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III.  M A T E R I A Ł Y

Е Р  O P E A  P R O  S A T U R N A L I B U S  
A N D R O M E D A  K R Ó L E W N A  M U R Z Y Ń S K A

Takimi dwoma tytułami opatrujemy tekst rękopiśmienny — 
pierwszy ze spalonego rękopisu pochodzi, drugi rozbudowuje go
0 temat sztuki. A powtarza pierwsze słowa jedynego polskiego 
druku, który w wieku XVII historię o córce Cefeusza opowiada.

Rękopis Biblioteki Zamoyskich w Warszawie, sygnowany 119 
in octavo, był tomikiem parusetsłooniiicowym, stosunkowo bardzo 
grubym, o formacie przypominającym więcej ’szesnastkę miż 
ósemkę.

Podzielony na pięć części, spisywanych różnymi rękami, zawie
rał między linnymi :

począwszy od karty 103, części III
de Vanitate Consiliorum S L(ubomirskiego)

począwszy od karty 113, części IV wielki słownik-poradnik re
toryczny, oraz od karty 187

Abnndantia Sarb(ieviana) lib 1
Część V rozpoczynał wiersz

P r z e s t r o g a  P a n i e ń s k a  
(strofa) 1 Która mało m a kaw alerów  Dama,

Co dzień przysm aczki dla n ich  sm aży sama,
Czeka z śniadaniem  do sam ego zmroku —
Prędzej ci konia zw abi do obroku.

Po 96 strofach mało interesującego tekstu następował wielki 
zbiór recept, przeważnie związanych z terapia chorób kobiecych. 
Dopiero karta 129 (tejże części piątej) rozpoczynała epopeję godną 
większej uwagi historyka literatury. Zawarta ona była zaledwie na 
17 stronach bardzo małego formatu. Na odwrocie karty 129 od
czytać można było tytuł i prolog1), następne osiem kart w całości
1 bardzo ciasno wypełniał tekst sztuki', epilog znalazł się na odwro

*) K opię rękopisu, spalonego w  1939 *r. w  W arszawie, sporządziłem  
w  roku 1937; kopia m iała także sw oje w ojenne koleje —  choć nie tak  
tragiczne: zginęła m ianow icie pierw sza karta odpisu, a w ięc tekst pro
logu, który m ieścił się w  10 mniej w ięcej w ierszach.
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cie karty 138. Tekst złożony jest w 529 wierszach, „jedną ręką“, 
która już niie powtarzała siię w całym rękopisie, pismem pochyłym, 
bardizo wyrobionym, wyjątkowo drobnym (rządek miieśdl się 
w pasie szerokości 3 mm zaledwie). W dwu miejscach poprawiono 
tekst, w kiiliku miejscach mylnie oznaczone były osoby dialogu, ana
liza treści pozwala przypuszczać, że niezrozumiałe miejsca to wina 
kopisty. Nigdy przecież niie wymagaliśmy pełnej jasności od tekstów 
siedemnastowiecznych, a cóż dopiero rękopiśmiennych.

Niie mie wskazywało na to, aby rękopiis byt autografem.
Pismo drobne i pospieszne mie wszędzie można było odczy

tać — nawiasy obejmują próby rekonstrukcji' nieczytelnego1 tekstu 
zgodne z  sugestiami, jakie podsuwał kształt graficzny. Cechy rę
kopisu, papieru, pisowni pozwalają określać czas powstania zbiorku 
na drugą połowę wieku XVII.

Wydaje się jakby siedemnasto wieczny kopista piszący po
spiesznie i z  pomyłkami — mazurzył, lub przeciwnie: tekst mazu
rzący całkowicie i konsekwentnie, naginał do swojego zwyczaju ję
zykowego. Trudno bowiem scharakteryzować dialekt naszej sztuki. 
Pominęliśmy więc w przedruku wahania graficzne związane z  przed
stawianiem samogłosek i, j, y, oraz niekonsekwentnie wystę
pującą utratę dźwięczności spółgłosek w wygłosie (np.-: tosz, 
weźmisz ‘).

Rękopis nie dostarczył żadnych danych, które wskazywać by 
mogły autora, kopistę lub pierwowzór ; notatki Biblioteki nie mówiły 
nic o proweniencji. Mówić możemy dopiero o dziejach jego ostat
nich —< uległ losowi rękopiśmiennych zbiorów warszawskich 
w ostatniej wojnie.

O historii Andromedy i  Perseusza w ujęciu scenicznym wspo
mina Windakiewicz 2), natomiast Simon takiego wątku treściowego 
w wieku XVII nie wskazuje. Nie jest też proste zakwalifikowanie na
szej sztuki: do kręgu teatru dworskiego, szkolnego czy komedii — 
jak ją nazywał Badecki; — irybałtowskiej. Wątek mitologiczny, mu
zyka, taniec, a więc wystawa względnie bogata każą nam szukać tu

‘) Oprócz znanych cech pisow ni ówczesnej: daię, pokazuię, piie, 
hoyności —  notujem y takie w łaściw ości języka (czy zw yczaju graficz
nego), które mogą lokalizow ać tekst w  którym ś dialekcie: w szyskych, 
Boskych, w ydzenie, w ydzę, ożenył, dzyw y, niebieskych, płaczyła, prze- 
w ynęła, urodzywa, w łoscy (w łośc i), sw em y, samy, Żydzy, zarobyła, na- 
baw ył, odm ówył, zabaw ył, w yna, zabyto, pobył (pobił); przychilny, kri- 
nicze, m iśli, sliszy (s łyszy), spirki, grzeszem i, grunti, zwierzyni, szite 
(szy te), potim, czupriny, drużini, darni (dam y), słiszę, upłinę, sidzysz; 
przysłych, fraskać (fraszkać), w ies (w iesz), cy, wsak, cięski, nieprzy- 
sła, w ysła , skodę, m ieski, łysk i, stuka, osuka, basa (basza), niesłusna, 
skody, wypatrosyć, skostować; warkoc, zw ycajnych, lec (lecz), niecuiesz, 
brzuchacu, płacu, inacej; taiem niczę, zapraczę (zapracze? —  za pracę), 
oycza (w  innych m iejscach —  oyca), ręczę (ręce), dalecze, tańczem, 
piianicze, pszuie, skręcze, A tlasza, wzbraniaiącz, głosz, tracz, przydacz, 
zapłacze (zapłacę).

2) W i n d a k i e w i c z  Stanisław , Teatr  polski  p r z ed  powstani em  
sceny narodowej ,  Kraków  1921, przypis na s. 28.
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taj refleksów wielkiej tradycji teatru Władysława IV; rozmiar fa
buły, erudycja mitologiczna, okruchy łaciny — zbliżają nas do kręgu 
szkolnego; iniatomiiast intermedia, wiązanie teksitu z mięsopustem, 
treść dość swobodna (nie morałiizująca!), słowa Epilogu zwraca
jącego się do publiczności miie z  prośbą o wybaczenie błędów, ale 
o zapłatę — nasuwają wniosek, że sztuka była przeznaczona dla 
widza-amatora, może mieszczanina, może i  szlachcica: sejmikują
cego lub kupczącego'. Ziresztą zaliczanie sztuki do właściwego kręgu 
życia teatralnego, a przede wszystkim nakreślenie całej struktury 
zjawisk literackich i kulturalnych, w jakich Epopea pro Saturnalibus 
występuje — mie jest rzeczą edytora.

Sama komedia — podtrzymajmy żywą wówczas terminolo
gię — jest wyjątkowo krótka: cztery akty mieszczą się w  210 wier
szach, resztę zajęły (intermedia. Jest przecież obiektem interesują
cym, nawet wdzięcznym: właśnie dzięki rzadkiej w owych czasach 
zwięzłości, która tu warunkuje siłę wyrazu, intensywność języka 
artystycznego, w wieku XVII tak mało treściwego. Wprawdzie 
akcje komedii i  intermediów są  krótkie i ubogie, ale zespół efektów 
językowych, retorycznych, dramatycznych jest ii bogaty i  bardzo 
różnorodny. Swoiisty urok ma splątanie w jednym widowisku wątku 
mitologicznego z wersjami ludowych facecyj, z zainteresowaniem 
śledzimy przejścia od sytuacji tragicznych, koturnową frazą formu
łowanych, do intermediów żywych ,i naprawdę komicznych. Ten wy
jątkowo bogaty zespól śradków wyrazu dramatycznego ii słownego, 
ciekawych sytuacji psychologicznych — ma konsekwentnie wytrzy
mane tło karnawałowe: od' pierwszych słów Prologu („No-, scha- 
dzajeie się, Bachus, Jowisza Potomek sławny“), poprzez interme
dia, w których wspomina się o zapustach, ożenku, zabawach w kar
czmie, aż po „przenosiny“ Andromedy i Perseusza.

Parusetwierszowa miniatura cieszy czytelnika i badacza przed
stawieniem — choćby rozmaitych warunków społecznych: Peirseusz 
bardzo dba o to, aby się rekomendować i  stwierdzić, kim jest urodzi
wa panna do skały przykuta; więcej go wzrusza fakt, że córka kró
lewska wydania jest na pastwę dziwom morskim niż jej piękność, 
niż tragedia człowieka. Stwierdzenie przynależności do- pewnej 
grupy zdaije się decydować o  dalszych losach osób i akcji. Per
seusza, który iponiekąd sięga domu królewskiego, ubiera się w jed
wab i bisior bogaty, kożuchem i  sukmaną odziewa się Wdowiec, dla 
którego zostać lobitym ito nie pierwszyzna. Podobnie i 'konstrukcja 
widowiska zależy wyraźnie od możliwości' finansowych teatru: 
opera o Andromedzie wystawiana ma dworze królewskim posługuje 
się chórami, baletami, szeregiem osób mało związanych z akcją. 
W Andromedzie Corneille’a niemal każda osoba dramatu pojawia się 
na scenie ze swoim dworem. N asz tekst jest wyjątkowo oszczędny — 
to też zaleta. •

Czas akcji jest bardzo krótki, chociaż nie jest wyraźnie okre
ślony. Pierwszy dialog zapowiada treść sztuki, trzykrotnie notu
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jemy projekcje, a może tylko zapowiedzi czynności — ta maniera 
jest charakterystyczna dla tekstów o fabułach znanych powszechnie. 
Miejsce akcji, a więc i dekoracja nie zmieniają się przez cały czas 
akcji: był to zapewne taras pałacu królewskiego, zbiegający ku mo
rzu i skale. O ile sama akcja nie posiada węzła dramatycznego, ko
niecznego według naszych dzisiejszych mniemań w dobrej sztuce, 
o tyle tekst posiada różnorakie waloiry teatralne. Monologi malują 
dzieje przedakcyjne, Wieszczka Domowego i Andromedę wprowa
dzają na scenę odpowiednie wezwania, wykrzykmieniia zbolałego 
ojca są naprawdę wzruszające, w intermediach tekst pozwala na 
cyrkowe błazenady, wprowadza ożywienie, humor, komizm sytua
cyjny. Każda część widowiska rozpoczyna się monologiem — jedy
nie akt IV w sytuacji pełnej napięcia otwiera Cefeusz bolesnym za
pytaniem retorycznym. Tę mniej lub więcej świadomą regułę kom
pozycyjną wzbogacić jeszcze można obserwacją, że wszystkie in
termedia kończą się uzasadnionym akcją odejściem aktorów ze 
sceny.

Mimo że autor urozmaicił sztukę śpiewem (dwukrotnie), ba
letem (a przynajmniej tańcem), koncertem (w zakończeniu) — nie 
oznacza to bynajmniej, że stroma dekoracyjna, widowiskowa mia
łaby przesłaniać słowo. Przeciwnie — podziwiamy zróżniczkowanie 
języka dla środowiska pałacowego i  chłopskiego; król przemawia:

Żegnam  cię, córo moja!

— student udający Usarza Niebieskiego:
A  w y tu z Bogiem  zostawajcie!

— na co Wdowiec:
Boże prowadź! Mojej się Zochniczce k łaniajcie.

Język płynny i  dobry w wyrazie (nie wszędzie jasny, napoty
kamy frazy i  powiedzenia dziś zupełnie martwe), mierzony jest ryt
mem najpospolitszym 7 +  6 sylab. W dwu „pieśniach“ zmienia się 
(i słusznie) na 5 +  5 i 4 +  4. Rozczłonkowanie szeregów ryt
micznych w  dialogach konsekwentnie pogłębia różnicę między 
tekstem mitologicznej komedii a intermediami: te są tak żywe, że 
dzielą jeden wiersz czasem i  między trzy osoby. W komedii zupełnie 
wyjątkowo wiersz podzielony jest na dwie wypowiedzi (w czterech 
wypadkach). Znacznie ważniejszą rolę pełni język jako narzędzie 
pogłębienia psychicznego wydarzeń i zachowania osób. Znany 
skądinąd tok opowieści o wdowcu wysyłającym do nieba prze
syłki — wzbogacony jest tutaj uzupełnieniami: o wahaniu się 
wdowca w ofiarności wskutek skąpstwa, o przejściu od irytacji do 
szacunku ii poufałości, od najgłębszego żalu do zamiarów hiatry- 
monłalnyeh, od radości do żalu i  nagłego zawodu. Humor sytua
cyjny, gry słów uzupełniają arsenal środków ekspresji dramatycz
nej tej szczupłej sztuki. Można te wszystkie cechy odnaleźć we 
współczesnych tekstach teatralnych — nigdzie przecież chyba nie 
zbiegły się w liczbie tak dużej i  gatunku tak doskonałym.
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Szikiiic tła historyczno-literackiego niie jest łatwy. Wątek mito
logiczny wywodzi się zapewne z Metamorfoz, ale trudno wyśledzić, 
na jakiej drodze ulegał modyfikacjom, które dały kształt ostateczny, 
intermedia składają się z, motywów wędrownych i znanych w całej 
Europie — tło naszej epopei staje się tłem polskiej facecjomistyki 
w wieku siedemnastym! Ograniczyć się więc musimy do wskazania 
najbliższych powiązań tekstu z nur tem ówczesnego życia litte - 
rackiego.

Intermedium drugie, którego treścią są porachunki niezado
wolonych grasantów z  Bachusem, wyraźnie nawiązuje do podob
nych scenek, przytacza z nich pewne sytuacje. Intermedium trzecie 
dość nieoczekiwanie rzuca ciekawe światło na warsztat naszego 
autora-amoinima. W pierwszej części mianowicie spotykamy ele
menty bajki ludowej znakowane w folklorystyce T 1685; jest to opo
wieść o głupiej narzeczonej, która wrzuca do rosołu oczy owiec, 
aby spełnić zalecenie: rosół powinien mieć duże oczy. Ciszewski 
podaje opowiadanie o podobnej treści: o mądrym ii głupim, który 
wszystko opacznie pojmuje. Głupiemu polecono strzelać oczyma za 
owcami li zgarniać je do kupy; ten składa do kupy wydłubane ow
com oczy. W naszym intermedium autor w drugiej części zmienia 
partnera i daje scenkę kupna koniu. Została ona zgrabnie przycięta 
z Walnej wyprawy do Wołoch Ministrów na woynę, mianowicie 
ze sceny

P a n  o k o n i a  p y t a ,  wiersze 488—496, 
oraz ze sceny

T a r g  z ' M a z g a j e m  o k o n i a ,  wiersze 614—661 *).

Zdania niewłaściwe zostały wygładzone, osoby niepotrzebne 
usunięte, poza tym jednak drukowany tekst Walnej W yprawy jest 
zupełnie wyraźnie wykorzystany jako tworzywo — w sensie kom
pozycyjnym. Względy kompozycyjne zapewne skłoniły też autora 
do obcięcia fabuły pierwszego intermedium o połowę — i akty ko
medii iii intermedia mają równą mniej więcej długość!

Dalsza analiza tekstu potwierdza, że termin autorstwo zastą
pić trzeba bardzo szerokim pojęciem redakcji1.

Stosunkowo dużo materiału historycznego wprowadza do roz
ważań intermedium pierwsze. Oparte jest na motywie znanym 
w Europie, Azji ii; Afryce, notowanym w klasyfikacji A. Aaime jako 
T 1540, a w znakowaniu Thompsona J 2326 2).

Warianty literackie tego motywu wywodzić trzeba od najstar- 
szego_ zapisu : jest to facecja D e Barta et marito eias per studentem

‘) W edług przedruku Badeckiego, Polska komedia rybal towska,  
Lw ów  1931.

2) M otyw w ędrow ny o człow ieku z nieba, nazywany czasami m oty
wem  o studencie z Paryża opracow any został komparatystycznie: Antti 
Aarne, Der Mann aus dem Paradies ,  Ham ina 1915, FF Communications 
nr 22.
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Parisensem subtiliter deceptis złożona w hekisamietrach — jeśli 
autorem jest rzeczywiście Régneras de W ad, to przed rokiem jego 
śmierci, a więc 1496 *). Nasz tekst jest dość bliski owemu pierwo
wzorowi. Znane dzisiaj wersje ludowe włączają opowieść w inne 
rozbudowane konstrukcje tabularne, powtarzają na przykład fa- 
cecje duńskie lub fińskie,2) długie ,i złożone z kilku wątków. Praw
dopodobnie więc ‘intermedium oparte jest na jakimś drukowanym 
zbiorze podobnych opowieści. Heinrich Bebel w zbioirze drukowa
nym w roku 1508 zatytułował opowiadanie, które nas interesuje: 
De vetula quedatn, ;z roku 1518 notujemy tekst Frantova prava 
z terenu bliższego, bo czeskiego. Wspomnieć wypada facecje Hansa 
Sachsa Der farent schuler.mit der reich einfaeltigen pewrin oraz 
pierwsze ujęcie sceniczne motywu, w dodatku łacińskie, a więc 
łatwe do przeniesienia na polski teren : Johannes Placentius ułożył 
komedię Clericus Eques (w roku 1535). Charakterystyczne jest, że 
we wszystkich niemal wariantach literackich i  redakcjach ludowych 
występuje wdowa, która daje się nabierać — w naszym intermedium 
mamy do czynienia z wdowcem. Może to rzecz fantazji naszego 
autora-redaktora, może wskazówka dla poszukiwań zależności.

Połączenie (intermediów z  tekstem komedii miitologiizującej 
dało bardzo znaczący obrazek zjawiska wcale poważnego w historii 
naszego teatru. Intermedia, które wykształciły silę w średniowiecz
nym teatrze misteryjnym, w wieku XVI i XVII dochodzą do auto
nomii, rozrastają się w komedie rybałtowskie — jeśli dłuższe, to 
rzetelnie nudne. Obserwujemy na naszym przykładzie, jak odpo
wiednio przycięte wracają one do swojej funkcji między-aktów. Ten 
powrót do punktu wyjścia oznacza jednocześnie ich amorficzność, 
martwotę — rzeczywiście schodzą one powoli z polskiej sceny, aby 
już na nią nigdy nie wrócić.

’) Spraw ę tę problem aty zu je  J. B olte w  w ydaw nictw ie G. W ick- 
ram ’s Werke  V III, 1906 (B ibliothek des L iterar isch en  V ereins in S tutt
gart CCXLI), s . 316.

2) Na 18 w arian tów  duńskich tego m otyw u, w skazanych przez A ar- 
nego — 16 pow tarza układ podawany u nas w  m ateriałach zanotow a
nych przez S. U lanow ską w e w si Łukówcu (Zbiór w iadomośc i  do antro
pologii  k ra j owe  j, t. VIII, s. 301). Mamy tutaj do czynienia z m ężem  głu
piej żony, która go naraziła na straty, tanio sprzedając (na przykład) 
cielę. Z irytow any mąż wyrusza na poszukiw anie kobiet jeszcze g łup
szych. W ystarczy m u powiedzieć, że jest z tam tego św iata, aby napot
kana wdowa opatrzyła go bogatą przesyłką do nieba dla jej niedaw no  
zmarłego Janka. Pościg gospodarza, który odkrył oszustwo, kończy się 
bardzo pom yśln ie dla wędrującego, bo w yłudzi on jeszcze drugiego 
konia.

E. K lich zapisuje (Materiały  antropologiczno-arcl ieologiczne i etno
graficzne,  t. X I, 1910, s. 33) w  tekstach z Poręby W ielkiej spotkanie 
w ędrującego m ęża z królew ną na szosie —  ta posyła do nieba kilkaset 
reńskich i poduszkę. K olberg (Lud,  VIII, s. 220) podaje w ersję zbliżoną  
do pierwszej. C iszew ski St. (Krakowiacy,  I, s. 275, pass.) w łącza sytuacje  
znane nam z interm edium  w  dłuższe opow ieści o m iłym  W ojtku, który  
nabiera Żydów; ci w końcu decydują się utopić go, jednak W ojtek u w al
nia się i spotka w szy ich —  zapewnia, że już wraca z tam tego św iata,



2 4 0 JU LIA N  LEW ANSKI

Fabula bistoriii o Andromedzie i  Cefeuszu pojawia się w naszej 
literaturze nieczęsto, a w fermie dramatyczniej zupełnie wyjątkowo. 
Najbliższy naszemu tekstowi punkt — to Andromeda. Favola 
drammatica rappresentata in Musica alia Real Presenza delle 
M M a di Polonia e Svezia di Virgilio Puccitelli... in Vilna nella Stam- 

. peria Dell’ Academia. —i 1664 według Estreichera, co Wiiinidakie- 
wicz prostuje nu 1646. Autoir, język, zespół środków dramatycz
nych — obce są zupełnie naszemu rodzimemu teatrowi.

Znajdziemy zaledwie jeden starszy tekst, którego bohaterką 
była Andromeda. Dosłownie jeden — unikatowy, zdefektowany 
druk, obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej (Cimeliia, Qu IX. A. 12).

Na oikładzince, obejmującej 4 zaledwie uszkodzone karty, od
czytujemy notatki bibliotekarzy:
F a b u 1 a e s e e  n ii с a e

A n d r o m e d a  K r ó l e w n a  M u r z y ń s k a ?
(ti t .  d e s  id. )

Druga powtarza prawdopodobnie pozycję z  Estreichera: 
Z a p e w n e  t r e ś ć  d r a m y  
P u c c i t e l l i  V i r g
A n d r o m e d a  f a v o l a  d r  a m  m. r a p p r e s e n t a t a  En m u 
s i e  a a l i a  r e a l  p r e s e n z a

V i l n a ,  s t a m  p e r i  a a c a d e m  
1664 w 4ce 9% ark

Tekst rozpoczyna się od argumentu antykwą złożonego, prolog 
i sceny odbito frakturą.

( A l )  A R G U M E N T
KOMEDYI

Andromeda Królewna Murzyńska Cefeusza Króla ii Kassyopei 
jedyna Córka, zaręczona będąc Fiineowi, za winą Krolowey Matki 
swoiej, przodek w urodzie przed. Nimfami morskimi sobie biorącej, 
gniew na się Neptuna najwyższego morskiego Boga obaliła. Bo 
Neptun o swoje się Nimfy waiąszy, zapuścił w Murzyński Ocean
gdzie krew nym  owych Żydów bardzo źle się powodzi, zbiera w ięc dla 
nich przesyłki. Facecje estońskie są znacznie szczuplejsze, natom iast 
z przeszło stu zapisów fińskich w ybrać można rów nie szeroko rozbudo
w ane jak nasze (na przykład F 4), oraz zebrać poszczególne elem enty  
opow ieści o W dowcu i Usarzu N iebieskim : a w ięc co zawierała przesył
ka do nieba, jak dalece św iadom ie w ędrujący organizuje sytuację (czy  
przychodzi już z zamiarem nabrania rozm ówczyni, czy też dopiero 
w trakcie rozm owy w idzi, że można nabrać i skorzystać). Staranna k la
syfikacja całego m ateriału polskiego pozw oli stwierdzić, czy nasza sztu
ka teatralna została przyjęta przez facecjonistykę ludową, w jakich oko
licach i w jakich układach kom pozycyjnych w ystąpi —  pobieżne spoj
rzenie na m ateriał polski i obcy w skazuje dobitnie, że nasz tekst w y
wodzi się przecież z facecjonistyki drukowanej, a nie z kultury o prze
kazie ustnym .
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strasznego a nad Wieloryby większego Dziwa Morskiego, który 
rozbitemi okrętami morze, a brzegi trupem osypawszy, wszystko 
Murzyńskie Państwo, i szkodami i strachem napełnił. Przeciwko 
niemu Kroi Cefeus nie tylko siły ale i rady mie znajdując, udał się 
do kośoioła Amonowego, radząc się tamtecznego Boga, co by w tym 
razie począć, y odpowiedź według zwyczaju zawikłaną odimiosł w te 
słowa :

Poty [tu ów Dziw Morski będzie] trzymać pole
Aż mu swoiie wnętrzności ma kamiennym stole
Dasz w żelaznym naczyniu. Pychać to sprawiła,
Aby się zâ twą Piękną twa Naga wstydziła.
Zrozumiał żałosny Ociec, że za wyrokiem obrażonych od Kas- 

syopei Bogow, inaczej gościa ornego zbyć z Państw swych nie mógł, 
tylko Andromedę wnętrzności swoje i Corke jedyną, w naczyniu że
laznych łańcuchów do skały, jako do kamiennego stołu przykowaną, 
a na wzgardę matki z szat Królewskich obnażoną, temusz Dziwowi 
na okrutne pożarcie wydając. Ojcowski affekt w Cefeuszu, poboż
ność ku Bogom, ii miłość fcu poddanym, że piod tak ciężki wyrok 
miłą Córkę poddać kazał. Stała już w oczach smutnych rodziców 
i płaczącego ludu niewinna Andromeda do skały przykowana, 
ostatniego czekając momentu: kiedy za zarządzeniem nie do końca 
zagniewanych Bogow, Perseusz Jowiszow syn, zwalczywszy Jędze 
Gorgony i wężowłosey /Meduzy głowę, która wszystkie żywe rzeczy, 
samym na się spojrzeniem w kamienie obracała, ma znak zwycięstwa 
niosąc, wysoko nad ziemią Murzyńską skrzydłami od Bogow uży- 
czonemi leciał. Ujrzał, ulitował i zakochał Andromedę, â sprawę 
zrozumiawszy, na Dziwa' iiuż prawie z morza wychodzącego ude
rzył, о к tor ego długo się orężem kusząc, na koniec Meduzy głową, 
oczy mu zarzucił у tym w kamień obroconego pogrążył. Tak odro
dzoną Andromedę w małżeństwo uprosił a z Fiineuszem siłą o nie 
się rozprawił.

P R O L O G
Żałuią. się przed Neptunem Nimfy na Kratową Murzyńską 

o wzgardę urody swoiej. Amfitrite Bogini wnosi za nimi przyczynę 
o pomstę. Zagniewany Neptun rozkazuje Proteuszowi Dziwów mor
skich pasterzowi, aby ,z trzody swoiey co najzjadlejiszego rozdraż
niwszy w Murzyńskie morze zapędził : i  tak długo tam go miał, 
ażby mu Andromedę do skały przykowaną ociec podał. Czyni wolą 
Neptunowę Proteus, Amfitrite się cieszy, Chor się raduje: a The- 
atrum zaitym z morza obraca się w (A  2) Królewski pałac.

A K T  P I E R W ,  S Z Y
SCENA PIERW SZA

Cefeus y Kâssyoïpea Andromedę Górkę Fiineowi obiecują. Ten 
rad, Chor czeladny winszuje, a nabożnemi modlitwami iWeselnych 
Bogow wzywa.
P am iętn ik  L iterack i 16
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SCENA WTÓRA
Fil ander z strachem znać daje, że Dziiw straszny opanował 

morze, szkód naczymiił, â żadną odwagą pożyty być mie może. Ros- 
kâzuje Kroi większą potęgą nań nastąpić, ktorey wyprawie Chor 
dobrze tuszy.

SCENA TRZECIA

Pilamder jednak srogość Dźiiwa w oczach mając, większej się 
od niego klęski boi', zaczym do nieba tylko O' ratunek wzdycha.

SCENA CZWARTA

Andromedy frasobliwej pyta Ochmistrzyni', która ją wycho
wała, czemuby iej serce upadało. Ona przyczynę ma sny y wróżki 
straszne składa. Ochmistrzyni tym ją cieszy, że sen jest mâra: a od
wodząc ją dalej od melanfcoliej, przyszłe iej â fortunne przypomina 
małżeństwo, i  do wesołego ją prowadzi Dworu.

SCENA PIĄ TA

Loryn Pacholę chwali1 sobie te lata, które frasunków mie znają, 
â nadzieją w krotce przyszłego Andromedy Krolewmej wesela 
ochoty sobie ii dobrej myśli dodaje. Tykają go jednak niektóre głosy 
powiątpiające, żeby dla pojâwiionego ma morzu Dźiwa wesele to 
dojść miało. W tym postrzegszy Fineuszâ z oczu mu schodźi.

SCENA SZÓSTA

F'iineuszowii jutra Weselu swemu naznaczonego' ciężko czekać. 
Zadaje słońcu lenistwo, prosi o  pośpiech, tym czasem do Andro
medy -idzie.

SCENA SIÓDMA

Chor Czeladny Bogow prosi, aby w tej żywota ludzkiego obłu
dzie, w ktorey śmiech z  płaczem obok zawsze chodźi, łaskawe ku 
ziemi obracali oczy.

SCENA OSMA

Oromtes smutną nowinę o nieszczęsnej przeciwko Dziwowi 
wyprawie przynosi', dając znać iak ( A 3 )  wiele się krwie- ludzkiej ma 
niej wylało: Chor Bogow prosi, aby na tym przestając karaniu, uża 
leniu miejsce dali.

A K T  W T Ó R Y
SCENA PIERW SZA

Chor czeladny rano świeżą o szkodach od Dźiwa poczynionych 
wiadomość wziąwszy śluby Neptunowi czynii, prosząc aby go na 

•insze morskie przepaści odwiodł.

SCENA WTÓRA

Cefeusz żalem i smutkiem zdjęty powiada Kassyopei, że mu 
serce [z] strony Dźiwa coś srogiego czuje: przed Fineuszem iednâk 
żale i smutek swoj wesołą twarzą pokrywała.



AND RO M EDA  KRÓLEW N A  M U R Z Y Ń SK A ' 2 4 3

SCENA TRZECIA

Fineusz Cefeuszowi .i Kassyopei przypominał, że szczęśliwy 
pożądanego Wesela jego dzień przyszedł: czego wzajemnie win
szuje i błogosławi Królestwo, spoinie odchodząc, aby się do Aktu 
Weselnego gotowali. ( A4 )

SCENA CZWARTA

Aliind, Adorni i chor diszkurują, jako nie rowno wije się ży
wota ludzkiego wieniec, w który fortuna krótkie uciechy sowiłemi 
przeplata żalami, â râdoécii jedną ręką daiąc, drugą biorąc, rzeczy 
ludzkie tak przywodzi, że nłemasz szczęśliwszego nad tego, który 
mało pragnie, â mniej się spodziewa.

SCENA PIĄTA

Akast z Orestem uznawają, że ten Dźiw właśnie jest karą 
Bożą: przypominając hardość Kassyopei, urodę swoję nad piękność 
Nimf przenoszącej. Ganią zâ tym biiałogtowską płochość, a mądre • 
ich postępki z przykładu Penelopy chwalą.

SCENA SZÓSTA

Lor in przestraszony znać daije, że gorsze co godzina o Dźiwie 
nowiny Dwór pomiięszały: i  że Kroi sam w tak ciężkim râziie ra
dzić się Bogow chce, roskaizawszy już w kościele Amonowym ofiary 
gotować.

SCENA SIÓDMA

Andromeda, widząc Dtwor pomięszany i odjeżdżającego Króla, 
woła Lorina i' o przyczynę pyta. Lorin pomniąc nâ zakaz Kró
lewski wszyt(kiego przed nią tai)  ................................przy
dźiecińney prostocie przywiedziony, co wiie to prawi, przydając że 
nâ nię srogie wróżki idą. Postrzega Andromeda, że jej serce nie 
darmo źle tuszyło, ш przemyśla, jakoby odpowiedzi Boskiej w Amo
nowym kościele kryjomo wysłuchała.

SCENA OSMA

Cefeusz idąc do Amorna powiada, jak ostrym pozorne Krolow 
Korony podszyte są cierniem: i  że serdecznym oięszkośćiom wârtâ 
do Pałaców drogi zagrodzić nie może. Theatrum w kośćioł się 
obraca, do ktorego Cefeusz wchodzi.

SCENA DZIEWIĄTA

Cefeusz z Kapłamy ofiarę odprâwuje. Odpowiedź odnosi, na 
którą mdleje. Ratują go Kapłani i aby sam żal wylał samego zo- 
stawują. Cefeusz w płaczu i rożnych âffektâch zapomniawszy się, 
â z jedney strony pobożnością ku Bogom, z drugiey miłością ku 
Córce śóiśniony, broni sam nâ się dobywa.

i6
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SCENA D ZIESIĄTA

Wpada wtym Andromeda ii wysokim sercem rozważa Ojcu, że 
poczciwiej żywota położyć mie (A 5) mioże [brak końca]

Jest to oczywiście streszczenie, libretto opery, a mioże służyć 
za wzór dzisiejszym programom teatralnym. Druk staranny, 
ozdobny, niemal bezbłędny — odpowiada pięknej prozie, starannie 
rozczłonkowanym zdaniom. Przedrukowaliśmy go w całości — ma
teriały dotyczące naszego starego teatru są bardzo skąpe.

Niestety niie widać żadnych powiązań między rękopiśmienną 
epopeją a tekstem włoskiej opery. Powstały w .zupełnie odmiennych 
środowiskach kulturalnych ii socjalnych, a wspólny wątek zasadni
czy, rniit grecki, łączy te dwa zjawiska literackie w jakiejś odległej 
przeszłości. Wprawdzie niemal napewmo obie redakcje wywodzą 
się z jakichś antologii, książek szkolnych — z XVI lub XVII wie
ku — obecnie jednak -możina wskazać tylko na odległy wzór 
antyczny.

Andromedę wprowadził na scenę prawdopodobnie pierwszy raz 
Eurypides. Z zaginionej sztuki jedno zdanie chóru

C hw ieje się życie, chw ieje los za podm uchem  w iatrów

(Euriip. frg 153 Trag. Gr. Fir. Nauck, s.. 404.) można przywieść 
jedynie chyba z  szacunku dla autorstwa najstarszego ii dla przypad
kowej zbieżności z wierszami 522—525 epilogu.

Epiitoma Hygiina (Fabulae LXIV) jest zbyt krótka, aby stać się 
mogła materiałem dla literata, a treścią wprowadza nową sytuację: 
częściową winę Andromedy.

Opowieść Manitiusa (Astronomica V 535—631) w kilku 
punktach zbiega się z naszą komedią: Perseusz układa się z  rodzi
cami o rękę Andromedy, wraca w ostatniej, dramatycznej chwili, 
żywe wykrzykniieniia wyrażają współczucie dla przykutej cło skały.

W uroczych dialogach Luikiiana (Dialogi marini XIV) nimfa 
Jfiinassa w rozmowie z  Trytonem, który opowiada o smutnym losie 
potwora, wysłanego na zgubę Andromedy — porusza problem mo
ralny: „...cóż bowiem zawiniła nam dziewczyna, jeśli właśnie matka 
chełpiła siię swoją urodą“. Odpowiada to wierszom 178—9 komedii.

W księdze IV Przemian  czytamy:
...O, dixit, non istis digna catenis 

Sed quibus inter se cupidi iunguntur amantes,
Pandę requirenti nom en terraeque tuum que 
et cur vincla géras. Prius silet ilia  nec audet 
appellare virum  virgo m anibusque modestos 
cellasset vultus si non religata fuisset...

Miarą zręczności pióra naszego autora jest przetłumaczenie 
na język dramatyczny opisanego przez Owidiusza obrazu. Korzysta 
tu się z niego w wierszach 328—338 aktu III, tak jak i z targu
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0 komia — aie czyininoéoi redaktorskie wykonywa autor mięsopustnej 
komedii z talentem wzbudzającym szacunek ‘).

Epopea pro Saturnalibus ma więc genealogię tyleż świietną, co
1 zawilkłainą. Ta druga cecha jest warunkiem jej wartości: takie zja
wiska kulturalne, które mają liczne powiązania z innymi nazywamy 
żywymi.

Julian Lewański

(ACTUS 1-mus)

Cepheus Rex Aegipti :
1 Wprawdzie lekkomyślności! wszyscy przypisują

Snom znikomym dać wiarę, które pokazują 
Przyslych rzeczy postawę. Jednakże skrytośoi 
Boskich secretów tajne, które od wieczności 

5 Piszą na ludzkie sprawy, a kto im przychylny
[Zdradzą jawnie] lub przez, sen zamysł swój niemylny. 
Drugim to zawadziło, co tym pogardzali 
Boskim upominaniem, co znacznie poznali 
Troiianiie, bo Pryamus we śmie upoiminiiomy,

10 Że syn miał być przycyną ojczyźnie zgubionej,
Upadł, głośny po wszystkich kątach w późne lata;
Że sen wzgardził, więc go też królestwa utrata 
Nie minęła. Ja cudzym nieszczęściem skarany 
Muszę radzić o sobie, nomem! marami

‘) Trudno stw ierdzić z całą pew nością, czy opow ieść Owidiusza by
ła bezpośrednim  w zorem  dla ułożenia akcji kom edii. W każdym  razie 
w  księdze IV od w iersza 646 do 764 opisyw any jest podobny tok w y 
padków, jak ie obejm ują akt 3 i 4 naszej sztuki.

Jeszcze luźniej Ludwik Osiński zw iązał z w ersją m itologiczną sw o
ją Andromedę ,  w  której zaledw ie im iona w skazują na pierwowzór an
tyczny. W arto w spom nieć o tej dram ie lirycznej, napisanej zapew ne dla  
teścia (B ogusław sk iego), na zam ów ienie, pośpiesznie —  aby pokazać, jak  
dalece zgubny jest w p ływ  czynników  spoza życia literackiego na w ar
tości artystyczne utw oru.

Na karcie tytu łow ej czytam y: ANDROMEDE. / D ram e liryque en 
un A ct I R eprésenté pour la prém iere fois sur le  / THÉÂTRE NATIO
NAL / À VARSOVIE / le  14. Janvier 1807. / MUSIQUE DE JOSEPH  
ELSNER. Poniżej zaś, na środku strony: non istis digna catenis.  Ovid.  
Metam.  W reszcie ty tu ł polski (pow tarzający dokładnie układ tekstu  
francuskiego): Androm eda, Drama liryczne w iednym  A kcie z muzyką 
Józefa E lsnera, reprezentow ane na Teatrze N arodowym , w  W arszawie 
Dnia 14. stycznia 1807. —  Spis aktorów podaje nazw iska bardzo znane: 
Perseusz —  Szym anow ski, Andromeda —  D m uszewska, Polidem on  
(daw niey w ódz W oyska C efeusza) — Bogusław ski, L icetus (ied en .z  R y
cerzy T rackich) — K udlicz. Teatr w y s t aw ia  ro zwa l ing  gmachów,  w  k tó 
rych w id a ć  ś l ady  d a w n e y  okazałości .  — Z iedney s t rony część Kr ó l e w 
skiego pałacu,  z drugi ey  Świą tyn ia  — w  głębi brzeg morza.  Autor na
zwisko sw oje zataił —  dow iadujem y się o nim dopiero od W ójcickie
go. —  N astępuje teraz 10 scen dram y aż po stronę 47, drukowanych po 
francusku i po polsku, na stronie 48 (ostatniej) czytam y RECITATIVO
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15 Przestraszany. Jednakże na swym mie przestanę 
Rozumie a zatym wesoły zostanę.
Przyzować mi eo pręcej wiieszcka domowego,
Aby mi wytłomaczył rzecz sinu dzisiejszego.
Mężu Boży, któremu Boskie tajemmiicze 

20 Nie są tajne przez napój parnaskiej krymiicze,
Noc bez snu przepędziwszy mad świtaniem swemii 
Sen leniwy okrył mnie skrzydły czarnemi.
Alić mi się przyśimieło, jakoby z prawego 
Żrzemca mi wypadła oka pieszczonego.

25 Wtym się ocknę i prętko pocznę myślić sobie,
Co to jest za widzenie, cóż się też zda tobie?

Vates:
Jeślii waga jest w słowach a proroctwa moje 
Na wiiatr mie idą, mają poważanie swoje,
Widzenie królu mie jest ku wyrozumieniu 

30 Nazbyt trudne a zgoła twojemu plemieniu
[Upad sprowadzające], mie waż lekce tego 
Ani też miej za baśnie widzenia mocnego.
Przyjdzie ten czas, że córa twoja przykowana 
Do skały dziwom morskim ma paść będzie dana.

już tylko w  języku polskim. P ierw sza scena wprowadza nas in médias  
res:  F ineusz gnębi lud Andromedy, obce narzuca prawa, w ydziera ję 
zyk, cnoty, obyczaje, coraz się w iększe nieszczęścia gromadzą, trzy po
łączone jędze napastują ziem ię. Na domiar złego Neptun zażądał dla po
twora pustoszącego kraj samej Androm edy. Fineusz, który pragnie jej 
ręki, obiecuje ocalenie, łagodniejsze rządy —  jeśli tylko zostanie jego  
żoną. Andromeda, przypominająca nieco W andę, odmawia; Fineusz, za
gniew any w ysyła żołnierzy, aby w yniszczyli zuchw ały ród. W szybkim  
tem pie toczy się akcja, oczyw iście za sceną w ypadki krw aw e —  w  333 
wierszach dow iadujem y się jeszcze o tym , jak Perseusz zw alczył Gorgo
ny, jak  Fineusza obrócił w  nieczuły głaz, jak się dopytuje o Andromedę, 
zw alczyw szy potwora. Problem  sztuki przesunięty został jednak z akcji 
na pojęcia takie jak hańba niew oli, srogość obcego ucisku, wartość po
św ięcen ia  dla narodu, rozpacz niegodna jest rycerzy. W ydobyć z niej 
można kilkanaście pięknych m aksym , haseł patriotycznych: ginący na 
polu w alki zdobią się św ietnym  zaszczytem , śmiertelne w  nieśmiertelne  
zamieni l i  życie,  — w  pośr zód  kaydan niewol i  moia dusza wolna,  — Bo
gi, co tyle zb rodni  widzicie,  ocalcie honor,  lub odbierzcie życie,  etc. C ie
szy nas język, piękny, czysty, patetyczny i górnolotny, ale szlachetny. 
A  cały ten  dziw ny zbiór szum nych, choć krótkich przemówień, naiw no
ści, błędów  kom pozycyjnych, dziw acznych aluzji —  można zrozumieć 
dopiero czytając stronę ostatnią:

RECITATIVO.
Tak Polska' z losów  kolei,
Z gruzów sw oich ożyw iona  
Uyrzała cel sw oich nadziei,
W ielkiego NAPOLEONA —,

Jego tchnieniem  ow iane w strzęsły się mogiły;
N ow ym  życiem  zdum iony Rycerz z grobu w staje,
I szablą Chrobrych, którey spoczynek nie m iły  
W ydarte sobie w skazuie kraie. — etc.
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Lec eie już trać nadzieje w Boskiej opatrzności,
Bo kogo zafrasuje, tego zaś z hojności 
Utuli. Wnet takiego wzbudzi cudzoiziemca,
Który zdobycz odbiwszy, wyzwoli i jeńca.
Ten twoim zięciem będzie. Państwo odziedziczy, 
Pobliskie swe sąsiady w pokój ograniczy.

Cepheus :
A w czymże mój potomek przewinił dla Boga,
Że na mój dom od Bogów przyszła kaźń tak sroga?

Vates:
Twoja cię własna żona do tego przywiodła 
Kassyope, którą twarzy gładkość uwiodła,
Że się śmiała przenosić nad Niimphy gładkością, 
Czego się teraz wstydzi z niezmierną żałością.

Cepheus :
Gdyby temu zabierzeć a przeprosić Bogi?

Vates:
Wątpię, aby kasował Bóg swój Deoret srogi. 

Cepheus :
Nielża przecie spróbować. Wzdyć pokornej głowy 
Miecz nie siecze. I Boga skłonią iniisikie mowy.

INTERM EDIUM : Wdowiec z Usarzem Niebieskim

Wdowiec: Ehei, mój miły Boże! Toż to ubogiemu 
Wszędy piskorz, i  mnie się dzieje toż samemu.
Jeśli też to słuszna rzecz, kiedy każdy skacze, 
Dobrej myślii używa, a ja chudak płaczę.
O biednyż mój Zapuśde, lepłejby mi było 
Żony nie znać, bodaj się ani o niej śniło!
Nie darmo mi przed śmiercią moja niebosczycha 
Powiadała o biedzie, kochana Zochniicha.
O, czemużeim ja pierwej nie zaległ jej grobu,
Albo czemu nas ziemia nie zakryła obu!

Usarz: Sczęść Boże gospodarzu!
Wdowiec: Byście zdrowy byli
Usarz: Czemuś tak frasobliwy, abo cię wybili?
Wdowiec: Ej, fraskać by to była, choćby ii tak było.

Boć to u mnie nie pierwsza!
Usarz: Toć się coś trafiło

Niesczęsnego?
Widowiec: I barzo.
Usarz: Cóż przecie takiego?
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Wdowiec: Któż to może wyrazić dla żalu srogiego! 
Usarz: Toć pewnie wiilk krowę zjadł?
Wdowiec : [Co tam jednia] krowa!

Jesezeć i krowa będiziiie, byle głowa zdrowa. 
Usarz: Toś pewnie zachorował?
Wdowiec:

Chociażby i tak było! 
Usarz: Już przyszło do złego.

Diabeł ci do tego !

Wdowiec: Czego się dowiadujesz? chcęć się respondować.
Ale mii inie ipowoli, mam amarikować.

Usarz: Co ty wies, «cy ja miie wiiern, co 'dolega ciebie?
Go się dzieje ma ziemi, wszytko widać w niebie.

Wdowiec : A byłeś ty u diabła ?
Usarz: Ej, mie mów tak hardziie,

Nie waż lekce nikogo, nie imiej ludzi w wzgardzie!
Wdowiec: Jeśliś święty, gadajże co mi się przydało?
Usarz: O, to mniejsza uczynić, choć mi' po tym mało.

Pewnieć żoma umarła ze czwartku na piątek.
Wdowiec: O, daliibóg-ci to jest jakiś z nieba świątek!
Usarz: Wsak tak?
Wdowiec: Tak-ci mój Panie. Ktoś to wam powiedział,

Podobno wasza miłość kiedyś podle siedział?
Usarz: Jak blisko niebo ziemie?
Wdowiec : Bóg to raczy wiedzieć.
Usarz: To tak jakożem ja miał [tu] ima ziemi siedzieć? 

Wdowiec: Toć przecie twa mość z  nieba! Przebaczcież mi

Żem was nie uszanował. Oięskii żal ponoszę 
Po tej nieboszcze swojej.

Usarz: Toć ona wiedziała,
Żeś się barzo frasował, przeto mnie posłała,
Żebyś [już] więcej [sobie] nie frasował głowy,
Bo ona ma się dobrze, słyszy twoje mowy.

Wdowiec: Mój drogi,, powiadaj mi, kędy się dostała?
Usarz: Do nieba.
Wdowiec: Toć się ona będzie dobrze miała?
Usarz: Pewnie!
Wdowiec: A cóż tam robi'?
Usarz: Służy za dwormichę.
Wdowiec: O, Jak to Pan Bóg wejrzał na moją Zochnichę!

To tam maślankę piije, Spyrki, sobie smaży?

[proszę,
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Usarz: Ba, misek jej nie stało, bo iich zawsze warzy. 
Kazała cię też prosić na té mięsopusty
0  spyrki ii, kapłona, jeśli jaki tłusty.
Kożucha też ma ziimę będziie jej potrzeba
1 botów, bo to ona chodzi kolio nieba.

Widowiec: Ej, dobrze! Choćby mi też i sukmanę przedać. 
Robiłać ona na to, a jakoż jej mie dać!
I z grzbieta kożuch zdejmę, boso będę chodził,
Byłem tylko kochanej Zochniczce wy godził.
Mój drogi poczekajcież, pójdę, schab przynioszę, 
Kapłonów teraz mie mam, wymówcie mnie proszę.

Usarz: Wygodziłże mi teraz, prawie mnie nabawił 
Kożucha porządnego. Pan Bóg to tak sprawił,
Bo przecie mi przybyło na papiir we (dzbanek,
Ba, i  boków, bom oi tych dźwigać nie mógł sanek.

Wdowiec: Waszmość proszę, weźcież te trochę legomimy, 
A powiedzcie jej, że mi mie stało słoniny,
Waszmośoi też za pracza proszę na gorzałkę.

Usarz: O woleć, że mii dacie cokolwiek w kobiałkę!
Wdowiec: Niie mam oi nic .przy sobie, by mii kto pożyczył, 

[Waszmość] przecie przelicde.
Usarz: Nie będę ich liczył!

Wiidzę żeś dobry człowiek. Otóż na znak tego,
Żebyś pamiętał potym gościa niebieskiego,
Powiedz mi co ty myślisz, jeśli się chcesz, żenić,
A ja ciebie nauczę. Niie trzeba się lenić.

Wdowiec: Radziej-bym się ożenił gdziie blisko Krakowa, 
Kiedyby mnie to nająć chciała jaka wdowa.
Jeno zaś, żeby moja niebosozka nie przystał

Usarz: Już się ona nie wróci, gdy raz z ciała wysła.
Wdowiec: Chwała Bogu, starać też, wolęć ją tam żywić, 

Aniżelłby w domrn miała hałas czynić.
Usarz: Dam ja tobie dla szczęścia Ząb świętego Krzyża 

I warkoc świętych gromnic. U oijcza Papieża 
Nie masz takich świętości. Klęknij z ucoiwośoią,
A nie rozwieraj tego węzełka z lekkością.
Ja już idę a wy tu z Bogiem zostawajcie!

Wdowiec: Boże prowadź! Mojej się Zochniczce kłaniajcie! 
O będęż się zalecał aż do sześciu groszy,
Nie leda żonkę pojmę, bom też teraz droższy.
Nie kaizaioi mii patrzyć na te święte dziwy,
Ale wytrwać nie mogę. — Wzdyć to końskiej grzywy 
Kawalec, patrzcie jeno, a to gnat kobyli!
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Widziaie iak to [rozum] człeka niie omyli.
[Do nieba pewnie ruszył] w tak daleką drogę,
Jakoż ja tu chudziima dalej wskórać mogę!
Obymże go dogonił, dajże Parnie Boże,
Wstyd by mi [stać] na miejscu, pewnie go.....

ACTUS 2-dus

Cepheus: Próżno wkładać na Boga, w czym sarni grzeszemy, 
Sami na się przez swój grzech karanie wnosiemy, 
Nieszczęsna Kassyope przy ucrodzie twojej,
Twój grzech będzie przyczyną zguby córy mojej.
Niech przyjdzie Andromeda z pokoju srwojego, 
Przynammioj niech pożegna ojca strapionego.
Córo moja, przy której podpora starości 
Zostawała, już próżno przy twojej młodości.
Płonne niechaj nadzieje! Nie wiesz oiesczęśliwa,
Do czego cię przywiodła matka sławy chciwa!

Amimon: Jowisz Bóg wszytkowładny, sędzia sprawiedliwy, 
Który braku nie patrza ani darów chciwy,
Przysłał mnie tu z niebieskich pokojów do ciebie,
Aby(m) Dekret wykonał napisany w  niebie.
Przywiodła go do tego krwie Boskiej pogarda,
Którą śmiała wyrządzić Kassyoipe harda,
Bowiem nazbyt (już) w swojej ufała urodzie,
Wizgardzając wszystkie iniimphy, które rządzą w wodzie. 
Sucho się to nie otrze. Na jej większą hańbę 
Wi twych oczach Andromeda wnet poniesie gańbę.

Cepheus: Cóż winna Andromeda, że Matka zgrzeszyła?
Więc ona będzie cudze postępki płaciła?

Amimon: Zapłaci i  sowicie!
Cepheus: Pełne krzywdy prawa!
Ammon: Ta jest boskich, przedwiecznych wyroków ustawa. 

Przystąpże sam Wulkanie, kończ boskie wyroki!
Będzie to wszytko głośno jako świat szeroki.
Przypnij ręce do skały, a w żelaznym pęcie
Niech 'będzie dziwom morskim ta 'dziewka na wstręcie.

Andromeda: A takżem ja to [właśnie] niefortunna była 
I w czymżem tak daiecze sczęściu przewiniła?
Lepiej było w domu się królewskim niie rodzić,
Niżeli1 na śmierć sczęśoia srogiego przychodzić!

Vulcanus: Nie tym cii to tęgo zbić! Będzie wnet coś więcej!
Daj sam rękę, daj drogą! Niech robię co prędzej.
Niie wiesz, że to Ndobe także skamieniała 
Przez swą dumę? Hardą myśl nowa ikaźń potkała!
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Andromeda : A jam oo przewiniła?
Vulcanus: Ale matka twoja

Zaszkodziła mieszkańcom złotego pokoja!
Cepheus: Próżno człowiek co myśli przeciw boskiej woli! 

Raczej przyjdzie zamilczeć, choioiaij też co boli. 
Żegnam oig córo moja, bo niesczęścia twego 
Dalej cierpieć nie mogę od żalu srogiego!...

INTERM EDIUM : Satirii cum Bacho

Cantus Satiroirum: Bachus prawdziwy Bóg wesołości 
Nigdy nie znając mrozu starości,
Wesoło, wesoło dni swe prowadzi,
Kupido z swą matką służą mu radzi !
Winnice jemu gwoli zradizają 
I pracowite pszczoły miód dają.

Bachus: Drużyno moja wierna, wy leśni Faunowie! 
Przyzmaaie mi to sami, jeżeli Bogowie 
Inszy mają nade mimie, mój ociec właściwy 
Jupiiter! Jeśli ma co aby zazdrośliwy 
Mercurius. Jeśli dim kadzidłem zakurzą —
Orni z wielkiej radości grunty morskie burzą!
Mnie wszytek świat hołduje i uroczystości 
Ziemia zmilczeć nie może! Każdy z  wesołości 
Bachusa imię sławi'. Wina smakowite 
Na mą cześć rozlewają i  zwierzymy syte.
A wesołe koła dla mnie piękna młodzi 
W kwiat głowę opasawszy, pięknym tańczem chodzi. 
Pomnóżcie dobrej myśli, wesoło krzykajcie!
Ej! Oj! Swych zwycajinych skoków ponawiajcie!

Grasant: Kto tu krzyka?! Bodaj go haniebnie zabito!
Bachus: Bóg Bachus! Wolno mu to! Wsak to nie zakryto 

Przed wszystkimi!
Grasant: A któż mu tej pozwolił wolności?
Bachus: Sam sobie. Bo jest Panem wina i  młodości,
Grasant: A tyś to Bache miły! Dobrze żeś powiedział. 

Będziesz, też Parnie Boże kiedyś nierad siedział !
Bachus: A to czemu? Wdęcby to miało przyść do tego, 

Abyście ważyć mieli lekce Boga swego?
Wzdyoiem jä to domowej sprawca wesołości:,
Dla którego za nic są dostatki młodości.

Grasant: Prawdać-to, lec uiezawsze. Już też nazbyt tego 
Odprzysiągłby się drugi zachowania twego.
Wskóra na pieprz ktoć służy! Wysłuży na sobie!
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To potym bryndzę bije, w  garść dmie, gwoli tobie.
Nie wierzyłbym był temu, alern doznał tego,

. Ledwiem przy duszy został, jak [syn ojca] złego.
Bachus: Miiiły syniu, za pilcie nikogo iniie biją!

240 Żeby zawsze dosiadał, kiedy drudzy piją!
Wzdyć to swawolne 'rzeczy.

Grasant : Aleś ty rozkazał,
Aby się żaden trzeźwy w twe dni nie pokazał!

Bachus: Jam to z wami żartował!
245 Grasant: Nie ujdąc te żarty!

Wnet tu zbędziesz czupryny!
Bachus: Wzdyć ja nie gram w karty!
Grasant: Żeć nie widać 'drużyny!
Bachus: GL, to każdy taki1

250 Czuwa na ludzką szkodę, jiak ty ledajaki!
Grasant: A cóżem cdi uczynił? Dopiero imam wolą.

Skoro przyjdzie Trzepatkos, wnet cię tu ogolą! 
Trzepałikiois: A co to Krzakielmis/iu? O co się turbujesz? 
Grasant: Dawno ja na cię wołam! Ty tego nie cujesz? 
Trzepałkos: Otom siię tam zabawił kęs na polityce —

Abo cię tu napadli jacy piijaniiicze?
Grasant: Mam zwierza.
Trzepałkos: A któż to jest?
Grasant: • Bachusa tłustego!

Dawnoć go było trzeba do braku naszego!
Bachus: A cóż wann było po nim?
Grasant: Dowiesz się brzuchacu!

Miasto wesołych pieśni będzie więcej placu!
Bachus: A także się to godzi szanować starszego?

Prędkoście zapomnieli1 dobrodziejstwa mego!
Trzepałkos: Dawajże dobrodzieja, co urzyna mieski!

Za on ci to twój bankiet, za  woskowe łyski.
Wiesz jakoś nas częstował malowanym stołem,
A łyskiiś dał woskowe, posadziwszy kołem,

270 Potrawy malowane!
Grasant: A my się chowali

Na twój bankiet, czasem więc dwa dni nie jadały 
Ale to jescze mniejsza, bo to dworska stukai,
Kiedy jeden drugiego subtelnie osuka.

275 Trzepałkos: Ale to takich biją.
Grasant: To mabairziej boli,

Że mięsopust tak krótki przeciw naszej woli.
Kiedy Pan Bog zaradził dostatkiem wszytkiego,
To on na złość ukrócił kiermaszu naszego!

260

265
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Trzepałkos : A taik rok, kiedy był ścisk między ludźmi srogi, 
Chleba niie diostaiwało, bo był bairzio drogi,
To jego Diablii) trzęśli!

Bachus: A! To was obchodzi !
Miłe dziatki, wszakże warn pościć się nagrodzi.

Grasamt: Toć pewnie nie pomoże! Co z  mim czynić mamy? 
Trzepałkos: Żydzii pościć niie będą, ma zastaw go damy. 
Grasamt: A cóż to złego żywić, co chleb darmo pszuje?

Choćbyśmy go wybili, tego mie poczuje.
Bachus: Dzieci! Bójcie się Boga!
Trzepałkos: Zwiążmy mu wprzód ręce,

A ja mu, że co powie, palec w kuirek skiręczę.
Grasanit: Jeszcze nie tak, ale go wypatrosyć trizeba,

Żeby [w] poście już więcej mie śmiał psiować chleba. 
Trzepałkos: Dajino ano powroza!
Grasant: Nie mam !
Trzepałkos: Dajże pasa!

Wnet się strachu nabierze ten chudsziucbny basa!
Bachus: Ej dziatki! Dajcie pokój! Będzie wam żal tego! 
Grasant: Wjiiąż moano! Niie przeciw się mowie funda tego! 

Przewróć-że go! Daj noża! — Nóż się go jąć niie chce. 
Pewno ma charaktery. Jenioć go to łechce.

Trzepałkos: O, rzmiej jemo porządnie! Jeśli) ty niie możesz, 
Daj jeno mimie!

Grasamt: To widzisiz, że ii ty mie możesz!
A cóż z mim będzłieim czynić?

Trzepałkos: Wnet nam tu iintraty
Przybędzie; jako widzę, że ten czerewaty 
Ma doisyć sadła w sobie. Kat go mam zapłaci.
My się niiim mie paskudźmy, on na tym nie straci!

Grasamt: Bardzo dobrze! Weźmyż go.
Trzepałkos: Niech iidzie przed nami

Podprowadziłem cię pięknie z [zjętymi rękami]
Bachus: Jeśliim się ja spodziewał 'przyjść kiedy do tego 

Na me podeszłe lata!
Grasamt: Będzieć więcej tego!

ACTUS 3-tiius

Perseus: Zwiedziwszy kąty świata ii pieniste morze,
Kędy gasną wieczorne, ranne wstają zorze,
Przybyłem w Hesperii do dworu sławnego 
Atlasa, który w sadzie stróża przezacnego
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320 Postawił dla obrony przystępu wolnego,
Aby simać 'kto nie zerwał tam jabłka złotego.
Prosiłem o nocleg. On się obawiając
Złamać boskiej przestrogi, odmówił wzbraniając.
(Wzgardził mną, łubom się mu i dom swój sipowiedział.

325 Wiięoże też w kamień stanął, aby setny wiedział
Jako szanować gośoia. — Widzę, że te kraje 
Układniejsze i, niosą msze obyczaje.
— Kto narzeka? Dźwięk słyszę pęta żelaznego!
Czy tu gdzie przykowano zbiega walecznego ?

330 Głos słyszę biiałogłowski, ale nie wiiem pewnie
Kędy jest i dlaczego narzeka tak rzewnie?
— Śliczna panno, a ciebie kto o te przyprawił 
Tak sromotne więzienie? Kto wstydu nabawił?
Powiedz imię, ktoś ty jest i  dom ojca twego!

335 Twarz sama pokazuje, że[ś] coś niepoidłego.
Andromeda: Nie dopuszcza płacz mówić, nie da żal serdeczny 

Wypowiedzieć przypadku. /Morze go wstyd wieczny. 
Perseus: Nie wstydź się! Ja wspomniawszy sam na swoje

[szkody
Zarównie wyrozumiem wszelakie przygody.

340 Andromeda: Jestem riesczęsna z  domu króla Aegipskiego, 
Który jest panem ziemie i portu morskiego.

Perseus: A czemuż tak prze Boga przyszłaś o tę wzgardę? 
Andromeda: Nie jam winna, lecz słowa macierzyńskie harde! 
Perseus: A długoż jescze będziesz w tej nieznośnej męce?

345 Andromeda: Dokąd sroga bestya krwie mej nie nalepce.
Perseus: Więc to będzie pastwiskiem dziwom morskim ciało? 
Andromeda: Będzie i  bodaj-by się dawno było stało!
Perseus: O, krzywdy pełne prawa i wyroki boskie!

Jeśli dziewka królewska ma straszydła morskie 
350 Zarobiła,, nie raczej na złote pokoje,

W których więc spoczywają zgodnych serca dwoje.
A len ie trać nadzieje panno urodziwa!
Nie zaraz okręt tonie, lubo go okrywa 
Zmięszama z  piaskiem fala. Powetujesz swego!

355 Andromeda: Trudno przełamać wota Jowisza srogiego!
Perseus: Przynajmniej da na zamiar, że się kto obierze 

Zastąpić twoje gardło.
Andromeda: Trudno-by w tej mierze

W ymieść przyjaciela!
360 Perseus: Wlnet się ja odważę

I wszytkie dziwy morskie i strachy porażę!
Tylko mi spowiedź imię d dom ojca twego,
Ja też poniekąd sięgam domu królewskiego.
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Andromeda : Jestem j a Andromedai, a rodziców moiiich 
Sławmy dom jest po ziiemiaeh Egeryoinowych.

Perseus: Pamino bądź dobrej myśli, bo, by wszytikie siły, 
Wiietrzme i morskie oraz na miniie się zmówiły,
Nie odmienię statecznej żadną miarą woli,
A ja si? muszę wrychle stawić tobie gwoli.
Idę w dom twych rodziców ! Ty bądź pewna tego,
Że wkrótce poznasz affekt sługi powolnego.

Andromeda: I ty będziesz miał ze mnie sługę dożywotną, 
Jeżeli ze mimie złożysiz tę łiańbę sromotną.

Perseus: Ty więc sama mie wzgardzaj! Często białogłowa, 
Choć przyrzecze a przecie z wiatrem idą słowa.

Andromeda: Niesłuszma-by to była. Idź w dobrą godzinę, 
A bywaj póki z  prędką wodą mie upłynę.

INTERM EDIUM : Grzaś

Grzaś: Pobił Maciek swoją żonę,
Uwinon jej mogi) w słomę.
Pobił, posiek, pobisował,
Бо jej dawno obiecował!

Niesczęsna moja dola, opłakane lata,
Cóż też po mnie ma świecie, kiegoż pocmę kata?
Że się mmie też to Pain Bóg w niczym mie poradził, 
Gdziie[by]m się miiał urodzić, pewniebym nie wadził 
Wiele miejsca za piecem, w niebie siedząc sobie.
A ma ziemi mie mam miie, chociaż niic mie robię.
Jesicze unii się koniecznie ociec żenić każe,
Ustawmie na mniie magli a ja ledwo łażę.
Wszytko mii każe ciskać po dziewkach oczyma,
A dotychczas jus oczy żadna owca miie ma.
Kiedy mam iść do karczmy, to nabiorę oczy 
Jaką taką zapaskę, aż oko odskoczy.
Nieraz mi się też drągiem po lędźwiach dostało,
Jaki taki mnie bił aż kijów Ijuż] nie stało.

Ooiec: Grzysłu, czegóż, czemu to owce mie siadają? 
[Tylko się wciąż] po kątach do kupy zbiegają,
A jakby miie widziały?

Grzaś: I tyś oślep nano,
Muszą miie widzieć, kiedy oczy im wybrano.

Ociec: A cóż im to?
Grzaś: Otom ja im powyłupówał,

Kiedym miał iść do karczmy, tom sobie machował, 
Tam zaś ciskał po dziewkach.
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405 Ociec: Ces zrobił z -owcami?
Grzaś: Wfzdyć-eś mi kazał ciskać po- dziewkach oczami! 
Ociec: Czasie Pański1! Patrzcieno, jak to ztoidiziej głupi! 
Grzaś: Głupi? Daj jeno i ty, jeślić niie wy łupił 
Ociec: śmiiał-żebyś się na oijca zamierzyć własnego!

410 Grzaś: Niie śmiałbym, ale biłbym tak jako drugiego 
Ociec: Mówże z  niim dalej. Więcej cóż po tobie w domu! 
Grzaś: Cóż ma być?
Ociec: Oto się ty niie przydas nikomu!
G rzaś : Cóż mam przydać? Dosyć-oi i sam inędizę klepię.

415 Ociec, masz-eś to bydło chodzi, hań po rzepie!
Ociec: Gdzieś tu rzepa? Wlzdyć to tu ludzie siedzą, widzisz? 

Juz też to sobiie ze ranie w żywe oczy szydzisz!
Ponoś to ty w łeb zasedł!

Grzaś: A jakoż tam chodzą?
420 Albo tez to się we łbie ludzie płoty grodzą?

A jakże się tam zmieści?
Ociec: Skoda z tiobą gadać,

Karakatarye morzą, pójdź-że, będziem śniadać.
Grzaś: A któż będzie za mnie jadł?

425 Ociec: Wzdyć masz zęby z sobą!

435

445

Widizę sprawy jak baczysz, pocoineś dworować.
G r z a ś : .......................................Ba, pójdę wojować.
Ociec: A koń kędy, słyszałeś?
Grzaś: U szewcza, mój panie,

A wiem, że go Lza] wierdunk i taniej dostanie.
Jest to tam nzecz wspaniała, gdy chodził w ogrodzie,
Z miejsca się ledwie ruszy, niie kwiczy, nie bodzie. 
Zębów o zakład nie ma, pochadza statecznie,
Każdy się może na nim osiedzieć bezpiecznie.

Ociec: Idźże byś chciał do diabła, kiedy nie chcesz słuchać! 
Grzaś: Pojadę ja sobie na nim żonki do Włoch szukać. 

Gdyby mi się był trafił gdzie podjezdek jaki,
Zapłaczę go choćby był jak u szewca taki.
— Drogi to koń sąsiedzie? Ale coś starego?

Cygan: Lepszyć też taki panie, niiźli co płochego.
Nie utrzęsie człowieka, gdy na nim pojedzie.

Grzaś: Cóż chcesz za tego konia mój miły sąsiedzie? 
Cygan: Trzy szóstaki Waszmość dasz mój łaskawy panie!

Słowem orta, a jeszcze na liitkup zostanie.
Grzaś: Dam ci zań ze dwa złote.
Cygan: Więcej przecie stoi!



A ND RO M EDA  KRÓLEW NA M URZYŃSKA 2 5 7

Grzaś : Stoić on pono dobrze, jeno się mnie boi.
A to mu co na oczy? Podobno nie widzi?

450 Patrza jako przeze mgłę. Toć się to mnie wstydzi!
Przetooiem nieboraczek, wszytko w ziemię patrzy! 
Wiierę-ć mi' się podobał, wiierę że miną .zatirzy.

Cygan: Widziałby ten koń dobrze, by miiał okulary.
Grzaś: Ucieszę mu grabowe, choćby ze trzy pary.

455 A jakoż mu na imię, jakoż go zowiiede?
Cygan: Żaden nie ma nazwiska co ich jest na świecie. 
Grzaś: [A] jakoż go przywołać gdy daleko będzie?
Cygan: W uzdę koniia łapają jako żywo wszędzie!
Grzaś: A wzdyć to moja matka ma swoje dwie 'krowie,

46° Przecie każdą inacej swym imieniem zowie!
Cygan : Dziwuję się mój panie z waszą głupią mową,

Insza krowa, iiniszy wół, koń nie będzie krową.
Grzaś: Bierz pieniądze za tego kobylego syna,

Ale jeśli kaleka to iniie moja wina!
465 Cygan: Ślubuję ja wam, że ten koń cnotliwy

Chocia trochę kradziony a przecie wstydliwy 
Grzaś: A miożes go skostować?
Cygan: [Jak chcejcie koniecznie —

Patrzcie jak postępuje pode mną statecznie!
470 Grzaś: Ba, ale nie wiem, jeśli się ze mną nie powali — 

[Owóżjci się wywrócił! Diabli mi go dali1!
A wstańże! Muszę ja to, widzę, wodzić ciebie,
Muszę cię pielęgnować barzi niźli siebie.
Trzeba mu na stłuczenie kupić [z] kęs olbrotu,

475 Abo mu doctor jaki da proszek dla potu.

ACTUS 4-tus

Cepheus: Jescze cię widzę córko, a ty niesczęśliwa 
Na większą żałość moję, nad wolę swą żywa!
Czemu z gniewu — bom winien, abo więc z litości 
Nie konacie Bogowie mej biednej starości?

Perseus: Przejeżdżając trafunkiiem Hesperyjskie włości 
Stawiłem się na pałac twej królewskiej Mości,
Nie własna ma potrzeba, lecz ulitowanie 
Twej własnej krwie ii wzgarda [twoja, Mości Panie].
Nie przeniosłem na sobie affectem [ruszony],
Aby córka królewska Hydrze zajuszonej 
Miała przypaść na pokarm. Na tom się odważył,
Abym lubo sam zginę — dziiw morski poraził!
A jeśli się powiedzie, aby moja była —
I mnie córka królewska Danae zrodziła.

P am ię tn ik  L ite rac k i

480

485
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Cef eus: Ktośkołwiiek jest, luboé tu przyszedł nieznajomy 
Na me włości!, jednakże zaicniiie urodzony,
0  słuszną iminiie rzecz prosisz, odmówić niie mogę!
1 owszem, Bóg mii cię dał ma tak wielką trwogę.
........................... więc dobrze, jeślić się powiedzie
W twym zamyśle, pewnie cię żaden niie posiędzie.
[Za ziięciu] ciebie uznam, posagu większego 
Przyczynię d dam za nią pół królestwa mego.

Furia l-ma: Gotuj się Andromedo, już przyślą godzina, 
Aby się nagrodziła macierzyńska wina!

Furia 2-da: Gotuj się, już ci więcej śmierć się nie odwlecze!

Perseus: Nie bój się! Niech się jak chce ta bestya jeży.
Które Pluto w podziemnych lochach [jędze parzy], 

Andromeda: Użałuj się ktośli [jest] dziewki niiesczęśliwej! 
Ojcze mój, dobrodzieju! Nie widzisz zjadliwej 
Gadziny, która prostym pędem do mnie bieży? 

Perseus: Nie bój się! Niech się jak chce ta'bestya jeży.
Ja w tym, żeć nie będzie nic, wnet żelaza tego 
Dozna, ani1 pożyje połowu smacznego!
— Zdymże teraz okowy a piesozone ręce 
Pierścieni godne złotych niech [odpoczną] w męce.

Cepheus: O, Bogowie, wam dzięika iii toibiiie Miłości,
Któraś takiego zięciu posłała w me włośai!
Twoja jest Andromeda ii koronę moję 
Wraz z  nią [ci] offdiaruję i królestwo swoje..
Zdejm ten żelazny serdak a w jedwabne szaty 
Odziej swe godne ciało d bisiur bogaty.
Teraz wesoło brzmiące strony poruszajcie,
Wszyścd Perseuszowi gwoli cnemu grajcie!

EPILOG

Perseus z Andromedą ręce sobie dali 
Służyć szczerze do śmierci. Tu Waszmość uznali 
W potrzebie przyjaciela. Tu sczęścia srogiego 
Wydała się niestałość rodu królewskiego.
Pusty podczas i kiedy blask pochlebny bije 
Wtenczas w y n io s łe .......................................
— Już się na przenosiny z swym dworem gotują, 
Waszmościom za ochotę uprzejmie dziękują.
— Perseus na zalotach utracił po troszę,
Na nowe gospodarstwo ja od niego proszę!

ET HIC FINIS.


