
i wskazuje ich konkretne źródła. Pierwszy utwór
wizualny, wystawiony cnotom zmarłej (XII) 14,
nawiązuje do pomnika z czasów herodiańskich,
znajdującego się w dolinie Kidron w Jerozolimie
(znany jako „grobowiec Absaloma”), zbudowanego na czworokątnej podstawie, zdobionej półkolumnami i doryckim fryzem, zakończonego cylindryczną piramidą, która została udekorowana
kamiennym kwiatem 15. Rypson zwraca uwagę, że
utwór poety wyraźnie nawiązuje do pomnika z Jerozolimy. Wskazuje na to kolumna tekstu, otoczona obramowaniem z elementami architektonicznymi z „grobowca Absaloma” 16.
Pomnik w XII utworze Archetypu strzeżony
jest przez dwie alegoryczne postacie: Wstrzemięźliwość (Temperantia) i Pokorę (Humilitas),
rozstawione po obu stronach. Gurowska zauważa,
że obie postaci przypominają w pozach Kariatydy
— wyobrażenia kobiece, przystrojone wieńcami
laurowymi, na tle kolumn doryckich 17. Wstrzemięźliwość trzyma pierścień (pojawia się on również w dziobie Kruka w XIII utworze), nad jej
głową znajduje się herb Kochanowskiej. Z kolei
Pokora trzyma krzyż, a nad nią spoczywa herb
Półkozic 18.

14

A. Gurowska, dz. cyt.
Piramidy to jeden z ulubionych w baroku schrystianizowany symbol, oznaczający chwałę Bożą i doczesną (zob. Tamże, s. 182).
16
P. Rypson, dz. cyt.., s. 181.
17
Tamże, s. 181.
18
Tamże, s. 182.
19
Wieże symbolizują śmierć, grób, zbawienie, najwyższe bóstwo, boski ołtarz (zob. dz. cyt.).
20
Trzy mistyczne słońca to symbol Trójcy Świętej, Bożego światła, nieskończoności, oświecenia, raju, Boga (Chrystusa), to także
emblemat łaski (zob. dz. cyt.).
21
Dz. cyt.
15

16

Kolejny utwór (XIII) prezentuje obelisk, który
został wsparty na kolumnach. Przypomina barokowe castrum doloris (Rypson wskazuje ten element
za Chrościckim22).
Po obu stronach znajdują się schody, po których
„wspina” się, a potem schodzi, tekst: „Orłowi wzrokiem stał się już podobny / ptak, który nosił płaszcz
czarny, ozdobny” (kruk z herbu Kochanowskich).
Ciągłe doskonalenie się zostało pokazane w postaci
wznoszących się ku niebu schodów, oraz schodzących w dół. Gurowska zauważa, że napis biegnący po
nich można interpretować jako zstępowanie duszy
w życiu i jej upadek w ciało.

Kruk z figury herbu Wielopolskiej stoi na księżycu i znajduje się w głównym punkcie utworu. Stał
się on podobny do orła, czyli zyskał tajemną wiedzę,
niedostępną śmiertelnikom. Przeważnie, zgodnie ze
zwyczajami rzymskiego pogrzebu cesarskiego, duszę
zmarłego z palącego się stosu do Elizjum unosił właśnie orzeł, a nie kruk24.
Czarny ptak pełni z kolei rolę „przewodnika
dusz” (gr. psychopompos). Wieszczycki dokonał tu
zamiany, by zbliżyć się do heraldycznego motywu
Zofii. Księżyc u góry jest pośrednikiem między niezmiennym Kosmosem a burzliwym życiem ludzkim25.
Na kolumnach widać wstęgę ze słowami: „Zofia
Wielopolska tą drogą chodziła. Po tych schodach nas
iść uczyła”. Rypson oraz Gurowska zauważają, że
cały obelisk został ułożony z fragmentu, pochodzącego z IV sonetu Petrarki, dodatkowo pomiędzy kolumnami widnieją cytaty z dzieł Boecjusza i św. Augustyna26, co podkreśla moc pokory i wagę w wyborze właściwej drogi27. Cały utwór XIII przypomina
świątynię, stos-ołtarz, na którym dokonuje się ubóstwienie zmarłej28.
Toposy żałobne
Poeta łączy tradycję mitologiczną z chrześcijańską. Po śmierci, według Archetypu…, czeka człowieka spotkanie z Bogiem, ale również wędrówka
w głąb Hadesu. Życie odbierają tu ludziom Erynie,
ukazywane jako postacie o charakterze piekielnym,
utożsamione ze śmiercią, łowiące niespodziewanie
dusze29. Charon zajmuje się przewożeniem nieboszczyków przez Styks. O „strzały wypuszczeniu” i zakończeniu żywota decydują również Parki, które zostały zestawione ze starotestamentowym obrazem

Rys. 4 Utwór wizualny. Pomnik wystawiony cnotom
zmarłej (utwór XII)

Wysiłek duchowy, który zaprezentowała
w swoim życiu Zofia, ilustruje możliwość podźwignięcia się z trudów ziemskich23.

Chrościcki dysponuje odciskiem drukarskim tego tekstu, bez tekstów Petrarki, Augustyna i Boecjusza, konstrukcja wiersza
powtarza ogólny schemat castrum doloris wystawionego na egzekwiach w rzymskim kościele San Lorenzo in Damaso w 1572 roku
dla zmarłego trzy miesiące wcześniej Zygmunta Augusta. Utrwala to rycina wykonana we Włoszech oraz wystawione castrum
doloris na pogrzebie Zofii Wielopolskiej w 1649, który powtarza ten schemat (zob. J. A. Chrościcki, dz. cyt., s. 102, il. 43 oraz
P. Rypson, dz. cyt., s. 184).
23
P. Rypson, dz. cyt.
24
Dz. cyt.
25
Dz. cyt.
26
Słowa Boecjusza: „Ty także pragnąc / Zobaczyć jasny / Blask wszelkiej Prawdy, / I z bocznej ścieżki / Wejść na szlak prawy, /
Odrzuć radości, / Odpędź obawy, / Strzeż się nadziei, / Pokonaj boleść: / Gdzie one rządzą, / Tam duch zaćmiony / Uzdą spętany”
oraz słowa św. Augustyna: „Zamierzasz wznieść wielką budowlę wyniosłości — pomyśl najpierw o fundamencie z pokory, byś nie
postąpił tak, jakbyś niósł na wiatr masę prochu” oraz „Wszyscy kochają to, co wyniosłe, ale stopniem do tego jest pokora. Czemu
unosisz stopę wyżej, niż możesz? Chcesz upaść, a nie wchodzić. Rozpocznij od kroczku, i oto już wszedłeś” (zob. A. Gurowska,
Objaśnienia…., s. 185).
27
P. Rypson, dz. cyt., s. 184.
28
Dz. cyt.
29
Tamże, s. 175.
22
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Boga karzącego w sposób nagły i szybki30. Niespodziewaną klęskę może zesłać na człowieka Nemezis,
grecka bogini zemsty (tak samo jak Erynie)31, która
swym młotem może nagle zniszczyć cały porządek
życia. Do tragedii mogą również doprowadzić morskie syreny, które swym śpiewem przywabiały żeglarzy, powodując zniszczenia ich statków32.
Poza negatywnymi postaciami, można odnaleźć
te, które sprawiają, że śmierć wydaje się być łagodniejsza. Przywołanie postaci Alkestis i króla Admeta
(analogia do Zofii i Jana) oraz Orfeusza i Eurydyki,
wskazuje na bezgraniczną miłość oraz poświęcenie
się dla drugiej osoby. To także sygnał, że po śmierci
Jan może się związać ponownie z Zofią. Opis pogrzebu został uwypuklony za sprawą motywów i toposów związanych ze śmiercią w mitologii. Można
pogrupować te nawiązania na dotyczące śmierci i zła,
odwołujące się do ofiary (tu Zofii) i wyrażające pragnienia pokonania śmierci oraz wyraźne rozgraniczenie na piekło i niebo (Hades i Olimp).
Pegaz (tu: pegasus), mitologiczne zwierzę, pojawia się kilkakrotnie w cyklu Wieszczyckiego; jest on
nośnikiem cech Jana Wielopolskiego, stanowi jego
odpowiednik; to opiekun ukochanej żony, odważny,
zwinny i mądry przewodnik. Skrzydlaty rumak pojawia się również w żałobnej bukolice w formie dialogu; zaczerpnięty został z konceptu heraldycznego
(zob. rys. 6). Dwa zwierzęta (alegorie Jana i Zofii);
PEGAZ (koń) oraz KORWIN (łac. corvus — kruk)
prowadzą z sobą rozmowę. Ich dyskusja przeradza
się w rywalizację. Każda z postaci stanowi tu odpowiednik zmarłych, posiada swoje atrybuty. Kruk jest
symbolem wiedzy, najinteligentniejszym z ptaków;
Pegaz wywodzi się ze źródła Hipokrene, co wyjaśnia
apostrofę do pióra poety i podkreśla talent poetycki
i jego natchnienie.
Skrzydlaty rumak ma bogaty życiorys, pamięta
Iliadę i Odyseję Homera oraz mit o porwaniu Europy
przez Zeusa. By podkreślić zasługi Pegaza, przywołane zostają mity oraz misje, w których rzekomo brał
udział dzielny koń. Uczestniczył w porwaniu Europy,
pod postacią byka; wraz z Odyseuszem przechytrzył
„srogiego Cyklopa”, jako owca

Rys. 5 Wiersz-pomnik z motywem piramidy (utwór XIII)

(sic!); wykazał się odwagą pod Troją, gdzie toczyła
się wojna o Helenę33.
Jednak to Kruk pomógł „roztrzepanemu” towarzyszowi, gdy ten pędził na Parnas i zgubił złotą podkowę. Ptak przestrzega Pegaza, by strzegł się Parek,
które zrzuciły na niego czar śmierci; on sam pragnie
uchronić ponownie rumaka od śmierci, dlatego też
kracze (od łac. cras, cras — jutro), jakby chciał przedłużyć życie Pegaza34.

Tamże, s. 166.
Tamże, s.167.
32
Tamże, s. 168.
33
Tamże, s. 171.
34
Gurowska widzi tu nawiązanie do popularnego sądu św. Augustyna, który uznał, że krakanie ptaka (łac. cras, cras) to nawiązanie
do grzesznika, odkładającego pokutę na jutro, na później (zob. Tamże, s. 173).
30
31
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w stronę poezji pojawia się też w portrecie trumiennym. Wieszczycki wychwala Jana Wielopolskiego
(„[…] w domu zacnie i wysoce urodzonego Wielmożnego […]”), Zofię oraz innych z ich rodu, poeta
nazywa rodzinę Kochanowskich „Homerami sarmackimi”41.
Ze względu na charakter Muz, zdecydowały się
one odezwać dopiero po śmierci Zofii i wolą mówić,
gdy są gotowe, gdy ktoś je słucha. To także wytłumaczenie Wieszczyckiego, który otrzymał natchnienie
dopiero teraz. Przyczyniło się do tego również wino,
rozjaśniające jego umysł42. Tym samym poeta tłumaczy się przed potencjalnym Zoilem — złośliwym krytykiem literackim, by ten był wyrozumiały43 (typowy
topos skromności, pojawia się również w Ogrodzie
rozkoszy Wieszczyckiego).
Obok motywów mitologicznych poeta posiłkuje
się samą Biblią. Przywołuje biblijny raj oraz postaci
Adama i Ewy, symbolizujące ból, cielesną udrękę,
przemijanie i wreszcie śmierć44. Najbardziej wymowne jest tu drzewo poznania („drzewo wiadomości”), dające jabłka (gra słów: łac. malum — jabłko
albo zło), obok którego zakrada się wąż, kuszący „rodziców” ludzi (w domyśle Adama i Ewę). Drzewo
życia, wydające owoce, ma postać Krzyża, to symbol
powszechnego odkupienia i zbawienia, oczyszczenie
ludzi z grzechów i wybawienia od szatana.
Bóg posiada umiejętność rozpoznawania dobra
i zła. Pragnął, by ludzie również umieli to rozgraniczać. Użyte niemal w każdym wersie III utworu anafory i epifory, potęgują pretensje podmiotu lirycznego
do praprzodków ludzi („Wina to rodziców jest”). Ich
grzech wiąże się tu przede wszystkim z pragnieniem
dosięgnięcia ideału Boga; uzyskanie umiejętności
rozpoznawania dobra od zła, zbliżenia się do Najwyższego, a przecież to oni mają znieść ciężar z ramion Boga i uczyć się na błędach.

Rys. 6 Drzeworytowe wizerunki herbów ze strojnymi labrami:
Starykoń i Korwin (utwór VI)

Przyrównanie męża Zofii Wielopolskiej, Jana, do
Pegaza, służy podkreśleniu jego zasług dla państwa
i wskazaniu na jego męstwo i odwagę. Przedstawienie rumaka jest nawiązaniem do herbu Wielopolskich. Koncept heraldyczny PEGAZA i KORWINA
zostaje zaprezentowany w postaci rozmowy obu postaci.
Pegaz, poświęcony Marsowi, w mitologii synonim męstwa, poświęcenia i gotowości do walki (analogia do Jana i jego herbu), w chrześcijańskiej tradycji jest symbolem odwagi35. W „marsowym zasiada
zawoju” również Korwin. Przywołanie rumaka ma
także wskazać na pozytywne przymioty pisarza, bowiem Pegaz przez uderzenie kopytem sprawił, że wytrysnęło na stokach Helikonu źródło Hippokrene
(„Kabalin źrzódło”) — źródło natchnienia poetyckiego36. Ukłon w stronę sztuki, jako czystego daru od
niebios, został wprowadzony do XI utworu Panegiryk, gdzie poeta umieścił wszystkie dziewięć Muz
Apolla, jego samego oraz Philomususa — ulubieńca
Muz, poety37. Nic nie jest lepsze od wygłaszania
chwały na cześć jedności niż język aniołów (poezji)38. Twórczość artystyczna jest wieczna, Polyhymnia wymienia na dowód Jana Kochanowskiego —
najsłynniejszego polskiego poetę, oraz Orfeusza —
najsłynniejszego greckiego poetę przed Homerem39.
Ten pierwszy głos poety jest donioślejszy od twórczości drugiego artysty. Muza grecka wyżej stawia tu
rodaka Wieszczyckiego, niż swojego niemal członka
rodziny (Orfeusz był synem Muzy Kalliope)40. Skłon

Michał Sadowski

Tamże, s. 170.
Tamże, s. 170-171.
37
Tamże, s. 180.
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Tamże, s. 178.
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Tamże, s. 180.
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Tamże, s. 179-180.
41
Wielu z rodu Kochanowskich zajmowało się literaturą, na przykład Piotr tłumaczył Ariosta i Tassa, Andrzej — Eneidę
Wergiliusza, Mikołaj — autor Rotuł i inni (zob. Tamże, s. 159-161).
42
Jak u Kochanowskiego: „Znał kto kiedy poetę trzeźwego? / Nie uczyni taki nic dobrego” (Pieśni I 20, 15-16), zob. Tamże, s. 186.
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44
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35
36

19

na przykład są fraszki. Kolejnym wyznacznikiem historii jest ich „prawdziwość”, której „poświadczenie
[…] było tylko konwencjonalnym chwytem narracyjnym, funkcjonującym — zgodnie z tradycjami retorycznymi — jako jeden ze sposobów zjednywania
czytelnika poprzez rozbudzanie jego ciekawości
i uwagi oraz pozyskiwanie przychylności”6. Kategoria ta była wykorzystywana również przez Potockiego, który niejednokrotnie powoływał się na autentyczność opowiadanych wydarzeń: „świadectwem
poważnej historyjej wsparta” (Tressa i Gazele) oraz
„rzecz prawdziwa moja Muza wam opowiem” (Syloret).
Romansowym credo Potockiego można nazwać czterowers z Moraliów pisanych pod koniec życia poety, za którego dopełnienie możemy uznać wypowiedź Nikopompa z Argenidy omawianą w poprzednim rozdziale. Starzec jednak wypowiadał się
na temat romansów sentymentalno-przygodowych,
a przytoczony niżej fragment, z racji ogólnych uwag,
można odnieść do całości zespołu romansowego. Zawarł w nim autor podstawowe elementy składowe
własnych dzieł. Powinny to być przede wszystkim
tłumaczenia łacińskich utworów za pomocą mowy
wiązanej. Oczywiście owe łacińskie teksty, to klasyczne wzory oraz ówcześnie cenione tytuły. Ponadto
warto, aby uczyły i wychowywały odbiorców (docere) oraz spełniały funkcję moralizatorską:

Romans w świadomości teoretycznoliterackiej Potockiego
a wstępie należy wyjaśnić,
co w ogóle w świadomości genologicznej Potockiego oznaczały słowa
„romans” i „historia”.
Najprostszym sposobem
jest przyjrzenie się tytułom omawianych dzieł:
Historia o Wirginijej, Syloret […]. Starodawna z
różnych greckich i łacińskich pisarzów wyjęta i polskim stylem nowo podana historia, Historia równej
odwagi ale różnej fortuny dwu pięknych Tressy
i Gazele w Holandyjej panien, Historia Florydana
z Lidią, Historia o Argenidzie część… (tytuły kolejnych rozdziałów). Jak można zauważyć, Potocki
dłuższe formy narracyjne, zaliczane w krąg romansopisarstwa, nazywał historiami. Praktyka ta wpisuje się w główne tendencje nazewnicze doby staropolskiej. Można nadmienić, że zazwyczaj jest to
„historia czyjaś lub czegoś” (Historia… Tressy
i Gazele, Historia Florydana z Lidią), opisująca
układ zdarzeń1. W wypowiedziach metatekstowych
Potockiego, które pojawiają się często w utworach
Moraliówi Ogrodu, również można odnaleźć fragmentaryczne komentarze dotyczące historyj:

Historyje łacińskie, komu to się nada,
Niechaj wierszem, ojczystym językiem przekłada,
Bo łacniej tak złych, jako dobrych rzeczy skutki
O złych wstręt, do dobrych tam wyrazi pobudki. 7

Może kto historyją o Rzymie, o Troi,
Może pisać Wielkiego Aleksandra w zbroi.2

Krzysztof Szuwalski notuje, że u Potockiego
można zaobserwować „ewolucję uprawianych przezeń form narracyjnych — od prostych „historii” do
nienazwanych, bardziej skomplikowanych, realizujących nowoczesne „postulaty teoretyczne”, odnoszące
się do barokowego romansopisarstwa.”8 Ciężko zgodzić się z tą tezą, gdyż, jak to zostało udowodnione
przy pomocy analizy tytułów romansów, Potocki najpokaźniejsze dzieła fabularne również nazywał „historiami” (Syloret, Argenida). Pojęcie to było dla niego
bardzo szerokie znaczeniowo. Odnosił je nie tylko do

Kto się rad historyją bawi, wzdycha, smuci,
Niech weźmie inszą księgę, niech fraszki porzuci. 3
Nastąpiły bajeczki, historyjki, brednie,
Lada babskie kommenty.4

W opinii Potockiego „historie” oparte są na
wzniosłych zdarzeniach bądź życiorysach wybitnych
osób, więc można uznać, że charakteryzuje je kategoria historyczności5. Ponadto sytuują się w stylistyce
„średniej”, w odróżnieniu od „niskich” form, jakimi

T. Michałowska, Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Wrocław 1970, s. 73.
W. Potocki, Moralia 2, 393. [cyt za:] K. Szuwalski, dz. cyt., s. 202.
3
W. Potocki, Ogród fraszek 2, 189. [cyt za:] K. Szuwalski, dz. cyt., s. 202
4
W. Potocki, Do nabożnego czytelnika, 4. [cyt za:] K. Szuwalski, dz. cyt., s. 205.
5
K. Szuwalski, dz. cyt., s. 202.
6
T. Michałowska, dz. cyt., s. 78.
7
W. Potocki, Moralia, V, 15, Cni mi się. Na toż trzeci raz. Cyt za: Cz. Hernas, Barok, Warszawa 2002, s. 447.
8
K. Szuwalski, dz. cyt.,s. 211.
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utworów realizujących wyznaczniki stricte romansowe, ale również do krótszych form (exemplum, apoftegmat, facecja), na przykład Prawdziwa historyja.
Bardzo dobra9 włączona w Ogród fraszek10.
Słowo „romans” pojawia się także w Przemowie do Wojny chocimskiej Potockiego. Autor jednak
nie używa go do określenia własnych utworów. Romanse dla łużeńskiego poety to „fabuły i bajki ludziom próżnującym dla zabawy [pisane]”. Ważny
jest synonim „bajka”, który odsyła do fikcyjnego,
zmyślonego zdarzenia11. Tak więc tym, co odróżniało

w świadomości Potockiego „historie” od „romansów” jest właśnie fikcja literacka. Przypomnijmy, że
historie, choćby miałby być to tylko zabieg odautorski, miały zachowywać pozory prawdziwości. Poza
tym, romanse to „bajeczki, historyjki, brednie,/ Lada
babskie gadanie”, które nie wnoszą żadnego pożytku.
Treścią bardziej przypominające plotkarskie, błahe
nowinki, aniżeli wartościowe utwory.
Joanna Woron-Trojanowska
kilku scen i postaci, z kolei dodał własne. Skreślił też
pojedyncze wersy czy zdania w tekście, które uznał
za zbędne bądź nieaktualne. Najwięcej zmienił w
kompozycji dzieła. Wykorzystał przy tym inne teksty
literatury staropolskiej. Dejmek wykazał się ogromnym wyczuciem i delikatnością wobec starego tekstu, ponieważ mimo wielu przeróbek zachował się
jego tradycyjny kształt, prostota i staropolski urok.
O wszystkich zabiegach poinformował Dejmek widzów w programie teatralnym przedstawienia w części Od inscenizatora, wymienił wszystkie
źródła, z których korzystał1. Dejmek pisze, że uzupełnił tekst oryginalnej Historyi dwoma większymi
fragmentami z Dialogus de resurrectiione Domini
nostri Jesu Christi2 czyli sceną lamentów diabelskich po wizycie Pana Jezusa w piekle oraz dialogiem Piłata z Judaszem w ostatniej części przedstawienia. Didaskalia Mikołaja z Wilkowiecka poszerzył Dejmek m.in. o didaskalia z wymienionego dialogu oraz z Intermedium pro Dominica Palmarum z
Utarczki krwawie wojującego Boga3. Także z tego
tekstu i z Viatora zostało dodanych kilka wersów do
wypowiedzi Prologusa. Do trzech intermediów wykorzystał Dejmek teksty anonimowego pochodzenia, także tych popularnych oraz mniej znanych4.
Ponadto wiele wypowiedzi bohaterów, np. Ewy w
piekle, zaczerpnięto z Kupca Mikołaja Reja5, fragmentów Bigosa6 i Lamentów chłopskich oraz z tekstu

Kompozycja oraz treść scenariusza
Kazimierza Dejmka
pracy analizie zostanie
poddany
scenariusz
przedstawienia Kazimierza Dejmka (pod względem
kompozycyjnym
oraz treściowym) pt. Historyja o chwalebnym
Zmartwychwstaniu Pańskim,
ze
czterech
S. Ewangelistów zebrana
a wirszykami spisana przez księdza Mikołaja z Wilkowiecka, zakonnika częstochowskiego, uciechami
lepszymi i pożyteczniejszymi aniżeli z Bachusem i
Wenerą ozdobiona bez intermediów jego autorstwa.
Uwzględnione zostaną wszystkie różnice i podobieństwa pomiędzy redakcją pierwotną a tekstem
Dejmka, a także założenia i cele współczesnej adaptacji.
Dejmek dokonał wielu zmian w pierwotnym
tekście Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu
Pańskim. Jeśli chodzi o treść i ogólny zarys wydarzeń, to pozostał wierny egzemplarzowi kórnickiemu, na którym bazował. Jedynie skrócił tekst, co
było spowodowane także cenzurą. Zrezygnował z

W. Potocki, Prawdziwa historyja. Bardzo dobra, [w:] Ogród fraszek, t. 2, s. 355.
J. Malicki, Praktyka genologiczna Wacława Potockiego. Rekonesans, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Nr 282: 1979, s. 43.
11
K. Szuwalski, dz. cyt., s. 205.
1
K. Dejmek, Od inscenizatora, [w:] Program teatralny „Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” w reż. K. Dejmka,
Warszawa 1962.
2
J. Lewański, Dramaty staropolskie. Antologia, t. 2, Warszawa 1959, s. 355–369.
3
Tamże, t. 3, Warszawa 1961, s. 179–216.
4
Wszystkie teksty zostaną wymienione w części pracy poświęconej intermediom.
5
M. Rej, Kupiec, Warszawa 2008.
6
J. Lewański, Dramaty, t. 2, Warszawa 1959, s. 299–312.
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Piotra Baryki Z chłopa król7. Dejmek posłużył się
również redakcją B Historyi z 1757 roku. Teksty pieśni wielkanocnych zaczerpnął reżyser ze śpiewnika
ks. Michała Mioduszewskiego. W egzemplarzu reżyserskim Scenariusza „Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” według Kazimierza
Dejmka, znajdujemy na marginesach przypisy mówiące o tym, skąd zostały zaczerpnięte niektóre kwestie, których w oryginale nie znajdujemy.
Już karta tytułowa informuje, iż nie mamy do
czynienia z Historyją w pierwotnym kształcie. Dejmek do tytułu misterium dodał jeszcze podtytuł:
Uciechami Lepszymi i Pożyteczniejszymi aniżeli z
Bachusem i Wenerą ozdobiona8. Uciechy tutaj to trzy
intermedia występujące po każdej z części9. Intermedia pełnią funkcję komiczną. Mają za zadanie bawić
widzów oraz przełamać religijny ton całego misterium. Ich charakter jest zupełnie świecki. Ilustrują codzienne życie w dawnej Polsce. Są odmienne od całości inscenizacji pod względem estetycznym i gatunkowym. Jak pisze Julian Lewański, intermedia w
przedstawieniu Dejmka są jakby osobnymi komediami granymi po każdej z części10. Taki był też cel
reżysera, ponieważ wyraźnie odseparował je od treści głównej zapowiedziami Prologusa oraz na końcu
każdego został wygłoszony obrok duchowy, czyli
pouczenie.
Dejmek dokonał podziału na trzy, a nie na
sześć segmentów jak Mikołaj z Wilkowiecka. Zmienił więc kompozycję pierwotnej wersji. Do części
pierwszej włączył pierwszą, drugą oraz trzecią, do
drugiej czwartą, trzecia u Dejmka składa się z piątej
i niecałej szóstej. Kolejna informacja, którą otrzymujemy już po otwarciu pierwszych stron scenariusza,
dotyczy występujących postaci. Dejmek dodał nowe
persony, a z niektórych starych zrezygnował. W scenariuszu nie znajdziemy postaci Faryzeusza, matki
Chrystusa, Baptysty oraz Piotra. Reżyser usunął
także sceny, w których te osoby występowały. Dejmek zrezygnował z rozmowy Chrystusa z Marią
Panną. Usunął jedną ze scen, w której Maryje są przy
grobie Jezusa. Nie ma też w tekście przedstawienia
dialogu Jezusa z Piotrem. Misterium zostało także

skrócone o kilka scen z udziałem uczniów oraz o cytaty z Ewangelii. Pozostawił Dejmek tylko dwa czytania Ewangelii. Jeśli zaś chodzi o postaci, których
nie znajdziemy u Mikołaja z Wilkowiecka, to jest to
Ewa, ale XX-wieczny dramaturg nie napisał dla niej
nowych scen. Przejmuje ona część kwestii Adama
oraz wykorzystuje fragment tekstu Reja. Także Judasz pojawiający się w ostatniej części, jest personą
nieznaną oryginałowi. Nowymi postaciami są też
Smółka i Rogalec, którzy występują w części drugiej
w scenie rozgrywającej się w piekle. To imiona diabłów charakterystyczne dla polskiej tradycji ludowej.
Ponadto występują persony rozmawiające w Uciechach, czyli intermediach. W pierwszym występują:
Ojciec, Syn i Magister. Bohaterami drugiego są:
Szewc, Szewcowa, Jandras i Kucharka. Persony z intermedium trzeciego to: Chłopek, Pan, Kaśka, Baśka,
Wdowiec oraz Słudzy Pana.
Tekst scenariusza zaczyna się tak, jak u Mikołaja z Wilkowiecka od wprowadzającej wypowiedzi
Prologusa. Określa cel przedstawienia, jego kształt
oraz tworzy nastrój. Dejmek nie opisuje słowami
Prologusa, tak jak to czyni częstochowski paulin,
każdej z części. Wspomina jedynie, że będą trzy. Sygnalizuje obecność pieśni oraz intermediów. Zwraca
zarazem uwagę na ich dydaktyczną funkcję:
„A takoż uciech przyczyniać,
By z nich każdy mógł błąd poznać”11

Prologus zapowiada następnie część pierwszą
przedstawienia, w której występują: Piłat, Żołnierze
oraz Annasz i Kaifasz, Trzy Maryje, Joanna Chuzowska oraz Ruben. Usunięto z tej części postać Faryzeusza. Wszystko odbywa się tak, jak w egzemplarzu kórnickim. Kapłani żydowscy przychodzą do Piłata z prośbą o straż. Kwestię Faryzeusza przejmuje
Kaifasz. Piłat przystaje na prośbę. Oddelegowuje
swoich żołnierzy do służby przy grobie Chrystusa.
Pilaks, Teoron, Proklus i Filemon podejmują się
warty, jednak żądają za to godziwej zapłaty. Następną scenę zakupu wonności przez Maryje poprzedza śpiewanie chóru. Maryje spotykają się, aby zdobyć olejki, którymi miały potem namaścić Jezusa w
grobie. Kolejną scenę, która jest odpowiednikiem

Tamże, t.4, Warszawa 1961, s. 137–179.
Tytuł pochodzi z tekstu Hiacynta Przetockiego: Uciechy lepsze i pożyteczniejsze aniżeli z Bachusem i Wenerą.
9
Treść intermediów, źródła oraz ich funkcje zostaną opisane szerzej w kolejnym rozdziale.
10
J. Lewański, Sceniczne dzieje „Historyi”, [w:] Program teatralny „Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” w reż.
K. Dejmka, Warszawa 1962.
11
Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim ze czterech S. Ewangelistów zebrana a wirszykami spisana przez Księdza
Mikołaja z Wilkowiecka Zakonnika Częstochowskiego, Uciechami Lepszymi i Pożyteczniejszymi aniżeli z Bachusem i Wenerą
Ozdobiona w opracowaniu Kazimierza Dejmka, scenariusz przedstawienia, Państwowy Teatr Nowy, Łódź 1961, s. 3.
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trzeciej części redakcji A, znowu poprzedza śpiewanie. Strażnicy grobu spostrzegają, że jest pusty. Wiedzą, że Jezus zmartwychwstał. Zastanawiają się, czy
pytani o to przez ludzi mają mówić prawdę. Udają
się do biskupów, aby opowiedzieć o zajściu. Ci płacą
strażnikom, aby pytani mówili, że ciało zostało wykradzione, żeby informacja o zmartwychwstaniu nie
trafiła do ludu.
Reżyser słowami Prologusa zapowiada pierwszą Uciechę. Dejmek sygnalizuje tutaj, że mają one
rozbawić publiczność, ale też pouczyć, wobec tego
powinny być odpowiednio oprawione: „A zaczym
się odmienię, ten który sprawuje tę historyją, niech
przysposobi niejaką uciechę, ale tak, aby przystojna
była, a ku rozweseleniu i nauce. I niech tu będzie
Uciecha Pierwsza, którą zwą Chłop z Synem i Magistrem12.
Po zapowiedzianym intermedium ma miejsce
podsumowanie Prologusa. Wyjaśnia, jaka nauka płynie z owej sceny i udziela wskazówek dotyczących
prawego życia. Ta część kończy się pieśnią śpiewaną
przez chór.
Według zapowiedzi, część druga (wtóra) będzie opisywała zstąpienie Pana Jezusa do piekła. W
oryginalnej wersji Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim te wydarzenia mają miejsce
w części czwartej. Dejmek za pośrednictwem Prologusa zapowiada:

mu wszystkich poddanych. W końcu udaje się złamać zaporę i szatan zostaje przezwyciężony. Scena
w piekle jest chrześcijańską metaforą zwycięstwa
nad śmiercią i piekłem. Jezus zostaje bardzo uroczyście przywitany śpiewaniami przez Ojców świętych.
W dejmkowskim przedstawieniu chór śpiewa pieśń
wielkanocną ze śpiewnika Mioduszewskiego Wysławiajmy Chrysta Pana. Następnie występuje, tak jak
u Mikołaja z Wilkowiecka, zabawna scena, w której
patriarchowie proszą Chrystusa, aby mogli iść z poselstwem do Maryi. Jezus odmawia Adamowi, ponieważ ten mógłby zabawiać się po drodze, co opóźniłoby jego przybycie na miejsce. Następnie Noe
spotkał się z odmową z powodu swojej słabości do
alkoholu. Także Abel nie był godzien tej posługi. W
scenariuszu Dejmka nie ma postaci Baptysty oraz
Łotra, którzy mieli swoje kwestie w scenie odbywającej się w piekle w pierwotnym przekazie Historyi.
Na scenę wchodzi Archanioł Michał, który ostatecznie zostaje wysłany z nowiną do Matki Chrystusowej. U Mikołaja z Wilkowiecka część kończy się
spotkaniem Jezusa z matką, natomiast u Dejmka Maryja w ogóle się nie pojawia na scenie. Część druga
w dejmkowskim przedstawieniu kończy się rozmową diabłów Lucypera, Rogalca, Smółki oraz Cerberusa z Aniołem. Dialog zaczerpnięty jest z Dialogus de resurrectione Domini nostri Jesu Christii14.
Diabły lamentują, że Jezus wyrządził im krzywdę.
Anioł rozkazuje im przestać narzekać, mają cieszyć
się ze zmartwychwstania. Po tej scenie następuje
Śpiewka, wprowadzająca w drugie intermedium:

Część wtóra według Dawida I krześcijańskiego kreda
O tym się będzie plątała I to rozpamiętywała,
Jako Pan do piekieł stąpił,
Ojce święte z nich wybawił13.

Poszła baba do plebana, Przeokrutnie zmartwiona, Powiedzcie mi, dobrodzieju, Czy ja będę zbawiona.
Ksiądz jij najrzał do paszczęki,
Ona zębów nie miała,
Po co żeś by szła do piekła, Czymże byś tam zgrzytała15.

W tym miejscu Dejmek wykorzystuje, jak Mikołaj z Wilkowiecka, Psalm 23 z Biblii Leopolity, a
zanim rozpocznie się właściwa treść, odbywa się
śpiewanie pieśni Chrystus Pan Zmartwychwstał.
Następnie Prologus przedstawia persony
wchodzące na scenę: Lucyper, Cerberus, Smółka,
Rogalec, Ozeasz, Abram oraz Jadam z Jewką. Dalej
wszystko odbywa się, tak jak w egzemplarzu kórnickim. Jezus usiłuje dostać się do piekła, ale Lucyper i
Cerberus nie chcą mu otworzyć bram. Zmartwychwstały Chrystus przyszedł, jak obiecał, po Ojców
Świętych, aby uwolnić ich z piekieł, jednak Lucyper
nie chce się na to zgodzić. Boi się, że Jezus zabierze

Według Lewańskiego16, bardzo ryzykownym
zabiegiem było zestawienie dwóch scen komicznych, tzn. tej odbywającej się w piekle oraz intermedium, ale Dejmek z tego wybrnął, ponieważ wyraźnie oddzielił tekst właściwy od Uciech.
Prologus zapowiada kolejną uciechę Szewc,
Szewcowa, Kucharka i Jandras, która będzie opowiadała o „Pokaraniu za nieprzystojne pijaństwo,
którego strzec się ma każdy cnotliwy chrześcijanin”.

Zapis oryginalny, pochodzący ze scenariusza przedstawienia egzemplarza reżyserskiego.
Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim…
14
J. Lewański, Dramaty, t. 2, Warszawa 1959, s. 355–369.
15
Historyja, scenariusz przedstawienia, Państwowy Teatr Nowy, Łódź 1961, s. 51.
16
J. Lewański, Sceniczne dzieje…
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Tym intermedium kończy się druga część. Oczywiście, tak jak po poprzednim, Prologus wygłasza płynące z niego przesłanie.
Część trzecia zawiera piątą i niecałą szóstą
z redakcji Mikołaja z Wilkowiecka. Zapowiedź Prologusa streszcza wydarzenia, których mamy się spodziewać w ostatnim akcie. W części trzeciej Maryje
— „święte Panie” — wybierają się do grobu Pańskiego, aby namaścić Jezusa wonnymi olejkami, jednak Pana już nie było. Kwestie zaskoczonych i przestraszonych kobiet przeplata śpiewanie pieśni ze
śpiewnika Mioduszewskiego. Wykonują je Maryje, a
nie chór. Spotykają Anioła, który im mówi, że Pan
Jezus Zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. Uspokojone kobiety odchodzą, aby poinformować
uczniów o radosnej nowinie. Zostaje tylko płacząca
Magdalena, której Chrystus ukazuje się jako pierwszej. W kórnickim egzemplarzu Historyi Maryje
idące do zwolenników z wiadomością o zmartwychwstaniu spotykają Jezusa po drodze, gdzie ten ukazuje się jeszcze Piotrowi. Dejmek zrezygnował z tej
postaci. Przechodzi już do szóstej części z redakcji A,
gdzie Maria Magdalena (u Wilkowieckiego wraz z
innymi Maryjami) opowiada zwolennikom o zajściu,
Tomaszowi, Filipowi, Andrzejowi, Kleofasowi i Łukaszowi. Apostołowie nie chcieli uwierzyć, dopóki
sam Jezus nie stanął przed nimi i nie skarcił ich za
niedowierzanie. Dejmek wykreślił wiele kwestii
uczniów oraz Jezusa z części szóstej. Nie ucierpiała
jednak na tym jej treść ani wydźwięk. Dokonał jedynie skrótu. Pomiędzy scenę Jezusa ukazującego się
jako pielgrzym a scenę z niewiernym Tomaszem
wplótł dialog Piłata z przyznającym się do winy Judaszem. Tekst został zaczerpnięty z Dialogus de resurrectione Domini Nostri Jesu Christi. Dejmek informuje w tekście pobocznym, że teraz będzie miało
miejsce powieszenie się Judasza, jednak powinno to
być przedstawione tak, aby publiczność tego nie widziała lub żeby na drzewie wisiała kukła, a nie człowiek. Scena kończy się monologiem Chrystusa błogosławiącego uczniów.
Po zapowiedzi Prologusa ma miejsce ostatnia,
trzecia i kończąca przedstawienie Dejmka Uciecha
zatytułowana Pan, Chłop, Dziewczyn dwie i Wdowiec. Mimo istotnych jednak różnic, głównie kompozycyjnych, pomiędzy tekstem Wilkowieckiego a
Dejmka, treść scenariusza nie odbiega znacząco od
oryginału. XX-wieczny reżyser pozostał wierny tradycji literackiej i teksty, z których korzystał, pochodzą ze staropolszczyzny, choć czas ich powstania jest
inny niż Historyi. Niektóre pochodzą nawet z XVIII
wieku. Najbardziej zauważalną zmianą, jest ujęcie

wydarzeń w trzech, a nie sześciu częściach. Aby
skrócić nieco misterium zrezygnował z kilku scen,
postaci i kwestii, ale nie wpłynęło to na tok wydarzeń. Zabiegi Dejmka miały na celu unowocześnienie starego tekstu oraz wprowadzenie dystansu do
patetycznych treści religijnych. Przedstawienie
dzięki temu oraz dzięki rzetelnej realizacji odniosło
wielki sukces i zyskało uznanie krytyków.
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