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Tadeusz Zieliński (1859-1944)
— jeden z najwybitniejszych eu
ropejskich filologów klasycz
nych. Wybitny uczony, erudyta,
myśliciel. Profesor uniwersyte
tów w Petersburgu i Warszawie;
doktor honoris causa i współ
pracownik wielu uczelni zagra
nicznych. Wśród kilkuset prac
jego autorstwa czterotomowy
cykl „Świat antyczny” zajmuje
miejsce wyjątkowe.

„...gdybym miał radzić, to dałbym
pierwszą część (,,Starożytność
bajeczna”) do przeczytania dzie
ciom od łat dziesięciu (...). Oczy
wiście je st to tylko dolna granica
wieku; nie jestem na tyle skrom
ny, żeby odradzać czytanie moich
szkiców ludziom zupełnie doros
łym, a nawet fachowcom. Proszę
zwłaszcza tych ostatnich o łas
kawe przewertowanie „Starożyt
ności bajecznej”: będą zdziwieni
widząc, ja k inaczej wyglądają
w moim ujęciu znane im mity
w porównaniu z ich ujęciem w in
nych mitologiach (...) ”
Tadeusz Zieliński
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K A D M O S I H A R M O N IA

Z y ł niegdyś w dalekiej Fenicji potężny król, imieniem Agenor;
miał on trzech synów i piękną córkę, Europę. Zdarzyło się pew
nego razu, że królewna z towarzyszkami bawiła się na łące nad
morzem. Pora była wiosenna, łąka była upstrzona najprzeróżniej
szymi kwiatami. Nagle dziewczęta widzą, że zbliża się do nich
byk — biały, śliczny. Z początku się przestraszyły: a nuż je ubo
dzie! Lecz ten ani myślał bóść; patrzył na nie łagodnie, machał
ogonem i raz po raz przysiadał.
— Patrzcie — powiedziała jedna z dziewcząt — zdawałoby się,
że nas zaprasza, żeby usiąść i przejechać się na nim.
— A czemuż by nie usiąść? — odparła Europa.
— Więc siadaj, jeśliś taka śmiała!
Królewnę ogarnął jakiś niepokój, ale wstydziła już się cofnąć;
siadła więc, chwytając się rogów. Byk jakby tego tylko chciał; poniósł
ją po brzegu, tak powoli i ostrożnie, że cały jej strach minął. Niesie
ją to tu, to tam, to w tył, to w przód, ale niepostrzeżenie zbliża się
coraz bardziej do morza; śmieją się dziewczęta, śmieje się królewna.
Nagle, jak się nie rzuci z nią do morza — krzyknęła królewna,
krzyknęły dziewczęta, lecz było już za późno: byk płynie, dziewczyna
przyciska się doń, żeby nie upaść i ciągle, ciągle krzyczy. Lecz nikt
już nie mógł jej pomóc. Dziewczęta patrzyły z płaczem, aż zniknął
wśród fal; potem, zbolałe i przygnębione, wróciły do pałacu.
Dokąd ją zaniósł, dowiecie się z innego opowiadania (29); król
zaś, dowiedziawszy się o porwaniu córki, wezwał do siebie najstarszego
syna, Kadma i rzekł doń:
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— Weź okręt i towarzyszy i jedź za morze szukać siostry; skoro
ją znajdziesz, zostaniesz moim następcą; ale bez siostry nie wracaj:
nie masz dla ciebie w Fenicji ni tronu, ni życia!
Kadm os zebrał towarzyszy, siadł na okręt i puścił się w wędrówkę
po szerokim świecie. Płynie wzdłuż Syrii, Azji Mniejszej, wśród wysp
Archipelagu, wszędzie pyta o siostrę — lecz wszystko na próżno.
Wreszcie wylądował w Grecji. Tu mu powiedziano:
— W środku naszego kraju jest wysoka góra, nazywa się Parnas.
W górze tej od strony morza jest głęboka rozpadlina; mieszka tam
olbrzymi, wieszczy smok, Pyton. I rozpadlina, i smok należą do samej
wielkiej Matki-Ziemi. Zbliż się do rozpadliny, nie lękając się smoka;
zapytaj głośno, gdzie jest twoja siostra. Jeśli ci jest przeznaczone to
wiedzieć, tu tylko się dowiesz.
Tak też i królewicz zrobił; lecz zamiast odpowiedzi w sprawie
siostry usłyszał, co następuje:
— Kiedy spotkasz jałówkę, idź za nią; gdzie się ona położy, tam
i ty zostań.
Kadm os się obejrzał, a jałów ka już stoi, jak gdyby na niego
czekała. Poszedł więc za nią, a za nim towarzysze. Szli tak długo;
wreszcie jałów ka się położyła. „N o i cóż — myśli Kadm os — do
domu i tak wrócić nie mogę; niech przepadnie mój okręt, niech
przepadnie mój tron; po prostu zostanę tutaj. K raina jest dobra,
urodzajna; widzę też wzgórze, gdzie się można obwarować” . Mówi
więc towarzyszom, że wypadnie im tu zostać, i posyła kilku na
poszukiwanie wody do picia.
Idą więc towarzysze rozglądają się dokoła, gdzie by tu znaleźć
czystej, bieżącej wody; bo w upalnej Grecji jest to wielka rzadkość.
Nagle widzą głęboką pieczarę; płynie z niej wyborna woda źródlana.
Nie wiedzieli jednak, że w pieczarze tej mieszkał potworny smok
ziejący ogniem; zaledwie się zbliżyli, gdy ten wypadł, jednego pożarł,
innego spalił ogniem, innego zabił uderzeniem ogona — żadnego nie
pozostawił przy życiu.
Kadm os czeka i czeka, wreszcie posyła drugie grono; lecz i ci nie
wrócili. Posyła trzecie i ostatnie; lecz i ci przepadli bez wieści.
Postanowił więc wyruszyć sam, już nie po wodę, tylko po towarzyszy.
Idzie w tym samym kierunku; nagle słyszy, że ktoś go woła po imieniu.
10
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Cóż to za dziw? Patrzy — pod drzewem stoi piękne dziewczę.
Zapewne jest to nimfa tutejsza, myśli. Podnosi więc praw ą rękę na
powitanie:
— Bądź mi miłościwa, potężna władczyni! Czemu mnie wołasz?
Nie była to jednak nimfa, tylko sama Pallas A tena, ukochana
córa Zeusa, najwyższego boga, władcy niebios. Przywoławszy króle
wicza, opowiedziała mu o losie towarzyszy oraz nauczyła go, jak
sam powinien postąpić; młodzieniec postanow ił usłuchać jej we
wszystkim.
Smok, poczuwszy nową zdobycz, natychm iast wypełzł z pieczary.
Nie udało mu się jednak zdobyć jej tak łatwo: K adm os był silny
i uzbrojony, a co ważniejsza, uprzedzony. Stoczył więc walkę ze
smokiem i zadał mu włócznią śmiertelną ranę; smok, wijąc się
w kurczach, wpełzł znowu do swej pieczary. K adm os poszedł za nim.
Strasznie tam było: zdawało się, że z głębin rozlegają się czyjeś
westchnienia, że coś złotego błyska pod paszczą potw ora. Lecz
K adm os dokładnie spełnił polecenie bogini: nie zwracając na razie
uwagi ani na jedno, ani na drugie, wyłamał przede wszystkim smokowi
zęby i wrócił na łąkę przed pieczarę.
W ybrawszy odpowiednie miejsce, zrobił włócznią parę bruzd
w miękkim gruncie i wrzucił zęby smoka. W krótce ziemia zaczęła
podnosić się i wzdymać — i powoli, powoli z powstałych w ten sposób
wzgórków wyrósł hufiec groźnych rycerzy zakutych w spiżowe zbroje.
Skoro wojownicy dosięgli już nogami powierzchni ziemi, poczęli
rozglądać się dookoła ze zdziwieniem, dopóki wzrok ich nie padł na
Kadm a, który śledził wszystko z uwagą. Spostrzegłszy go, wojownicy
rzucili się na niego wszyscy, jak jeden mąż; lecz Kadm os, który czekał
na tę chwilę, zręcznie rzucił w środek tłum u ciężki kamień, uprzednio
przydźwignięty. Kamień ugodził w głowę jednego z wojowników; ten
myśląc, że uderzył go sąsiad, powalił go cięciem miecza. Za zabitym
ujął się trzeci i zaczęła się ogólna walka; o Kadmie zapom niano. Jeden
padał z rąk drugiego, aż wreszcie zostało ich tylko pięciu. K adm os
krzyknął wówczas:
— Zam iast walczyć jedni z drugimi, bądźmy towarzyszami!
M atka-Ziem ia kazała mi tu się osiedlić; wy, synowie M atki-Ziemi,
pomóżcie mi!
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Rycerze się zgodzili; uścisnęli sobie nawzajem prawice i po
stanowili zwołać mieszkańców najbliższych okolic i założyć miasto
na wzgórzu.
Teraz, zapewniwszy sobie pomoc nowych towarzyszy, Kadmos
wrócił do pieczary smoka; przeskoczywszy przez martwe jego ciało,
skierował się do samej głębi. Tam w półm roku siedziała i zalewała
się łzami dziewica nieopisanej piękności. Ujrzawszy K adm a, zerwała
się na nogi:
— Ktoś ty, rycerzu, coś mnie uwolnił spod władzy smoka?
K adm os wymienił swe imię i zapytał:
— A kimże ty jesteś, dziewico?
— Jestem nieśmiertelną boginią; ojcem moim jest Ares, bóg
wojny i sporów, m atką zaś A frodyta, bogini piękna i miłości; zwą
mnie H a r m o n i ą .
— Jam człowiek śmiertelny — rzekł Kadmos — lecz jeśli to
prawda, żem cię wyzwolił, bądź moją żoną!
— Małżeństwo moje zależy od rodziców — rzekła dziewczyna —
pozwól mi wrócić do nich.
Wyszli więc razem z pieczary. Przechodząc obok smoka Kadmos
znów zauważył coś złotego, lśniącego pod jego paszczą; lecz nie
odważył się zapytać o to Harmonii.
Nie zdążyli wyjść z pieczary, gdy stał się nowy cud, większy od
wszystkich cudów. Rozwarł się firmam ent niebieski, olbrzymie
schody dosięgły ziemi, i zaczęli po niej zstępować niebianie. Na
przedzie Zeus z Herą, swą boską małżonką; za nimi brat ich
Posejdon, władca morza, z Amfltrytą; Demeter, bogini urodzajów,
z córką swą Korą; Hefajstos, zręczny bóg-kowal, Pallas Atena
i wielu innych; wszyscy otaczali Aresa i Afrodytę, rodziców wy
zwolonej Harmonii.
— Chwała ci, Kadmie! — rzekł Zeus. — Swym dzielnym czynem
zdobyłeś sobie najpiękniejszą w świecie narzeczoną; wszyscyśmy
przyszli wyprawić ci wesele.
W oka mgnieniu zjawiły się stoły, pokryte najcudowniejszymi
potrawami; zaproszono również pięciu rycerzy, którzy ocaleli w b ra
tobójczej walce. Dziewięć Muz, bogiń pieśni, i trzy Charyty, boginie
wdzięku, odśpiewały szczęśliwej parze pieśń weselną; wesoło odbyły
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się gody, a w końcu wszyscy odprowadzili młodych do kom naty,
którą im wzniósł Hefajstos.
K adm os założył na szczycie wzgórza miasto i nazwał je Kadmeą;
kraj zaś otrzymał nazwę Beocji, od krowy, za którą szedł rycerz (po
grecku bus). Żyli z H arm onią w miłości i zgodzie i mieli cztery córki:
Semele, Agaue, A utonoe i Ino oraz syna Polidora. Towarzysze jego
ożenili się z miejscowymi nimfami i także zostali ojcami rodzin;
potom ków ich nazywano „spartam i” , co znaczy „posiani” . I wszyscy
byliby szczęśliwi do końca, gdyby nie złoto, którego blask ujrzał
K adm os pod paszczą smoka.

2
D IO N IZ O S

]V Iinęło około dwudziestu lat; i oto pewnego razu Kadmos, roz
ważając z żoną wspomnienia przeszłości, opowiedział jej o owej
dziwnej rzeczy, którą widział niegdyś pod paszczą smoka. Złoto było
wówczas jeszcze nieznane ludziom i H arm onia natychmiast zażądała,
aby mąż jej to przyniósł.
Po wielu latach Kadm os udał się znowu do zaniedbanej pieczary.
Przypomniał mu się żywo ów dzień, gdy on po raz pierwszy ją
odwiedził — dzień, który położył podwaliny pod jego szczęście.
Zbliżył się do drzewa, pod którym wówczas siedziała dobra nimfa.
Lecz cóż to? Ona znów tu siedzi i znów go woła, lecz jakimś smutnym,
stroskanym głosem:
— W racaj, Kadmie! — mówi do niego. — Nie chodź do pieczary
smoka, nie żądaj jego złota! N a cóż ci ono? M atka-Ziemia jest dla
was dobra, rodzi wam wszystkie potrzebne płody i owoce. Lecz złoto
ukryła dla siebie i zazdrośnie go strzeże w swej tajemnej głębi.
Pozostaw ten skarb smokowi, potom kowi Ziemi: przeklęty jego
ostatnim tchnieniem, wniesie on nieszczęście do twego domu.
Kadm os się zastanowił: był już gotów wrócić do domu. Lecz
przypomniała mu się prośba Harmonii, wyobraził sobie jej niezado
wolenie, gdyby powrócił bez złota. Nie zwracając więc uwagi na głos
nimfy — a była to znów Pallas Atena — skierował się stanowczym
krokiem do pieczary.
Tam, na wilgotnym dnie, bielały na wpół spróchniałe kości
zabitego smoka; zdawało się, że on śmieje się swymi bezzębnymi
szczękami; przyciskając do ziemi złoto. K adm os z wielkim wysiłkiem
14
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zdołał uwolnić je spod olbrzymiej paszczy; wydało mu się, że przy
wyrywaniu smok jeszcze raz zasyczał przekleństwo na wydzierany mu
skarb.
Złoto — był to wspaniały naszyjnik — dostało się więc w ręce
Kadm a; lecz nie był on zadowolony z tego bogactwa. Serce jego miało
złe przeczucia. I rzeczywiście w dom u zastał płacz i rozpacz: przed
samym jego przyjściem przyniesiono ciało jedynego syna, Polidora,
zabitego na polowaniu przez dzika.
Dopiero po pewnym czasie odważył się K adm os pokazać żonie
swój skarb. Lecz i ona już się nie ucieszyła:
— Już mi nie pora na ozdoby — powiedziała.
I zbliżywszy się do najstarszej córki, S e m e li, owinęła naszyj
nikiem jej piękną, pełną szyję. Semele się uśmiechnęła: „Jakże Zeus
będzie się m ną zachwycał — pomyślała sobie — ujrzawszy na swej
wybrance tak cudowną ozdobę!”
K ażda z czterech królewien miała swą własną kom natę: kom nata
Semeli zajmowała skrajne skrzydło pałacu i miała oddzielne wejście.
Nagle królewna słyszy, że ktoś puka do jej drzwi. Otwiera i widzi —
w drzwiach stoi stara piastunka, już dawno mieszkająca na odległym
folwarku. Semele się ucieszyła, wprowadziła do siebie, pokazuje swą
nową ozdobę. Staruszka dziwnie się uśmiecha:
— Pięknaś bo piękna, dziecinko; szkoda tylko, żeś dotąd za mąż
nie wyszła.
Królewna poczerwieniała:
— Nie potrzebuję żadnego męża!
I opowiada piastunce, że co dzień wstępuje ku niej z wyżyn
niebiańskich sam Zeus w postaci pięknego młodzieńca, żyje z nią jak
z żoną i kocha ją daleko bardziej niż swą boską małżonkę, władczynię
Olimpu, Herę. Jeszcze dziwniej uśmiechnęła się staruszka:
— Dobrze, jeśli to praw da — mówi — ale może ten młodzie
niec jest zwykłym człowiekiem i może cię oszukuje, podając się za
Zeusa?
— To niemożliwe!
— Ja też nie mówię, że tak jest; lecz czemuż byś nie miała go
wypróbować?
— Jakim sposobem?
15
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— Zrób tak: kiedy znów przyjdzie do ciebie, weź od niego
przysięgę, że spełni twe życzenie, a potem zażądaj, żeby zjawił się
u ciebie w całym swym boskim majestacie, tak, jak się ukazuje swej
boskiej małżonce Herze.
Semele się zamyśliła; istotnie, czemuż by nie miała go wy
próbować? Jej samej wydało się rzeczą obraźliwą, że Zeus nigdy nie
ukazuje się jej w swej prawdziwej postaci.
Nie wiedziała ona, że rzekoma staruszka była to sama Hera,
która przybyła, by zgubić ziemską wybrankę swego niebiańskiego
małżonka. Nieuprzejmie powitała Semele swego wysokiego gościa.
— Czemuś taka zachmurzona? Czyś z czegoś niezadowolona?
— Tak, niezadowolona.
— Powiedz, z czego?
— A ty spełnisz to, czego zapragnę?
— Spełnię!
— Przysięgnij!
— Przysięgam!
— Stań przede mną tak, jak się ukazujesz Herze!
Zeus zadrżał:
— Nieszczęsna! Cofnij swe szalone życzenie!
Lecz Semele upierała się przy swoim — i Zeus ją opuścił.
N atychm iast niebo pokryło się strasznymi chmurami; ziemię
otuliły ciemności, jak gdyby wśród białego dnia zapadła noc. R oz
pętała się szalona burza: głuche wycia rozlegały się nad Kadmeą,
łamały się drzewa, spadały z dachów dachówki. Semele stała w o t
wartym oknie, półżywa ze strachu. Nagle rozległ się ogłuszający
grzmot, całe niebo w jednym mgnieniu oka jasno oświetliły płomie
nie — dziewczyna ujrzała swego ukochanego, lecz w ognistej szacie,
trzymającego w dłoni wszystko spalający piorun. Jedna chwila — i Se
mele padła mu do nóg, cała ogarnięta żarem pioruna; jeszcze chwila —
i ciało jej rozsypało się w rozpalony popiół, a na miejscu, gdzie padła,
leżało dziecię przecudnej urody. Zeus pochwycił je i zniknął, pozo
stawiając kom natę Semeli na pastwę niszczycielskich płomieni.
K om nata dopaliła się i zapadła; zrozpaczony Kadmos, ogląda
jąc zgliszcza, wraz z drugą córką A g a u e , nie zdołał odnaleźć ciała
Semeli.
16
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— Ona jest świętą — rzekł do A g a u e — uświęciło ją dotknięcie
błyskawicy Zeusa.
— To wielka grzesznica — odpowiedziała ponuro Agaue. —
Przechwalała się, że Zeus raczył obcować z nią jak z żoną; za te właśnie
przechwałki bóg ukarał ją śmiercią.
Taką też pogłoskę rozpuściła Agaue wśród sióstr i w ludzie.
W rzeczy samej była zadowolona z nieszczęścia, które spotkało jej
starszą siostrę: liczyła, że teraz tron przejdzie na nią i na jej syna
P e n t e u s a . W prawdzie już po śmierci Polidora wdowa po nim też
wydała na świat syna, lecz nieszczęsny ten chłopiec, urodzony i wy
chowany przez m atkę w bólu i żałobie, był kulawy — dlatego nazwano
go L a b d a k o s — i nie mógł być królem. Jako dziedziczka po swej
siostrze, Agaue wzięła również jej złoty naszyjnik, znaleziony wśród
zgliszcz, nie podejrzewając, że wraz z nim przenosi na siebie nieszczę
ście poprzedniej właścicielki.
Mężem Agaue był Echion, jeden z pięciu „spartów ” ; pozostali,
jak powiedziałem wyżej, ożenili się z miejscowymi nimfami. Jednym
z nich był Udajos; żonę jego, nimfę Chariklonę, szczególnie uko
chała patronka K adm a, Pallada, i wszędzie brała ją ze sobą. Z da
rzyło się tedy pewnego razu, że młody syn Udajosa, T e j r e z j a s z ,
w gorący letni dzień polował w lasach góry K itajronu, niedaleko
Kadmei. Ścigając zwierza, wszedł on na wzgórze, z którego roz
ciągał się widok na prześliczną, zieloną łąkę z przejrzystym stawem
w środku; a w stawie właśnie kapała się m atka jego, Chariklo,
z nią zaś bogini. Śmiertelne oczy nie zniosły widoku nieosłonionej
boskiej piękności: Tejrezjasz oślepł. M atka głośno zapłakała, lecz
nie można już było zaradzić nieszczęściu. Aby ją pocieszyć, Pallada
obdarzyła jej syna długowiecznością i darem jasnowidzenia. Tejrez
jasz został pierwszym prorokiem , którego poznała Grecja: odsłoni
ło m u się znaczenie głosów przyrody i niewypowiedziana wola
władcy nieba.
Minęło jeszcze około dwudziestu lat.
Zgięty od starości K adm os istotnie oddał władzę w ręce wnuka,
Penteusa; ojciec młodzieńca już nie żył, i obok niego stała, jak gdyby
na stanowisku królowej, dum na jego m atka, Agaue. Lecz zaledwie
zdołał on zapewnić sobie władzę, gdy boskie natchnienie owładnęło
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sercem Tejrezjasza; zaczął głosić o nowym bogu B a k c h o s i e - D i o n i z o s i e , synu Zeusa i Semeli.
Odsłonił on ludziom znaczenie tajemnego związku rodziców
boga: Zeus żył w rozterce z M atką-Ziem ią, wyrwawszy ludzkość spod
władzy jej praw, pod którymi żyła przedtem na równi z innymi
stworzeniami, i wprowadziwszy ją na drogę rozwoju umysłowego.
Lecz na tej drodze nie ma spokoju duchowego i dlatego Zeus zrodził
rozjemcę — D i o n i z o s a . Został on wychowany daleko, wśród nimf
góry Zeusowej, teraz wraca do rodzinnego miasta swej matki i niesie
mu cenny dar — swe m i s t e r i a , z nimi zaś pojednanie z M atką-Ziemią. On rzuci hasło — i zbiegną się jego czciciele, bachanci
i bachantki, na święte polanki ojczystych gór, aby choć w ciągu kilku
dni żyć tam wedle praw Matki-Ziemi; będą nocowali na zielonej
murawie, będą spędzali dni w wesołych korowodach, przy dźwiękach
szalonej muzyki — tympanów, cymbałów i fletów. Ogarnie ich
nieokiełznany zachwyt, wyda im się, że dusza oddziela się od ciała
i żyje własnym, niewymownie szczęśliwym życiem, że ta ich dusza ma
swój własny byt, jest niezniszczalna, że nie zginie, gdy ciało w proch
się rozsypie. Bóg ześle na swych bachantów i bachantki cudowne
błogosławieństwo: odziani w skóry jelenie, z tyrsem zamiast broni,
staną się nietykalni dla przyrody i dla ludzi. Sama M atka-Ziemia
będzie ich karm iła i poiła, dając im mleko, miód, wino, gdzie i ile
tylko zapragną...
Tak głosił Tejrezjasz; lecz wieszcze jego słowa nie wzruszyły serca
dumnej Agaue i nie mniej dumnego jej syna. Twierdziła ona w dalszym
ciągu, że nie ma żadnego boga Dionizosa, że Semele wymyśliła historię
o swym związku z Zeusem, za co właśnie zabił ją jego piorun. Wówczas
Dionizos postanowił wystąpić sam w obronie matki i siebie. Przy
brawszy postać młodego czarodzieja dotknięciem swym doprowadził
do szału Agaue, jej siostry i wszystkie niewiasty w Kadmei; z dzikimi
okrzykami popędziły one na święte polanki K itajronu i tam zaczęły
służyć nowemu bogu jako bachantki mimo woli. Pentenus wpadł
w gniew i rozkazał schwytać rzekomego czarodzieja; Dionizos chętnie
pozwolił się ująć i przyprowadzić doń, aby podziałać na jego hardą
duszę łagodną namową. „Przyjacielu — rzekł — można jeszcze
wszystko złe napraw ić” . Obiecał mu sam zwrócić bachantki, lecz
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Penteus był nieubłagany. Nie chciał uwierzyć w Dionizosa i postanowił
wydać rzekomego czarodzieja na srogie męki, a bachantki sprowadzić
z K itajronu siłą. Wówczas Dionizos i jem u odebrał rozum: myśląc,
że idzie na zwiady, pozwolił przebrać się za kobietę i w tej postaci
zaprowadzić na świętą polankę. Tam ciągle jeszcze bachantki w groź
nym szale odprawiały święte obrzędy. Nie poznały Penteusa, nie
poznały w ogóle w nim człowieka; ktoś krzyknął, że jest to dzikie
zwierzę — i one, biorąc go za lwa, rzuciły się nań całym tłumem.
Próżne były jego błagania; w jednej chwili został rozszarpany, a Agaue,
zatknąwszy głowę syna na swój tyrs, wróciła tak do miasta, chwaląc
się wobec wszystkich, że zabiła srogiego lwa i niesie jego głowę.
W mieście zastała K adm osa; pod wpływem łagodnych pieszczot
ojca odzyskała przytom ność i zrozumiała, w jaki sposób zniszczyła
sobie życie. Po takiej zbrodni, córki K adm osa nie mogły już pozo
stawać w założonym przez niego mieście: Agaue i A utonoe um arły
na obczyźnie, Ino udała się do sąsiedniego m iasta Orchomenos
i poślubiła tamtejszego króla, A tam asa. K adm os i H arm onia również
opuścili miasto; lecz później bogowie przenieśli ich na Wyspy Szczęś
liwych, gdzie żyli dalej w wiecznej młodości, nie znając trosk ni smutku.
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Jakeście mogli zauważyć, Grecy w owych najdawniejszych czasach nie
wyobrażali sobie jeszcze swoich bogów jako istoty czysto duchowe, jak
to czynili później lub jak my teraz wyobrażamy sobie naszego Boga
chrześcijańskiego. Nie, dla nich bogowie byli niemal ludźmi, z takimi
samymi namiętnościami, tylko daleko potężniejszymi, piękniejszymi
i doskonalszymi... Bogowie nie tylko żyli ze sobą w małżeństwie i mieli
dzieci — bóg mógł żyć i z kobietą śmiertelną, jak mąż z żoną, i mieć
z nią dzieci. Królowie greccy chętnie wyprowadzali ród swój od
małżeństwa boga, najczęściej Zeusa, ze śmiertelną kobietą; dlatego
też powstało o takich związkach wiele podań. Z jednym z nich chcę
was teraz zaznajomić.
Pałac K adm a opustoszał po odejściu jego i całej rodziny, tylko
w jednym jego skrzydle mieszkał w dalszym ciągu Labdakos, ułomny
na ciele i słaby na duchu; wyszukał sobie nawet, jako królewicz, żonę
i miał od niej synka, późniejszego króla L a j o s a. Nie mógł jednak
rządzić krajem.
Skorzystali z tego dwaj odważni wychodźcy z sąsiedniej wyspy
Eubei, dwaj bracia, L i k o s i N i k t e u s ; przedostawszy się do Beocji z oddziałem zbrojnych, zawładnęli nią; Likos osiadł w Kadmei,
a bratu pozostawił ziemię u stóp K itajronu, gdzie płynęła rzeka
Asopos.
I oto znów rozległ się radosny zew Dioniza; znów polanki i gaje
K itajronu zapełniły się barwnym i głośnym orszakiem błogosławio
nego boga — satyrami, bachantkam i. Wiele tu było młodych i pięk
nych dziewcząt, lecz żadna nie dorównywała urodą i postawą
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A n t i o p ie, córce Nikteusa. Piękność jej zachwyciła samego Zeusa;
przybrawszy postać satyra, bóg stanął przed nią podczas jednej
z szalonych nocy święta dionizyjskiego i zawiódł ją do ustronnej chaty
pasterskiej na świętej górze. Tam żyli oni ze sobą jak mąż z żoną;
dobrze było Antiopie wśród pieszczot kochającego boga; ten okres
jego miłości wydawał jej się czarownym snem. Lecz sen się skończył
i Antiope pozostała sama z dwojgiem bliźniąt na ręku. Wówczas
ogarnęła ją rozpacz; porzuciwszy dzieci, wróciła do ojca Nikteusa, lecz
zastała go już na łożu śmierci. Nikteus przeklął córkę i polecił bratu,
Likowi, wykonać nad nią karę.
Likos zabrał Antiopę do siebie, do Kadmei, i oddał ją jako
niewolnicę żonie swej, D i r k e , ówczesnej królowej, która odzie
dziczyła po Agaue wraz z tronem również i fatalny złoty naszyjnik.
Dirke przeraziła się urodą niewolnicy; zaczęła się obawiać, aby
mąż, zachwycony tą jej pięknością, nie uczynił jej swą królową
zamiast niej. Dirke stała się więc dla niej w dwójnasób okrutna:
trzymała ją w zamknięciu, zmuszała do najcięższych robót, jednym
słowem starała się na wszelki sposób zniszczyć tę nienawistną urodę.
Tak więc Antiope musiała okupić długim cierpieniem swe krót
kotrwałe szczęście w pasterskiej chatce na Kitajronie. Długim: trwało
ono około dwudziestu lat.
I znów rozległ się radosny zew Dioniza; wraz z innymi nie
wiastami Kadmei, Dirke również udała się na Kitajron. Lecz ra
dosne krzyki nowych bachantek — ewoe, ewoe! — przedostały
się również do ponurego więzienia Antiopy. I nagle i ona poczuła
się bachantką: cudowna siła rozlała się po jej żyłach. Zerwała
więc pęta, które ją krępowały, wybiła drzwi więzienia, popędziła
z wiatrem w zawody tam, na Kitajron. Polanki, gaje, znajome
miejsca... otóż i chatka, gdzie spędziła tak szczęśliwe dni. Weszła
i widzi dwu młodzieńców cudnej piękności, jednego pasterza, dru
giego myśliwego. Prosi ich o przytułek, opowiada o swych nie
szczęściach; jeden z nich jest jakby wzruszony, lecz drugi pozostaje
nieugięty.
— Wszystko to są wymysły — mówi do niej surowo — a my
nie możemy przyjmować zbiegłych niewolnic: spotkałaby nas za
to kara.
21

KADMOS I KADMIDZI

Nagle wpada tłum bachantek, na czele wszystkich królowa Dirke
i jej przyjaciółka, m łodziutka nimfa Tebe.
— Toś ty tutaj! Poczekaj, zapłacisz mi za swą ucieczkę.
Każe tedy młodzieńcom prowadzić zbiega za sobą.
— Co zamierzasz z nią zrobić? — pyta Tebe.
— Stracić.
— Jak stracić?
— Każę ją przywiązać do rogów dzikiego byka i puścić go wolno:
nacieszy się do syta nowym biegiem!
N a próżno nimfa starała się ją odwieść od tego zamiaru:
opanow ana szałem, królow a-bachantka pozostawała głucha na jej
namowy.
„Nie — pomyślała Tebe — nie mogę dopuścić do tego.”
Pozostawiwszy oszalałą niewiastę, puściła się na poszukiwanie pom o
cy. Spotkała starego pasterza; opowiada mu o wszystkim. Starzec
słucha, dziwi się, zastanawia — i nagle zadrżał, jak gdyby go uderzyła
nowa, straszna myśl.
— Prędko, prędko, prowadź mnie do nich, póki jeszcze nie za
późno.
Biegną razem na szczyt K itajronu i widzą: stoi okrutna Dirke,
sprowadzono już dzikiego byka, i obaj młodzieńcy przywiązują do
rogów nieszczęsną Antiopę.
— Amfionie, Zetosie — zawołał starzec — co czynicie? Chcecie
zamordować własną matkę!
Wszyscy osłupieli; nawet pod Dirke ugięły się nogi.
— Jak to? — zapytał Zetos. — Czyż ty nie jesteś naszym ojcem?
Czyż twoja nieboszczka żona nie była naszą matką?
Wówczas starzec opowiedział im wszystko: jak ich znalazł
w opuszczonej chacie, jak już przedtem na podstawie słów różnych
ludzi podejrzewał, że są oni królewskiego pochodzenia, a teraz po
opowiadaniu Teby domyślił się ostatecznie wszystkiego. Serca m ło
dzieńców napełniła radość, lecz zarazem i zgroza: przecież oni omal
nie stali się matkobójcami! Zgroza przeszła we wściekłość: nieprzy
tomni z gniewu, rzucili się na Dirke i ją samą przywiązali do rogów
byka. Olbrzymie zwierzę popędziło w dół po głazach i obalonych
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drzewach i wkrótce zniknęło; coraz słabsze były krzyki jego ofiary
i wreszcie ucichły zupełnie.
W edług pojęć owych najdawniejszych czasów kara taka uchodziła
za sprawiedliwą: jaka wina, taka kara, według surowego praw a
odwetu. Lecz Dirke była królową; cóż powie jej małżonek, groźny
Likos? Istotnie, zjawił się on wkrótce i po żonę, i po niewolnicę.
Doszłoby do nowego rozlewu krwi, lecz Zeus na to nie pozwolił. N a
jego rozkaz zjawił się na K itajronie Hermes, zwiastun boski, i pogodził
obie strony. Nie trzeba już nowej krwi; wszystkiemu winne jest
przekleństwo owego smoka. Niech więc szczątki rozszarpanej królo
wej zostaną wrzucone do jego źródła, które odziedziczy jej imię i będzie
się po wszystkie czasy nazywało Dirke; niech Likos spokojnie wróci
do ojczystej Eubei, a władzę nad K adm eą niech pozostawi obu
młodzieńcom, cudownym synom Zeusa i Antiopy.
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Z a c z ę ły się szczęśliwe czasy. Z obu młodzieńców jeden, Amfion, był
cichy i marzycielski, drugi, Zetos, czynny i dzielny; postanowili więc,
żeby jeden rządził w czasie pokoju, drugi na wojnie. Amfion czaro
wał wszystkich swą grą na lirze: nie tylko ludzie, lecz nawet zwierzę
ta, nawet drzewa, nawet kamienie czuły jej czarodziejską moc.
Tymczasem pod Kadm eą wyrosła spora osada: trzeba było i ją
również otoczyć murem. Opowiadają, że obeszło się też bez kamie
niarzy i cieśli: Amfion grał, a kamienie, posłuszne jego wezwaniu,
same przez się układały się w mury; Amfion grał, a sosny wyrywały
się z korzeniami i układając się jak belki, utworzyły potężne wrota.
Amfion zbudował siedmioro takich wrót, według liczby strun swej
liry; dlatego miasto otrzymało nazwę „siedmiobramnego” . Bracia
nazwali je „T e b y” , na cześć swej wybawicielki; dawne imię Kadmei
pozostało przy twierdzy.
W ypadło teraz braciom pomyśleć o żonach. Zetos szybko roz
wiązał tę sprawę: ożenił się z Tebą, powiedziawszy sobie, że lepszej
żony nie znajdzie. Co się dalej z nimi stało, nie wiemy. Lecz Amfion
dowiedział się, że daleko za morzem, w bogatej Lidii, król jej Tantal
ma córkę niewysłowionej piękności, imieniem N i o be; o nią więc
postanowił się starać. Było to właściwie szaleństwem; on, król
maleńkiego miasteczka greckiego, śmiał marzyć o takiej narzeczonej!
Bo Niobe była nie tylko najbogatszą królewną w całej tej części świata:
ojciec jej, Tantal, był ulubieńcem bogów, a i ona sama szczyciła się
przyjaźnią jednej z bogiń, L a t o n y . Lecz Amfion liczył na czaro
dziejską moc swej liry i nie zawiódł się. Niobe, która z początku
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pogardliwie powitała tego nikom u nieznanego króla jakichś tam Teb,
wzruszyła się jego grą i chętnie udała się za nim do jego ubogiego
państwa.
Ubogiego, to prawda; lecz był w nim pewien skarb, jakiego nie
zawierała nawet skarbnica króla T antala — naszyjnik Harm onii.
Ciążyło wprawdzie na nim przekleństwo smoka; lecz Amfion miał
nadzieję, że potw ór dał się przebłagać ciałem rozszarpanej małżonki
Likosa, i nie chciał odmówić swej młodej żonie jedynego cennego
daru, jaki mógł jej ofiarować. W każdym razie Niobe otrzymała
naszyjnik H arm onii. Już przedtem piękna, wydała się w nim dwakroć piękniejszą; lecz jednocześnie serce jej przepełniła pycha Agaue
i Dirke.
Minęło wiele lat, pełnych szczęścia, nie przysłoniętego naj
mniejszą chm urką. Zdawało się, że sami bogowie sprzyjają Niobie
ponad wszelką miarę: urodziła ona mężowi siedmiu dzielnych sy
nów, siedem pięknych córek. Jej własna piękność nie tylko nie
więdła, lecz jeszcze bardziej rozkwitała; kto ją widział otoczoną tym
tłumem dzieci, nie wydawała mu się śmiertelną niewiastą, lecz po
prostu boginią.
Lecz oto spełnił się czas wielkiego przyjścia: po raz drugi rozległ
się w Tebach proroczy głos starego już Tejrezjasza:
— Radujcie się, śmiertelni! Dzieło odrodzenia, zaczęte przez
Dioniza, zostaje teraz zakończone. Zeus dotknął boginię Latonę
promieniami swej miłości; na wędrownej wyspie D e l o s urodziła ona
dwoje boskich bliźniąt, A p o l l i n a i A r t e m i d ę . Artemidzie dał
ojciec władzę nad lasami i nad leśnym zwierzem; ona go strzeże i do
niej muszą się modlić myśliwi, aby bezkarnie wynieść z lasu zdobycz.
Apollinowi zaś łuk i strzały przydały się do innego wielkiego czynu:
udał się na Parnas, pokonał wieszczego smoka Pytona i otrzymał od
M atki-Ziemi jej cudowną wiedzę. O dtąd Apollo głosi proroctw a na
Parnasie, w świętej zagrodzie D e l f ; jest wszechwiedzącym, a przez
niego jest nim także ojciec jego, władca Zeus. I nie będzie końca jego
królestwu, jak nie będzie już rozłam u między nim a M atką-Ziemią:
Zeus jest, był i będzie: zaprawdę powiadam wam, wielki jest Zeus!
Ziemia daje wam płody; chwalcie więc Matkę-Ziemię! Zwiastuję wam
czas wielkiego przyjścia: wznoście ołtarze, palcie kadzidła, składajcie
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ofiary na cześć boskich bliźniąt, Apollina i Artemidy, i ich błogo
sławionej matki, Latony.
Lud wyległ na ulice, posłuszny wezwaniu proroka; szybko
wyrosły ołtarze; wonne dymy kadzideł uniosły się ku niebiosom,
krew ofiar polała się strumieniami, pobożne pieśni rozległy się
po mieście. Lecz jedna dusza pozostała obca ogólnej radości; była
to dusza dumnej królowej Nioby. Jak to? Wznoszą ołtarze na
cześć jej byłej przyjaciółki, Latony? Za co? Za to, że urodziła
dwoje dzieci? Dwoje — wielka mi zasługa! Ona, Niobe, urodziła
swej nowej ojczyźnie nie dwoje, lecz dwie siódemki! Nieprzytomna
z gniewu, zwołała swój orszak i szybko zeszła z twierdzy do ra
dosnego ludu.
Przyjście jej zmąciło pobożną radość tłumu; umilkły pieśni,
wszyscy czekali, co powie królowa.
— Szaleni, ślepi! — krzyknęła. — Czyż warto wznosić ołtarze
jakiejś matce dwojga nędznych bliźniąt? Jeżeli już komu, to mnie
raczej należy je wznosić, mnie, otoczonej tak bujnym kwiatem
pięknych i dzielnych dzieci!
I nie czekając na odpowiedź tłumu, przewróciła swym berłem
królewskim najbliższy ołtarz, naprędce wzniesiony z darniny.
Lud oniemiał; nikt nie odważył się pójść za zuchwałym przy
kładem, lecz nikt nie ośmielił się również sprzeciwić się rozgniewanej
królowej, której wszyscy zwykli byli słuchać. N astąpiło grobowe
milczenie. Nagle rozległ się płacz — z początku cichy, potem coraz
głośniejszy, przeciągły, rozdzierający; dochodził on od strony budyn
ku, zwanego palestrą, gdzie synowie Nioby ćwiczyli się w biegu, walce
i innych zabawach stosownych dla ich wieku. Coraz głośniej i głośniej
brzmiał płacz — a teraz zaczęto przynosić ich samych, jednego za
drugim, od najstarszego, młodzieńca z płowym puszkiem na licach,
do najmłodszego, młodziutkiego pacholęcia, za którym szedł jego
wierny piastun, zanosząc się od płaczu. Wszyscy byli bez życia; w piersi
każdego widniała rana, a w ranie, otoczona zeschłą krwią, tkwiła
strzała, złota strzała.
W śród tłumu rozległ się krzyk:
— To Apollo ich zabił! Apollo zemścił się na nich za bluźnierstwa
ich dumnej matki!
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I wszyscy wrócili do ołtarzy; znowu uniosły się do niebios wonne
dymy kadzideł, znowu rozległy się pieśni, tym razem żałobne, błagalne:
— Apollinie! Zmiłuj się nad nami!
Niobe, rażona tym ciosem, już nie sprzeciwiała się; spuściwszy
ponuro głowę, poszła wolnym krokiem za tymi, którzy nieśli ciała jej
synów do pałacu w Kadmei. Przeszli przez w rota królewskie, położyli
zabitych na murawie wewnętrznego dziedzińca. Otworzyły się drzwi
kobiecej części domu, wybiegły młode siostry, poczęły z głośnym
płaczem ściskać to tego, to innego spośród ukochanych zmarłych.
— Co się stało? K to ich zabił?
— Apollo ich zabił! — odpowiedziały smutne głosy.
— Nie — odpowiada mocno, najstarsza z orszaku królowej. —
Zabiła ich wasza m atka swą bezbożną pychą.
Te słowa obudziły królową, pogrążoną dotąd w smutnej zadu
mie. Podniosła głowę, potoczyła wzrokiem po córkach, przybierają
cych ciała zabitych braci: w sm utku były one jeszcze piękniejsze niż
przedtem w radości. D um ny uśmiech znowu zaigrał na jej bladych
ustach:
— Nie ciesz się, okrutna! — krzyknęła, podniósłszy groźnie ku
niebu prawicę. — W porów naniu z tobą ciągle jeszcze jestem błogo
sławioną m atką. Po tylu śmierciach wciąż jeszcze zwyciężam!
Słowa zabrzmiały i umilkły — i umilkli wszyscy. Cisza — straszna,
złowieszcza cisza. Nagle rozległ się dziwny świst — i zaraz potem
jedna z dziewcząt upadła z jękiem na pierś leżącego u jej nóg brata.
Za nią druga, trzecia i inne. Pozostała jedna, najmłodsza, jeszcze mała
dziewczynka. Z głośnym płaczem rzuciła się ku matce. Wówczas
królową opuściła już wszelka pycha; otuliła płaszczem swe ostatnie
dziecię:
— Zlituj się! — błagała. — Zostaw mi choć jedną, choć tę
najmłodszą!
Lecz było już za późno: błysnęła złota strzała — i główka, i małe
rączki zwisły bezradnie z nieżywego ciała.
Znów zapanowało milczenie — tym razem na długo. Niobe
zastygła w niemym bólu, pochylona nad ciałem córeczki; z pozostałych
nikt nie chciał żadnym głosem czy ruchem zakłócić grobowej ciszy —
nie chciał, a wkrótce i nie mógł. Wszyscy zastygli. Zastygł również
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Amfion, gdy po powrocie ujrzał, w co się obrócił jego do niedawna
tak świetny dom.
Minęło kilka dni. N ikt z Tebańczyków nie odważał się odwiedzić
pałacu królewskiego, przemienionego w prawdziwe państwo śmierci...
Ciała zabitych leżały, każde ze złotą strzałą w przeszytej piersi, otaczali
zaś je nie ludzie, lecz kamienne podobizny ludzi.
I znów, jak w ów sławny dzień bohaterskiego czynu Kadm a,
otwarły się niebiosa, znowu zstąpili z nich bogowie, lecz tym razem
w smutnym zamiarze, by oddać ziemi obie siódemki dzieci Nioby.
Grobowce otoczono ciałami opłakujących — tylko Niobe Zeus kazał
odłączyć od tych, których ona zabiła przez swą grzeszną pychę.
Zachodni wiatr, Zefir, porwał ją w potężne objęcia i zaniósł z po
wrotem do Lidii. Tam stoi ona dotąd, jako posąg kamienny, na górze
Sipylu: usta jej są rozchylone, jakby do płaczu, a wieczna rosa sączy
się z jej nieruchomych oczu.

5
D ELFY

U p a d e k dom u Amfiona był groźnym przykładem dla Tebańczyków
i w ogóle dla wszystkich ludzi i nauczył ich nie wynosić się dumnie
ponad ziemską dolę, nie równać się z bogami.
W ystrzegać się pychy — była to najważniejsza nauka Apollina
dla ludzi; nieustannie też powtarzali ją śpiewacy, którym on, władca
złotej lutni, zsyłał natchnienie do pieśni: „poznaj samego siebie” ,
„unikaj nadm iaru” , „m iara jest rzeczą najlepszą” . I chętniej używał
on lutni niż luku.
Nie zadowalał się on jednak tylko ogólnymi radami; pragnął,
aby każdy człowiek w trudnych chwilach życia mógł znaleźć u niego
radę i kierunek. W tym celu założył swą wyrocznię nad ową grotą
Parnasu, w której zabił wieszczego smoka Ziemi.
N a południe od Beocji i sąsiednich krajów, pomiędzy ziemiami
tzw. Grecji Środkowej a półwyspem południowym, którem u później
nadano imię Peloponezu, wije się piękną błękitną wstęgą zatoka,
zwana „K oryncką” od imienia królującego nad nią miasta, z którym
nieraz jeszcze się spotkamy. Północny brzeg tej zatoki jest również
powycinany w małe zatoki; najgłębsza z nich wrzyna się w wysoką
górę, której dwugłowy szczyt jest prawie zawsze otulony chmurami;
jest to właśnie Parnas. Wspiąwszy się nieco wyżej po jego połu
dniowym zboczu, mamy przed sobą dwie ponure, prostopadłe skały,
między którym i wyżłobił sobie drogę strumień wody chłodnej i czystej
jak kryształ; jest to strumień K a s t a l s k i . Teraz całe to miejsce jest
pokryte ruinami; w epoce starożytnej Grecji stała tu wspaniała
świątynia, otoczona innymi świątyniami oraz całym lasem posągów
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i innych pomników; lecz w czasie, o którym teraz mówimy, nie było
tam jeszcze ani świątyń, ani posągów, tylko głęboka pieczara, ukry
wająca spróchniałe kości Pytona. Były to właśnie D e l f y .
W ogóle w Grecji nie było jeszcze świątyń; pierwszy przykład dał
Apollo. N a jego skinienie, cudowne pszczoły przyniosły z jego
ziemskiego raju, krainy „Hyperborejczyków” , prawzór świątyni,
ulepiony z wosku; utrzymywany skrzydłami pszczół, chram ów unosił
się w powietrzu, nie opadając na ziemię. Według tego wzoru została
wybudowana w Delfach pierwsza świątynia; po jej ukończeniu pszczo
ły zaniosły praw zór woskowy z powrotem do Hyperborejczyków.
Jako naśladownictwo świątyni delflckiej powstały dopiero inne,
strojne szeregiem kolumn, które upiększyły twierdze, place, drogi
i cyple Hellady.
W określone dni ściągali do Delf pielgrzymi, pragnący pytać
boga. Podchodzili tedy do świątyni — prowadząca ku niej kręta
droga została z biegiem czasu ozdobiona mnóstwem kapliczek,
skarbnic, posągów itd.; przed samą świątynią stał ołtarz. Tu składano
wyznaczoną ofiarę. Następnie wychodził do pielgrzymów sługa świą
tyni; rzucano losy w sprawie kolejności, w jakiej zostaną dopuszczeni
przed boga.
Podczas gdy to się odbywało, prorokini P y t i a — tak nazwana
od imienia wieszczego smoka Pytona — wychodziła do wewnętrznej
części świątyni, niedostępnej dla innych ludzi. Siadała tam na trójnogu;
otaczał ją wieszczy oddech Ziemi, popadała w zapomnienie. Do uszu
jej dochodziło pytanie pielgrzyma przez usta kapłana, stojącego przed
jej przybytkiem, ale jeszcze w świątyni. Słowa te przenikały do
najtajniejszej głębi jej świadomości i wywoływały odpowiedź poddaną
jej nie przez rozum — pogrążona w półdrzemkę zapomnienia, ona
nic nie myślała — lecz przez tajemniczą, wieszczą siłę, którą napełniał
ją bóg. Odpowiedź wychodziła z jej ust w słowach oderwanych, bez
związku; stojący w pobliżu niej kapłan słuchał ich, zapisywał, w pro
wadzał związek i porządek — i w takiej postaci ogłaszał je piel
grzymowi.
Lecz pielgrzymi ściągali do Delf nie tylko dla tych wyroczni;
pociągała ich sama służba bogu, jasna i radosna. Bóg, jak już mówiłem,
swą złotą lutnią zsyłał natchnienie licznym śpiewakom; nie było końca
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hymnom, ułożonym na jego cześć. W ykonywały je chóry, tak chłop
ców, jak młodzieńców i dorosłych; wraz z Apollinem sławiono również
siostrę jego Artemidę i dźwięcznie rozlegały się pod skałami Parnasu
pieśni dziewcząt na jej cześć. Lecz i sama świątynia zasługiwała na
to, by jej się uważnie i z zachwytem przypatrzeć, zarówno jak
wawrzynowy gaj przed nią i wszystko inne, czym pobożność piel
grzymów oraz sztuka budowniczych i rzeźbiarzy przyozdobiły świętą
drogę i całą okolicę. My stoimy teraz przed ruinam i i bolejemy nad
zniszczeniem tej cudownej a bezpowrotnie utraconej piękności.
W śród miłości i czci całej Hellady, świątynia A pollina w Delfach
stawała się z każdym dziesięcioleciem ozdobniej sza i bogatsza —
i w miarę tego wzrastała zawiść sąsiednich miast: Fokidy i Lokrydy.
Wielką była dla nich pokusa położyć rękę na tych skarbach; byłoby
to wprawdzie świętokradztwem, lecz czyż człowiek długo cofa się
przed świętokradztwem, jeśli coraz silniej kusi go zysk? Aby pewniej
strzec tego przedm iotu czci całej Hellady, ludy otaczające Delfy
i Fokidę — tzw. Amfiktionowie — utworzyły związek poświęcony
właśnie opiece nad Delfami; związek ten nazywał się a m f i k t i o n i ą
(delficką). W ybierani przedstawiciele zbierali się corocznie; jeżeli
świątynia uważała się za skrzywdzoną czy obrażoną w ten czy inny
osób, przedstawiała swą skargę owym posłom, którzy postanawiali,
czy należy dać jej zadośćuczynienie i w jaki sposób. Ponieważ za
amfiktionią stały wojskowe siły państw, tworzących ten związek,
wyrok jej miał bardzo ważne znaczenie, winni krzywdy przeważnie
mu się poddawali, nie doprow adzając zatargu do wojny; wojny takie,
zwane „świętymi” , były wielką rzadkością — przez całe życie Grecji
niepodległej wynikło ich wszystkiego razem cztery.
Sądzono, że państw a tworzące amfiktionię są pod szczególnym
błogosławieństwem boga; było więc rzeczą w dwójnasób niepożądaną,
aby one spierały się ze sobą lub prowadziły ze sobą wojnę. Ponieważ
było to jednak możliwe, starano się przynajmniej, aby takie wojny,
wybuchłe między poszczególnymi członkami amfiktionii, prow adzono
na łagodniejszych niż zwykle w arunkach. W arunki te były wymienione
w przysiędze Amfiktionów. Tak więc zobowiązywali się oni, walcząc
z innym członkiem amfiktionii, nie odprow adzać przepływającej tam
rzeki, nie burzyć m iasta po zwycięstwie itd.
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Jak z tego widać, w amfiktionii delfickiej po raz pierwszy obudziło
się poczucie tego, co dziś nazywa się „prawem międzynarodowym” ;
poczucie, że nie można uważać za dozwolone wszystkich środków,
byleby tylko prowadziły do zwycięstwa, że strony wojujące winny
w imię prawdy bożej nakładać na się pewne ograniczenia, choćby
nawet związane z utratą pewnych przewag wojennych. I gdyby
Amfiktionowie ówcześni mogli przewidzieć, jak teraz narody cywili
zowane traktują postanowienia prawa międzynarodowego, które
same uchwaliły, zawyrokowaliby, zupełnie zresztą słusznie, że pomimo
rozwoju techniki, pomimo telegrafów, telefonów i innych cudownych
wynalazków, owe narody, uważające się za cywilizowane, pozostały
jednak „barbarzyńskie” .
Miesiące letnie poświęcone były Apollinowi, w zimowych za
stępował go D i o n i z o s . Jego również przytuliła święta góra brata.
Nie troszczył się on wprawdzie o świątynię — wiemy już, że ulubionym
miejscem pobytu były dlań polanki i gaje dzikich gór. Znajdowały się
one również na górnym zboczu Parnasu przed grotą nim f „korykejskich” . Tu zwoływał Dionizos swych czcicieli, bachantów, a zwłaszcza
bachantki. Schodziły się one z całej Grecji, aby tu na cześć boga
wirować w nocnych korowodach, odziane w skóry jelenie (nebrydy)
na sukniach, uwieńczone bluszczem, ze swawolnymi tyrsami w rękach.
Grzmiała muzyka, pędziły korowody, setki pochodni oświetlały
górską polankę; żeglarz, prujący fale Zatoki Korynckiej, ujrzawszy
purpurowy blask, powie do siebie, podniósłszy modlitewnie prawą
rekę: „Cześć wam, błogosławieni! Wyproście dla naszej Hellady łaskę
błogosławionego boga!” Po ukończonych uroczystościach bachantki
wracają do domów i opowiadają o cudach, jakie im raczył zesłać
Dionizos.
Te zebrania bachantek na Parnasie odbywały się również w wie
kach późniejszych, kiedy zaprzestano już pląsów bachicznych na
K itajronie i innych górach. Lecz my teraz nie porzucamy jeszcze
królestwa baśni; przeciwnie, wracamy do Kadmei, do chwili upadku
domu K adm a. Najmłodszą jego córką, jakeśmy widzieli, była I n o ;
wyszła ona za mąż za A t a r n a s a , panującego w mieście O r c h o m e n o s , sąsiadującym z Tebami. Zobaczmy więc, jaki był jej los.

2. Amfion i Zetos przywiązujący Dirke do rogów byka
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B ę d ą c jeszcze dzielnym młodzianem, Atam as, król orchomeński,
zdobył swą urodą serce nieśmiertelnej nimfy, niebiańskiej N e f e 1 i,
której imię oznacza „O błok” . Bogini przywiązała swą powietrzną
łódkę do szczytu skały wznoszącej się nad miastem, zeszła do pałacu
króla i spędziła tam kilka lat u boku śmiertelnego małżonka.
Lecz nie jest dane wędrownym obłokom zatrzymać się gdziekol
wiek na dłużej, i nadszedł dzień, gdy Nefele poczęła tęsknić do
błękitnych przestrzeni, przez które ongi przebiegała, do wiatrów
gwałtownych i potężnych, do burz, które chłoszczą błyskawicami
góry...
W stąpiła więc na szczyt skały, która więziła jej lekki stateczek,
odwiązała go i uniosła się w błękity niebios.
A w dom u A tam asa dwa głosy dziecięce na próżno wzywały
matki, która tak nagle zniknęła. Bo piękna Nefele zostawiła swemu
małżonkowi dwoje dzieci: starszego Fryksa, pięknego chłopca o czar
nych kędziorach, i Hellę, słodkie dziewczątko, podobne do kwiatu,
o włosach jasnych jak złoto...
Wielka była boleść króla, w końcu jednak pogodził się z losem;
lecz szczęście i pomyślność uchodziły z dom u bez gospodyni i z króle
stwa bez królowej.
W tym właśnie czasie królewna Ino, młodsza córka króla K adm a,
wygnana z Kadmei, schroniła się do Orchomenu. W krótce potem
została ona m ałżonką A tam asa i królową.
Nie spodobał się ten związek starszyźnie. Jakieś tajemnicze
przeczucie kazało im z wyrzutem potrząsać głową: „W yniknie z tego
3 — Starożytność bajeczna
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nieszczęście” — mówili między sobą. Stąd właśnie powstało stare
przysłowie: „Pojąć śmiertelniczkę po bogini — jak A tam as” .
Lecz Ino zapominała o okropnościach, które spowodowały jej
wygnanie, oddychała swobodnie u boku ukochanego małżonka,
w otoczeniu życzliwego i oddanego ludu. Jedno tylko rzucało cień na
jej szczęśliwe życie: obecność pięknych dzieci Nefeli. Nienawiść, którą
Ino żywiła dla tych dwojga niewinnych istot, wzmogła się jeszcze, gdy
z kolei i ona została m atką dwu synów, starszego Learcha i młodszego
M elikerta. Choć piękni i dobrze zbudowani, nie mogli się oni równać
z synem nieśmiertelnej matki. Jak burzliwa chmura, spadały czarne
kędziory na czoło małego Fryksa, a płomień jego oczu walczył o lepsze
z błyskawicami. Jakże daleko było do niego dzieciom Inony!
I przyszło jej na myśl zgubić Fryksa. Było to trudne, gdyż lud
ubóstwiał małego królewicza, i królowa zostałaby natychm iast uka
mienowana, gdyby odkryto jej zbrodnicze zamiary. Ino wiedziała to
dobrze i działała z wielką ostrożnością. „Potrafię go zgubić — myś
lała — choć nie uczynię tego własnoręcznie!” K tóż poddał tej niewieś
cie ów zamiar czarny jak czarny grzech?... N ikt inny z pewnością, tylko
straszny Alastor, zły geniusz rodu Kadmidów...
N a krótko przedtem Demeter, boska siostra Zeusa, nauczyła
ludzi rolnictwa. Oczywiście zadaniem królów było poddać swych
podwładnych słodkim prawom nowej wiedzy. Lud posłusznie zbierał
obfite plony do śpichlerza A tam asa, a król rozdzielał zboże potrzebne
do wyżywienia i do najbliższych zasiewów. Ino, szukając każdej
sposobności zdobycia władzy, często zastępowała swego już nie
młodego męża w tym ważnym zajęciu i w końcu postanowiła
wykorzystać je dla swych ciemnych zamiarów. I oto w jaki sposób
zabrała się ona do tego.
Gdy nadszedł czas, kazała rozdać ludowi, zgromadzonemu
wokoło spichlerzów królewskich, ziarno wysuszone, a więc niezdolne
do kiełkowania. Zboże nie wzeszło, tylko osty i chwasty jaśniały
zielenią na pustych polach i na mieszkańców Orchomenu spadła klęska
głodowa.
Wieść o sławnej wyroczni delfickiej dotarła już do państw
sąsiednich: „Zapytać Apollina o przyczynę gniewu bogów!” — taka
była jednogłośna rada wszystkich w mieście zagrożonym głodem.
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„Naturalnie, zapyta się go...” — uśmiechała się królowa...
Wyprawiono więc do świętego miejsca posłańca, któremu jednak
Ino zawczasu wręczyła wyrocznię, ułożoną przez siebie, tak iż on
wcale nie pytał boga delflckiego. Po jego powrocie lud zebrał się
wokoło pałacu króla dla wysłuchania rzekomej odpowiedzi Apollina,
która brzmiała jak następuje:
„Musicie odkupić winę Nefeli, która ongi porzuciła drogi niebian,
by żyć w zakazanym związku ze zwykłym śmiertelnikiem. By prze
błagać słuszny jego gniew, Zeus żąda złożenia mu w ofierze syna
Nefeli, Fryksa.”
Okrzyk bólu wydarł się z piersi wszystkich. Lecz nie było rady:
obawiając się gniewu bożego, lud domagał się ofiary. Przedstawiono
królowi konieczność przebłagania gniewu Zeusa i słaby człowiek uległ
naleganiom starszyzny; królowa bynajmniej nie stawiała oporu.
Naznaczono na noc przed pełnią księżyca wykonanie strasznego
obrządku ludzkiej ofiary: dziecię miało być zabite na ołtarzu Zeusa...
Biedna Helle nie opuszczała już brata, którego wkrótce miała jej
wydrzeć śmierć okrutna.
— M atko, gdzie jesteś? — wołała. — Czyż nie przyjdziesz swym
dzieciom z pomocą?
Fryksos smutnie spuszczał głowę:
— Jak może ona nam pomóc? — mówił z przygnębieniem. —
Niestety! Nigdy biedna nimfa nie ośmieliłaby się postąpić wbrew woli
Zeusa i słowom Apollina!
Lecz cóż to?... Na błękitnym niebie ukazuje się złota iskra, staje
się obłokiem, który powoli spuszcza się na ziemię w oczach zdumio
nych i zachwyconych dzieci! Tak, to ona, ich ukochana, upragniona
matka! Zbliża się, a za nią cudowne zwierzę; olbrzymi baran o złotym,
połyskującym w słońcu runie.
— Świętą jest mi wola bogów — mówiła Nefele — lecz tym
razem, drogie dzieci, nie przestąpię słów Apollina, przeszkodzę tylko
kłamstwu waszej macochy. Siądźcie z ufnością na to zwierzę, trzy
majcie się mocno jego pięknego runa i tam, gdzie ono was zaniesie,
złóżcie je w ofierze Zeusowi, stosownie do danej mu obietnicy.
Po tych słowach bogini ucałowała dzieci i wkrótce znów zniknęła
w błękicie niebios.
3'
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Nie tracąc ni chwili, brat i siostra wsiedli na szeroki grzbiet
cudownego wierzchowca i baran począł szybko biec brzegiem morza,
którego wody otaczają północne wybrzeże Beocji. Biegł on między
nią i Eubeją, między Eubeją i Andros, zbliżając się coraz bardziej ku
pełnemu morzu.
Lecz podczas gdy Fryksos trzymał się mocno lśniącego runa,
ręce jego siostry poczęły słabnąć. Bogom niech będą dzięki, tam daleko
widać już ląd! Dziewczynka ucieszyła się, że dotknie nogą ziemi, gdy
wtem otworzył się wąski przesmyk i baran rzucił się tam nagłym
zwrotem.
Słaby okrzyk — i dziecię zsunęło się do wody, porwane wirem,
zanim Fryksos miał czas wyciągnąć jej pom ocną dłoń, a już baran
uniósł go dalej. Tak zginęła Helle, której imię otrzymał przesmyk,
zwany odtąd Hellespontem, czyli morzem Helli.
A baran płynął bez wytchnienia. Jeszcze jedno morze: Propontyda; jeszcze jeden przesmyk: Bosfor. U jego kresów dwie ruchome
skały, zgubne dla okrętów; lecz cudowne zwierzę niesie szybko swego
jeźdźca pomiędzy skałami, które już, już się zbliżają do siebie, i oto
olśnionym oczom Fryksa ukazuje się nowe morze, którego nie
zmierzone obszary połyskują srebrem w oddali — później nazwane
Pontos Euksejnos, „M orzem Gościnnym ” , a które my nazywamy
Czarnym. I znów płyną dni za dniami, a baran nie przerywa pędu.
Lecz bliski już kres; ukazują się brzegi smutne i zimne, szare skały
i ciemne lasy, widoki przerażające i ponure.
Podróż skończona. Posłuszny rozkazom matki, Fryksos składa
swego zbawcę w ofierze Zeusowi i każe się prowadzić do króla,
zabierając cudowne runo.
K raj, gdzie zatrzymał się Fryksos, nazywał się Kolchidą, a królem
jego był Ajetes, syn Słońca. Błysk pożądania zabłysnął w oku władcy
na widok cennego daru, który mu przyniósł młody gość. Przyjął on
Fryksa z wielkimi honoram i, zatrzymał go u siebie i nie mając sam
syna, dał mu później w małżeństwo starszą swą córkę Chalkiopę;
młodsza była wtedy małym dzieckiem i nazywała się M e d e ą. W taki
sposób Fryksos osiedlił się w kraju, który był dlań gościnny od dnia
przybycia.
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Z o sta w m y jednak naszego zbiega w Kolchidzie i rzućmy okiem na
wypadki, które zaszły w jego ojczyźnie po tajemniczej ucieczce.
Wzburzenie, które nastąpiło po zniknięciu dzieci Nefeli, powoli
się uspokajało, tym bardziej, że obfite żniwa wynagrodziły ludowi
trud zasiewów. Ino również się uspokoiła. Tak czy inaczej, zniknęli
znienawidzeni rywale jej dzieci i królow a już się cieszyła, że ujrzy
Learcha i M elikerta jako jedynych spadkobierców władzy po śmierci
ojca.
Gdy więc w czasie, który następuje po rozdawaniu zboża, rozległ
się na Parnasie potężny głos, wzywający bachantki do odprawienia
misteriów na świętych polankach, Ino, która nie uczęszczała na święta
od czasu swego wygnania, nie chciała teraz oprzeć się pokusie. U dała
się więc tam. Lecz po skończonych uroczystościach już jej więcej nie
ujrzano.
A tam as stał się pośmiewiskiem swych poddanych. „Cóż to —
mówiono — i druga żona go opuszcza?”
„A więc — mówili inni — trzeba mu wyszukać trzecią!”
Król, którego umysł dziwnie był przyćmiony, nie odpowiadał na
to. Nie był on już oczywiście bardzo dobrym zalotnikiem, lecz kogóż
nie pociągałaby nieograniczona władza w królestwie takim jak Orchomenos? Pewna królewna, imieniem Temisto, zapragnęła zdobyć tron
za cenę swej ręki i wkrótce trzecia królowa przestąpiła próg pałacu.
Nie mając lepszego serca od swej poprzedniczki, nie miała ona
jednak jej bystrego rozum u i stanowczego charakteru. Gdy więc i ona
z kolei wydała na świat dwu synów, miłość macierzyńska połączyła
37

KADMOS I KADMIDZI

się w jej sercu z nienawiścią dla dzieci Inony, równie silną, jaką tam ta
żywiła dla Fryksa i Helli. Lecz Temisto musiała się zadowolić tym
uczuciem, nie widząc żadnych środków do spełnienia swych pragnień
względem pasierbów.
Tymczasem pewnego razu król, zmęczony długą przechadzką po
polach, odpoczywał na wzgórzu, grzejąc się w promieniach słońca;
nagle ujrzał starszą kobietę, z pewną trudnością posuwającą się drogą
z Delf. Nędzne łachmany niedostatecznie okrywały ciało zgięte
znużeniem, kij podróżny służył jej za podporę. Pomimo tego żebra
czego wyglądu twarz jej zachowała ślady dawnej piękności. Doszedłszy
do miejsca, gdzie siedział król, podróżna zatrzymała się ze smutnym
uśmiechem na bladych ustach:
— Czy mnie poznajesz?
A tam as cofnął się z przerażeniem:
— Inono! To ty naprawdę! A więc Persefona, królowa cieniów,
pozwala powracać tym, którzy już weszli do jej państwa?
Lecz nie, ona żyła. Zmęczona, złam ana trudam i podróży, Ino
opowiedziała, jak oddzieliwszy się od innych bachantek, wpadła w ręce
rozbójników, którzy uprowadzili ją, pomimo rozpaczliwego oporu,
i sprzedali w niewolę. Po latach dopiero udało się jej na koniec uciec
szczęśliwie, i oto wraca do swego królestwa...
Zakłopotany A tam as przedstawił jej swe trudne położenie: prawa
greckie nie pozwalały na posiadanie dwu żon jednocześnie.
Ino słuchała go w milczeniu, z uśmiechem pogardy na ustach.
— Dobrze więc — rzekła wreszcie. — Tu, jak tam, potrafię być
tylko niewolnicą. Zabierz mnie więc i powiedz swej nowej małżonce,
że przechodzący tędy handlarz niewolników sprzedał ci służącą zdatną
do wszelkich posług...
I król usłuchał rady Inony. Z początku Temisto nie zwróciła
żadnej uwagi na nową niewolnicę; lecz ta wykazywała w swej służbie
tyle gorliwośći, była tak pracowita w zajęciach domowych, że wkrótce
stała się dla swej pani niezbędna. Z drugiej strony lata niewoli zmieniły
i zorały jej piękne lica, zeszpeciły jej ciało i uczyniły ją nie do poznania
nawet dla własnych dzieci.
Trzy miesiące wystarczyły jej, by zostać najulubieńszą powiernicą
królowej, i właściwy zarząd domu był już w rękach Inony.
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Temisto postanowiła w końcu wyznać swej powiernicy pragnienie
usunięcia dzieci zaginionej królowej.
Ino uśmiechnęła się:
— Gdybyś wiedziała, jak jesteśmy do siebie podobne!
I znowu zły duch zasiał w jej sercu zbrodniczy zamiar: „Zabić,
tak, zabić, lecz nie własnoręcznie!” .
— Nic prostszego! — odpowiedziała knując w sercu zemstę.
— Ale jak!?...
— Możesz je zamordować w nocy...
— A potem?...
— Rzucimy ciała do jakiejś opuszczonej studni!...
— A niewolnicy?...
— Święto Trofoniosa zatrzyma ich do świtu.
— A król?... — Ino machnęła pogardliwie reką.
— Lecz naród?...
— Ach, będą mówili, że dzieci uciekły na baranie o złotym runie;
zdaje się, że jest taki zwyczaj w tym kraju!
Rozpoczęło się święto Trofoniosa. Dwie kobiety, same jedne
w pałacu, przygotowywały się do swego okrutnego dzieła.
— Słuchaj — rzekła Ino do pani, wręczając jej sztylet wzięty
z sypialni króla. — Wiesz, gdzie stoją łóżka dzieci? Dla uniknięcia
pomyłki, przykryłam twoje dzieci białą kołdrą, a tamte czarną...
Ściskając broń w drżącej dłoni, Temisto weszła do pokoju, gdzie
spoczywało czterech pięknych chłopców, pogrążonych w spokojnym
śnie dzieciństwa.
Wzrokiem pełnym szyderstwa patrzy Ino na wchodzącą z waha
niem królowę.
Czyż trzeba dodawać, że kładąc dzieci do snu, Ino ułożyła swoje
w łóżku, gdzie zwykle spały dzieci Temistony, i odwrotnie? Umieściła
ona również lampkę nocną w takiej odległości, że było rzeczą
niemożliwą odróżnić rysy twarzy.
Stojąc na progu komnaty, Ino nasłuchuje.
Stłumione kroki nie zakłócają nocnej ciszy: królowa idzie bez
szelestu. Znów wszystko umilkło.
Nagle — jęk... krzyk... i znów zapada milczenie głębokie i ponure.
A więc wszystko skończone. Ona zaraz powróci. Lecz nie, ona
nie wraca...
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Utkwiwszy oko w otworze zamku, Ino patrzy: widzi, że królowa
pochyla się nad łożem i chwieje się. Nagle rzuca się po lampkę nocną
i wraca do łoża.
Rozlega się rozdzierający krzyk. Lam pka wypada z rak królowej
i czarny m rok zalega komnatę. Jeszcze jeden okrzyk, ostatni, i zapada
długa, niezmącona cisza.
Gdy Ino, zabrawszy lampę z pokoi kobiecych, weszła z kolei do
komnaty, straszny widok przedstawił się jej oczom: na białym łożu
dwa ciała dziecięce, nieruchome i okrwawione, a u stóp łoża Temisto,
leżąca w kałuży krwi...
Ino usiłuje się uśmiechać:
— I ona także? Tym lepiej! Dom oczyścił się zupełnie... Zresztą
nie ja ich zabiłam!
Lecz uśmiech zastygł jej na ustach i nie rozjaśnił ich ani nazajutrz,
ani dni następnych...
Istniało w tych czasach wierzenie, że ci, co zwiedzili jaskinię
Trofoniosa, powracali smutni i bladzi, że jakaś dziwna niemoc
kazała im zapomnieć na zawsze o wesołym uśmiechu. Podobna do
tych nieszczęsnych, choć nie widziała przerażających owych miejsc,
Ino nie mogła już odzyskać śmiechu, który rozjaśnia całe życie
ludzkie...
Tymczasem smutna nowina rozeszła się po mieście, nie wywołując
jednak ani żalu, ani szemrania. O powiadano sobie dość obojętnie, że
królowa w przystępie szału zadała sobie śmierć, zamordowawszy
uprzednio własne dzieci. Nic więc nie stało już Inonie na przeszkodzie,
by się dała poznać, lecz ona bynajmniej się nie kwapiła. Rzecz
dziwna — nic jej już nie pociągało, ani zajęcia domowe, ani władza
królewska.
Lecz czemu ona nie mogła się już uśmiechać?
Albowiem, gdy zaledwie podniecony jej umysł zaczynał za
pominać o tych strasznych wypadkach, niespokojnym jej oczom
ukazywało się okrutne widzenie: krwawe światło rozlewa się przed
nią, a w tym świetle widzi ona dwa małe ciała, nieruchome i okrw a
wione...
Wiele razy już przyłapała się na dziwnych myślach: „Och, gdybym
mogła żyć, jak przedtem, w dom u A tam asa, nie splamiona tym, com
uczyniła!”
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W bolesnym zdumieniu Ino zadawała sobie pytanie, skąd biorą
się w niej te myśli, jaka tajemna siła włada jej duszą? Nie wiedziała
jeszcze, jak zresztą nie wiedział jeszcze nikt w tych czasach, że tą siłą
była S k r u c h a .
Dzikie zwierzę zmierza prosto do celu i jeżeli dla osiągnięcia tego
celu przelewa ono krew innych podobnych do siebie zwierząt, nikt
i nic mu nie mówi, że to źle. I człowiek postępuje tak samo, dopóki
jest tylko dzikim zwierzęciem: każde m orderstw o wywołuje drugie,
zwiększając jego zręczność i jego ochotę. Lecz z chwilą, gdy Duch
Boży przenika do jego duszy, natura zwierzęca go opuszcza. Jeżeli
więc dotąd nie zdawał sobie sprawy, że nie wolno człowiekowi być
złoczyńcą, teraz odczuwa on każdy popełniony występek z podwójną
siłą i z podw ójną męką.
Skrucha owładnęła więc duszą Inony i nie opuszczała jej więcej.
Nie pragnęła ona już ani władzy, ani macierzyństwa. Chciała tylko
cierpieć, odkupić...
A tam as zmienił się również. Bez wątpienia widok zam ordow a
nych dzieci wstrząsnął jego zbłąkanym umysłem. Zdarzało mu się
często, że utkwił niespokojny wzrok w pewnym miejscu przestrzeni;
głucha wściekłość wydymała żyły na zachmurzonym czole, krew
nabiegała mu do oczu; zrywał się jak raniony lew, a ze ściśniętego
gardła wydobywał się ryk bólu.
Drażnił go zwłaszcza widok żony; jak gdyby jego przyćmiony
umysł odzyskiwał swą jasność, podejrzewając winę Inony w strasznym
końcu jego młodszych dzieci. Ta zaś instynktownie unikała towarzys
twa męża. Drżąc cała, zamykała się w swych pokojach i ściskając
w ram ionach obu swych synów, zanosiła w głębi serca gorącą i niemą
modlitwę do bogów, błagając o miłosierdzie dla tych dwojga niewin
nych główek. „Ukarzcie mnie, bogowie, jam winna... lecz łaski dla
dzieci!...”
Pewnego pięknego dnia letniego, Ino przechadzała się z dziećmi;
nagle szum jakiś w gęstwinie krzaków wzbudził w niej przeczucie
niebezpieczeństwa. Zaniepokojona, oddaliła się szybko, unosząc m a
łego M elikerta i wzywając starszego, by biegł za nią. Lecz było już
za późno: A tam as — bo to on był — już ich dojrzał. Z dzikim rykiem
rzucił się w pościg za nimi, z bronią w ręku:
— Lwico! — krzyczy. — Lwico, oddajże lwięta!
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I oto mały Learchos, trafiony przez ojca, pada, podczas gdy
m atka ucieka z młodszym synem w ramionach, by ocalić go za wszelką
cenę, przynajmniej tego! Pełen wściekłości, ściga ją Atamas — lecz
siły, zwiększone stokrotnie świadomością niebezpieczeństwa, pod
trzymują matkę w tej rozpaczliwej ucieczce.
Nagle wiatr morski muska ją swym łagodnym oddechem: prze
paść otwiera się pod jej stopami; w głębi fale o białej pianie rozbijają
się z szumem o skały. A tam szaleniec, pijany wściekłością — już, już
ją dosięga...
Jeden krok — i nieszczęsna Ino rzuca się w szumiące fale...
W głębi m orza lśnią błękitnawym blaskiem przeźroczyste posiad
łości Posejdona. W olbrzymich, przejrzystych przestrzeniach o mie
niących się, jasnych i żywych połyskach, wesoła uczta zgromadziła
nieśmiertelnych mieszkańców morza. N a wyniosłym tronie siedzi
W ładca Trójzębu, u boku boskiej Amfitryty. W pobliżu nich spoczywa
nowoprzybyła niewiasta z pięknym dziecięciem na ręku; szaty jej lśnią
bielą, a morskie zioła wieńczą jej piękne czoło, podczas, gdy na ustach
uśmiech szczęścia ukazuje się i znika, jak łagodny promień. Ona podaje
synowi puchar z boskim napojem: nektar nieśmiertelności skrzy się
tysiącem ogni...
Pan M orza podnosi na nią wzrok pełen współczucia. Oczy
jego, zwykle pałające gniewem, jaśnieją teraz niewypowiedzianą
dobrocią.
— Witaj! — rzecze Posejdon do nowo przybyłej. — Witaj,
L e u k o t e o , Biała Bogini!... Raduj się, raduj się wraz z synem, który
odtąd otrzyma imię P a 1e m o n a, dane mu przez lekką i śpieszną falę,
która go przyjęła na swe spienione łono... Wieleś grzeszyła. Lecz wieleś
także cierpiała i skrucha powróciła twej duszy jej dawną czystość;
jesteś godna być przyjętą do tych miejsc, gdzie nie ma już ni łez, ni
cierpień, ni skruchy. O dtąd, jako towarzyszka Nereid i wesołych
Trytonów, będziesz niosła pomoc rozbitkom, na których czyha zguba
w łonie burzliwych fal... I wdzięczni ludzie będą was czcili przez
misteria o powolnych tańcach... I dopóki piękna Hellada zachowa
swe imię, będziecie żyli w pamięci jej wdzięcznych synów, a pokolenia
będą przekazywały jedne drugim wieść waszych dobrodziejstw.
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S ło ń c e chyliło się już ku zachodowi, gdy czciciele Trofoniosa, wśród
których byli również domownicy A tam asa, siedzieli w ogrodzie jego
kapłana przy skromnej wieczerzy składkowej. W spom inano królową
Inonę i jej bezbożny podstęp z suszonym ziarnem.
— Był to wielki grzech przeciw Demetrze — powiedział k ap 
łan. — Nie po to nauczyła ona ludzi uprawy roli.
— A jak to było, ojcze? — zapytał jeden z czeladzi królew
skiej. — Wszyscy jemy chleb i wiemy, że to dar Demetry, lecz
nikt nam jeszcze nie mówił, dlaczego i w jaki sposób ona nam
go dała.
Inni przyłączyli się do jego prośby i kapłan tak zaczął:
— Demeter, córka K ronosa i Rei, była siostrą Zeusa, a jedno
cześnie jego m ałżonką, i miała z nim córkę, imieniem K ora...
— M ałżonką? — przerwał jeden. — A ja słyszałem, że m ałżonka
Zeusa nazywa się Hera?
— N o więc co? — odparł inny. — Przecież i Leto była m ałżonką
Zeusa, i dziećmi ich są Apollo i Artemida. A Semele, śmiertelna
kobieta, też była jego żoną i od niej miał syna Dioniza.
— To jeszcze dziwniejsze — odpowiedział pierwszy. — U nas,
ludzi, nie wyłączając nawet niewolników, jest ustanowione jednożeństwo; a przecież wy, kapłani, mówicie, że my, ludzie, używamy praw
boskich.
K apłan się zamyślił; zachodzące słońce rzucało promienie na jego
kubek z górskiego kryształu, odbijając tęczowe wzory na białym,
m armurowym stole.
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— Bóg jest i jeden, i wieloraki — rzekł cicho — i my nie możemy
go przeniknąć naszym śmiertelnym umysłem. Patrz, mój synu — tu
pokazał mu barwne odbicie na stole — promień słoneczny też jest
jeden, a w ile barw się przełamuje, przechodząc przez szlifowany
kryształ! Patrzeć wprost w słońce będziemy dopiero t a m — pokazał
na ziemię — w raju Demetry, gdzie ono świeci podczas naszych nocy;
to, co widzimy teraz, to tylko różnobarw na tęcza. I to, co wam teraz
opowiem, jest tylko jedną barwą w tej tęczy bóstwa. Słuchajcie więc.
Zeus tak podzielił świat między siebie i braci, że jemu dostały się
niebiosa, Posejdonowi morze, a Hadesowi-Plutonowi państwo pod
ziemne; ziemią zaś postanowili władać wspólnie. Niewesoła była dola
władcy królestwa cieni i żadna bogini nie chciała być jego królową.
Wówczas on zwrócił się do Zeusa z żądaniem oddania mu za żonę
Kory. Zeus nie mógł obrazić rodzonego brata; pozwolił mu więc ją
porwać.
Ulubionym miastem Demetry była E 1 e u s i s, po tamtej stronie
K itajronu, na wybrzeżu Attyki; tu najchętniej przebywała bogini
wśród pobożnej ludności — pasterzy, myśliwych, rybaków; tu córka
jej lubiła się zabawiać ze swymi towarzyszkami, miejscowymi nimfami.
Gdy więc zbierała kwiaty na łące nadmorskiej wraz z towarzyszką,
nimfą H ekatą, M atka-Ziem ia na prośbę Hadesa wydała narcyz
nieopisanej piękności. K ora go zerwała — i w jednej chwili ziemia
rozwarła się w obszerną otchłań, a z otchłani na rydwanie, zaprzężo
nym w cztery czarne konie, wyjechał Hades. K ora krzyknęła i Demeter
usłuszała ten krzyk; lecz Hades pochwycił ją szybko i zaraz zawrócił.
Hekate rzuciła się na pomoc przyjaciółce, lecz Hades uwiózł i ją, aby
nie mogła opowiedzieć o porwaniu Kory; zostawił ją jednak w przed
sionku swego ponurego królestwa.
Przybiegła Demeter na krzyk córki, lecz było już za późno; na
murawie kwiecistej łąki znalazła jedynie jej zasłonę. Ze smutkiem
poszła wypytywać wszystkich bogów o los, jaki spotkał Korę;
w końcu udała się nawet do pałacu wszystko widzącego Słońca; lecz
nikt nie mógł, czy nie chciał, nic jej powiedzieć. Zrozpaczona
wróciła do Eleusis. W czasie, gdy oddawała się rozpaczy na tej
samej łące, która była świadkiem ostatnich zabaw córki, wybiegła
do niej z otchłani Hekate. Udało jej się wyrwać z podziemnego
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państwa, lecz nie mogła już zapomnieć jego okropności; blada,
z szeroko rozwartymi oczyma, została boginią widm i strachów
nocnych na ziemi.
Od H ekaty Demeter dowiedziała się, że córkę jej porwał Hades,
i domyśliła się, że uczynił to nie bez pozwolenia swego brata, Zeusa.
Od tej chwili stał się jej nienawistny Olimp, wyniosła siedziba bogów.
Przybrawszy postać czcigodnej staruszki, siadła u studni królew
skiej — tej samej, którą możecie teraz oglądać w Eleuzynie. Eleuzyńczycy nazywają ją teraz „ Wesołą K rynicą” , lecz wówczas siedzącej
przy niej bogini nie było bynajmniej wesoło.
Siedzi więc tam Dem eter i nagle widzi, że biegną do niej trzy
dziewczyny. Były to trzy córki króla eleuzyńskiego, K e 1e o s a, i jego
żony, M e t a n e i r y . Staruszka im się spodobała; wszczęły z nią
rozmowę. — K to ona? Skąd? — bogini odpowiedziała im na wszystko,
nie zdradzając się jednak.
— Pozostań u nas — powiedziały jej wreszcie królewny. — R o
dzicom naszym urodził się właśnie synek, ty będziesz jego piastunką.
D emeter się zgodziła i M etaneira, której ona również się spodo
bała, chętnie powierzyła jej małego Tryptolem a (tak się nazywało
dziecię), obiecując jej hojną nagrodę, jeśli go dobrze wychowa.
Demeter, straciwszy córkę, przywiązała się całym sercem do swego
nowego wychowanka; przerażała ją myśl, że jest on śmiertelny, że
wypełni swój wiek, umrze i ona znów zostanie sam otna. Postanowiła
więc uczynić go nieśmiertelnym. W nocy, gdy wszyscy spali, wyjmowa
ła dziecię z kołyski, rozpalała w głównej sali cudowny ogień i trzymała
w nim dziecię, szepcząc tajemnicze zaklęcia, aby pozostał cały, i aby
życiodajny ogień wypalił tylko jego śmiertelność. Tak czyniła przez
szereg nocy; lecz do ostatecznego skutku było jeszcze daleko.
Jednak szum i bieganina po nocy nie ukryły się przed bystrymi
oczyma i czujnymi uszami M etaneiry. Pewnego razu, gdy Demeter
była znów zajęta swą czynnością, M etaneira zakradła się do niej
i... krzyknęła z przerażenia, widząc swe dziecię w ogniu.
— Biada, mój Tryptolemie, gubi cię obca kobieta!
Demeter wyprostowała się; położyła troskliwie dziecię na podłogę
i spojrzała na rozgniewaną królową oczyma pełnymi sm utku i współ
czucia.
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— Nieszczęśni ludzie, dzieci ziemi — rzekła cicho — niezdolni
odróżnić dobre od złego! Chciałam uczynić twego syna nieśmiertel
nym, lecz tyś zniszczyła moje czary. Teraz on pozostanie śmiertelny,
lecz ja i tak nie pozbawię go swej łaski!
W mgnieniu oka zrzuciła z siebie ziemską powłokę; cudowna
woń napełniła salę, a ogień na ognisku przygasł wobec blasku jej
boskich szat. Smutno skinąwszy głową, odeszła. Siostry przybiegły,
podniosły płaczące dziecię, lecz ono długo nie mogło się uspokoić; po
pieszczotach t a k i e j piastunki nie podobała mu się opieka sióstr.
Przez całą noc M etaneira i jej córki modliły się do rozpoznanej bogini;
ona zaś poszła, gdzie ją oczy poniosły, a o świcie siadła na skale
w pobliżu Eleusis. Skałę tę teraz jeszcze pokazują pielgrzymom,
nazywając ją „Skałą Nieśmieszką” .
Podczas gdy tak siedziała, przyszedł do niej Hermes, zwiastun
bogów: niech wróci na Olimp — taka jest wola jej matki, odwiecznej
władczyni Rei. Demeter nie chciała być nieposłuszną matce: weszła
na Olimp i nie pozdrawiając żadnego z bogów, siadła u jej stóp. Na
życzenie Rei, Zeus powiedział jej słowa pociechy: jesteśmy winni wobec
ciebie, lecz sprawę można i teraz częściowo naprawić! Niech K ora
spędza u męża w świecie podziemnym tylko trzecią część roku; drugą
trzecią będzie spędzała z tobą, a trzecią, gdzie sama zapragnie.
Słodki dreszcz przeszył serce smutnej matki. K ora znów będzie
z nią... Oczywiście, nie wątpiła, że córka zechce spędzać z nią także
i trzecią część roku. Tak się też stało: cztery miesiące w roku córka
jej jest P e r s e f o n ą , królową cieni; przez osiem miesięcy jest ona
dawną K orą, obecnie zaś jeszcze, potężną władczynią misteriów
eleuzyńskich.
K apłan umilkł. Cienie wydłużały się coraz bardziej, lecz za
chodzące słońce w dalszym ciągu przełamywało się w kryształowym
kubku, malując tęczowe wzory na białym m armurze stołu.
— A cóż to są owe misteria eleuzyńskie? — zapytał stary sługa
królewski. — Jeżeli jesteś wtajemniczony, powiedz!
— Jestem wtajemniczony — rzekł kapłan — i właśnie dlatego
nie mogę wam wszystkiego powiedzieć. Dowiecie się ode mnie tego,
co można powiedzieć niewtajemniczonym: nie na próżno są to
„m isteria” .
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Kiedy Tryptolemos wyrósł, bogini przypomniała sobie, że obie
cała jego matce nie odbierać mu swej łaski. Zstąpiła więc z Olimpu
z gęstym wieńcem kłosów na boskiej głowie.
Mówiłem wam już, że ludzie byli wówczas myśliwymi, rybakami,
pasterzami; nie umieli jednak uprawiać roli. Teraz Demeter nauczyła
ich tej sztuki. Wziąwszy zakrzywioną gałąź, Demeter zrobiła nią
w ziemi głęboką bruzdę, następnie wrzuciła weń ziarna z kłosów na
swoim wianku. Ludzie się dziwili:
— Przecież one zginą w mokrej ziemi! — mówili.
— Właśnie powinny zginąć — odpowiedziała bogini. — T y l k o
t en, k t o z g i n ą ł , z m a r t w y c h w s t a n i e .
Z tymi zagadkowymi słowami odprawiła ich i odeszła.
Ciekawie śledzili ludzie bruzdę bogini. Wkrótce zazieleniła się na
niej miękka trawka — oni ruszali ramionami: wiadomo, chwasty;
mało ich tu u nas! Lecz kiedy trawa wyrosła, wydała kłosy, zakwitła,
kiedy kłosy się wypełniły, pożółkły, zwisły ciężko ku ziemi — wówczas
ludzie poczuli, że stał się cud. I bogini znów zstąpiła ku nim, tym
razem z sierpem w ręce. Zżęła kłosy, ułożyła na kamiennych płytach
(jeszcze teraz pokazują w Eleuzynie święte klepisko bogini), kazała
pasterzom sprowadzić byki, aby je wymłóciły kopytami, odłożyła część
ziarna na następny zasiew, a resztę wysuszyła nad ogniem, zmełła
płaskimi kamieniami, z mąki zaś rozczyniła ciasto w dzieży i na
ognisku upiekła pierwszy chleb. Eleuzyńczycy skosztowali — i wydało
im się, że nigdy jeszcze nie jedli nic tak smacznego.
Był to dopiero początek. Do następnego zasiewu Hefajstos zrobił
Demetrze pług, do następnego mielenia Atena ofiarowała jej ręczny
młyn. Wkrótce było już obsiane całe pole — Pole Raryjskie w Eleuzy
nie, matka naszych pól. I wówczas Demeter przywołała do siebie
Tryptolema, ofiarowała mu wóz powietrzny zaprzężony w skrzydlate
węże i kazała mu jeździć i uczyć wszystkich ludzi rolnictwa. Tryp
tolemos spełnił ten nakaz. Z początku nauczył on nas, Hellenów,
a potem udał się do barbarzyńców i teraz, jak słychać, wszystkie ludy
mieszkające dookoła błękitnego morza uprawiają ziemię i żywią się
chlebem. Odtąd pojawiło się u nich osadnictwo, własność ziemska,
łagodne obyczaje i praworządność. Tak — dodał — wszystko to są
dary D e m e t r y - T e s m o f o r y (Prawodawczyni).
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Lecz i to był tylko początek. Gdy Pole Raryjskie znów się
zazieleniło, Demeter zwołała rodzinę królewską i cały lud eleuzyński
i rzekła:
— Słuchajcie, Keleosie i M etaneiro, słuchaj i ty, ludu eleuzyński!
Jedną jeszcze wielką naukę chcę wam przekazać, abyście nauczyli jej
innych — aby Hellenowie i barbarzyńcy znajdowali pociechę w świą
tyni misteriów mojej Eleuzyny. Powiedziałam wam niegdyś: „ T y l k o
t e n , k t o z g i n ą ł , z m a r t w y c h w s t a n i e ” , i wyście mnie nie
zrozumieli. Teraz mnie zrozumiecie.
Rzucacie ziarno w ziemię; ono w niej ginie, lecz ginąc samo,
wydaje nowy kiełek i ten kiełek zmartwychwstaje. Chowacie również
do ziemi ciała waszych zmarłych i one giną; lecz wydają z siebie
kiełek do nowego życia i tym kiełkiem jest dusza. Dusza nie umiera
razem z ciałem — dusza jest nieśmiertelna. Oto owa wielka nauka,
której ja uczę was, a której wyście powinni nauczyć całą ludzkość.
Przyjdź, córko moja, opowiedz im, coś widziała w państwie pod
ziemnym.
I przed zdziwionym ludem stanęła Kora.
— Kiedy człowiek umiera — rzekła — dusza jego opuszcza
ciało wraz z ostatnim tchnieniem, w postaci lekkiej chmurki. Przeby
wa jednak w dalszym ciągu w pobliżu niego i stopniowo staje się
zupełnie doń podobna, pozostając dla ludzi niewidzialna. Lecz kiedy
chowają ciało, dusza odrywa się od niego, Hermes bierze ją i unosi
przez powietrzne drogi do siedziby zmęczonych. Jest tam u wejścia
B i a ł a S k a ł a ; przelatując obok niej, dusza traci pamięć o tym,
czego doznała na ziemi. O dtąd żyje ona w ciemnych przepaściach
państwa podziemnego jako cichy cień, bez bólu, lecz i bez radości.
Tak było dotąd.
Chcę jednak, żeby moje przyjście do państwa podziemnego
zaznaczyło się wielką łaską. Po tamtej stronie przepaści jest wyjście
na odwróconą od nas powierzchnię ziemi; oświeca ją słońce wtedy,
gdy tu panuje mrok. Są tam zielone gaje i szemrzące strumyki, ciepłe
wietrzyki i wonie kwiatów; M atka-Ziem ia rodzi tam owoce, jakich
nie znają ludzie tutejsi. Gaje te wybrałam na siedzibę dla dusz
błogosławionych; a wstępem do tego szczęścia będzie poświęcenie
w świątyni misteriów mojej m atki i mojej, w naszej Eleuzynie.
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Tak obie boginie założyły m i s t e r i a e l e u z y ń s k i e .
Powiedziawszy to, kapłan dodał cichym, śpiewnym głosem:
Szczęsny ten z ludzi śród nas, kto je ujrzeć dostąpił zaszczytu;
Kto zaś w nich nie miał udziału, gdy śmierci progi przestąpi,
W ciemnej siedzibie umarłych lepszego ju ż losu nie zyska.

Po czym zamilkł.
Słońce już się kryło. Cień osnuł stół, znikły tęczowe wzory.
— To wszystko, ojcze, coś nam miał opowiedzieć o tych mis
teriach? — zapytał stary sługa.
K apłan mówił dalej:
— K rólow a Tajemnic postawiła dwa w arunki dla osiągnięcia
obiecanego szczęścia: wtajemniczenie i cnotliwe życie. Pierwsze bez
drugiego jest bezpłodne; i myli się grzesznik, sądząc, że przez samo
wtajemniczenie dostąpi zaszczytu zaliczenia go do grona błogosławio
nych: zyska on w misteriach bogini nie zbawienie, lecz zgubę.
N a wiosnę, w święto M ałych Eleuzyniów, odbywa się wtajem
niczenie nowych członków. N ow o wtajemniczony wkłada czystą białą
szatę, którą potem zdejmuje i chowa do swego ślubu; z niej też robi
pieluszki dla swego dziecka, aby łaska bogini otaczała je od pierwszych
dni. Samo wtajemniczenie odbywa się przez skropienie krwią zabitego
prosięcia, lecz to nie jest ważne; ważne są inne obrzędy, o których
nie mogę wam opowiedzieć.
Główne święto to jesienne, tak zwane, Wielkie Eleuzynie. Już
w wigilię ciągnie długi pochód wtajemniczonych drogą wiodącą z Aten
do m iasta Demetry, i innymi. Wieczorem zbierają się wszyscy na jasno
oświetlonej łące przed świątynią obu bogiń, przy Wesołej Krynicy —
tak, teraz ona zasługuje na tę nazwę. Całą noc odbywają się korowody,
nie milkną pobożne pieśni; ludzie już tu, na ziemi, m ają przedsmak
szczęścia, czekającego ich na tam tym świecie, pod osłoną wiecznie
zielonych gajów. N a drugi dzień następuje odpoczynek; są przecież
zmęczeni długą wędrówką i nocnymi pląsami. Trzeci dzień, to dzień
misteriów. H ierofanta — tak się nazywa główny kapłan — zwraca się
do wtajemniczonych ze słowami napom nienia, które wykluczają
wszystkich splamionych grzechem, zwłaszcza nieuczciwym lub okru
tnym obchodzeniem się z cudzoziemcami lub małymi czy słabymi
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ludźmi. Jeżeli nie posłuchają — tym gorzej dla nich: można oszukać
kapłana, ale bogini się nie oszuka. Potem wtajemniczeni wstępują
w święte ogrodzenie, do świątyni misteriów. A tam...
— A cóż jest tam?
— Tego wam powiedzieć nie mogę. Powiem jedno: widziałem
wielkie boginie, w blasku boskiego ich majestatu; widziałem cały
łańcuch ich cierpień, tęsknotę córki i tułaczkę matki; widziałem czyn
miłości, która zwyciężyła śmierć; poznałem, że dusza nasza jest
nieśmiertelna i że sprawiedliwych czeka wieczna nagroda na błogo
sławionych łąkach królowej podziemia. I radzę wam: dajcie się
wtajemniczyć! Nie ma tam różnicy między ludźmi: wolny i niewolnik,
G rek i barbarzyńca, wobec Demetry wszyscy są równi. Lecz pam iętaj
cie również: wtajemniczenie jest bezowocne bez cnotliwego życia.
Lecz słońce już zaszło; nastała pora całonocnej służby na cześć
herosa Trofoniosa. Bądźcie dobrej myśli, synowie moi: nie wszyscy
mogą wstępować do jego strasznej pieczary, nie dla wszystkich jest
możliwe poznanie tajemnych głębin. K to nie chce stracić zdolności
do śmiechu, niech się zadowoli udziałem w korow odach i z niestrwożoną duszą niech wróci do swoich.
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niedostępnej dla wzroku ludzkiego siedzibie M atki-Ziem i zasia
dają jej córki, trzy odwieczne prządki, trzy M ojry, potężne boginie
losu. Kiedy rodzi się człowiek, pierwsza, K ioto, wyciąga ze swej
przędzy nić jego żywota. D ruga, Lachezis, prowadzi dalej jej pracę,
łącząc z tą nicią inne, to złote, to czarne. W arczy wrzeciono, życie
człowieka ciągnie się przez bóle, przez radości, póki trzecia, A tropos,
nie rozetnie nici swymi nożycami. Wówczas następuje jego śmierć.
Praca ta jest tajemnicza; wie o niej tylko M atka-Ziem ia oraz Apollo
od czasu, gdy założył swą wyrocznię w Delfach. Przez niego też ludzie
dowiadują się o czekającym ich losie, o ile on uważa za potrzebne go
odsłonić.
Zdarza się jednak, że same M ojry zjawiają się ludziom z ostrze
żeniem; o takim właśnie w ypadku chcę tu opowiedzieć.
Idąc od Parnasu na zachód, przechodzimy przez górzysty kraj,
zwany E t o 1i ą. Zachodnią jej granicę stanowi największa rzeka Grecji
środkowej, Acheloos. W pobliżu zaś Achelou leżą oba najznaczniejsze
m iasta Etolii, Pleuron i Kalidon.
W tym właśnie Kalidonie mieszkał król Ojneus ze swą królową,
Alteą. Żyli w miłości i zgodzie i doczekali wreszcie wielkiej radości,
narodzin syna. Zaprosili krewnych i przyjaciół, wyprawili wesołe
„am fidrom ie” chłopca (jak gdyby nasze chrzciny) i dali m u na imię
Meleager.
Siedzi Altea w komnacie przed ogniskiem; obok niej, na miękkiej
poduszce w tarczy ojcowskiej, drzemie mały Meleager; m atka siedzi
i wpatruje się w ukochanego synka. Dzień był chłodny i ogień wesoło
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płonął na kominku. Słońce zdążyło już zajść; ogień, to wybuchając,
to jakby się chowając, rzucał nierówne światło na ściany komnaty.
Cienie zjawiają się i nikną; dokoła nie ma nikogo; byłoby strasznie,
gdyby nie owo szczęście w mocnej tarczy dzielnego ojca. Nagle Altea
widzi przed sobą trzy niewiasty nadludzkiego wzrostu i nadludzkiej,
choć surowej piękności. Czyż to są również cienie? Nie, nie znikają,
widzi je wyraźnie.
— Ciesz się, królowo — mówi pierwsza. — Twój Meleager będzie
najpiękniejszym młodzieńcem w całej Helladzie.
— Ciesz się, królowo — mówi druga. — Będzie on najpotężniej
szym rycerzem w całej Helladzie.
— Tak — dodała trzecia grobowym głosem — jeżeli dożyje; lecz
los przeznaczył mu śmierć, gdy tylko dopali się to polano na twym
ognisku.
Powiedziały i znikły. Czy to sen? Nie, widziała je wyraźnie,
wyraźnie słyszała: „gdy tylko dopali się” ... Bogowie, przecież ono już
dogorywa! Zerwała się, chwyciła polano, zagasiła swą zasłoną —
i schowała dymiącą głownię na samo dno swej szkatuły. „To teraz
mój najcenniejszy klejnot — pomyślała — to samo życie mego syna!”
Meleager wyrósł i stał się istotnie, jak mu przepowiadały Mojry,
najpiękniejszym i najdzielniejszym rycerzem w całej Helladzie, dumą
rodziców i nadzieją współobywateli.
Było to w owym czasie, gdy Tryptolemos, spełniając wolę swej
wielkiej piastunki, uczył ludzi uprawy roli. N a swym powietrznym
wozie przyleciał on również do króla Ojneusa i był przezeń uroczyście
przyjęty. Zazieleniły się i zakołysały pola kalidońskie; ucieszył się
Ojneus; teraz, pomyślał, będzie można zupełnie zaniechać polowania,
owej okrutnej i krwiożerczej zabawy.
Pewnego razu, zebrawszy z łaski Demetry urodzaj szczególnie
obfity, składał na placu miejskim w Kalidonie jego pierwociny
dwunastu wielkim bogom, których ołtarze tam się wznosiły. Rozpalo
no ogień; zanurzywszy płonące łuczywo w stojącym tuż przy nim
wiadrze z wodą, król skropił skupiony dookoła wielki tłum i rozpoczął
ofiarę. Odmawiał przy tym modlitwę, a stojący przy nim flecista grał
uroczysty motyw. Z początku złożył ofiarę H e s t i i , bogini ogniska,
u której każdy rozumny człowiek rozpoczyna służbę bożą; potem
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Z e u s o w i i H e r z e , władcom Olimpu, opiekunom państw i rodzin;
potem P o s e j d o n o w i i D e m e t r z e , bratu i siostrze obu władców;
potem H e r m e s o w i , życzliwemu przyjacielowi śmiertelnych, który
podarował im pierwsze stado i nauczył ich hodowli bydła; następnie
H e f a j s t o s o w i i P a 11 a d z i e, nauczycielom wszystkich rzemiosł,
które uszlachetniły nasze życie; dalej D i o n i z o w i i A f r o d y c i e ,
od których pochodzi wszelki zachwyt twórczy i miłosny; dalej
A p o 11 i n o w i, królowi lutni i władcy Delf, głoszącemu ludziom wolę
Zeusa i wyroki losu... Tu Ojneus się zatrzymał.
— Tu obok stoi ołtarz A r t e m i d y , królu! — zauważył jego
najstarszy doradca — potężnej siostry potężnego brata. Nie godzi się
odmawiać czci żadnemu z wielkich bogów Olimpu.
— To bogini łowów — odparł król pogardliwie. — Od czasu,
gdy wychowanek Demetry nauczył nas uprawy roli, jest nam już
niepotrzebny jej krwawy zawód.
I na tym zakończył uroczystość dożynek.
Lecz Artemida nie zapomniała mu tych zuchwałych słów.
Aby mu dowieść, że i po przejściu do uprawy roli polowanie
nie straciło swego znaczenia, bogini wyprowadziła ze swych gór
skich lasów potwornego dzika. Zwierzę zaczęło zaczęło bezlitośnie
niszczyć pola Ojneusa i innych Kalidończyków, ryjąc całą ziemię,
wywracając już zieleniące się bryły gruntu; groziła klęska nieuro
dzaju, głód.
Lud począł błagać królewicza Meleagra, aby on, jako najpotęż
niejszy rycerz z całej Hellady, urządził polowanie i uwolnił kraj od
klęski. Meleager sam miał na to ochotę; zapalczywy młodzian nie
podzielał spokojnych upodobań ojca. Rzucił więc wezwanie i kwiat
ówczesnej młodzieży helleńskiej zebrał się, aby uczestniczyć w tych
sławnych odtąd „łowach kalidońskich” .
Pierwsi przybyli dwaj bracia królowej Altei, uroczyście przyjęci
przez wszystkich, jako najznaczniejsi po królu magnaci w kraju.
Następnie bohater A n k a j os, silny, lecz nieopanowany; o jego
cudownych czynach krążyła głośna sława — przypuszczano, że
pomagała mu czarodziejska siła. Potem przybyło jeszcze wielu innych,
których wyliczać nie będziemy; w końcu zjawiła się dziewica z dalekiej
Arkadii, łowczyni A t a l a n t a . Zwróciła ona powszechną uwagę, nie
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tylko dlatego, że była jedyną dziewczyną wśród mężczyzn, lecz i swą
nieopisaną pięknością — i oczywiście wszyscy młodzieńcy, poczynając
od samego królewicza, zakochali się w niej bez pamięci i poczęli starać
się o jej rękę. Lecz ona pozostawała obojętna na ich zabiegi:
— Wyjdę za tego — odpowiedziała krótko — kto zabije dzika
kalidońskiego.
— A jeżeli zabijesz go ty sama?
— Wówczas pozostanę dziewicą; tego właśnie pragnę najwięcej.
Jedynie tylko bracia Altei nie brali udziału w tych powszechnych
zachwytach, lecz nie dlatego, żeby A talanta im się nie podobała.
— Lękam się jej — rzekł starszy do młodszego. — Jeżeli to nie
jest sama Artemida, to na pewno jedna z jej zaufanych.
— Tak — odpowiedział drugi. — Mszcząc się za obelgę, doznaną
od naszego szwagra, bogini ześle na niego klęskę gorszą od samego
dzika.
Nie było potrzeby śpieszyć się z polowaniem; należało najpierw
dowiedzieć się od pasterzy górskich, w jakim gąszczu przebywa
zwierzę. Tymczasem wszyscy byli gośćmi serdecznie przyjmującego
ich króla. W dzień ćwiczyli się w rzucaniu włócznią i w innych grach,
wyrabiających siłę i zręczność; wieczorem ucztowali, lecz bardzo
umiarkowanie, zadowalając się jednym kubkiem wina, aby nie osła
biać sił. Jedynie tylko Ankajos w niczym się nie krępował: spał do
południa, nie brał udziału w żadnych ćwiczeniach, za to wczorem pił
bez umiarkowania kubek za kubkiem; a ponieważ z woli Dioniza
czwarty puchar był pucharem Krzywdy, żadna uczta nie obchodziła
się bez kłótni. Słuchał on jedynie Meleagra.
— Wiesz — powiedział mu pewnego razu królewicz — mnie tam
wina nie żal, ale jak ty będziesz z nami polował, będąc wiecznie pijany?
Ankajos roześmiał się głośno.
— Nie troszcz się o to! — odpowiedział. — Ja i dzika zabiję
i z A talantą się ożenię.
— Czemużeś taki pewny tego?
— Dlatego, że bogowie ofiarowali mi trzy życzenia; dwa już
zużyłem, ale dzięki trzeciemu spełnię to, co powiedziałem.
Po pewnym czasie znaleziono legowisko zwierza; o świcie wszyscy
wyruszyli ku wskazanej gęstwinie. Zwykle Grecy polowali w ten
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sposób: rozstawiali w odpowiednim miejscu między drzewami m oc
ne sieci z konopi i usiłowali spędzić na nie zwierza przy pomocy
psów. Lecz w danym w ypadku było to zupełnie bezużyteczne: nie
było tak mocnych sieci, których by potw orny dzik nie przerwał; nie
uląkłby się też żadnej obławy. Nie, trzeba było iść na niego z dzidą
w ręce.
Ankajos stał w szeregu z innymi, niedbale oparty na włóczni i jak
zwykle pijany. Meleager, który bardzo go nie lubił za jego przechwałki
i za zamiary względem A talanty, stał obok niego nie spuszczając zeń
oczu. Nagle z gęstwiny dał się słyszeć trzask łam anych gałęzi i szum
wyrywanych drzew.
— Słuchaj więc! — powiedział Ankajos do M eleagra i podniósł
szy ręce modlitewnie w górę, wymówił wyraźnie:
D zikow i dajcie, bogi, życie wydrzeć mnie!

— N o cóż, dobrze? — zapytał M eleagra, śmiejąc się.
— Dobrze i niedobrze — odpowiedział ten ponuro.
— Jak to niedobrze?
— Bo jest niejasne, kom u kogo wypadnie zabić: tobie zwierza,
czy zwierzowi ciebie.
Ankajos pobladł; wydało mu się nawet, że po jego dwuznacznej
modlitwie rozległ się nad nim w powietrzu jakiś śmiech.
„To Nemezis — pomyślał — Nemezis, groźna bogini, karząca
ludzką pychę: zapisała ona m oją prośbę na tablicach odw etu.” Chętnie
by odszedł, lecz było już za późno: dzik wypadł z gęstwiny i puścił
się wprost na niego, wściekle błyszcząc zalanymi krwią oczyma.
Ankajos rzucił swą dzidę, lecz ręka drżała mu ze strachu jeszcze
bardziej niż z pijaństwa i dzida utkwiła w drzewie. Jeszcze chwila i on,
rażony kłem w brzuch, runął na ziemię.
Myśliwi rzucili się na zwierza. Oto błysnęła włócznia jednego
z braci Altei, potem włócznia drugiego; dzik, czując niebezpieczeń
stwo, uchylał się zręcznie, obaj chybili. Nagle rozległ się donośny głos
niewieści:
— Wszyscy na bok!
Spojrzeli: A talanta, jasna i groźna, jak sama Artem ida, stoi na
wzniesieniu, gotowa do rzutu. Poleciała włócznia, wpiła się potworowi
57

PERSEUSZ

w bok; krew trysnęła, lecz na tym koniec. Rozwścieczony raną, dzik
rzucił się w stronę A talanty. I dziewczyna doznałaby losu Ankajosa,
lecz Meleager, jak gdyby jej niebezpieczeństwo dodało mu skrzydeł,
nagle dopędził zwierza i wbił mu dzidę w tył głowy. Rozległo się
zgrzytanie zębów, jak gdyby szczęk żelaza, i potw ór powalił się na
bok, obficie zraszając krwią zieloną murawę.
Polowanie się skończyło, lecz śmierć A nkajosa nie pozwalała na
prawdziwą radość. Jedynie Meleager triumfował, i jako zwycięzca,
i jako narzeczony; wujowie boczyli się na niego, uważając go niemal
za winnego tej śmierci. „Za kobietę zaraz się ujął, a nie mógł ocalić
towarzysza, choć stał tuż obok” , mówili szeptem. Zwyczaj jednak
kazał złożyć dziękczynną ofiarę Artemidzie oraz posilić się samym.
Zbudow ano prosty ołtarz z darniny, zdarto ze zwierza skórę, która
wraz z głową i kłami miała być nagrodą dla zwycięzcy. N astąpiła więc
ofiara, za nią uczta, picie — zapasy zawczasu przynieśli niewolnicy.
Tymczasem wieść o skutecznym polowaniu rozeszła się po okolicy:
zaczęli się schodzić pasterze, wieśniacy, poczęli dziękować myśliwym,
a przede wszystkim Meleagrowi. K tóż był szczęśliwszy od niego?
Teraz już można było nie krępować się w piciu wina. Każdy pił, ile
chciał, tylko A talanta milczała, nie dotykała kubka i nawet nie
odpowiadała na uprzejme słowa narzeczonego. „Jest zła — pomyślał
Meleager — że zwycięstwo nie jej przypadło w udziale; ale ja ją
pocieszę.” Gdy więc uczta się skończyła, Meleager wstał i oświadczył
głośno:
— Towarzysze, podzielimy zwierza na równe części — wszyscy
będą mieli dosyć. Skóra i głowa zostały przeznaczone na nagrodę dla
zwycięzcy; ponieważ jednak gospodarzowi nie przystoi brać nagrody
ze szkodą dla gości, więc wydaje mi się słusznym przysądzić ją...
— Oczywiście — przerwał mu starszy wuj — temu, kto jako
najbliższy jego krewny, ma do niej największe prawo!
— ... temu — ciągnął Meleager, z trudem hamując gniew — kto
pierwszy zranił zwierza i ma, dzięki temu, największe do niej prawo
po zwycięzcy. A tego, jakeście wszyscy widzieli, dokonała Atalanta!
I z tymi słowy wyciągnął do niej olbrzymią głowę zwierza.
— Niesłychana obelga! — krzyknął wuj. — Widać, że twe umizgi
droższe ci są, zuchwały młokosie, od świętego obowiązku krwi!
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To mówiąc, brutalnie odepchnął Atalantę i chwycił za głowę
dzika.
Młodemu rycerzowi pociemniało w oczach; nie widział już nic,
oprócz obelgi wymierzonej przeciw sobie i narzeczonej. Nieprzytomny
z gniewu, pochwycił stojącą tuż włócznię, jeszcze czerwoną od krwi
zwierzęcia — i krew wuja zabarwiła ją na kolor ciemnej purpury.
— Zabójco! Bezbożniku! — krzyknął brat zabitego, podnosząc
nań swą włócznię... lecz w następnej chwili sam leżał bez życia obok
brata.
Wszystko to odbyło się tak szybko, że nikt z towarzyszy nie
zdążył się wtrącić; teraz było już za późno. Meleager stał, spuściwszy
głowę. Milczeli wszyscy. Lecz gdzie była Atalanta, mimowolna
sprawczyni całego nieszczęścia? Zniknęła; kiedy i jak — nikt nie
widział.
Zabójca... kat własnej krwi... plamiący wszystkich swą obecno
ścią, swym obcowaniem... oto, czym stał się teraz niedawny zwycięzca,
bożyszcze całego ludu, najpiękniejszy i najpotężniejszy rycerz całej
Hellady. Nikt mu tego nie mówił; on i tak to wiedział. Wszyscy rozeszli
się w smutku, nie myśląc już o podziale fatalnej zdobyczy. Meleager
także powoli powlókł się do domu — wszyscy trwożnie usuwali się
na bok, nikt nie miał odwagi z nim mówić.
Poszedł do domu, lecz doń nie doszedł...
Wyprzedziła go wieść. Al tea z upojeniem słuchała opowiadania
o polowaniu i o dzielnym czynie Meleagra; lecz nie zdążyła jeszcze
nacieszyć się tą radością, gdy przyszedł drugi zwiastun, od którego
dowiedziała się, że obaj jej bracia padli z ręki jej syna.
Miłość do braci jest w sercu Greczynki najświętszą po miłości
do rodziców. „Mogę mieć innego męża, jeśli stracę pierwszego —
rozumowała ona — i bogowie mogą mi dać inne dzieci; lecz straciwszy
braci, już innych nie otrzymam.” Ponadto po śmierci ojca, brat był
pierwszym obrońcą siostry przed możliwymi krzywdami ze strony
męża; przy wyborze narzeczonej Grek starał się zawierać powinowac
two z potężnymi rycerzami i od istnienia braci i ich wpływu zależało
zaszczytne stanowisko Greczynki w domu męża.
Tak więc, powtarzam, Altea dowiaduje się, że obaj bracia są
zabici; nie dość na tym, zabici przez jej syna. Ogarnął ją płomień
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szaleństwa. Nie zdając sobie sprawy z tego co czyni, rzuciła się do
swej komnaty, gdzie w szkatule wśród innych klejnotów chowała
największy, najświętszy — talizman życia syna. Schwyciwszy go,
wpadła do sali, gdzie po dawnemu palił się ogień na ognisku, rzucając
dziwaczne wzory na białe ściany. Jeszcze chwila i głownia zapałała
czerwonym, krwawym blaskiem.
Zapałała i wkrótce zgasła; los się spełnił. I gniew siostry ostygł:
obudziła się m atka. Słyszy, jak służba niesie na noszach martwe ciało;
tak, to ciało jej syna, a ona jest jego zabójczynią. Tam, nad zabitym,
płacze stary ojciec Ojneus i mała siostra, Dejanira — ojciec pozostał
bez syna, siostra bez brata — z jej winy. Niech płaczą ci, co mają do
tego prawo; ona je straciła. Tam, w komnacie Ojneusa, nie ma nikogo;
na ścianie wisi jego stary miecz; to jest teraz jej prawo — i jej
obowiązek...
Taki był smutny koniec radosnych i sławnych łowów kalidońskich.

10

GŁOWA MEDUZY

S to ją c na zboczach Parnasu lub zstępując z wyżyn O rchom enu ku
błękitnej wstędze Zatoki Korynckiej, widzieliśmy tylko dotąd przed
sobą przeciwległy brzeg półwyspu, którem u później nadano nazwę
Peloponezu; lecz był to widok pociągający. N a pierwszym planie
zielone zbocza późniejszej Achai; nad nimi nieprzerwany łańcuch
wysokich gór, z których niektóre są pokryte śniegiem niemal przez
cały rok; tak jest na praw o góra Erym antos, tak na lewo Kyllene,
0 których wypadnie nam jeszcze mówić. Pragnęłoby się przeniknąć
wzrokiem tę kamienną ścianę, zobaczyć, co tam jest dalej! I wzrokiem
się nie przebije, i myślą nie przeleci; lecz ludzie, którzy tam byli,
powiedzą, że tam jest płaskowzgórze z pagórkam i, jezioram i i od
wiecznymi lasami dębowymi, że w lasach żyje m nóstwo dzikiego
zwierza, między innymi niedźwiedzi, i dlatego cała kraina nazywa się
„ A r k a d i a ” , tzn. „kraj niedźwiedzi” ; że rzeki dopływają często do
wysokich gór, a nie znajdując spadku, przebijają sobie drogę pod
ziemią, przez ciemne, straszne pieczary; że Tryptolem os tam nie był
1 mieszkańcy tamtejsi nie znają darów Demetry, lecz czczą Artemidę,
patronkę myślistwa, i Hermesa, patrona hodowli bydła, który się też
tu urodził, jak mówią, na wysokim szczycie Kylleny.
Tak, to A rkadia; stąd również była rodem owa A talanta, co tak
zagadkowo się zjawiła i tak zagadkowo zniknęła — w niezapom nia
nych dniach łowów kalidońskich. I w ogóle niemało tu jest zagadek
w tym zagadkowym kraju. W kierunku wschodnim kraj ten schodzi
ku morzu, lecz nie daje tu przejścia swym rzekom i okolica ta jest
dość bezwodna; jedna z głównych rzek tutejszych, I n a c h os, jest
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według naszych pojęć nędznym strumykiem. Lecz sława jej jest wielka;
a to dlatego, że leży tu miasto A r g o s , które wraz ze swymi dwiema
twierdzami, nadm orskim Tirynsem i Mykenami, było przez pewien
czas jak gdyby królem nie tylko całego półwyspu, lecz i całej Hellady.
D o Argosu właśnie zaprasza was niniejsza moja opowieść.
N a płaskim wzgórzu, wznoszącym się nad miastem — zwą je ze
względu na jego kształt A s p i d ą , tzn. „tarczą” — leży zamek
królewski; mieszka w nim król A k r y z j o s . Nie należy go sobie
wyobrażać jako bohatera; obywatele argejscy nie wiedzą nic o jego
dzielnych czynach, a za to dobrze wiedzą o jego wiecznych kłótniach
z bratem-bliźniakiem, Projtosem, którego król zmusił do przeniesienia
się do sąsiedniego miasta, Tirynsu. Mówią za to z zachwytem o jego
córce D a n a i, piękności, jakiej świat nie widział. Czas już D anai na
zamążpójście, lecz ojciec jej nie wydaje, a dlaczego, tego nikt nie wie.
Lecz my to wiemy. W krótce po jej przyjściu na świat, Akryzjos
niezadowolony, że nie urodził się syn, posłał do Delf, by zapytać
Apollina, do jakich bogów ma się modlić, żeby zesłali mu błogo
sławieństwo w postaci syna. Wyrocznia odpowiedziała, że on w ogóle
syna mieć nie będzie; będzie go miała jego córka, ale z rąk jego właśnie
spotka Akryzjosa śmierć. N a razie nie było w tym nic strasznego:
zanim córka dorośnie, zanim będzie miała syna, zanim ten z kolei
zmężnieje — przecież człowiek i tak wiecznie nie żyje. Lecz boleśnie
jest umrzeć śmiercią gwałtowną i to jeszcze z ręki wnuka; dlatego też
Akryzjos postanowił w ogóle nie wydawać córki za mąż. Żeby zaś
ona sama nie rozstrzygnęła swego losu, trzymał córkę w zamknięciu
w jej dziewiczej komnacie — i mieszkańcy Argosu z żalem mówili
0 pięknej pustelnicy, a królewicze państw sąsiednich o swych zawie
dzionych nadziejach.
Lecz i tak tym nadziejom nie było sądzone się spełnić: sam Zeus,
pragnąc dać Hellenom potężnego bohatera, zwrócił swe oczy na
Danaę. Zstąpił więc ku niej w postaci złotego deszczu i żył z nią jak
mąż z żoną. Stara piastunka, która ją dozorowała, długo wahała się,
czy ma powiedzieć królowi o tym, co się święci; wreszcie wziął górę
strach przed ziemskim władcą — oznajmiła mu więc, że daremne były
jego środki ostrożności i że wnuka nie uniknie. Akryzjos się przeraził;
1 żeby ten sam tajemniczy nieznajomy nie mógł tą samą drogą
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powietrzną porwać mającego się narodzić dziecka, król przeniósł córkę
z jej dziewiczej komnaty do podziemnej izby o spiżowych ścianach.
Tu też urodziło się cudowne dziecię, syn Zeusa, P e r s e u s z.
Wściekłość ogarnęła Akryzjosa, gdy mu na jego rozkaz przy
prowadzono Danaę z dzieckiem na ręku: a więc to jest jego przyszły
zabójca! Chętnie sam by go zabił i matkę z nim razem; lecz prawo
zakazywało przelewania własnej krwi — musiałby wówczas sam udać
się na wygnanie, aby nie ściągnąć na Argos gniewu bożego. Kazał
więc zbudować sporą skrzynię, umieścić tam matkę i dziecko i rzucić
w morze: niech ono samo rozprawi się z nimi!
Iskrzy się morze w promieniach słońca wiosennego, płynie po
jego powierzchni mocno zbudowana skrzynia; dziwią się jej pod
pływające z bliska delfiny, dziwią się jej wesołe nimfy morskie,
srebrnonogie Nereidy. Słychać jakiś głos: czy to skrzynia śpiewa? Nie,
to zamknięta w niej matka śpiewa swemu dziecku kołysankę:
— Śpij, dziecię, śpij, głębino; śpij, niezmierzony bólu!
— Słyszysz? — mówi Leukotea do Tetydy.
— Słyszę, siostro.
— Cóż mamy począć? Damy im zginąć?
— Za nic! Tam, na pobliskiej wyspie, pracuje rybak; zapędźmy
mu skrzynię do sieci.
Wyspa nazywała się S e r i f o s , a rybak D i k t y s ; był on bratem
miejscowego króla P o li d e k ta . Nie dziwcie się temu: wyspa była
mała i skalista, król niebogaty, a tym bardziej jego brat. Z obawy
przed rozbójnikami morskimi budowano miasta nieco dalej od morza;
tak więc król Polidektes mieszkał w mieście Serifos na wzgórzu,
a wybrzeże pozostawił bratu.
Zdziwił się Diktys, znalazłszy w sieci skrzynię, a jeszcze bardziej
się zdziwił, gdy z niej wyszła piękna kobieta z dzieckiem na ręku.
Był on biedny, lecz dobry i uczciwy; ofiarował więc obojgu gościnę,
i Danae przyjęła ją z wdzięcznością. Tak więc Perseusz wyrósł wśród
skał wybrzeża Serifos, pomagając opiekunowi w pracowitym życiu.
Diktys był dobry i uczciwy, lecz brat jego, król Serifu, był szorstki
i uparty; Diktys długo ukrywał przed nim swych gości, lecz w końcu
Polidektes dowiedział się o nich. Danae ogromnie mu się spodobała,
zapragnął więc wziąć ją do siebie; lecz teraz miała ona obrońcę nie
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tylko w swym opiekunie, lecz również w swym dorastającym synu.
Polidektes zrozumiał, że musi użyć podstępu. M łodzian był odważny,
pełen żądzy czynów; ciążyło mu bezczynne życie w głuszy nieznanej
wyspy. N a tym właśnie król oparł swój plan.
— Posłuchaj, Perseuszu — powiedział doń pewnego razu. — Na
lądzie, w Elidzie, królewicz P e l o p s wyprawia gody z piękną Hippodamią. Wszyscy bogowie obiecali uczcić te gody swą obecnością;
wszyscy królowie z lądu i wysp pragną posłać młodej parze ślubne
dary. Nie wypada mi się wyróżniać, ale nic nie posiadam; czybyś mi
nie dopomógł w zdobyciu daru godnego ulubieńca bogów?
— Chętnie, królu Polidekcie — odpowiedział Perseusz — po
wiedz tylko, jaki.
— Przynieś mi g ł o w ę M e d u z y . Mieszka ona w dalekiej Libii
(po naszemu: w Afryce), jako jedyna śmiertelna z trzech sióstr Gorgon;
jej właściwości są cudowne, tak cudowne, że posiadacz jej może się
nie lękać nieprzyjaciół, choćby ich było tysiąc na jednego.
W duszy zaś pomyślał: „Zginiesz w tej przygodzie i łatwiej będzie
mi zdobyć twą piękną m atkę” .
Młodzieniec z zapałem się zgodził i udał się na wybrzeże
przygotować sobie statek; gdy odpoczywał na brzegu, zjawił mu się
inny młodzieniec, o wiele piękniejszy i silniejszy od niego.
— Jam jest Hermes, nieśmiertelny zwiastun bogów — rzekł. —
Przysyła mnie Pallas Atena, twoja patronka w niebiosach. Król chce
cię zgubić, lecz nie zginiesz, jeśli zapamiętasz moje słowa.
I powiedział mu, co młodzian powinien był wiedzieć, a przy
pożegnaniu zostawił mu trzy dary: skrzydlate sandały, nóż w kształcie
sierpa i spiżową tarczę.
Perseusz się ucieszył: teraz, pomyślał sobie, już mu i statek
niepotrzebny. Włożył sandały i poczuł się lekki jak piórko; poruszył
rękami i popłynął po powietrzu, jak się płynie po wodzie. Hermes
wskazał mu już kierunek; leciał, starając się mieć południowe słońce
po lewej ręce, a północną Niedźwiedzicę po prawej; leciał długo, długo,
lecz w końcu doleciał do lądu i zrozumiał, że to Libia.
Widzi wysoką górę, a na jej szczycie olbrzyma; firmament
niebieski opiera mu się na potężnych ramionach. „To Atlas!” — po
myślał. „Dosięgnąłem krańców Atlantowych; za nimi płynie dookoła
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świata Ocean, przez który droga jest dla człowieka niedostępna,
dopóki nie spełni się czas” . N a zboczu gór stał ponury zamek,
otoczony zębatymi m urami. W zam ku mieszkały trzy G orgony,
a murów pilnowały sędziwe G r a j e , od których nie ma brzydszych
stworzeń na świecie.
Owe Graje pilnowały m urów zamkowych dzień i noc; tam też
jadły i spały. Miały razem tylko jedno oko i jeden ząb, ale tym jednym
okiem widziały lepiej niż kto inny dwoma, a ząb wpijał się w żelazo
głębiej niż ząb tygrysa w ciało. Perseusz wiedział to od Hermesa,
wiedział też, jak ma postępować: przyczaiwszy się za kamieniem, aby
go Graje nie dostrzegły, wyczekał chwilę, gdy w artująca oddawała
zmianie oko i ząb, i szybko rzuciwszy się na nie, wydarł im jedno
i drugie. Graje zaczęły go błagać: „Zlituj się, nie pozostawiaj nas
ślepych i bezradnych!” Obiecał więc zwrócić im zdobycz, lecz pod
warunkiem, że będą milczały i pozostaną na miejscu.
Wszedł na dziedziniec otoczony zębatym murem; dookoła rosną
olbrzymie drzewa, sączące cudowny arom at ze swych ciemnozielonych
liści. Nie są to ani drzewa figowe, ani morwowe; wśród pełnych białych
kwiatów widnieją to złociste, to złotoczerwone owoce. Lecz cóż to?
Przechodzi wśród szeregu posągów, mężczyzn i kobiet: kochała
widocznie Pallada mistrza, który je wyrzeźbił! Lecz dlaczego wszyscy
mają taki przerażony wyraz w zastygłych oczach? Przypom niał sobie
słowa Hermesa: nie, Pallada nienawidzi tego mistrza! Tym mistrzem
był mrożący wzrok G orgony Meduzy.
A oto drzwi do samego pałacu; Perseusz wchodzi; trzymając
w lewej ręce tarczę, w prawej sierp; wchodzi, patrząc cały czas na
powierzchnię swej tarczy. Gładki jest spiż tej powierzchni, wszystko
odbija się w nim jak w zwierciadle — innych zwierciadeł mężczyźni
wówczas nie znali. Jedna kom nata, potem druga, trzecia — wszyst
ko jest wspaniałe, lecz puste. Wreszcie słyszy głosy... serce mu
zabiło: jest u celu, wchodzi; w zwierciadle tarczy odbijają się
wyraźnie trzy kobiety, wszystkie trzy straszne, lecz jedna najstrasz
niejsza. Brzydka? Nie, raczej piękna; lecz niech bóg strzeże przed
taką pięknością! Perseusz widzi ją tylko w zwierciadle, lecz czuje, że
nawet od tego odbitego wzroku stygnie mu krew w żyłach. Nie
można zwlekać: rzuciwszy się szybko na potw ora, potężnym ciosem
5 — Starożytność bajeczna
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sierpu odcina mu głowę schwytawszy ją za włosy, a raczej za owe
wijące się węże, z których włosy się składają, i nie zwracając uwagi
na ich wściekłe ukąszenia, chowa ją do skórzanego worka zwieszają
cego się z rękojeści tarczy. Dopiero teraz rozgląda się dokoła:
siostry-Gorgony już były uciekły z żałosnym krzykiem, a ciało Meduzy
leży, zalewając kom natę obficie krwią. Krew się leje, kipi, burzy się —
i nagle z purpurowej piany wyskakuje skrzydlaty koń oślepiającej
białości. Perseusz biegnie za nim, z kom naty do komnaty, na
dziedziniec, lecz na próżno: koń prostuje skrzydła i po kilku potężnych
wzlotach znika w przestworzu... Spotkamy się z nim jeszcze.
Jednak dzieło jest dokonane, głowa Meduzy zdobyta... dla króla
Polidektesa, jak szczerze myśli Perseusz; pozostaje tyłko wrócić do
domu. Już właśnie ma się puścić w przestworza, gdy nagle czuje
ramieniu dotknięcie jakiejś potężnej dłoni. Patrzy — i widzi przed
sobą niewiastę o niewypowiedzianej, surowej, nie strasznej jednak
piękności, z hełmem na głowie i z tarczą w ręce, z łagodnym uśmiechem
na ustach.
— Nie lękaj się, Perseuszu — mówi do niego. — Jam Pallada,
twoja patronka niebiańska. Nie wiedząc o tym, wyświadczyłeś bogom
wielką przysługę: w owym dniu, kiedy siły światła i siły ciemności,
bogowie i Giganci, spotkają się w rozstrzygającej walce, Meduza
byłaby naszym najstraszniejszym wrogiem; nikt nie oparłby się jej
mrożącemu wzrokowi. Tyś zniszczył tego wroga, sam o tym nie wiedząc
— właśnie dlatego, żeś o tym nie wiedział. I za to czeka cię nagroda.
Łaskawe słowa bogini dodały młodzieńcowi odwagi.
— Jestem słabym człowiekiem — rzekł — a wy jesteście wiecznie
żyjącymi, wszystkowiedzącymi, wszechmocnymi bogami. Jakże śmier
telnik mógł pokonać tę, której nikt by z was się nie oparł?
Bogini znów się uśmiechnęła.
— Tylko wiedząc wszystko — rzekła — mógłbyś i to zrozumieć.
Lecz może pragnąłbyś wiedzieć wszystko?
— O tak! — odrzekł Perseusz z zapałem.
— A więc — oto moja rada. N a granicy świata helleńskiego,
u źródeł Achelou, na górskiej polance, zwanej D o d o n ą , stoi od
wieczny dąb. Korzenie jego dochodzą do tajemniczej siedziby Matki-Ziemi; liście jego szepczą niezrozumiałą nam i wam wieść, wieść
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Matki-Ziemi; trzy gołębice siedzą na jednej z jego gałęzi i gruchają
niezrozumiałą nam i wam pieśń, pieśń M atki-Ziemi. Pod cieniem dębu
mieszkają sędziwi, pochyleni ku ziemi starcy; śpią na gołej ziemi, żywią
się owocami i nigdy woda Achelou nie dotyka ich członków. Są to
S e l ł o w i e . Oni też zapragnęli dowiedzieć się wszystkiego. Jako
młodzi ludzie, tacy jak ty teraz, przyszli pod dąb dodoński, żyli według
jego praw i siła M atki-Ziemi przeniknęła ich duszę: teraz, na starość,
rozumieją oni szept liści, rozumieją gruchanie gołębi, rozumieją wieść
i pieśń M atki-Ziemi. Czy i ty chcesz zdobyć ich wiedzę? Idź więc do
Dodony, lecz pamiętaj, że za wiedzę musisz zapłacić młodością.
Młodzieniec spuścił oczy: zobaczył w tarczy swe młode oblicze
w oprawie czarnych kędziorów, swe ogniste oczy, swe purpurowe,
pełne wargi — w myśli ujrzał pochylonych, sędziwych Sellów, o k tó 
rych mówiła mu bogini — wzdrygnął się.
— Nie, bogini — rzekł — nie mogę.
Bogini uśmiechnęła się po raz trzeci dobrym , choć nieco szyder
czym uśmiechem.
— Dla jednych jest wiedza — odrzekła — dla innych i dla
ciebie — czyn. Lecz wierz mi na słowo: są czyny, które może spełnić
człowiek śmiertelny z krwi boskiej, ale nie bóg; nie tylko wy nas
potrzebujecie, lecz niekiedy i my was. I dlatego Zeus od czasu do
czasu daje życie śmiertelnemu synowi. Lecz nie może m u wyznaczyć
jego czynu: wszystko musi się spełnić bez jego udziału. Polidektes
kazał ci zabić Meduzę, aby cię zgubić; tyś ją zabił, aby spełnić jego
polecenie — tak też powinno było się stać. Będą i inni obok ciebie
i po tobie; padną z ich rąk inne potw ory w rodzaju Meduzy;
i przygotują oni drogę temu, który zakończy ich dzieło całkowitym
zwycięstwem nad Gigantam i.
— K tóż to taki? — zapytał Perseusz.
— Ty go nie poznasz, lecz twoje życie jest warunkiem również
i jego życia. Dosyć na tym: więcej odsłonić ci nie mogę. A teraz odbierz
wyznaczoną ci nagrodę.
Wziąwszy go za rękę, bogini uniosła się z nim w przestworza;
przeleciawszy przez grzbiet góry Atlasa, zstąpili oni do cudownego
ogrodu na samym brzegu Oceanu A tlantowego — czyli, jak dziś
mówimy, Atlantyckiego. Był on cały otw arty dla powiewów wiatru
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zachodniego, Zefiru; cały był przesiąknięty jego wonnym, świeżym
ciepłem; już od tego samego Perseusz poczuł się jak gdyby odrodzony,
siła i radość napełniły całą jego istotę.
— Gdzie jesteśmy?
— Jest to kraina „Z agórska” , „H yperborejska” , raj mego brata
Apollina. Teraz wolno ci tylko ją odwiedzić; dopiero gdy zakończysz
swe ziemskie życie, ogród ten przyjmie cię na zawsze wraz z tą, która
będzie twoją żoną. Lecz porzuć pytania: patrz, słuchaj i rozkoszuj się.
Perseusz podążył za swą przewodniczką; lecz my nie możemy iść
za nimi: żadne pióro śmiertelnika nie zdoła opisać tego piękna
i szczęścia. Ujrzał on w powietrzu świątynię z wosku, wzór świątyni
delfickiej, i ujrzał na ziemi wzór wzoru, świątynię hyperborejską
Apollina, nie z m arm uru i spiżu, lecz z opalu i złota; ujrzał grono
szczęśliwych, ucztujących mężczyzn i kobiet, i krążących w korow o
dach młodzieńców i dziewczęta; ujrzał rozwiązanie zagadek ziemskich,
odpoczynek od udręki życia ziemskiego. Brzęczały rajskie pszczółki,
śpiewały rajskie ptaszyny i te dźwięki łatwej pracy i łatwej radości
zlewały się z dźwiękami rajskich fletni i zapadały w duszę jak łagodna,
kojąca rosa...
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drogę pow rotną Perseusz puścił się prosto na wschód, lecąc
za powiewem Zefiru i mając słońce południowe już nie z boku,
lecz wprost nad sobą. Leciał nad ciemnymi urwiskami, nad wy
palonymi niwami, przez których suchą powierzchnię z rzadka prze
bijały się kępki trawy zielonkawo-szarej, najwidoczniej bardzo tw ar
dej. Nieznane Perseuszowi zwierzęta ożywiały miejscami tę niemą
pustynię, lecz to ożywienie wywoływało w duszy jeszcze większy
smutek. „Jest to — pomyślał Perseusz — miejsce gniewu M atki-Ziemi.” Było gorąco nie do wytrzymania; gdyby nie siły, których
nabrał w ogrodzie hyperborejskim, padłby, stając się pastw ą zwie
rząt, których przeciągłe, głodne wycia rozlegały się po ponurej
krainie.
Lecz oto piaski się skończyły. Łańcuch nagich gór, potem spadek
ku nowemu, zielonemu królestwu niezliczonych palm i wreszcie —
morze. Morze! Słodki dreszcz przeniknął jego helleńskie serce na
widok rodzimego żywiołu. Teraz trzeba kierować się na północ wzdłuż
urwistych brzegów. Lecz cóż to? N a jednym z urwisk, nad samym
morzem, widnieje jakiś cudowny posąg: postać kobiety, dziewczyny
przykutej do skały. Przypomniał mu się ogród Meduzy i jego straszne
posągi; lecz w tym nie było nic strasznego. Spuściwszy się ostrożnie,
Perseusz podszedł do mniemanego posągu.
Dziewczyna podniosła głowę i spojrzała na niego tak żałośnie,
tak błagalnie, że zadrżało mu serce.
— K toś ty, dziewczyno? — zapytał. — Czemu jesteś przykuta
do tej skały, na pustyni?
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— Nazywam się A n d r o m e d a — odpowiedziało dziewczę. —
Jestem córką Kefeusa, króla tej krainy Etiopów. M atka moja Kasjopea przechwalała się, że przewyższa pięknością Nereidy; wówczas
rozgniewały się wesołe nimfy fal morskich, wywiodły z głębin naj
straszniejszego potw ora i nasłały go na nasz kraj. Etiopowie wiele od
niego ucierpieli; król posłał z zapytaniem do wyroczni Zeusa-Ammona
w oazie Pustyni Libijskiej i bóg odpowiedział, że potw ór uspokoi się
dopiero wtedy, gdy ja zostanę mu oddana na pożarcie. Więc przykuto
mnie do tej skały. K ról obiecał moją rękę temu, kto stoczy z potworem
walkę i go zabije; miał nadzieję, że młodszy jego brat, a mój
narzeczony, Fineus, spełni ten czyn. Widocznie jednak i jemu życie
milsze jest od narzeczonej; ukrywa się, a potw ór lada chwila zjawi się
po mnie.
— Niechże się ukrywa! — zawołał wesoło Perseusz. — Dla mnie
będzie to nie pierwszy potw ór, a ty, dziewczyno, będziesz moją
narzeczoną, nie jego.
Istotnie, w pobliżu skały, do której była przykuta Andromeda,
dał się słyszeć szum fal rozbijających się o brzegi i głuchy, złowieszczy
ryk, jak gdyby całego stada rozwścieczonych byków. Perseusz po
spieszył tam w mgnieniu oka. To, co ujrzał, napełniłoby mu duszę
strachem, gdyby nie owa cudowna siła, zdobyta w raju Hyperborejczyków. Olbrzymia fala rzuciła się na skalisty brzeg, zalewając go na
dalekiej przestrzeni; po jej odpłynięciu na brzegu pozostał olbrzymi
smok. Obejrzawszy się kilkakrotnie dookoła i nabrawszy powietrza
przez wzdęte czarne nozdrza, stanowczo ruszył w stronę skały
Andromedy. Lecz Perseusz równie stanowczo zagrodził mu drogę —
i rozpoczęła się walka nie na życie, lecz na śmierć. Rycerz nie miał
nic, oprócz swego sierpu; lecz żeby go użyć, trzeba było podejść do
potw ora zupełnie blisko. Ten zaś nie dopuszczał młodzieńca do siebie,
grożąc mu to straszną, czarną paszczą o potrójnych rzędach ostrych
zębów, to potężnymi łapami, to wijącym się ogonem, którego uderze
nie mogło przebić nie tylko człowieka, lecz i skałę. Straciwszy
nadzieję zbliżenia się doń z ziemi, Perseusz uniósł się w powietrze na
swych skrzydlatych sandałach, lecz i to mu nie pomogło. Sam był
wprawdzie poza niebezpieczeństwem, ale i stam tąd nie mógł porazić
smoka: grzbiet jego był pokryty łuską twardszą od stali — bohater
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raczej skruszyłby swój sierp, niżby go zadrasnął w najmniejszym
stopniu. Przekonawszy się, że wszelkie usiłowania przeciwnika są
bezcelowe, smok przestał zwracać nań uwagę i podążył znów ku
skale.
Lecz to go właśnie zgubiło: nie czując już jego oczu zwróconych na
siebie, Perseusz podleciał i zręcznym ciosem odrąbał mu łapę. Potw ór
zawył z bólu: zapomniawszy o ostrożności, podniósł głowę do góry,
obnażając w ten sposób swe najczulsze miejsce, miękkie gardło.
Perseusz tylko na to czekał: spuściwszy się natychm iast na ziemię,
w jednej chwili przeciął mu krtań. Krew chlusnęła z rany i z paszczy;
potw ór rzucał się jeszcze czas jakiś, bezradnie uderzając ogonem
o otaczające skały, wreszcie wyzionął ducha.
Pozostawiwszy bezduszne ciało na piasku, Perseusz podszedł
do skały, uwolnił A ndrom edę z więzów i zaprowadził do domu,
żądając, aby rodzice natychm iast wyprawili wesele. Uczucia rodzi
ców były pomieszane: radość z powodu ocalenia córki zapraw iona
smutkiem na myśl o wiecznym z nią rozstaniu. M imo to Kefeus,
wierny danem u słowu, zwołał przez gońców gości na ucztę weselną.
Wszyscy przyszli; z początku nie był im miły zamorski narzeczony,
lecz był on tak piękny, tak uprzejmy, że zaczęli namawiać króla,
aby go wszelkimi sposobami zatrzymał w kraju, jako że sam nie
ma synów.
K rólow a K asjopea nachmurzyła się bardziej: sprzyjała ona
Fineusowi i była niezadowolona, że przybysz odbiera m u nie tylko
narzeczoną, ale i tron. Podczas gdy ona milczała, gdy dostojnicy
naradzali się, a Perseusz już był gotów zgodzić się na ich życzenie,
nagłe dał się słyszeć z zewnątrz hałas, zamieszanie i do sali weselnej
wpadł młody m agnat na czele kilkudziesięciu młodzieńców.
— Stała się rzecz niegodna — zawołał. — Podczas gdy ja
walczyłem ze smokiem, ktoś uprowadził moją narzeczoną i zapew
ne przypisuje sobie zwycięstwo... Tak, otóż i on, widzę, siedzi już
obok niej.
I zbliżywszy się szybko do Perseusza, schwycił go brutalnie za
ramię:
— Uchodź, pókiś cały! A wesele można wyprawiać dalej, ale już
z innym panem młodym!
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Perseusz wstał i pogardliwym mchem zrzucił rękę nowo przyby
łego.
— To ja zabiłem smoka — oświadczył spokojnie.
— Ty? — krzyknął Fineus (bo to on był). — A gdzie twoje
dowody?
— A gdzie twoje?
— Oto one! — oświadczył z triumfem Fineus.
Z tymi słowy rzucił królowi i królowej pod nogi długi, czarny,
rozdwojony język. Był tak wstrętny, że wszyscy cofnęli się mimowoli.
— N ietrudno było odciąć język martwemu zwierzęciu — od
powiedział Perseusz ze śmiechem. Lecz słowa jego zagłuszył krzyk
młodzieży, która przyszła z Fineusem.
— Uchodź, przybłędo!
— On ma słuszność! — wtrąciła się królowa Kasjopea. — K to
zabił smoka? Każdy mówi, że to on; jeden ma dowody — drugi nie
ma żadnych; jeden jest rodak, m agnat — drugi, to zamorski włóczęga,
żebrak, według jego własnych słów. Czyż są tu możliwe jakieś
powątpiewania?
I wstając z miejsca, podeszła do Fineusa i wzięła go za rękę,
tocząc wyzywającym wzrokiem po gościu, córce i jej uczciwym, lecz
słabym ojcu. Lecz starzy rycerze nie poszli za nią.
— Zostaw go, zła królowo! — zawołał Perseusz. — Swymi
bezbożnymi przechwałkami jużeś raz omal nie zgubiła córki; teraz
odbierasz ją jej zbawcy — narzeczonemu, którego ona sama wybrała.
Zostaw Fineusa; w przeciwnym razie podzielisz jego los!
Lecz te słowa jeszcze bardziej rozjątrzyły Fineusa, królową
i młodzieńców. Dobywszy mieczy, rzucili się na niego.
Wówczas Perseusz szybkim ruchem wyjął ze skórzanego wor
ka, z którym się nigdy nie rozstawał, głowę Meduzy. Odwróciwszy
się, wyciągnął ją naprzeciw nacierającej gromady. Wściekłe okrzyki
zamilkły natychmiast. Schowawszy głowę z powrotem do worka,
Perseusz spojrzał na swych wrogów — wszyscy zastygli z otw ar
tymi ustami, w gniewnych postawach, z podniesionymi mieczami
w ręce.
Spojrzał w drugą stronę — przy stołach zjadłem i winem siedział
król i jego dostojni, szanowni goście; nie skarżyli się, nie obwiniali
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go; żal mu się ich zrobiło, lecz zrozumiał, że nie może wśród nich
pozostać.
A A ndromeda? — Niech sama rozstrzygnie. Zwrócił się do niej.
— Widzisz, jam nie winien śmierci twej m atki, samotności twego
ojca; lecz jeżeli żałujesz swego słowa, zwracam ci je.
A ndrom eda spojrzała na niego z miłością.
— Tyś moim zbawcą, moim narzeczonym, moim panem — rzek
ła. — Czy jako narzeczona, czy przyjaciółka, czy niewolnica, pójdę
za tobą.
I Perseusz poczuł, że to szczęście nie jest może mniejsze od owego,
którego doznał u Hyperborejczyków, w raju Apollina. W yprowadził
ją z pałacu, m ocno otoczył ręką jej kibić — i polecieli razem
w przestworza, wśród wilgoci nocnej, tam, gdzie na skraju widnokręgu
płonęły ognie Wielkiej Niedźwiedzicy.
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T ym czasem , na wyspie Serifos, D anae i jej dobry opiekun Diktys
przeżywali ciężkie dni. Zaledwie Perseusz zdążył opuścić wyspę, gdy
Polidektes wezwał oboje do siebie i oświadczył, że bierze D anaę za
żonę. Wówczas jednak D anai udało się przekonać tyrana, aby jeszcze
zaczekał. Według zwyczajów greckich nie tylko ojciec wydawał za
mąż córkę, lecz i syn owdowiałą matkę, o ile był dorosły; na to właśnie
powoływała się Danae. Polidektes się zgodził: był on przekonany, że
Perseusz zginie przez Meduzę.
Istotnie, upływały miesiące za miesiącami, a Perseusz nie wracał.
Pewnego dnia więc Polidektes oświadczył Danai, że syn jej zginął i że
nic nie przeszkadza jej teraz poślubić go. D anae zaś czuła się jak
gdyby uświęcona swym związkiem z Zeusem, który dał jej tak
dzielnego syna, i nie mogła już uznać za męża śmiertelnika; nie widząc
innego ratunku, rzuciła się jako błagalnica do ołtarza Zeusa, stojącego
na placu miejskim, a Diktys poszedł za nią. Polidektes nie śmiał siłą
sprowadzić jej stam tąd — w ten sposób obraziłby Zeusa, ostoję
błagalników. Lecz zabronił podawać obojgu strawę, spodziewając się,
że głód zmusi ich z czasem do opuszczenia tego schroniska. Do brata
zaś zapałał nienawiścią, widząc w nim obrońcę D anai i główną
przyczynę jej uporu.
Lecz D anae postanowiła raczej umrzeć niż poślubić tyrana;
gorąco modliła się więc do Zeusa w nadziei, że bóg pomoże jej teraz
tak jak wtedy, gdy była zamknięta w skrzyni i gdy fale unosiły ją
w nieznaną dal. I spełniło się to, co uważała za cud: oderwawszy oczy
od ołtarza, ujrzała nagle przed sobą pięknego młodzieńca, a obok
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jeszcze piękniejszą dziewczynę. Omal nie krzyknęła z zachwytu; lecz
Perseusz — oczywiście on był tym młodzieńcem — namówił ją, aby
na razie go nie wydawała i pozornie zgodziła się na żądanie Polidekta.
Następnie odszedł, przez nikogo nie zauważony.
Przyszedł Polidektes:
— N o cóż, namyśliłaś się?
Tak, namyśliła się; teraz jest pewna, że syn jej zginął, i po 
stanowiła być posłuszną królowi. U radow any tyran zwołał gości na
wesele; rozstawiono stoły na obszernym dziedzińcu jego domu, wino
lało się strumieniami, wszystkim było wesoło, tylko panna młoda
siedziała milcząc obok pana młodego i czekając na obiecanego
zbawcę. I oto gdy Polidektes wstał, aby spełnić Zeusowi uroczystą
libację, przez otw artą bram ę wszedł Perseusz, a za nim Diktys
i A ndrom eda.
— Ślub jest nieważny — rzekł — gdyż nie m a mojej zgody, a na
matce wymuszono ją głodem. K to z was nie chce brać udziału
w przestępstwie waszego króla, niech wstanie i przyłączy się do nas.
Niewielu tylko usłuchało jego wezwania, lecz wśród nich była
oczywiście Danae.
Polidektes poczerwieniał z gniewu; lecz postanowił działać pod
stępnie, powiedziawszy sobie: — „Jeżeli wrócił, to znaczy, że Meduzy
nie widział.” Głośno zaś zwrócił się do niego z tymi słowy:
— Z m atką twoją jużeśmy się zgodzili; ale my z tobą mamy
oddzielne porachunki. Zobowiązałeś się przynieść mi głowę Meduzy;
gdzież ona jest?
Perseusz się uśmiechnął:
— Pomyśl najpierw, czy dobrze będzie dla ciebie żądać jej
ode mnie.
„N a pewno nie przyniósł” — powiedział sobie Polidektes,
zupełnie już uspokojony.
— Nie ma tu nad czym się namyślać: żądam jej zgodnie z umową,
a jeżeliś umowy nie spełnił, żegnaj się z życiem.
— A więc, jeśli jej żądasz — oto ona!
Z tymi słowy wyjął głowę potw ora z w orka i odwróciwszy się,
wyciągnął ją do króla. K ról chciał krzyknąć z przerażenia — lecz
krzyk zam arł mu na ustach. M eduza obrzuciła jego i współbiesiad75
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ników swym martwym, mrożącym wzrokiem — i wszyscy zastygli,
jak kto siedział, przy pełnych stołach, z kubkam i w rękach. Długo
jeszcze pokazywano w Serifie kamienną ucztę króla Polidekta.
Oddawszy Diktysowi m ajątek i władzę brata, Perseusz z D anaą
i A ndrom edą powrócili na wybrzeże; zaprowadziwszy matkę i żonę do
chaty byłego rybaka, rycerz udał się na miejsce, gdzie przed wyprawą
po głowę Meduzy ukazał mu się Hermes, mając nadzieję spotkać go
i teraz. Nie omyłił się: boski zwiastun zjawił się i tym razem.
Perseusz złożył mu gorące podziękowanie za łaskawą pomoc
i zwrócił mu, co wtedy od boga otrzymał: skrzydlate sandały, sierp
i tarczę spiżową. Lecz, wziąwszy je, Hermes w dalszym ciągu patrzył
na młodzieńca pytającym i oczekującym wzrokiem.
— Oddałem ci wszystko — tłumaczył się ten.
— A głowa Meduzy?
— Zdobyłem ją dla króla Polidekta, a ponieważ on już nie żyje,
więc...
— Więc uważasz, że masz prawo pozostawić ją sobie?
Perseusz spuścił głowę. „Czyż nie zdobyłem jej własnym czy
nem? — pomyślał. — I czyż nie dzięki niej poślubiłem Andromedę
i ocaliłem matkę?”
Ogromnie nie miał ochoty rozstawać się z cudownym talizmanem,
lecz Hermes się zachmurzył.
— Posłuchaj, młodzieńcze — rzekł doń. — W rękach twych
znajduje się niezmierna, niezwalczona siła. My, bogowie, jesteśmy
teraz niczym wobec ciebie. Wystarczy, żebyś mi nagle pokazał głowę
potw ora — i zamiast mnie będzie tu stał kamień noszący moje
wyobrażenie. Wystarczy, żebyś się zjawił z nią na Olimpie, świętej
górze bogów, i na błogosławionym jej szczycie powtórzy się kamienna
uczta Polidekta. Lecz opowiem ci coś, co się stało niedawno w twojej
rodzinie...
Tu opowiedział m u historię o C h i m e r z e i jej zwycięzcy;
opowiem ją wam za chwilę.
— Ś m i e r t e l n i c y — zakończył — g i n ą n i e t y l k o
z b r a k u , l e c z i z n a d m i a r u sił. Nie chciałeś wówczas po
święcić szczęścia młodych lat dla pełni wiedzy; czy zgodzisz się teraz
poświęcić je dła pełni siły?
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— Nie! — odrzekł młodzian z zapałem. — I tym bardziej nie
chcę stracić waszej łaski, bogowie.
— Jest to jedno i to samo — odrzekł Hermes z radosnym
uśmiechem, odbierając od Perseusza jego trofeum. — Głowa po 
tw ora będzie odtąd widniała na e g i d z i e, łuskowatej zbroi Pallady,
budząc strach we wrogach Olimpu. Ty zaś będziesz szczęśliwy i do
śmierci, i poza jej granicami, na tym i na tam tym świecie. Jako ojciec
licznych i pięknych dzieci, dożyjesz sędziwej starości; kiedy zaś
nastąpi twój ostatni dzień, Pallada zaprowadzi cię do ogrodu Hyperborejczyków, i potom kiem twym będzie największy na świecie boha
ter — ten, którem u sądzone jest zakończyć rozpoczęte przez ciebie
dzieło.
Z tymi słowy bóg zniknął, pozostawiając Perseusza w szczęśliwej
zadumie. Co teraz robić? Oczywiście, jechać do Argos, rzucić się
dziadkowi, starem u Akryzjosowi, do nóg, zapewnić go, że niepotrzeb
nie się boi: czyż on, Perseusz, będzie godził na święte życie ojca swej
matki?
Diktys chętnie dał mu okręt i Perseusz po raz drugi z m atką, lecz
tym razem i z żoną, przemierzył ową w odną drogę, którą wówczas,
z bezbożnej woli Akryzjosa odbył w zabitej skrzyni. Gdy jednak
przybył do Nauplii, portu Argosu, tchórzliwy król uciekł na koniach
przez Cieśninę K oryncką do Beocji, z Beocji do Tessalii, gdzie
w mieście Larissie miał starego przyjaciela. U niego się też schował,
prosząc, by nie mówił nikom u o jego przybyciu. Perseusz udał się tam
za nim, lecz nie mógł go znaleźć wskutek tych ostrożności.
Młody król Larissy odbywał właśnie igrzyska na cześć swego
zmarłego ojca, i Perseusz nie mógł oprzeć się pokusie uczestniczenia
w nich. Przecież dziad jego nie mógł się nie znajdować wśród
ogromnego tłum u widzów; cóż on powie, gdy herold ogłosi: „Zwy
ciężył Perseusz, wnuk Akryzjosa, z Argosu?” Czyż nie przyjdzie, nie
uściśnie tego, kto zarazem wsławi i jego, i wspólną ich ojczyznę?
Istotnie, osiągał on jedno zwycięstwo za drugim — w biegu, w skoku,
w rzucie włócznią; współzawodnicy zielenieli z zazdrości — Akryzjos
milczał: tchórzostwo brało w nim górę nad wszelkimi innymi uczu
ciami. Pozostawały jeszcze zawody w rzucaniu „dyskiem ” , tzn.
ciężkim kręgiem żelaznym; zwycięzca miał go otrzymać jako nagrodę.
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Rzucali wszyscy, jak kto mógł, w ogóle niedaleko; widzowie, uspo
kojeni bliskością przelotu, zaczęli schodzić ze stopni na arenę. Lecz
kiedy Perseusz rzucił dysk — ten uniósł się wysoko i w pewnej chwili
jak gdyby zawisł nad głowami tłumu patrzącego z drugiego końca.
Widzowie z krzykiem rzucili się na wszystkie strony; dysk upadł, lecz
przy upadku uderzył jakiegoś starca, który nie zdążył uciec w czas —
uderzył go i powalił na miejscu. Starcem tym był Akryzjos — wyrocz
nia się spełniła.
Perseusz pochował uroczyście niechcący zabitego dziada za
wrotami Larissy, na skraju gościńca, jak to było u Greków w zwyczaju.
Teraz nic nie stało mu na przeszkodzie, by wrócił do Argosu i zajął
osierocony tron; lecz uczucie wewnętrzne nie pozwalało mu mieszkać
w pałacu swej mimowolnej nawet ofiary. Brat Akryzjosa, Projtos,
mieszkał, jakeśmy widzieli, w sąsiednim Tirynsie; Perseusz udał się
do niego i zaproponow ał mu korzystną zamianę: Argos z Mykenami
i N auplią w zamian za jeden Tiryns. Projtos zgodził się z radością,
tym bardziej, że wraz z Argosem i Mykenami przechodziła pod jego
władzę leżąca między tymi miastami, a słynna z bogactw i świętości,
świątynia Hery Argejskiej. Tak więc Projtos otrzymał bogactwa,
a Perseusz niezamącone szczęście aż do śmierci i po niej, na tym i na
tamtym świecie.
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O w y m krewnym, o którym napom ykał Hermes, ostrzegając Perseusza przed nadm ierną siłą, był właśnie Projtos, brat i zarazem naj
zaciętszy wróg Akryzjosa. Cieszył się on z całej duszy, widząc brata
bez męskiego potom ka i nawet zupełnie bezdzietnym, po niewątpliwej,
jak się wydawało, śmierci Danai; nie chcąc mu ze swej strony dać
takiej samej uciechy, Projtos rozszedł się z żoną, od której miał tylko
córki, i już w podeszłym wieku ożenił się z m łodziutką i piękną
Stenebeją. D ała mu ona istotnie syna, lecz poza tym niewiele radości.
Zdarzyło się pewnego razu, że do dom u Projta zawitał syn jego
przyjaciela z K oryntu, imieniem B e l l e r o f o n t . Młodzieniec ten miał
nieszczęście zabić w ojczyźnie niechcący bliskiego swego krewnego.
W owych najdawniejszych czasach nie robiono jeszcze różnicy między
zabójstwem mimowolnym a umyślnym; w obu wypadkach przelana
krew wołała o pomstę i Bellerofont był zmuszony opuścić K orynt.
Lecz było to jeszcze nie wszystko: przelanie bliskiej krwi rzucało
„zmazę” na człowieka, ściągając na jego głowę gniew boży; rzucało
zmazę nie tylko na niego, lecz na każdego, kto z nim obcował. Dlatego
unikano go na wszelki sposób; aby zostać znów człowiekiem między
ludźmi, musiał się „oczyścić” . Drogę i środki ku oczyszczeniu wskazał
Apollo; był to obrządek uroczysty i tajemniczy; bezbożną krew
zabójstwa zmywało się czystą krwią zwierzęcia ofiarnego. Aby się
oczyścić, zabójca winien był opuścić miejsce występku, szukać schro
nienia w jakimś zamożnym dom u i jako „błagalnik” , z gałązką oliwną
w ręce, przypaść do ołtarza domowego. Taki błagalnik oddawał się
pod opiekę Zeusa i grzechem było odrzucać jego pobożną prośbę. Za
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to po wypełnieniu prośby pomiędzy zabójcą i jego oczyścicielem
powstawały stosunki jak między synem i ojcem; oczyściciel stawał się
opiekunem zabójcy, dając mu dach nad głową i pożywienie, lecz miał
prawo żądać odeń pewnych usług.
Bellerofont zjawił się jako błagalnik do dom u Projtosa; posłuszny
przykazaniom Zeusa i Apollina, Projtos oczyścił go i młodzieniec
przebywał w jego domu, pomagając mu we wszystkim jak syn ojcu.
Podobał się on Projtowi, lecz na nieszczęście podobał się jeszcze
bardziej jego młodej żonie, Stenebei. Stary mąż obrzydł jej jeszcze
bardziej od czasu, gdy Bellerofont został ich gościem; ach, gdyby mąż
umarł, gdyby ona, odziedziczywszy po nim tron w imieniu małolet
niego syna, mogła poślubić swego „gościa korynckiego” , jak lubiła
nazywać Bellerofonta! Coraz silniej dręczyła ją miłość; co prawda
Projtos wcale nie myślał umierać, ale czyż człowiek tak odważny, jak
Bellerofont, nie mógł wyprawić starca na tam ten świat siłą? Zwierzyła
się swej starej piastunce i ta uznała rzecz za zupełnie wykonalną;
przecież gość koryncki zabił w ojczyźnie człowieka, i to zupełnie bez
korzyści, a tu otrzyma w nagrodę tron i młodą, piękną żonę!
Piastunka poszła więc namawiać Bellerofonta. W młodzianie
zastygła krew, gdy usłyszał jej bezbożne słowa: jak to, zabić, rozmyśl
nie zabić człowieka? I do tego — gospodarza? I do tego — oczyściciela?
A obowiązki? A prawda? A bogowie?
— Bogowie! — roześmiała się stara — Czyż są bogowie? Jedz,
pij, używaj i nie myśl o bogach: chytrzy ludzie wymyślili ich na
postrach głupcom.
— Odejdź! — krzyknął młody rycerz.
— Odejdę, ale gdy zmądrzejesz, sam powiesz, że miałam słusz
ność!
Cóż miał robić? Powiedzieć o wszystkim gospodarzowi? Znaczy
łoby to zniszczyć i tak chwiejny związek małżeński. Lecz Projtos często
wyjeżdżał; teraz właśnie też go nie było. Mieszkać pod jednym dachem
z tą szaloną kobietą w nieobecności króla było dlań niemożliwe; więc
udał się Bellerofont na polowanie.
Projtos powrócił. Stenebeja ze strachem oczekiwała jego powrotu:
czy Bellerofont powiedział mu o wszystkim, czy nie? Z pierwszych
słów poznała, że nie powiedział; lecz to tylko zwłoka: nie powiedział
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teraz, ale może powiedzieć później, jeśli ona go nie uprzedzi. U dała,
że jest niewypowiedzianie szczęśliwa z pow odu pow rotu męża: śmiała
się i płakała; nigdy jeszcze nie była z nim taka.
— Co ci jest?
— Och, tak się cieszę, żeś wrócił cały.
— A czyż groziło mi niebezpieczeństwo?
— Nie pytaj!
— Nie, mów, co wiesz!
A ona tego tylko chciała, żeby mąż zaczął ją badać. Po wielu
wykrętach wydała mu rzekomą tajemnicę: Bellerofont kusił ją, m ó
wiąc, że zabije jej męża i ożeni się z nią.
Projtos nie widział świata poza swą m łodą żoną i wierzył jej
bezwzględnie; nie wątpił więc o wiarołomstwie gościa i był oburzo
ny do głębi. Lecz prawo helleńskie nie pozwalało mu ukarać śmier
cią gościa, i to jeszcze oczyszczonego przez siebie; wymyślił więc co
innego. Wezwawszy Bellerofonta, wręczył mu zapieczętowany list
do swego teścia, Jobata, ojca Stenebei, króla dalekiej Likii w Azji
Mniejszej. Bellerofont udał się tam natychm iast, uradow any w du 
szy, że porzuca dom Projta: trudno mu już było tam oddychać
w ostatnich czasach.
Jak każe zwyczaj, Jobates najpierw ugościł posła od swego
zięcia, a potem zażądał listu. Przeczytał i zadrżał: Projtos przed
stawiał mu m niem aną zbrodnię Bellerofonta i polecał Jobatowi
go zgładzić. Ten pokiwał głową: „Sam — pomyślał — nie chce
popełnić grzechu i żąda tego ode mnie; przecież jego krzywdziciel
jest teraz moim gościem.” Przed Bellerofontem nie zdradził się
jednak ze swymi uczuciami, lecz po pewnym namyśle powiedział
do niego:
— Prosiłem zięcia, aby mi przysłał jednego ze swych rycerzy do
walki z potworem, szerzącym postrach w naszym kraju.
— Cóż to za potwór?
— Nazywają go C h i m e r ą .
Bellerofont roześmiał się; trzeba bowiem wiedzieć, że „chim era”
po grecku znaczy „koza” .
— Widocznie słabi są — rzekł — wasi rycerze likijscy, jeżeli koza
budzi w nich postrach.
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— Cieszę się z twej odwagi, lecz nie znasz tego straszydła. M a
ono tylko tułów jak koza — zresztą olbrzymia. Głowa jego jest lwia,
przez spiżową paszczę przebija się purpurowy ogień, a ogon ma jak
wąż. Ponadto ma skrzydła i rzuca się na ludzi z góry; jednego zadepcze
kopytami, innego powali ogonem, innego ogniem spali, innego
zagryzie zębami. Lecz wasza Hellada to ojczyzna bohaterów; mnie
zaś — dodał z uśmiechem — została tylko piękna córka: synów nie
mam, a sam jestem stary.
Tak mówił, kusząc młodego rycerza, a w duszy myślał: „Chimera
cię zgubi, tak czy inaczej, i polecenie zięcia będzie spełnione.”
N a drugi dzień Bellerofont udał się na łodzi rybackiej do lesistej
góry Kragos, zwykłego miejsca pobytu Chimery. Chodzi po lesie,
chodzi — nagle słyszy za sobą tętent konia, lecz tak dźwięczny i lekki,
jakiego jeszcze nigdy nie słyszał. Ogląda się i widzi konia, lecz
skrzydlatego. A to dziwny kraj, pomyślał: i kozy skrzydlate, i konie
skrzydlate. N a wszelki wypadek trzymał włócznię w pogotowiu; lecz
koń podszedł do niego i tak przyjaźnie dotknął go pyskiem w bok,
że wszelka nieufność mu przeszła. A może, pomyślał, wskoczyć mu
na grzbiet? Tak też zrobił. A koń, zdało się, tylko na to czekał. Poniósł
go przez łąki skrajem lasu, aż nagle rozprostował skrzydła i uniósł
się w przestworza; jeźdźcowi aż oddech zatamowało, ale jak mu było
dobrze, jak dobrze! Oto już goły szczyt góry; cała Likia jak na dłoni
i bezgraniczna, gładka powierzchnia błękitnego morza, a statki jak
muchy. Lecz podczas gdy on upajał się cudnym obrazem, dał się
słyszeć ryk i syk; obejrzał się — i ujrzał Chimerę, pędzącą wprost na
niego. Lecz koń się nie spłoszył; rzucił się w stronę i potw ór ich minął.
K oń spojrzał bokiem z wyrzutem na swego jeźdźca: czemuś nie
przeszył jej włócznią? — ,,Daj mi przywyknąć — pomyślał młodzie
niec — na razie rad jestem, żem usiedział na koniu.” Lecz Chimera
już zawróciła i znów skierowała się na niego. Tym razem koń wymyślił
inny podstęp: spuścił się nagle w dół, Chimera przeleciała górą,
błyskając miedzianymi kopytami. Znów pełne wyrzutu spojrzenie
konia: tak wygodnie było dźgnąć ją prosto w brzuch! — „Ale kto
wie, co ty tam jeszcze wymyślisz? Pewno następnym razem puścisz ją
dołem: już tylko to jedno zostało.” — Odgadł: przy trzecim spotkaniu
koń poruszył skrzydłami i uniósł się nieco w górę, przepuszczając
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Chimerę pod sobą. A Bellerofont, przypadłszy do jego grzywy, wbił
potworowi włócznię głęboko w tył głowy.
W łócznia została w ranie. N a próżno Chimera starała się
ogonem ją wybić; siły ją opuszczały, coraz słabsze było trzepotanie
jej skrzydeł, coraz niżej spadała; wreszcie runęła gwałtownie na
górską łakę na Kragos. K oń poleciał za nią. D opiero teraz Bel
lerofont mógł ją dokładnie obejrzeć. Jakież dziwne połączenie części
niezłączalnych, sprzecznych ze sobą! N ikt nie uwierzy, żeby taka
istota była możliwa — ale jaka ona jest mimo wszystko śmiała,
szlachetna, piękna! Oczywiście, bohater był rad, że ocalił sobie życie
i dokonał dzielnego czynu, ale zrobiło mu się prawie żal, gdy zgasł
ogień z miedzianej paszczy, a wraz z nim zgasły stalowe oczy
Chimery.
...My także nazywamy po dziś dzień „chim eram i” piękne, lecz
niewykonalne marzenia; nam także bywa niekiedy żal, że one umierają
pod bezlitosnym uderzeniem rzeczywistości.
Nowe, przyjazne pchnięcie konia pyskiem przerwało rozmyślania
Bellerofonta. Wyjął z rany Chimery swą włócznię; trzeba było jednak
przynieść królowi dowód, że istotnie ją zabił. Nie chcąc psuć pięknego
zwierzęcia, wybił mu włócznią oba dolne kły i zabrał je ze sobą. N a
dole czekała nań łódź rybacka; ale co zrobić z koniem? Nie chciało
mu się skończyć przyjaźni, umocnionej wspólną walką. A zresztą, cóż
jest prostszego? Jest koń, więc nie trzeba łodzi. Siadł m u znów na
grzbiet. R um ak zarżał wesoło i poniósł go przez powietrze do stolicy
króla likijskiego.
Jobates się zdziwił: czyż bogowie bronią i nagradzają zbrod
niarzy? Lecz cóż miał robić? W ierny obietnicy, wydał za Bellerofonta
swą młodszą córkę, Filonoę, i ogłosił go następcą tronu. Zaczęło się
dla młodzieńca szczęśliwe życie: i rodzina, i działalność państwowa,
i czyny wojenne, i sprawy pokojowe — nie chciał się jednak rozstawać
z ulubionym koniem i dzięki temu p r z y w ł a s z c z y ł s o b i e s i ł ę
w y ż s z ą od t ej , j a k a n a l e ż y się c z ł o w i e k o w i .
Gdyby
koń mógł mówić, powiedział by mu, że jest zrodzony z krwi Meduzy
i że posłała go sama Pallada, aby z jego pom ocą Bellerofont pokonał
Chimerę. Lecz on się o tym nie dowiedział; uważał ten czyn za s w ó j
w ł a s n y, za który nikom u nie jest winien wdzięczności! I coraz częściej
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przypominały mu się bluźniercze słowa piastunki tirynskiej, że bogów
w ogóle nie ma.
Nie rozumiał głosu konia, ale koń doskonale rozumiał jego głos.
Po pierwszym czynie z Chimerą, Bellerofont zaczął żądać odeń innych;
rum ak się zgadzał, ale coraz niechętniej: trzeba go było prosić, tęsknił
jak gdyby za dawną swobodą i nie pochwalał nienasyconych pragnień
swego pana.
N a krótko przed śmiercią Jobates wezwał zięcia i zażądał, aby
ten opowiedział mu szczerze o swych stosunkach ze Stenebeją.
Bellerofont spełnił to życzenie. Starcowi zrobiło się lżej:
— Tak — rzekł — teraz widzę, że bogowie istnieją.
I pokazał mu list Projtosa. Rycerz zadrżał, twarz jego oblała się
gniewnym rumieńcem: „Nie — pomyślał — teraz się przekonałem, że
bogów nie ma. Za swą pobożność stałem się ofiarą potwarzy,
wyprawiono mnie na pewną śmierć, i gdyby nie m ó j dzielny czyn,
moje kości gniłyby teraz na szczycie Kragosu!”
Pochowawszy króla, wrócił do swych ponurych myśli. Czy są
bogowie? Nie ma ich — powtarzał w uniesieniu. Iluż dobrym ludziom
jest źle na świecie, iluż łotrów rozkoszuje się szczęściem! A jednak
myśli jego nie znajdowały rozwiązania. Błyszczą świątynie, płoną
ołtarze, z dymem kadzideł unoszą się do niebios modlitwy śmiertel
ników; czyż byłoby to możliwe, gdyby bogowie nie istnieli? O, któż
rozstrzygnie moje wątpliwości? — N ikt, tylko oni. Gdyby tak udać
się do nich na Olimp... Lecz niestety, jest to nad siły ludzkie!
Tu drgnął radośnie. N ad siły? Ludzkie, to prawda; ale nie jego!
D ostępna jest dla niego siedziba nad chmurami, służy mu przecież
koń skrzydlaty, siła nad siły! Udał się do niego. „Jeszcze jednej,
ostatniej usługi żądam od ciebie, wierny mój towarzyszu!” Niechętnie
wyszedł do niego dobry rumak. Bellerofont siadł na niego: w górę!
K oń zatrzepotał kilkakrotnie skrzydłami, zawisł w powietrzu i utkwił
pytający wzrok w jeźdźcu.
— N a Olimp! — krzyknął Bellerofont.
K oń zarżał groźnie.
— Tak, na Olimp! — wołał nieszczęśnik w zapamiętaniu. — Do
ich siedziby, tam, nad chmurami! Chcę wiedzieć, czy oni są naprawdę,
czy też mamią nas dziecinnymi bajkami!
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Z tymi słowy po raz pierwszy wpił ostrogi w szlachetne ciało
rumaka. Wówczas ten gwałtownie, głową na dół, puścił się na ziemię.
Bellerofont nie zdołał się utrzymać; wysadzony z siodła, bezradnie
rozpostarł ręce — i w następnej chwili leżał już na murawie swej łąki.
Potłuczonego, okulałego wniesiono do pałacu; m łoda żona i małe
dzieci otoczyły z płaczem łoże umierającego.
— M ódl się do bogów! — łagodnie prosiła go Filonoe.
Lecz Bellerofont odrzekł cicho:
— Byłem pobożny...
— M ódl się do bogów! — pow tarzała nalegająco.
Lecz on trwał przy swoim:
— Byłem pobożny przez całe... przez całe życie.
Z tymi też słowami umarł.
— O bądź m u miłościwa — wyszeptała Filonoe — królowo
błogosławionych łąk!
*

*

*

Zrzuciwszy jeźdźca, skrzydlaty koń pom knął na zachód, do
Hellady; spuścił się na nagie zbocze pustynnej góry. Srebrne kopyta
rozległy się dźwięcznie po suchej, twardej ziemi.
— Pocierp, H e 1i k o n i e — rzekł do góry — i ty się zazielenisz!
Wybrawszy odpowiednie miejsce, z całej siły uderzył weń kopy
tem — i z ziemi trysnął fontanną świeży strumień czystej wody. „Raduj
się — pomyślał — H i p p o k r e n e , końskie źródło! Bądź odtąd
wychowanką M uz helikońskich; niechaj czerpią z ciebie natchnienie
ci, którym bogowie kazali tu, na ziemi, wywoływać piękne, niewyko
nalne chimery i walczyć z nimi, i na skrzydłach szalonej, śmiałej
zuchwałości wzlatywać na Olimp, niedostępny dla stopy ludzkiej. Do
tego czynu, poeci, błogosławi was skrzydlaty koń, zrodzony z kipiącej
krwi Meduzy — władca źródła, P e g a z ! ”
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N ieszczęście Projtosa nie skończyło się po jego przeniesieniu się
z Tirynsu do Argosu i Myken. Było to właśnie w czasie, gdy Dionizos,
podbiwszy urokami swych misteriów Helladę na północ od Zatoki
Korynckiej, zapragnął rozszerzyć je również na półwyspie na południe
od Zatoki. Żona Projta, Stenebeja, już wówczas nie żyła; lecz jego
córki, zapomniawszy o strasznym losie, jaki spotkał córki Kadma,
dumnie odrzuciły łaskę błogosławionego boga. Spotkała je wówczas
taka sama kara: zamiast radosnego zachwytu pobożnych bachantek,
ogarnął je dziki szał, pomknęły po drogach półwyspu, rzucając hańbę
na ojca i ojczyznę.
Aby je uleczyć, Projtos zwrócił się do najsławniejszego wieszcza
całym półwyspie, ucznia samego Apollina — M e 1a m p a. Melampos
się zgodził, ale jako nagrody zażądał od Projta trzeciej części jego
państwa. Żądanie to wydało się królowi nadmiernym, wobec czego
się rozeszli. Szał królewien trwał dalej i zarażał powoli inne kobiety
w Argosie. Wówczas Projtos zwrócił się do Melampa po raz drugi,
lecz ten zażądał teraz już połowy jego królestwa. Projtos, obawiając
się, aby dalszy upór nie pozbawił go władzy całkowicie, posłuchał go;
wezwał więc Melampa do Argosu, a sam zadowolił się Mykenami.
Przybywszy do Argosu, Melampos, zgodnie z ustawami Apollina,
urządził wielkie oczyszczenie całego miasta; szaleństwo się skończyło,
kobiety wróciły do swych ognisk domowych. On się jednak tym nie
zadowolił; pragnąc uprzedzić na przyszłość podobne choroby duszy,
wieszcz, z natchnienia Apollina i za zgodą Dioniza, dokonał ważnych
zmian w całym kulcie bachicznym, pragnąc pogodzić go z wymaga86
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niami greckiego życia społecznego. Dzięki niemu do fal zachwytu
dionizyjskiego wlał się hamujący strumień prawodawstwa Apollina.
Szalone uroczystości bachantek zostały ograniczone do Parnasu; dla
pozostałej Hellady ustanow iono Dionizje miejskie i wiejskie, wesołe,
i to nawet bardzo, lecz jednak nie wykraczające poza ramy przyz
woitości społecznej. Lecz o tych świętach Dioniza opowiem wam
0 wiele później; zobaczycie, że były one dobroczynne nie tylko dla
samej Hellady i że my dotąd korzystamy z ich zdrowych i wspaniałych
owoców. I to wielkie przeobrażenie — pogodzenie Dioniza z Apollinem — jest związane z imieniem wieszcza M elampa.
Może się wam jednak nie spodobało, że on zażądał od Projta
tak nadmiernej nagrody; czyż przystoi prorokow i taka chciwość?
Wiedzcie więc, że dla siebie samego nie wziął on ani jednej piędzi
ziemi odebranej Projtowi i pozostał natchnionym przez boga bieda
kiem, jakim był przedtem. Żebyście zaś zrozumieli jego zamiary, muszę
wam opowiedzieć jego dzieje.
W Messenii — południowo-zachodniej części półwyspu — p ano
wał król N e 1e u s, syn Posejdona; wśród jego podwładnych byli dwaj
bracia, Bias i M elampos. Bias był silny, mężny i dzielny, M elampos
poszedł inną drogą, która go zupełnie oderwała od trosk tego świata.
Opowiadano, że gdy pewnego razu, będąc jeszcze dzieckiem, spał
na łące górskiej, podpełzły doń dwa węże i oczyściły mu uszy swymi
długimi, cienkimi językami. M elampos obudził się — i wydało mu
się, że słyszy głosy przyrody, niedostępne dla słuchu ludzkiego,
1 rozumie to, co zwykłym ludziom wydaje się bezmyślnym szumem:
nawoływanie ptaków i szmer liści, i podziemny szept narastających
brył kamiennych. O ddał się więc cały tej nauce — obcowaniu
z przyrodą i tłumaczeniu jej niejasnej a władczej woli.
Jednocześnie pokochał swego brata Biasa ze zdwojoną czułoś
cią; ten odpowiadał mu podobnym uczuciem i zwracał się doń o radę
we wszystkich wypadkach, gdy czuł granice swej ludzkiej mądrości
i wynalazczości. Pacholęta wyrosły na młodzieńców, ale bogactw im
nie przybyło; nie mieli nic, oprócz nędznego kawałka ziemi, który im
pozostawił ojciec. Tymczasem wyrosła także córka króla Neleusa,
piękna Pero, jedyna siostra wielu braci, pożądana dla wielu narze
czona. Zalotników oczywiście nie brakowało; Neleus jednak ogłosił,
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że w ydają tylko za tego, kto mu dostarczy wyborowego stada Ifiklesa,
króla Filaki, w Tessalii...
Trzeba wam wiedzieć, że po pierwsze, w owych najdawniejszych
czasach, ojcowie rzadko dawali córkom posagi; częściej żądali za nie
zapłaty, tzw. „w iana” . Po drugie, chociaż ludzie znali już dary
Demetry, lecz hodowla bydła stanowiła po dawnemu główną gałąź
gospodarstwa wiejskiego w górzystej Grecji; szczególnie ceniono byki
i krowy, a tym bardziej wyborowe; wiano za narzeczoną, wobec braku
pieniędzy, składało się zwykle z określonej liczby głów bydła. Po
trzecie, że odbieranie bydła nie hańbiło jeszcze wówczas człowieka,
jako przywłaszczanie sobie cudzej własności, a raczej odznaczało go
wśród rówieśników, jako objaw szczególnej dzielności; lecz z drugiej
strony stosowano przeciw temu środki najbardziej stanowcze. Dopiero
później zrozumieli Grecy, że te środki ostrożności, razem wzięte, są
zbyt obciążające dla gospodarstwa, że będzie o wiele korzystniej dla
wszystkich, jeżeli życie społeczne zostanie oparte na wzajemnym
poszanowaniu cudzej własności. Wówczas prawo odniosło zwycięstwo
nad bezprawiem również i w tej dziedzinie.
Dowiedziawszy się o warunkach, postawionych przez Neleusa,
Bias zaczął błagać brata, aby mu dostarczył stada Ifikla. Melampos
się zgodził, lecz rzekł:
— Jest to sprawa wielu miesięcy. O tajnym uprowadzeniu nie
może być mowy: Ifikles postawił na straży psa, który się nie lęka ani
ludzi, ani żadnego zwierza. Nie oczekuj mnie przed rokiem.
Z tymi słowy odszedł. Przeprawiwszy się przez Zatokę Koryncką
do Etolii, przybył stam tąd do Parnasu, obszedł go, poszedł dalej
Cieśniną Termopilską i w krótkim czasie znalazł się w Filace. Strażnicy
pochwycili cudzoziemca i zaprowadzili go do króla.
— Ktoś ty i skąd? — zapytał go Ifikles.
Melampos powiedział swe imię.
— Po coś przyszedł?
— Po twoje stado.
Król się rozgniewał i kazał zamknąć zuchwałego włóczęgę
w więzieniu.
Siedzi M elampos na chlebie i wodzie jeden miesiąc, drugi — nagle
słyszy dziwny szept w poprzecznej belce, podtrzymującej sufit izby.
Przysłuchuje się — a to rozmawiają świerszcze podpiło wuj ące belkę.
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— N o cóż, braciszku, jak ci idzie robota?
— Pomyślnie, braciszku, pomyślnie; została jeszcze jedna tw arda
żyła, ale podpiłuję ją w ciągu nocy.
M elampos zapam iętał to sobie i gdy przyszedł stróż więzienny,
zażądał, aby go przeprow adzono do innej izby, gdyż w tej na drugi
dzień zawali się sufit. Stróż go z początku wyśmiał, lecz M elampos
tak nalegał i mówił z taką pewnością, że ten uznał za stosowne
spełnić jego żądanie. N a drugi dzień sufit istotnie się zawalił. Straż
nik doniósł o wszystkim królowi, który kazał sprowadzić do siebie
M elampa.
— Toś ty, widzę, prorok — rzekł król. — A czy nie możesz mi
powiedzieć, dlaczego ja ciągle jeszcze nie mam dzieci, i jak temu
zaradzić?
— Spróbuję — rzekł M elampos. — Ale, jeżeli mi się uda, co
dostanę w nagrodę?
— Żądaj sam, czego chcesz.
— Powiedziałem już, że przyszedłem po twoje stado.
K ról się znów rozgniewał, ale M elampos nie chciał słyszeć
0 niczym innym; trzeba więc było się zgodzić.
M elampos zarżnął dwa byki i pokrajał mięso; wkrótce zleciały
się do niego wszystkie drapieżne ptaki z całej okolicy — a były mu
one szczególnie potrzebne jako najbardziej wieszcze. Kiedy zebrały
się wszystkie, M elampos zadał im swe pytanie. Żaden nie umiał na
to odpowiedzieć.
— A czyście wy tu wszystkie?
— Nie, brak najstarszej kani, ale nie mogła przylecieć z braku sił.
— Sprowadźcie ją tu; inaczej nic wam nie dam.
Ptaki wspólnymi siłami sprowadziły starą kanię. M elampos
dowiedział się od niej wszystkiego i wrócił do króla.
— Kiedyś był jeszcze chłopcem — rzekł doń — ojciec twój, Filak,
założyciel tego m iasta, krajał barana i położył ci na kolana zakrwawio
ny nóż. Tyś się przestraszył noża i krwi; zerwałeś się i uciekłeś, wówczas
ojciec wetknął nóż w drzewo. W ten sposób weszła weń twoja siła.
Nóż porósł od tego czasu korą; musisz go znaleźć, zeskrobać zeń rdzę
1 pić ją z winem w ciągu dziesięciu dni; wtedy spadnie z ciebie
przekleństwo bezdzietności.
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Ifikles podziękował prorokowi, lecz zatrzymał go przy sobie.
Dopiero, gdy spełniło się jego pragnienie i narodził mu się syn, wydał
Melampowi stado i z honoram i wyprawił go do domu. Melampos
przyprowadził stado do brata; możemy sobie wyobrazić radość Biasa!
Tylko król Neleus się nie cieszył: nie był zadowolony z ubogiego
zięcia. Lecz cóż było robić: warunek został spełniony — trzeba było
wyprawić wesele. Ale po weselu zięć nie cieszył się szczególnym
szacunkiem w rodzinie królewskiej. Jedynie najmłodszy syn, N e s t o r ,
okazywał mu życzliwość, ale był on jeszcze zupełnym dzieckiem.
Ten pogardliwy stosunek rodziny królewskiej ciążył zarówno
Biasowi, jak Melampowi; i ten dał sobie słowo, że się nie uspokoi, aż
nie zdobędzie dla brata królestwa; ponieważ zaś mógł liczyć w tym
jedynie na swój dar proroczy, postanowił rozwinąć go do doskonało
ści. Wyszedł więc na brzeg wielkiej rzeki Alfeju i zaczął się modlić do
Apollina, aby nie odmówił mu swej łaski i nauczył go, obok rozumienia
głosów przyrody, również pojmowania woli najwyższych bogów.
I Apollo wysłuchał jego modlitwy: ukazawszy mu się, uczynił go swym
uczniem i najpierwszym prorokiem całego półwyspu, równym co do
siły Tejrezjaszowi, prorokowi Grecji Środkowej.
Wiecie już, jak wykorzystał on swój dar dla dobra całej Hellady;
królestwo zaś Argos zdobył dla swego brata Biasa, nie dla siebie.
W ynik był taki, że zamiast dwu wrogich braci, Akryzjosa i Projta,
Argos zobaczył u siebie dwu kochających się gorąco — Biasa
i M elampa. A miłość braterska jest warunkiem i rękojmią błogo
sławieństwa bożego, które wróciło do Argosu razem z Biasem. Kraj
przy nim rozkwitł; wkrótce Argos stał się najpotężniejszym miastem
na półwyspie i król Messenii, Neleus, patrzący przedtem na zięcia
z góry, teraz sam posyłał do niego to o radę, to o pomoc. Jeszcze
bardziej zajaśniała sława Argosu za panow ania syna Biasa, Talaosa;
za jego zaś wnuka A d r a s t a miasto było tak potężne, że zwracano
się doń o pomoc nie tylko na półwyspie, lecz i z Grecji Środkowej,
jak to jeszcze zobaczymy (op. 35).
Sąsiedni Tiryns również rozkwitał przy pobożnym Perseuszu
i jego następcy; jedynie trzecie miasto w kraju, ponure Mykeny,
państwo Projtosa, pozostało siedliskiem gniewu bożego. Lecz o tym
pomówimy później (op. 22).
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I C r ó l Messenii, Neleus, o którym była mowa w poprzednim opo
wiadaniu, miał w Tessalii brata-bliźniaka, imieniem P e 1i a s; obaj byli
synami Posejdona i kobiety śmiertelnej, królewny tessalskiej, Tyrony.
Podobnie jak wszyscy synowie boga morskiego, oni również od
znaczali się gwałtownym i władczym umysłem, godnym burzliwego
żywiołu ojca; umysł ten doprow adził ich z czasem do zguby. Nie
będziemy już tu więcej mówić o Neleusie; zajmijmy się jego bratem.
Płonąc ambicją i żądzą władzy, Pelias opanow ał tron swego
przyrodniego brata, syna Tyrony i człowieka śmiertelnego, króla
tessalskiego Jolku, a mianowicie słabego i łagodnego Ajzona. Ajzon
uległ przemocy i został zwykłym obywatelem w mieście, rządzonym
przez despotycznego brata. Obawiał się jednak o swego syna, pięknego
i dzielnego Jazona; postanowił więc wyprawić go na jakiś czas z Jolku.
Tessalia był to kraj zupełnie szczególny, niepodobny do pozo
stałej Grecji. Tworzyła go obszerna równina, zwilżana obfitą w wodę
rzeką Penejos i jej licznymi dopływami; od czasów, gdy ludzie poznali
dary Demetry, rosły tu najbujniejsze zboża z całej Grecji, prawdziwe
zielone morze, równie niezmierzone jak owo niebieskie, które oblewało
jego wschodnie brzegi. Pozostawało jednak dosyć miejsca na soczyste
łąki; pasły się tu stada koni tessalskich królów i m agnatów, zjawisko
nader rzadkie w górzystej Grecji, której kamieniste zbocza mało
sprzyjały hodowli koni.
Równina ta była otoczona zewsząd stromymi górami, nawet od
wschodu, od strony morza; i rzeka Penejos dopiero po trudach wielu
wieków zdołała przebić się do m orza przez łańcuch górski, odzielając
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północny Olimp od południowej Ossy piękną i dziką doliną Tempe.
Olimp był największą górą w całej Grecji, górą-olbrzymem, sięgającą
wierzchołkiem do samego nieba; tu, według podań helleńskich,
znajdowała się ziemska siedziba bogów „olimpijskich” . Druga góra,
Ossa, była mniej godna uwagi; lecz trzecia, najbardziej południowa
w tym łańcuchu nadmorskim, mianowicie lesisty P e 1i o n, budziła na
równinie postrach wskutek gwałtów swych dzikich mieszkańców. Byli
to c e n t a u r o w i e , pół-ludzie, pół-konie, istoty namiętne i nieopano
wane. Kiedy od czasu do czasu zjawiali się na równinie, pędząc z góry
niepowstrzymanym biegiem, niszcząc i depcąc na swej drodze wszystko
jak potoki spływające na wiosnę z tejże góry — zrujnowani wieśniacy
głośno się skarżyli i modlili do wszystkich bogów: kiedyż ześlecie nam
zbawcę od tej napaści? Zbawcy sądzone było przyjść niedługo: był to
ten sam bohater-zbawca, którego oczekiwali zarówno bogowie, jak
ludzie. Lecz na razie trzeba było cierpieć i znosić; „bezprawni
centaurowie” stali się przysłowiowymi u nieszkańców Hellady.
Zdarza się jednakże, że właśnie wśród bezprawia zjawia się
jednostka, obdarzona wyjątkowym poczuciem sprawiedliwości i m ąd
rości; tak też i wśród centaurów tessalskich zjawił się jeden, który
wsławił się tymi rysami nie tylko wśród nich, lecz nawet wśród ludzi
i bogów. Nazywał się C h i r o n ; i ci, którzy wymieniali to imię,
dodawali zwykle: „najsprawiedliwszy z centaurów ” . Chiron chętnie
brał na wychowanie młodych rycerzy, których ojcowie chcieli wywyż
szyć nad siebie samych; wiedząc o tym, Ajzon posłał do niego swego
syna Jazona.
Chiron mieszkał w ustronnej grocie swej góry; otwierał się z niej
widok na morze, a w nocy zaglądały bez przeszkód diamentowe
gwiazdy. Pożywienie pustelnika było jak najprostsze: leśne korzonki
i owoce; nie używał nawet zwierzyny, uważając odbieranie życia innym
stworzeniom dla własnego pokarm u za rzecz niesprawiedliwą. W dzień
ćwiczył swego ucznia w sile i zręczności ciała lub też uczył go szukania
ziół leśnych, pomagających ludziom i bydłu w chorobach i niedomaganiach; wieczorem zaś, przy skromnej wieczerzy, pouczał go w duchu
zasad moralności, których przestrzeganie zapewnia człowiekowi zdro
wie duchowe oraz życzliwość, miłość i szacunek ze strony bogów
i ludzi.
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— Trzy przykazania — mówi — są najważniejsze ze wszystkich.
Ojcem ich jest sam Olimp; nikt nie wie, kiedy powstały, i nie zaznają
one ani starości, ani śmierci. P i e r w s z e p r z y k a z a n i e g ł o s i :
czcij bogów!
— Lecz któż są ci bogowie? — zapytał Jazon.
Chiron uczył go dalej:
— Pierwsza, na początku czasów, powstała M a t k a - Z i e m i a ;
przed nią było nic, była tylko pusta „paszcza” i otchłań świata,
przedwieczny „chaos” . Powstawszy, Ziemia wydzieliła z siebie bez
kresnego U r a n a, tzn. Niebo, i pokryła się nim.
I U ranos począł sączyć na Ziemię życiodajne ciepło i życiodajną
wilgoć, i zazieleniła się Ziemia, i zaczęła wydawać żywe istoty —
rośliny, zwierzęta, wreszcie ludzi. W związku zaś małżeńskim z U ra
nem urodziła sześciu Tytanów i sześć Tytanid. A kiedy stało się jej
ciężko od własnych dzieci, a U ranos nie przestawał jej zapładniać
swym ciepłem i wilgocią, zaczęła się modlić do swych synów, Tytanów,
aby położyli kres temu niepowstrzymanemu zapładnianiu. Jedynie
najmłodszych z nich, K r o n o s, wysłuchał prośby matki: strącił U rana
i zaczął panować nad światem sam ze swą żoną, Tytanidą Reą. Po
czasach bujnej twórczości nastąpiły czasy spokojnego rozkoszowania
się jej owocami według łagodnych praw M atki-Ziemi; szczęśliwie
wówczas sobie żyli ludzie. Unosiła się wśród nich boska Prawda,
a M atka-Ziem ia dawała im potrzebny pokarm i wiedzę, jak dotąd daje
dzieciom przyrody, żyjącym według jej praw. Ludzie nie znali wówczas
ani trudu, ani wojny, ani zbrodni; żyli wiele setek lat, a po ich upływie
nie umierali, lecz cicho i słodko zasypiali. Był to z ł o t y wi e k .
K rólam i byli K ronos i Rea przy spokojnym i łagodnym udziale
pozostałych Tytanów i Tytanid, i ich wspólnej rodzicielki, M at
ki-Ziemi. Lecz K ronos pamiętał, że zdobył władzę siłą, strąciwszy
ojca, U rana. Obawiając się dla siebie ze strony dzieci tego samego
losu, połykał je w miarę, jak się rodziły... Nie wyobrażaj sobie tych
najdawniejszych bogów-olbrzymów na podobieństwo ludzkie, ani
tego pochłaniania jak gdyby ludożerstwa, które, jak mówią, jest
w zwyczaju u dzikich plemion dalekiego południa. Nie, są to postacie
mgliste, których nie możemy sobie wyobrazić; jeżeliś kiedy spostrzegł,
jak chmury deszczowe w mroczny dzień stykają się z sobą i pochłaniają
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się nawzajem, to raczej może ci dać wyobrażenie o tym, co się
wówczas odbywało. K ronos połknął trzy córki i dwu synów; lecz
kiedy Rea urodziła swe szóste dziecię, Z e u s a , ukryła je, dając
Kronowi do połknięcia zamiast niego kamień. Zeus wyrósł więc
w pieczarze na wyspie Krecie i zmusił K rona do wyrzucenia po
łkniętych dzieci. Było ich razem sześcioro: trzech bogów, Posejdon,
Hades i Zeus, i trzy boginie, Hestia, Demeter i Hera. Z ich pomocą
Zeus powstał przeciwko władzy Tytanów i Ziemi; odbyła się wielka
bitwa o władzę nad światem — podanie nazywa ją T y t a n o m a c h i ą . I Zeus zwyciężył: strąconych Tytanów zamknął w ponurym
Tartarze, a ludzi złotego wieku rozgniewana Ziemia ukryła pod swą
powierzchnią.
— Gdzież jest ów Tartar? — zapytał Jazon. — Czyż jest również
pod powierzchnią Matki-Ziemi?
— Nie, synu — mówił Chiron dalej — jest o wiele głębiej.
Dziewięć dni i nocy leci z nieba miedziane kowadło, aż uderzy o ziemię;
dziewięć dni i nocy leci miedziane kowadło z powierzchni ziemi do
jej otchłani, aż uderzy o Tartar. Tam właśnie zamknął Zeus władców
dawnego świata, Tytanów. Jednak nie wszystkich.
Był wśród nich jeden — właściwie nie Tytan, lecz syn Tytana,
imieniem P r o m e t e u s z . Przenikliwszy od innych, zrozumiał on, że
cel i sens ży cia tk w i nie w b e z t r o s k i e j r o z k o s z y ,
l e c z w p e ł n y m t r u d ó w d o s k o n a l e n i u się. Odszedł więc
od swoich i stanął po stronie Zeusa, oczekując od niego spełnienia
tego przykazania. I tylko dzięki niemu bogowie osiągnęli zwycięstwo
nad Tytanami. Po złotym wieku powstali nowi ludzie na nowej ziemi;
żyli oni już nie według praw Matki-Ziemi, lecz według prawa Zeusa,
które głosiło: u c z s ię p r z e z c i e r p i e n i e . Ci nowi ludzie wiedli
z początku nędzne życie: straciwszy opiekę Matki-Ziemi, nadzy
i bezbronni, ludzie byli słabsi od zwierząt leśnych. Prometeusz lękał
się, że oni zginą, zanim nauczą się czegoś dla siebie zbawiennego. Aby
ustrzec ich od zguby, p o r w a ł o g i e ń z wyżyn eteru i przyniósł go
ludziom. Odtąd zaczyna się rozwój ludzkości; dzięki ogniowi, nauczyli
się najważniejszych sztuk: garncarskiej, kowalskiej; dzięki ogniowi
stali się silniejsi od zwierząt leśnych. Prometeusz jest największym
dobroczyńcą ludzkości.
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Lecz tym wywołał on gniew Zeusa, który zaczął się obawiać, aby
ludzie, posiadając ogień, nie zrównali się z bogami: rozkazał więc
przykuć Prometeusza do dzikiej skały w nadmorskiej Scytii. Prom e
teusz znosił wszystko, wiedząc, że z czasem Zeus będzie się musiał
z nim pogodzić. Przecież Zeus także zdobył władzę przemocą; Zeus
także czuje nad sobą groźbę M atki-Ziemi. Nie wie on jednak, kiedy
i przez kogo nastąpi jej spełnienie; wiedział to Prometeusz, będąc sam
Tytanem. Zeus chciał go zmusić do wydania wielkiej tajemnicy drogą
nowych gróźb, lecz Prometeusz pozostał niezachwiany. Zeus spełnił
groźbę: piekło pochłonęło skałę z Prometeuszem, a orzeł począł
szarpać mu wątrobę; co pożerał w dzień, to znowu odrastało w nocy.
Lecz Tytan pozostawał nieugięty. Teraz piekło znów wyrzuciło jego
skałę, która się wznosi wśród gór K aukazu. Jest on, jak dawniej,
przykuty do niej i, jak dawniej, szarpie go orzeł Zeusa, lecz bliska
jest już chwila zgody, bliski jest ten, kto swą celną strzałą zabije
drapieżnika i wyzwoli dobroczyńcę ludzkości.
— K tóż to taki? — zapytał Jazon.
— Nie możesz tego wiedzieć, mój synu — nie wie tego on sam.
Tymczasem po jednych pokoleniach ludzkich następowały drugie: po
wieku s r e b r n y m , znającym już pracę, nastąpił s p i ż o w y , który
poznał wojnę, i ż e l a z n y , który poznał zbrodnię. Wówczas boska
Prawda, przebywająca dotąd wśród ludzi, udała się na Olimp; Zeus
wy słuchał jej próśb i zesłał w s z e c h ś w i a t o w y p o t o p , aby wynisz
czyć splamiony zbrodnią ród ludzki. I znów Prometeusz go ocalił.
Nie tracąc nadziei, że doskonalenie się w sztukach po chwilowym
upadku moralnym doprowadzi do moralnego podniesienia, kazał
swemu synowi D e u k a l i o n o w i wraz z żoną P y r r ą zbudować sobie
arkę i w niej przeżyć potop.
Lecz Zeus czuje wiszącą nad sobą groźbę. Nie pogodzona Ziemia
gotuje mu w swych głębiach nowych wrogów — G i g a n c i pomszczą
porażkę Tytanów przy pomocy wielu potworów, które zasilą ich
szeregi. Sam Zeus jest wobec nich bezsilny; wyrocznia Ziemi, usłyszana
przez Sellów w szumie liści dodońskiego dębu i w gruchaniu jego
gołębi, nauczyła go, że w ostatecznej tej walce może mu pomóc jedynie
śmiertelnik. Dlatego właśnie przydało mu się uszlachetnienie ludzkości
dokonane przez Prometeusza; dlatego też powiedziałem, że chwila
7 — Starożytność bajeczna
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zgody jest bliska. Bohaterowie pojawiają się jeden za drugim: Perseusz
zwyciężył Meduzę, Bellerofont — Chimerę. Niebezpieczeństwo się
zmniejszyło, ale trwa dotąd i świat po dawnemu czeka na swego
zbawcę.
Chiron umilkł; umilkł też Jazon. W krótce jednak młodzian
zapytał:
— Jednej rzeczy nie rozumiem, mistrzu. Nazwałeś Matkę-Ziemię
nie pogodzoną; ja zaś słyszałem od ojca, że pogodzili z nią Zeusa
najpierw Dionizos, potem Apollo: pierwszy przez ustanowienie mis
teriów, a drugi przez założenie wyroczni w Delfach. Jak to połączyć?
— Nie mogę ci dać na to, synu, pełnej odpowiedzi. Staram się
zbierać nici dawnych podań, lecz niekiedy one krzyżują się i plączą
w mych rękach. Spodziewajmy się lepszej przyszłości, lecz bądźmy
gotowi na najgorsze. Zapytałeś mnie jednak, kim są bogowie; znasz
na razie jedynie starszych, Zeusa oraz jego braci i siostry. Młodszymi
nazywamy jego synów i córki — Pallas Atenę, jego ucieleśnioną myśl,
Dioniza i Hefajsta, Apollina i Artemidę, Hermesa, Aresa, Muzy
i Charyty. Lecz nazywamy bogami również siły przyrody — bóstwa
rzeczne, nimfy źródeł Najady, nimfy lasów Driady, nimfy górskie
Oready, nimfy fal morskich, Nereidy. Prometeusz wyznaczył im
stopień i miejsce, on również nauczył was obrządków, jakimi należy
im służyć, o ile sami tego nie ujawnili.
— Jednak — rzekł Jazon — rodzą się niekiedy we mnie wąt
pliwości. Pewien kupiec z Jolku, który mieszkał był wśród barbarzyń
ców, opowiadał, że jeden z ich mędrców powstawał na to, że my
czcimy wiele bóstw. Gdyby bogów było wielu, mówił, to oni ograni
czaliby się nawzajem i wszczynali ze sobą zatargi, i powstałby zamęt.
Dlatego nie może być ich wielu.
— Barbarzyńca rozumował po barbarzyńsku — odrzekł Chi
ron. — Jeden król, a reszta niewolnicy — to jest dla niego zrozumiałe.
Ale wy, Hellenowie, wiecie, co to jest prawo i jego przestrzeganie.
Jeżeli nawet wśród ludzi nazywacie doskonalszymi tych, którzy
przestrzegają prawa i żyją ze sobą w spokoju, jak możecie przypuścić,
żeby nie przestrzegali prawa bogowie, nieskończenie od ludzi dosko
nalsi? Nie, przestrzeganie prawa w społeczeństwie bogów jest wzorem
dla ludzi, bogowie są wam pomocnikami w dziele waszego doskonale98
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nia się i dlatego należy ich czcić. To jest, Jazonie, moje pierwsze dla
ciebie przykazanie.
D r u g i e moje p r z y k a z a n i e — czcij r o d z i c ó w
n i e m a l n a r ó w n i z b o g a m i! Od nich otrzymałeś tę iskrę życia,
która w tobie płonie; ona zaś jest w arunkiem i rękojmią wszystkiego,
co ci na ziemi jest drogie. Nie ma więzów ciaśniej szych nad te, które
wiążą rodziców z dziećmi; jest to jedno, nieprzerwane życie. Człowiek,
który te więzy zerwał, żyje tylko krótkotrw ałym życiem własnym; lecz
człowiek, który odczuwa siebie jako dalszy ciąg swych rodziców, a swe
dzieci, jako dalszy ciąg siebie, żyje życiem wiecznym: rzucił on
nieskończony m ost w przeszłość i przyszłość. Ty jesteś Jazonem, synem
Ajzona, syna K reteusa, syna Eola i tak dalej; znaczy to, że i Eol,
i Kreteus, i Ajzon żyją w tobie — widzisz, jaki jesteś stary, ty,
czternastoletni chłopiec! Lecz to nie wszystko: wraz z nimi ty również
będziesz żył w swoich dzieciach, potem w swoich w nukach i tak
dalej — widzisz, że jesteś nie tylko stary, lecz wieczny.
— Ale w tym celu— rzekł Jaz o n — muszę koniecznie mieć dzieci.
— Koniecznie, mój synu: bezdzietność jest największym nie
szczęściem, jakie może spotkać człowieka. A to z kolei powinno ciebie
jeszcze bardziej przekonać o konieczności szanowania rodziców: nie
masz praw a żądać od syna więcej, niż dajesz swemu ojcu. Lecz i to
jeszcze nie wszystko. Powiedziałem przed chwilą, że człowiek, który
zerwał więzy przywiązania synowskiego, żyje jedynie własnym życiem;
nie, on nawet tym nie żyje całkowicie. Od roku sześćdziesiątego, czy
siedemdziesiątego siły cielesne poczynają słabnąć; pomyśl, jak smutno
byłoby człowiekowi, gdyby tego ubytku sił nie wynagradzało mu
zwiększenie miłości i szacunku, jakie mu okazują młodzi. W yobraź
sobie społeczeństwo, w którym zwyczaj nie wymaga tej miłości i tego
szacunku: czyż nie powiesz, że w tym społeczeństwie ludzie sami
skrócili swe życie, skazując je na coraz wzmagające się cierpienia
w okresie, który pociąga za sobą zmniejszenie sił cielesnych?
Tak, szanuj rodziców, mój synu; lecz rozciągaj ten szacunek także
na tych, którzy z wieku mogliby być ci ojcem lub m atką. Pamiętaj
zawsze o tym, co ci powiedziałem, o ubywaniu sił w starości. Wierz mi,
ciężka jest świadomość tego ubywania sił; jeszcze cięższa jest świado
mość, że będzie ono wzrastało aż do samej śmierci. Tu właśnie stają się
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pociechą szacunek i miłość, okazywane przez młodszych. I ciebie czeka
starość, i ty będziesz potrzebował tej pociechy; pamiętaj więc, że
stracisz do niej prawo, jeżeli sam nie będziesz szanował starszych,
pókiś młody.
I wreszcie, t r z e c i e m o j e p r z y k a z a n i e : s z a n u j g o ś c i
i c u d z o z i e m c ó w ! Tak jak ten, co przestrzega drugiego przyka
zania, przedłuża swe życie poza granice czasu, tak ten, co przestrzega
trzeciego, przedłuża je poza granice miejsca. Pomyśl, jak ciasne byłoby
to życie, gdyby na świecie nie istniała gościnność! Byłbyś ograniczony
krańcami swej rodzinnej gminy: poza Jolkiem nie byłoby dla Jazona
miejsca, cały świat byłby dla ciebie zamknięty. A tymczasem, czyż
mało bywa przyczyn, które mogą zmusić człowieka do opuszczenia
ojczyzny? Dobrze, jeżeli są nimi żądza zobaczenia świata lub przed
sięwzięcie handlowe; ale przewroty społeczne, rozmyślne łub mimo
wolne występki wypędzają go niekiedy przemocą do obcych ludzi.
I kto wie, mój synu: może i ty będziesz kiedyś wygnany ze swego
ojczystego Jolku, może i ty będziesz się tułał po obcych miastach
z żoną, z dziećmi? Jakież będą wówczas twe uczucia, jeżeli sumienie ci
powie, że sam byłeś nieuprzejmy dla gości, cudzoziemców, wygnań
ców? Jakie będziesz miał prawo żądać od swych przyszłych gospodarzy
tego, czegoś sam odmówił gościowi, gdyś był gospodarzem? Nigdy,
mój synu, nie doprowadzaj się do tego. Wierzaj mi, wielka jest siła
owej zielonej, obwiązanej gałązki, z którą błagalnik siada u twego
ogniska; obrazę, którą mu zadajesz przez odmowę, zadajesz samemu
Zeusowi, patronow i gościnności!
Tak uczył Chiron Jazona — nie od razu, lecz często, obszernie,
przytaczając wiele przykładów z przeszłości, z przyrody, z nauki
proroków i mędrców. A Jazon słuchał go uważnie, czując, że od jego
słów staje się lepszy i doskonalszy. Jednocześnie zaś wzrastała jego
siła cielesna, zręczność i uroda. Chiron patrzył nań z miłością i dumą:
młody Tessalczyk był dlań prawie jak syn rodzony i centaur ze
smutkiem zdawał sobie sprawę, że zbliża się dzień rozstania z ulubio
nym uczniem.
N auka była długa, ale nastąpił i jej kres. Jazon skończył dwadzieś
cia lat. I Chiron puścił go do nowego życia, życia pełnego niesłycha
nego blasku, niesłychanego piękna, lecz i niesłychanych cierpień.
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W r a c a ją c z Pelionu do Jolku, Jazon natrafił na rzeczkę, zwaną
Anauros; nie było m ostu, rzeka nieco wylała, ale nie na tyle, żeby
silny, młody rycerz nie mógł jej przejść w bród. Jazon podniósł płaszcz
i już wchodził w wodę, gdy nagłe ktoś go zawołał. Obejrzał się: na
kamieniu, pod drzewem, siedzi staruszka o prostym, lecz szlachetnym
wyglądzie, o wielkich, głębokich oczach.
— Przenieś mnie, rycerzu — mówi — jestem stara, sama przejść
nie mogę; prosiłam wielu, ale nikt się nie zlitował.
Jazon przypom niał sobie nauki C hirona o szacunku dla starszych;
wziął staruszkę w swe potężne ram iona i przeniósł na drugi brzeg.
— Dziękuję ci, Jazonie — rzekła z uśmiechem, gdy postawił ją
znów na ziemi. — K to wie, może i ja ci się jeszcze przydam.
Jazon się zdziwił: skąd ona zna jego imię?
Ową staruszką była sama bogini Hera, królowa Olimpu. Chciała
wypróbować Jazona, czy skorzystał z nauk centaura, i była odtąd
jego widzialną i niewidzialną patronką.
Iść dalej było już Jazonowi nie tak wygodnie, gdyż jeden
sandał ugrzązł mu w mule rzecznym. Wszedł do Jolku: nikt go nie
poznał, lecz gdy poszedł wprost do dom u Ajzona, domyślili się
wszyscy, że jest to jego młody, a już dorosły, syn. Doniesiono więc
Peliasowi, że wrócił Jazon; opisano, jak wygląda, a dla żartu dodano,
że rycerz miał tylko jeden sandał. Podejrzliwy tyran słuchał ze
wzrastającym niezadowoleniem, co mu mówiono o bratanku; lecz
najbardziej uderzyła go ta ostatnia okoliczność. W spomniał, że gdy
zapytywał wyrocznię delficką o trwałość swej władzy, bóg mu
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odpowiedział: „Strzeż się na wpół obutego” . Postanowił więc zgubić
Jazona.
Za to Ajzon ucieszył się niezmiernie z pow rotu dzielnego syna.
Trzy dni częstował go w swym domu, trzy dni zmieniali się goście
przy obfitych stołach serdecznego gospodarza; na czwarty zaś dzień
wszyscy postanowili, że Jazon powinien zażądać od Peliasa zwrotu
władzy, przemocą wydartej ojcu. Całym tłumem ruszyli do pałacu
Peliasa; gdy ten wyszedł do nich, Jazon wypowiedział swe żądanie.
Pelias, wobec wielkiej ilości zwolenników młodzieńca, nie ośmielił się
odpowiedzieć wprost odmową.
— Uznaję twe praw a — rzekł — lecz długoletnie sprawowanie
rządów dało i mnie pewne praw a — tak bywa u ludzi. Dlatego gotów
jestem zwrócić ci tron, lecz nie darmo, tylko za cenę pewnej przysługi,
odpowiedniej dla twej młodości i siły, nie mówiąc już o tym, żeś mi
nie obcy, tylko bratanek.
— Rozkazuj! — odrzekł Jazon z zapałem — Spełnię to, co będzie
w mojej mocy.
— Przywieź mi z ł o t e r u n o od króla Ajetesa...
Pamiętacie owego barana o złotym runie, który przewiózł Fryksa do Kolchidy? K ról Ajetes, którem u Fryksos podarow ał runo,
wydał za niego starszą swą córkę Chalkiopę i wielce go szanował,
widząc w nim następcę tronu — synów nie miał, a żona mu umarła.
Lecz później przyszło mu do głowy ożenić się po raz drugi i druga
żona urodziła mu syna, Apsyrta. O dtąd Fryksos zaczął już być
przeszkodą; Ajetes, poduszczany przez żonę, pewnego dnia kazał mu
opuścić kraj. Fryksos się zgodził, lecz zażądał zwrotu złotego runa.
Ajetes jednak nie chciał o tym słyszeć. Wszczął się spór, zakończony
tym, że teść zabił zięcia. Umierając, Fryksos przeklął przyczynę swej
śmierci, złote runo: niechaj będzie ono źródłem nieszczęścia dla
swego właściciela!
Po nie posłał teraz Pelias swego bratanka; nie wiedział o prze
kleństwie i po prostu miał nadzieję, że Jazon zginie, usiłując je
zdobyć. Lecz pierwszym warunkiem było przedostanie się do „złotej
Kolchidy” przez trzy morza; w tym zaś celu trzeba było zbudować
okręt i zebrać towarzyszy. Cieśle poszli na Pelion, narąbali sosen...
ale jak budować? D otąd Hellada nie budowała prawdziwych okrę102
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tów do dalszej żeglugi — handel morski był w rękach Fenicjan, Hellada
znała tylko łodzie. Lecz H era sprzyjała Jazonowi; na jej prośbę
Pallada, znająca wszystkie rzemiosła, zstąpiła z nieba i nauczyła cieśli
tej sztuki. Z największej sosny zrobili dno okrętu, przymocowali do
niego żebra; kiedy w ten sposób gotów był szkielet okrętu, wypełnili
go deskami, tworząc burtę. W ewnątrz połączyli dla mocy żebra
belkami i umieścili na nich pokład; w burcie wycięli pięćdziesiąt
okrągłych otworów na wiosła — wszystkie w jednym rzędzie — i wy
łożyli je skórą. W środkowej części spodu zrobili gniazdo dla masztu,
na który wybrali najwyższą i najprostszą sosnę; wznoszący się nad
przodem dziób okrętu wyrzeźbili na podobieństwo bogini — patronki
Jazona, Hery. Teraz pozostało jeszcze dobrze wysmarować smołą
okręt, aby nie przeciekał, oraz zaopatrzyć go w wiosła, liny i inne
potrzebne przyrządy, i można było rozpocząć żeglugę. N azw ano zaś
okręt A r go, co znaczy „jasna” , na cześć tej samej Hery, królowej
jasnego państw a bogów, której złocone wyobrażenie jaśniało na
przodzie.
Jednocześnie z budow ą okrętu odbywał się wybór towarzyszy.
N a sternika wybrano T i f y s a, który nauczył się tej sztuki w niewoli
u Fenicjan. O r f e u s z , prorok Dioniza, najsławniejszy w owych
czasach śpiewak Hellady, podjął się dodaw ania wioślarzom animuszu
swymi pieśniami. W ioślarzami zgodzili się zostać najlepsi rycerze
kraju. Byli to: K a s t o r i P o l i d e u k e s , synowie-bliźnięta Zeusa
i Ledy; P e l e u s i T e l a m o n , synowie Ajaka; H e r a k l e s , syn
Zeusa i Alkmeny, który przyprowadził ze sobą swego młodego
przyjaciela i ucznia, pięknego H y ł a s a ; K a l a i s i Z e t e s , skrzyd
laci synowie Boreasza i królewny ateńskiej Orytii: T e ze u s z, syn
Egeusza, król ateński; A m f i a r a o s , wieszcz i rycerz z Argosu;
L a e r t e s , król małej Itaki na M orzu Jońskim; A d me t , późniejszy
zięć Peliasa, z m iasta tessalskiego Fery; potężny I d a s z bratem ,
bystrookim L y n k e u s e m i wielu jeszcze innych. Zjawili się oni, gdyż
wyprawa była niebezpieczna; groziły niebezpieczeństwa zarówno ze
strony morza, jak i mieszkańców wybrzeża, barbarzyńców, nie zna
jących praw gościnności, a zwłaszcza ze strony króla Ajetesa i jego
poddanych w nieznanej Kolchidzie. Trzeba było wielkiej odwagi do
tej dalekiej żeglugi; za to legenda otoczyła imiona tych odważnych
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A r g o n a u t ó w („żeglarzy A rgo”), jak ich nazwano, niezgaszonym
blaskiem. My dotąd nazywamy Argonautam i ludzi, którzy, nie
szczędząc życia dla sławy, udają się w daleką żeglugę po nieznanych
morzach.
Po wielu wysiłkach Argo została zaopatrzona we wszystko
i spuszczona na morze; Jazon zebrał towarzyszy, złożono na brzegu
ofiary bogom, przede wszystkim Herze, i wszyscy wsiedli na okręt.
Z początku wiosłowali wszyscy; kiedy zaś zaczął dąć pomyślny
wiatr, ustawili maszt, który zwykle podczas postoju zdejmowali,
rozpięli żagiel i okręt sam popłynął. Delfiny zaczęły igrać dookoła
niego. Kiedy zaś opływali Przylądek Pelioński, przyłączyły się do
nich i swobodne córki morza, Nereidy, które też chciały się przyj
rzeć cudownemu okrętowi. Właśnie na przodzie stał Peleus; z za
chwytem patrzył on na nieziemską urodę srebrnonogich dziewic.
Ileż ich jest! A jedna piękniejsza od drugiej! Ale jedna jest najpięk
niejsza wśród wszystkich; inne można zapomnieć, tej nigdy. Płynie
Argo, pluskają fale, rozbijając się z szumem o burtę okrętu. Oto
z pokładu rozległy się dźwięki cytry; to Orfeusz gra. Nereidy pod
chwytują cudowne dźwięki; Peleus słyszy ich pieśń, dźwięczną, zgod
ną, czarującą... wszystkie śpiewają tak słodko, ale najsłodziej jedna;
jej pieśni się nie zapomni. Peleus stoi jak urzeczony; gdyby dowie
dzieć się choć imienia tej niezapomnianej! Ona igra z siostrami,
śpiewa i jak gdyby patrzy na niego, jak gdyby się do niego uśmie
cha. Zdaje mu się, że spędziłby tu całe życie. Innych już nie widzi
i nie słyszy, tylko ją jedną.
Lecz oto na powierzchnię wypływa jeszcze jedna bogini morska;
jej mokre szaty połyskują olśniewającą białością, na głowie ma wieniec
z wodorostów, na ręku trzyma śliczne dziecię.
— Tetydo! — woła. — Ojciec cię wzywa!
Pieśń ucicha i piękna bogini znika pod falą. Znikają i inne, tylko
delfiny po dawnemu igrają dokoła pędzącego okrętu.
Peleus się ocknął. „Tetyda!” , powtarza w duszy. Wszystkie
imiona można zapomnieć, ale tego — nigdy.
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O p ły n ą w sz y Pelion, Argo popłynęła wzdłuż górzystego, wschód
niego wybrzeża Tessalii. Za rozpadliną skalną ukazała się druga góra
tego wybrzeża, Ossa; za nią widniał olbrzymi Olimp, o szczycie
otulonym w chmury. Ze czcią patrzyli A rgonauci na tę najświętszą
z gór, siedzibę wiecznie żyjących bogów, na otaczające ją nieprzenik
nione chmury, zebrane ręką samego Gromowładcy.
— A jednak Olimp nie jest niebem — rzekł Telam on — choć
się z nim styka. Dlaczego więc nazywamy bogów mieszkańcami nieba,
skoro mieszkają na Olimpie?
Orfeusz, do którego oczywiście było zwrócone to pytanie, nie od
razu na nie odpowiedział. Prorocy mają inne oczy, niż zwykli
śmiertelnicy, i jest im równie trudno oswoić się z zamglonym wzrokiem
ludzi, jak temu, co nagle z oblanej słońcem łąki wejdzie w półm rok
groty.
— Jeżeli ci powiem, że bogowie mieszkają i tu, i tam, wyda
ci się to dziwne, a jednak to będzie najczystsza prawda. Ale
uznajesz przecież, że Apollo mieszka w swej świątyni delfickiej,
choć jednocześnie, jako bóg olimpijski, posiada swój tron obok
tronu Zeusa. Świątynia jest dla Delf, Olimp dla Hellady, niebo
dla świata. Nie należy wiązać bogów w arunkam i ludzkiej ogra
niczoności.
Widząc, że Telam on ciągle jeszcze się dziwi, mówił dalej:
— W tym samym właśnie miejscu mieszkali dwaj olbrzymi,
imieniem Otos i Efialtes; byli synami Posejdona i żony Aloeusa,
dlatego też nazywano ich Aloadami. Po urodzeniu przybywał im co
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roku sążeń na wysokość, a łokieć na szerokość; ponieważ odznaczali
się ponadto, jak zwykle dzieci Posejdona, charakterem butnym
i gwałtownym, mając lat dziewięć, postanowili zmierzyć się z bogami.
W tym celu położyli tę oto Ossę na Olimp, a na Ossę Pelion, aby tą
drogą dostać się do nieba. Otos żądał dla siebie za żonę — Hery,
a Efialtes — Artemidy. Ares, groźny bóg wojny, wyszedł im na
spotkanie, ale nic nie mógł poradzić; Aloadzi go pochwycili i związali,
tak że później Hermes musiał uwolnić go podstępem. Zgubiła zaś ich
Artemida; zamieniwszy się w łanię, przemknęła się między nimi;
olbrzymi rzucili swe dzidy myśliwskie, lecz ona biegła tak szybko, że
bracia, pragnąc ją ugodzić, trafili jeden w drugiego. — Widzisz więc,
na Olimp stawia się dwie góry, aby dosięgnąć nieba, siedziby bogów.
— I ty w to wierzysz? — zapytał Telamon.
— Nie powinieneś pytać, czyja wierzę w tę lub ową przypowieść,
tylko — czy ona mi coś mówi. I wówczas ci odpowiem: mówi mi ta
przypowieść bardzo wiele. Sam znałem ludzi, którzy porywali się na
wielkie rzeczy na oślep, jak Aloadzi, i w podobny sposób ginęli. Kiedy
będziesz miał syna, nie zapomnij mu opowiedzieć mojej przypowieści.
Podczas gdy Telamon zastanawiał się nad znaczeniem słów
Orfeusza, Argo zrównała się z Olimpem. Wszyscy podnieśli prawą
rękę w pełnym czci powitaniu. Jazon modlił się cicho do władczyni
Olimpu, swej patronki Hery. N ikt nie chciał zakłócać milczenia.
A kiedy święta góra znalazła się za nimi, wielu ścisnęło się boleśnie
serce: wydało im się, że opuścili przytulny krąg, ogrzewany łagodnymi
spojrzeniami bogów helleńskich, i weszli do strasznej strefy bezboż
ności i bezprawia.
Dalej trzeba było opłynąć półwysep, zaludniony przez dziki lud
tracki, późniejszą Chalkidykę. O statni jej przylądek wydał im się ze
względu na wysokość niby drugi Olimp, lecz nawet sam sternik Tifys
nie wiedział jeszcze, że nazywał się on Atos. Wieczór już zapadał, gdy
go minęli; Argo skierowała się ku innej górze, której obwody rysowały
się niejasno w świetle zachodzącego słońca. W krótce słońce zaszło;
wówczas na szczycie ukazała się purpurow a zorza. — Co to? Księżyc?
Nie, jego blady sierp już widniał na zachodzie. Im bliżej podpływała
Argo, tym zorza stawała się wyraźniejsza i jaśniejsza.
— Orfeuszu, co to znaczy?
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— Jest to miejsce święte; tutaj niegdyś Prometeusz rozdał lu
dziom ogień porwany z eteru. O dtąd góra nie przestała już płonąć.
Hefajstos zbudował tu swoją kuźnię, a mieszkańcy tutejsi m odlą się
do niego i do jego boskiej małżonki, Afrodyty. I my pomódlm y się
do nich, a okręt zostawmy na morzu, przy brzegu płonącej góry.
Chętnie usłuchano jego rady; i pomimo jego uspokajających słów,
wielu odczuwało lęk, uchodząc na ziemię, tającą w sobie ogień. Lecz
kiedy minęła noc i nastąpił ranek, ogień zgasł, a zamiast niego ukazał
się wysoki słup dymu; tu wszystkim zrobiło się lżej na sercu. Skierowali
Argo do brzegu, zawrócili dziobem w stronę morza, rzucili linę sterową
i zawiązali ją mocno dokoła sterczącego urwiska, z dzioba spuścili
linę, obciążoną olbrzymim kamieniem, do niegłębokiego dna. Pozo
stawiwszy na straży Tifysa i dwu innych, pozostali Argonauci wy
skoczyli na brzeg i udali się na zwiady.
Nie zdążyli odejść od brzegu na jedno stajanie, gdy na spotkanie
im wyszedł dość liczny hufiec zbrojny. Wówczas oni sami zaczęli
się ustawiać w szyku — gdy nagle bystrooki Lynkeus wybuchnął
śmiechem.
— Zachowajcie, towarzysze, swą dzielność na inny raz: to są
kobiety.
— Też kraj! — roześmiał się K astor. — Ziemia wyrzuca ogień,
piękna A frodyta poślubia kulawego Hefosta, a zbrojne niewiasty
wychodzą do walki z mężczyznami!
Zatrzymali się jednak. Kobiety, podszedłszy, również się za
trzymały i poczęły się naradzać. Wreszcie jedna wyszła z tłumu
i podnosząc wysoko laskę herolda z dwiema spiżowymi żmijami,
podeszła do Argonautów. Była to staruszka o poważnym obliczu.
— A to mi poseł! — m ruknął Kastor.
Staruszka zaś, zatrzymawszy się w odległości dziesięciu kroków,
zapytała:
— Z czymeście przyszli?
— Z dobrem — odrzekł Jazon. — My, Argonauci, nie napadam y
bez potrzeby nawet na mężczyzn, a cóż dopiero na kobiety.
— Jeżeli wyście przyszli z dobrem, to i my wyjdziemy do was
z dobrem, i to nawet z większym, niż myślicie. Słuchajcie więc!
Podeszła całkiem blisko.
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— Jestem Polikso, piastunka naszej byłej królewny, a obecnej
królowej, Hypsipyli. Jest to wyspa Lemnos, państwo Hefajsta, który
nim rządzi ze swej góry Mosychlu, dyszącej ogniem. Ziemskim zaś
królem naszym był Toas, syn Dioniza. Żyliśmy zwykłym życiem
społecznym; lecz nagle zdarzyło się nieszczęście, które je zmieniło od
podstaw. Mężczyźni walczyli na lądzie z Trakami; my, kobiety, zajęte
podwójną pracą, nie miałyśmy czasu na wyprawienie całonocnego
święta Afrodyty. Bogini rozgniewała się; kiedy mężowie wrócili,
wzbudziła w nich wstręt do żon; wówczas oni wzięli do siebie branki
trackie i zaczęli żyć z nimi. Przez pewien czas znosiłyśmy to, w nadziei,
że się opamiętają. Kiedy jednak minął rok i nic się nie zmieniło,
zebrałyśmy się potajemnie i postanowiłyśmy zemścić się w okropny
sposób: wyciąć jednocześnie i rywalki, i mężów, a zarazem, całą męską
ludność miasta...
Argonauci cofnęli się ze zgrozą.
— I wyście to zrobiły? Wszystkie? — wybuchnął Herakles.
— Tak, wszystkie — odrzekła staruszka z pewnym wahaniem.
Mówiła nieprawdę: Hypsipyle uratow ała potajemnie ojca, Toasa,
i dała mu możność ucieczki; lecz o tym Jazon dowiedział się dopiero
później.
— Wybrałyśmy więc na królową Hypsipylę — mówiła staruszka
dalej — i zaczęłyśmy rządzić się same, naśladując to, cośmy słyszały
o Amazonkach nad rzeką Term odontem w Azji, córkach Aresa;
sameśmy orały, żęły, naradzały się i wojowały. Tak minął jszcze rok.
A wczoraj zobaczyłyśmy wasz okręt przed wyspą. Więc mówię do
współobywatelek: kiedy ja umrę, wy mnie pochowacie; ale gdy wy
umrzecie, któż was pochowa? Musicie mieć dzieci, a do tego jest
potrzebne małżeństwo. W śród Amazonek też są małżeństwa, ale
krótkotrwałe; po pewnym czasie następuje rozstanie na zawsze. Oto
bogowie zesłali wam okręt z dalekich krajów, a w nim pięćdziesięciu
dzielnych żeglarzy. Niech oni będą na pewien czas waszymi mężami,
a potem niech nastąpi rozłąka!
— Małżeństwo z wami! — odpowiedział Herakles z większym
jeszcze gniewem. — Jesteście przeklęte, przeklęte na zawsze. Nie ma
dla was radości macierzyństwa na tym świecie, a na tamtym doznacie
losu mężobójczyń Danaid: będziecie nosiły wiecznie wodę do dziura108
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wej beczki. I dopóki świat będzie światem, nie zginie pamięć o najok
ropniejszej ze z b ro d n i— o g r z e c h u l e m n i j s k i m !
I rozkazującym ruchem ręki wskazał staruszce pow rotną drogę;
ta zaś, smutnie opuściwszy głowę, już chciała odejść, gdy wreszcie
odezwał się Jazon.
— Poczekaj, Heraklesie, nie śpieszmy się tak. Widzę tu nie tyle
świadomy grzech, ile szaleństwo, zesłane przez bogów; niechaj tłum a
cze woli bożej powiedzą nam, co mamy robić. Orfeuszu, Amfiaraju,
kolej na was!
Obaj porozumieli się półgłosem; następnie Amfiaraos, jako
starszy, rzekł głośno:
— Masz słuszność, wychowanku mądrego Chirona; lecz żeby
określić, który z bogów nasłał szaleństwo na te nieszczęsne niewiasty,
musimy się naradzić z tutejszym kapłaństwem. Przyślij więc nam,
Poliksono, kapłankę Hefajsta i kapłankę Afrodyty; na razie zaś nie
możemy przyjąć nie tylko waszych związków, lecz i waszej gościnności.
Staruszka odeszła z pewną otuchą, zabrawszy do dom u Lemnijki;
a jeszcze przed południem zjawiły się obie kapłanki, aby dać odpowie
dzi na zapytania proroków. Po skończonej naradzie Jazon zwołał
Lemnijki na zebranie na placu miejskim i przyszedł ze swoimi
A rgonautami; kazał im jednak trzymać się na uboczu i nie splamić się
dotknięciem grzesznic. Amfiaraos odezwał się do zebranych tymi
słowy:
— Argonauci i Lemnijki, wszystko jest pełne bogów. Wielcy są
bogowie Olimpu, których władza rozciąga się na cały świat, czczący ich
pod różnymi imionami; lecz wielcy są również bogowie miejscowi,
których siła ogranicza się do granic ich kraju. Zapom inają o tym
niekiedy przybysze, przynosząc na nowe miejsca swoich bogów
i zaniedbując kult bóstw miejscowych; o tym też zapomnieli, Lemnijki,
wasi dziadowie, gdy przybyli na tę wyspę i zbudowali wasze miasto,
Myrinę o białych murach. Przed nimi odpraw iano tu tajemny kult
K a b i r ó w, bogów podziemnych; z ich winy kult ten popadł w zapom 
nienie. Wówczas poprzednia łaska obrażonych przez przybyszów
bogów — zamieniła się w gniew, który zatruł grunt waszej wyspy;
ziemia, wydychając go wraz z wiosennymi oparam i, napełniła powiet
rze szaleństwem. Szał ten ogarnął was, Lemnijki, a pod jego wpływem
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spełniłyście swój grzech. Widocznie sami bogowie przysłali wam nas
tutaj, abyśmy wskazali wam drogę oczyszczenia i zbawienia; wy zaś
rozstrzygniecie, czy będziecie chciały nią pójść.
Po szeregach Lemnijek rozległy się szemrania; poprzednia ich
duma nie pozwalała uznać się od razu za zwyciężone. Przecież one
uważały właśnie siebie za obrażone, uważały swój czyn za słuszny
odwet! Lecz bardziej przekonywający od słów Amfiaraosa był dźwięk
jego głosu, spokojna pewność jego pięknych oczu, jego dobrego
oblicza. I Hypsipyle krzyknęła pierwsza: „Chcemy!” ; kilka innych
powtórzyło to słowo, i wkrótce całe zgromadzenie zlało swe głosy
w jednym wspólnym lamencie skruchy i żądzy oczyszczenia.
Oblicze Amfiaraosa zajaśniało łagodnym uśmiechem:
— K ult Kabirów — mówił dalej — jest kultem tajnym; gdyby
obrzędy jego były zupełnie zapomniane, musielibyśmy wyprawiać
posłów do Delf, aby słowa Apollina je wskrzesiły. Lecz kapłanki wasze
powiedziały nam, że w pieczarze góry Mosychlu mieszka stuletnia
staruszka tubylczego pochodzenia, jedyna z ostatnich wtajemniczo
nych, która jeszcze pozostała przy życiu. Przez nią zwiążemy nowy kult
z dawnym, tworząc w ten sposób ciągłość. Z początku wystarczy po
pięcioro wtajemniczonych z każdej strony; obok nas dwu będą nimi:
Jazon, Herakles i Polideukes; z waszej strony, obok dwu kapłanek,
niech będą nimi wasza królowa i dwie obywatelki z jej wyboru.
Wszyscy razem udali się do pieczary staruszki; tajemne obrządki
odbywały się przez trzy dni. N a czwarty dzień wyznaczono powszech
ne święto oczyszczenia, zakończone wesołą ucztą. N a poczesnych
miejscach siedzieli Jazon z Hypsipylą a dalej param i Argonauci
z Lemnijkami. Tylko Amfiaraos i Orfeusz siedzieli oddzielnie i do
nich przyłączył się Peleus, pomimo kpin towarzyszy.
— Wszystkie można zapomnieć — szeptał — ale ciebie — nigdy.
Tak więc zawarto krótkotrwałe małżeństwa między Argonautami
a Lemnijkami. A kiedy nadszedł czas rozstania, uśmiechali się wszyscy...
oprócz Hypsipyli. A kiedy Argonauci wsiedli na okręt, odwiązano linę
sterową, podniesiono kamień, i błękit morski zabielał od spuszczonych
zgodnie wioseł — wszystkie Lemnijki krzyknęły im wesoło: „Szczęśliwej
drogi!” I tylko Hypsipyle dodała półgłosem: „I szczęśliwego powrotu!”
Ale wiatr rozwiał jej słowa, i nie usłyszeli ich ani bogowie, ani Jazon.
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A .rg o popłynęła wprost na wschód, przez pełne morze; przez pewien
czas widać było jeszcze uciekające obwody dalekich brzegów trackich,
wkrótce i one znikły we mgle. Za to na wschodzie ukazał się inny
brzeg: na pozór wysoki i nieprzerwany. Lecz tak się tylko wydawało
z daleka; gdy podpłynęli bliżej, przedni szereg niskich pagórków
oddzielił się wyraźnie od tylnego łańcucha gór, potem sam też się
rozdwoił i między spadzistymi wyniosłościami ukazała się długa,
błękitna wstęga.
— Hellespont! — zawołał Tifys.
Argonauci uczcili pamięć Helli płynną ofiarą. Mieli jeszcze dużo
dobrego wina z Lemnosu, ale zabrakło im wody; postanowili więc
przybić do najbliższego brzegu i posłać po wodę najmłodszego
towarzysza, pięknego H y 1a s a.
Hylas idzie wesoło, pobrzękując pustym wiadrem; sam nie wie,
czemu jest wesoły. Czy słońce igra w liściach drzew, czy wonny
wietrzyk rozwiewa jego jasne kędziory, czy igra mu młoda krew
w młodych żyłach — zdaje się, że wszystko jest dla niego, i słońce,
i wiatr, i zieleń Matki-Ziemi, że zza drzewa wyjrzy lada chwila wiecznie
młoda nimfa z tęsknym wzrokiem, z cichym westchnieniem miłości...
Oto i źródło, głębokie, przeźroczyste; na dnie widać każdy kamyczek.
Trzeba spuścić wiadro, ale szkoda: z wody patrzy na niego z uśmie
chem drugi Hylas; nie chce mu się niszczyć tej pięknej podobizny.
Nie chce się, lecz trzeba... ale cóż to? Obok zjawiło się drugie oblicze,
również młode, również uśmiechnięte, oczy są jeszcze czulsze. Obej
muje go para białych rąk, słychać cichy głos: „Ukochany, upragniony,
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mój, na wieki mój!” W iadro z brzękiem wypada z rąk — jeszcze jeden
krzyk i jasna fala pochłania jasnego wybrańca Najady.
Usłyszeli ten krzyk Argonauci, usłyszał go Herakles; wyskoczył
na ląd i poszedł szukać swego wychowanka i przyjaciela. Długo
szukał, długo rozlegało się po lasach i łąkach jego niespokojne
wołanie: ,,Hylas! Hylas!” N ikt nie odpowiadał. Nagle ujrzał źródło
głębokie i przezroczyste, a na brzegu znajome wiadro, wiadro Hylasa... A więc tu jesteś, nieszczęsny chłopcze! Nie, przyjaciele, płyńcie
sami; nie dla mnie teraz myśl o dzielnych czynach w dalekiej
Kolchidzie. Wzniosę pomnik memu młodemu przyjacielowi, pomnik
niewidzialny, ale trwały. Niechaj pasterze i rybacy z tutejszych
okolic wołają po lasach jak ja: „Hylas, Hylas!” , niech czynią to
z roku na rok; może swawolna i okrutna N ajada przesyci się swą
szybką miłością... a jeżeli nie, to na wieczną, tęskną pamiątkę
przepadłej wiosny.
— Jedziemy dalej Argonauci — rzekł Jazon — widocznie wy
braliśmy niedobre miejsce; poszukajmy wody wyżej, na drugim
brzegu.
Brzeg ten okazał się zaludniony: zamieszkiwali go ludzie dzicy,
w skórach zwierzęcych, ale w każdym razie — ludzie.
— Pozdrowienie ci! — zwrócił się Jazon do jednego z nich, który
wyglądał na króla, po czym wymienił swe imię i wypowiedział swą
prośbę, powołując się na Zeusa, opiekuna gości.
— Taka jest t w o j a ustawa — odpowiedział barbarzyńca
ze śmiechem. — Ja zaś, A m y k o s , syn Posejdona i król Bebryków,
mam swoją, która głosi: jeżeli ktoś żąda czegoś ode mnie, niech stoczy
ze mną walkę na pięści. Jeżeli zwycięży, niech robi ze mną, co mu się
spodoba; jeżeli nie, ja nim rozporządzam. Czyż to nie słuszne? Ale
do tej pory ja zostałem sobą, a oto moi współzawodnicy!
Z tymi słowy pokazał A rgonautom szereg przybitych do belki
głów ludzkich, wysuszonych i poczerniałych na słońcu.
— Miejsca jeszcze starczy — dodał. — Więc cóż, zgadzasz się?
Amykos był ogromnego wzrostu, jego pięść, w którą wpatrywał
się z zadowoleniem, była wielkości głowy zwykłego człowieka; mimo
wszystko jednak Jazon gotów był się zgodzić. Lecz tutaj wtrącił się
do rozmowy Polideukes.
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— Poczekaj, Jazonie — rzekł. — Lepiej będzie, jeśli ja się
porozumiem z tym uprzejmym królem; ty znasz wiele sztuk, ja
tylko tę jedną, ale za to gruntownie. — Szanowny Amyku, przyj
muję twe wezwanie, a żeby ci nie było wstyd uznać się za zwyciężo
nego, powiem ci, że jeżeli ty jesteś synem Posejdona, jam jest
Polideukes, syn Zeusa. A teraz nie traćmy czasu na zbyteczne
rozmowy.
W ystąpił naprzód Amykos spojrzał na niego z pogardą: głowa
przeciwnika dosięgała mu zaledwie do ramion. Nie stanąwszy nawet
w pozycji przyjętej dla walczących na pięści, podniósł swą wielką pięść
i groźnie spuścił ją Polideukowi na głowę. Lecz ten uchylił się zręcznie
i z kolei uderzył Amykosa w brzuch, lecz niezbyt silnie. Ten tylko się
roześmiał:
— Zwinny jesteś, człowieczku, ale siła twoja jest licha. Dość dla
ciebie, nie chcę cię męczyć.
I pochyliwszy się wymierzył mu cios w dołek. Ten szybko
odskoczył i korzystając z dogodniejszej dla siebie pozycji przeciwnika,
z całej siły uderzył go w skroń. Amykowi pociemniało w oczach
i zadzwoniło w uszach.
— Oho, toś ty taki! — ryknął i już nie panując nad sobą, zaczął
zadawać ciosy na prawo i na lewo; Polideukes uchylał się za każdym
razem, dając olbrzymowi czas do zużywania sił i czekając sposobności,
by go znów uderzyć w to samo miejsce; wiedział, że tylko w ten sposób
może sobie dać z nim radę. Sposobność nie dała długo czekać na
siebie. Po nowym uderzeniu w skroń Amykos zachwiał się; jeszcze
jeden cios — i runął na ziemię.
— Kończ! — wyszeptał ochrypłym głosem.
— Po co? — odpowiedział spokojnie Polideukes. — My, A r
gonauci, nie przelewamy krwi. Bebrykowie, daruję wam życie waszego
króla; ale należy mu się nauczka.
Wziąwszy od towarzyszy przyniesione rzemienie, związał nie
szczęsnemu ręce i przyprowadził do ołtarza Posejdona.
— Jazonie, przeczytaj temu bezbożnikowi przykazanie Chirona
o gościnności, ale tak, żeby je zrozumiał.
Jazon spełnił jego życzenie; Amykos, ocucony wiadrem zimnej
ody, powtarzał za nim słowo po słowie.
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— A teraz — ciągnął Polideukes — uwolnimy mu rękę, ale tylko
prawą, aby przysiągł na święte imię Posejdona, że na przyszłość będzie
przestrzegał tego przykazania: on sam i jego potomkowie, i jego naród.
Amykos złożył przysięgę. Bebrykowie cisnęli się do siebie bojaźliwie: po tym wypadku Argonauci wydawali im się przybyszami
z innego świata. N a znak dany przez króla, zaczęli przypędzać owce,
znosić ser — wszystko dla cudownych gości.
Lecz Jazon pokiwał głową:
— Nie potrzebujemy od was niczego oprócz wody z waszego
źródła. Uczyliśmy was nie dla naszej korzyści, lecz dla waszej i dla
tych, którzy przypłyną tu po naszych śladach. Pamiętajcie nasze
słowa — i żegnajcie!
Argo popłynęła dalej. W krótce otworzyła się przed nią rozległa
Propontyda; już nie tak mocno błękitna, jak Archipelag, ale łagodna
i spokojna. Żagiel zawisł; trzeba było wiosłować z całej siły. Morze
jak gdyby się zamknęło. Czy to Bosfor? Nie, to tylko zagrodził im
drogę skalisty Prokonez. Ominęli go; znów ukazała się szeroka
równina morska. M ija dzień; potem brzegi znów wybiegają naprzeciw
siebie, zostawiając między sobą tylko wąską wstęgę; to już naprawdę
Bosfor.
Płyną krętą cieśniną. Czy myślą dzielni żeglarze o wielkiej
przyszłości tych pustych na razie brzegów? Chyba tylko Orfeusz. Ale
nie pora dlań pogrążać się w prorocze rozmyślania. Bosfor się
rozszerza, widać już Pontos — lecz na samym progu stoi groźny,
nieubłagany strażnik, Sine W rota, czyli S y m p l e g a d y . Wszyscy
Argonauci słyszeli o tych pływających skałach, na przemian się
zsuwających i rozstępujących. Przelatują przez nie jedynie gołębice-Plejady, przynosząc ojcu Zeusowi ambrozję z dalekiego ogrodu,
lecz nawet jedną z nich szybko uśmierca gwałtowne zsunięcie się skał.
Jak też Argo wyrwie się z tych kamiennych uścisków?
Oto się rozsunęły — prędzej! Argo pędzi, ale i skały już się
zsuwają, coraz szybciej i szybciej. Dogonią! Ratuj nas, królowo
Olimpu!... Co to? N ad sterem ukazała się majestatyczna postać bogini,
ukazała się i znów zniknęła. Lecz w tej chwili Argo została pchnięta
z taką siłą, że nie wszyscy wioślarze utrzymali się na miejscach.
Popędziła, jak strzała, na wolność, na zielone fale Pontu. A Sym114
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plegady ze złości stanęły; morze z gniewem rozbija się o ich stopy,
oburzając się na swego strażnika, że jest odtąd dla żeglarzy otwarte.
Posejdon też się zmartwił: zabrał bezużyteczne teraz straszydło bliżej
do brzegu europejskiego — możecie je i teraz tam oglądać, jeżeli los
zaniesie was do Bosforu.
Teraz więc można się znów skierować na wschód przez otw arty
Pontos; ale Kalais i Zetes, skrzydlaci synowie Boreasza, podali
Jazonowi inną myśl.
— Jest niedaleko — powiedział — miasto Salmydessos; panu
je w nim F i n e u s, mąż naszej siostry K leopatry. Przed ostatnią
wielką żeglugą godzi się odpocząć — i król Fineus chętnie was
przyjmie; a my dwaj z radością uściśniemy siostrę, szwagra i siost
rzeńców.
Wszyscy się zgodzili. Z wielkim trudem znaleziono dla Argo
miejsce w porcie salmideskim, owej „macosze dla okrętów ” , jak go
później nazywano; ale doznali jeszcze większego rozczarowania co do
oczekiwanej gościnności. Mieszkańcy Salmydessu trwożnie wyglądali
z zamkniętych domów i robili A rgonautom niespokojne znaki, aby
czym prędzej uchodzili; a przed pałacem królewskim, przy pustym
stole, siedział nieszczęsny słaby ślepiec. Boreadzi zaczęli szeptać do
siebie:
— K to to? Czyżby to był Fineus?
— On bez wątpienia.
— Ale czemu jest ślepy? I co to wszystko znaczy?
Gdy tak się zdumiewali, z sąsiedniego dom u wybiegł jakiś
młodzieniec; oglądając się trwożnie, położył przed Fineusem kromkę
chleba i misę z polewką; po czym jeszcze szybciej uciekł z powrotem.
Fineus chciwie rzucił się na jadło. Lecz jednocześnie dał się słyszeć
w powietrzu szum skrzydeł; do nieszczęsnego zleciały dwa potwory,
półptaki-półkobiety i zakręciły się koło niego; wkrótce potem znów
uleciały. Fineus siedział na poprzednim miejscu, ale chleba już nie
było, a z misy unosił się taki odór, że nie było można jej tknąć.
Nieszczęśnik zajęczał głucho.
— Może to i jego wina — rzekł Kalais do Zetesa — ale przede
wszystkim trzeba go uwolnić od tych potworów. Do dzieła! — R oz
prostowali skrzydła i obnażywszy miecze puścili się w pogoń za
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dręczycielkami; te uciekły z żałosnym piskiem. W krótce i one,
i Boreadzi zniknęli za lesistym pagórkiem.
Argonauci zbliżyli się do Fineusa.
— Co to znaczy?
— K ara boża — odpowiedział ten ze smutkiem — zasłużona
kara boża. Posłuchajcie, co wam opowiem.
Byłem ożeniony z K leopatrą, córką Boreasza i królewny ateńs
kiej, Orejtyi, którą on niegdyś porwał z m iasta jej ojca Erechteusa,
miasta zbudowanego przez bogów. Szczęście nasze zostało uwieńczo
ne przyjściem na świat dwojga prześlicznych dzieci; zdawało się, że
nic nie położy mu kresu. Lecz podczas gdy byłem szczęśliwy z Kleo
patrą, nie spuszczała ze mnie swych kłujących oczu niejaka Idaja;
nazywała się królewną, ale była raczej czarownicą. Znalazła dostęp
do mnie, oczerniła przede mną żonę i osiągnęła tyle, że zamknąłem
Kleopatrę w więzieniu. Następnie urzekła mnie zupełnie; jakbym
stracił swoją własną wolę. Zażądała, żebym się z nią ożenił, i ja się
z nią ożeniłem; zażądała, żebym jej oddał dwu moich ślicznych
synów, Pleksyppa i Pandiona; i tego jej nie odmówiłem. Ona zaś,
korzystając z mojej słabości, oślepiła ich i gdzieś ukryła — gdzie, sam
nie wiem...
Lecz wówczas rozgniewał się na mnie mój teść Boreasz. Przy
szedł sam do mnie, domagając się odwetu za żonę i wnuków; i za
moją ślepotę duchową ukarał mnie ślepotą cielesną, a z dopustu
bożego zaczęły mnie dręczyć te potwory, Harpie, jak my je tu
nazywamy. K to one są, znów nie wiem; myślę jednak, że Idaja ma
z nimi coś wspólnego; ona sama przepadła i już mi się więcej nie
pokazuje.
— Od tych Harpii uwolnią cię twoi szwagrowie, królu Fineusie — rzekł Jazon — ale w czym jeszcze możemy ci pomóc?
Fineus spuścił głowę.
— Moi szwagrowie... Jestem wobec nich winny, mają prawo
zemścić się na mnie za siostrę. Lepiej jednak, żeby ją uwolnili: ona
odziedziczyła po ojcu cudowną siłę i mogłaby wrócić wzrok dzieciom.
Mnie już on niepotrzebny. Przede mną otworzył się świat wewnętrzny;
wam również, Argonauci — widzisz, że was poznałem — mógłbym
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pokazać drogę do Kolchidy. Byleby tylko uwolnić K leopatrę... jest
żywa, słyszę w ciszy nocnej jej jęki i skargi.
Prowadzeni przez niego i według jego wskazówek Argonauci
wynieśli z podziemia bladą i wynędzniałą, ale ciągle jeszcze piękną
córkę królewny ateńskiej. W krótce potem już nie przylecieli, tylko
przyszli obaj Boreadzi, prowadząc ze sobą ślepych królewiczów.
K leopatra natychm iast rzuciła się im na spotkanie: jedno dotknięcie
jej cudotwórczej ręki — i młodzieńcy przejrzeli. Kiedy minął pierwszy
wybuch ogólnej radości, zaczęto pytać Boreadów:
— Jakeście ich znaleźli?
I Kalais począł opowiadać:
— Pędziliśmy H arpie przez przestworza, wreszcie siły je opu
ściły, tak że opadły na wyspę wśród niezmierzonych gładkich wód —
nie wiem, czy morskich, czy rzecznych. O małośmy ich nie dobili;
ale w porę przypom niały się nam słowa naszego towarzysza Polideuka: my, A rgonauci, nie przelewamy krwi! I zaraz zostaliśmy
nagrodzeni; H arpie wskazały nam grotę, gdzie byli zamknięci nasi
siostrzeńcy, same zaś musiały przysiąc, że nigdy już tu nie wrócą.
Pozostawało więc tylko uwolnić chłopców, i oto jesteśmy.
Wieść o cudownym ocaleniu Fineusa i jego rodziny rozeszła się
szybko po Salmydessie. O tw arto domy, ulice napełniły się ludźmi.
Dowiedziawszy się, jak to się stało, mieszkańcy zaczęli prosić A r
gonautów, aby przepędzili ten wieczór z nimi, obiecując dostarczyć
wszystkiego, co było potrzebne i do uczty, i do dalszej żeglugi. Jazon
zgodził się chętnie; on i Tifys musieli jeszcze pomówić z Fineusem
o drodze do Kolchidy.
Zaczęła się świetna uczta; wino lało się strumieniami, rozmowy
były niezmiernie ożywione. W ysławiano Boreadów, Jazona, wszyst
kich A rgonautów; najwięcej zaś wysławiano ich patronkę, Herę
Olimpijską. Uczczono pamięć Hylasa, ze smutkiem wspom niano
o Heraklesie, który ich opuścił w drodze... Nagle Jazonowi błysnęła
szczęśliwa myśl:
— Pleksyppie, Pandionie! — rzekł, zwracając się do młodych
synów Fineusa. — W burcie Argo są dwa puste miejsca. Czy chcecie
je zająć? Czy chcecie zostać Argonautam i?
Młodzieńcy wydali na te słowa okrzyki radości:
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— My Argonautami! Czy słyszycie, ojcze, matko? My zostajemy
Argonautami!
Wszedł księżyc, dając sygnał do odpłynięcia. Pożegnali się
z gościnnymi mieszkańcami, zajęli swe miejsca i Argo popędziła
w nieznaną, baśniową dal przy zgodnym pluskaniu wszystkich pięć
dziesięciu wioseł.
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K r ó l Ajetes, syn Słońca, siedział w swym wspaniałym pałacu
na składanym krześle, pokrytym skórą rysia; obok po prawej
stronie siedziała jego młodsza córka, Medea, po lewej — syn,
Apsyrtos. Syn jasnego boga był ponury jak noc. Był to zresztą
zwykły nastrój Ajetesa od czasu, gdy zięć jego Fryksos padł od
jego zdradzieckiego ciosu, a starsza córka Chalkiope, skazana na
wczesne wdowieństwo, nie wychodziła ze swego zamknięcia. Lecz
tego dnia przekonał się, że młodsza córka nie chce mu być po
wolna: odrzuciła narzeczonego, którego ojciec wyszukał jej w Kol
chidzie. Nie mógł zaś jej zmusić, gdyż się jej lękał; lękał się
jej zaś dlatego, że była czarodziejką. Będąc ulubienicą swej zmarłej
matki, jeszcze jako dziewczynka poznała wszystkie tajemnice cza
rodziejskiej nauki: na jej rozkaz księżyc porzucał swe drogi nie
bieskie, wiatry uśmierzały swój gniew, a nieboszczycy wstawali
z grobów.
Wszyscy milczeli, a przykrą ciszę przerywał jedynie brzęk poda
wanych potraw i plusk wina w kubku króla. Nagle rozległ się hałas
przed pałacem od strony rynku; wkrótce potem wszedł sługa, oznaj
miając, że goście z Hellady pragną się dostać przed oblicze królewskie.
Ajetes niechętnie skinął głową.
Po pewnym czasie rozwarły się szeroko podwoje pałacu: wszedł
młodzieniec boskiej powierzchowności z berłem herolda w rękach,
a za nim jeszcze czterej o podobnym wyglądzie. Czarne oczy Medei
zabłysły. Najpierw pomyślała, że to powstał z martwych syn Chmury;
potem sądziła, że to Hermes, spostrzegłszy laskę z wężami, o której
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kiedyś opowiadał jej Fryksos. Lecz uwaga młodzieńca była skierowana
wyłącznie na króla; zbliżywszy się pochylił z szacunkiem głowę
i podniósł prawą rekę na znak powitania. Reszta poszła za jego
przykładem.
— U nas w Kolchidzie pada się przed królem na twarz — za
czął nieuprzejmie Ajetes — ale wy, hardzi Hellenowie, nie możecie
się na to zdobyć, wiem o tym. Ktoś ty więc i co ci potrzeba od
barbarzyńcy?
Jazon skromnie i uprzejmie wyłożył polecenie Peliasa nie zapom
niawszy podkreślić greckiego pochodzenia złotego runa; widząc zaś,
że nad siwymi brwiami króla nabrzmiewa żyła z gniewu, dodał:
— My, Argonauci, nie jesteśmy ani rozbójnikami, ani żebrakami;
nie chcemy ciebie ani okraść, ani prosić o jałmużnę. Chętnie wy
służymy runo; jest nas pięćdziesięciu silnych i śmiałych młodzieńców;
jeżeli cię niepokoją sąsiedzi, jeżeli potrzebny ci jest jakiś inny czyn,
rozkazuj, a spełnimy wszystko.
N a te słowa, serce króla zabiło niespokojnie. „Pięćdziesięciu
młodzieńców i do tego Hellenów... i to jeszcze takich, jak on sam! O,
to potęga!” Nie zdradził jednak niepokoju i odpowiedział, starając
się mówić tonem uprzejmym:
— Sąsiedzi moi żyją ze m ną w spokoju, a jeżeli jest mi potrzebny
jaki czyn wojenny, mam na usługi pięć tysięcy młodych Kolchidyjczyków: wasza pomoc jest dla mnie zbyteczna. Mógłbym ci i tak
podarow ać runo, z szacunku dla twej sławnej ojczyzny; żebyś się
jednak nie obraził, postawię mały warunek. W oborze stoi para byków:
zaprzęgnij je do pługa i zoraj pas ziemi, który jutro pokażę. Jest to
robota na jeden dzień; a pojutrze możesz pójść po runo.
Jazon nie spodziewał się takiej łaski; zmieszany zaczął królowi
dziękować. Gdyby spojrzał choć z ukosa na Medeę, zobaczyłby, że
pobladła ze strachu; lecz on patrzył tylko na króla.
— Ty nas jeszcze nie znasz — odrzekł ten dwuznacznie, z udaną
dobrodusznością. — A teraz przedstaw mi swoich towarzyszy i skosz
tujcie naszego chleba i soli.
Przyniesiono dla A rgonautów stoły i krzesła i goście się rozsiedli.
M edea sama nalała Jazonowi wina do kubka; dzban drżał w jej rękach.
K ról wypytywał młodzieńca o przygody; ten opowiadał szczerze
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o wszystkim, nie wiedząc, że z każdym opowiedzianym czynem staje
się Ajetesowi bardziej nienawistny. Wreszcie zapadła noc i wszyscy
się rozeszli. Towarzysze Jazona poszli na okręt; dla niego samego
przygotowano pokój w dom u gościnnym na dziedzińcu królewskim.
Wszedłszy do siebie, Jazon otworzył okienicę; nad górą wschodził
księżyc, w ogrodzie śpiewały słowiki, całe powietrze przesiąknięte było
wonną wilgocią wiosny. Czy mocne wino królewskie go odurzyło, czy
uroki wiosenne, czy też się rozmarzył pod wpływem własnych opo
wiadań — ale myśli jego wróciły do przeszłości. Zapom niał o królu,
o czekającym go nazajutrz trudzie i zasnął.
Przyśnił mu się dziwny sen. Błękitne fale, zielony brzeg, p u r
purowa zorza nad daleką górą. N a zielonym brzegu, w trawie, siedzi
wśród kwiatów piękna kobieta. Lecz jaśniej od kwiatów błyszczą dwie
złote główki dziecięce, płoną dwie pary warg dziecięcych, tu w trawie,
u stóp pięknej kobiety. I oto zdaje mu się, że te usteczka go wzywają;
chce pogłaskać te główki, lecz ktoś odpycha jego rękę, i usteczka
szepczą żałośnie: „Nigdy, nigdy...”
Nagle usłyszał ciche pukanie i głos kobiecy zawołał cicho:
— Jazonie!
Obudził się: księżyc przez otw artą okienicę zalewał pokój przez
roczystym światłem. Pukanie powtórzyło się, wołanie również. „Dziw
ne obyczaje panują w tym dom u!” — pomyślał, ale odpowiedział:
— Jeżeli przychodzisz z czymś dobrym , to wejdź!
Drzwi otworzyły się cicho i weszła staruszka.
— Królewna woła cię do gaju Hekaty; ubieraj się natychm iast,
zaprowadzę cię tam. Chodzi o życie twoje i twej drużyny.
Jazon usłuchał. Gaj H ekaty znajdował się w na wzgórzu, wznoszą
cym się nad miastem. Pod dwiema ogromnymi topolam i stał straszny
posąg bogini; przed nim był ołtarz, na którym dopalały się resztki
ofiary. Ujrzawszy Jazona, M edea natychm iast wyszła mu na spotkanie.
— Witaj, gościu, i nie dziw się: straszne niebezpieczeństwo, które
ci grozi zmusiło mnie do przekroczenia granic wstydliwości dziew
częcej. Co myślisz o w arunkach postawionych ci przez króla?
— Byłem zdumiony jego łaskawością. Lękałem się, że albo
odmówi mi zupełnie, albo, w najlepszym razie, pośle mnie do walki
z pięciotysięcznym wojskiem.
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— Gdyby cię posłał do walki z pięciotysięcznym wojskiem,
byłoby to łaską w porów naniu z tym, czego żąda od ciebie.
— Ależ, królewno! Zaprząc byki i zorać pole? Przecież u nas,
dzięki Demetrze, umie to każdy wieśniak!
— Tak? Ale jeżeli są to byki Słońca? Jeżeli mają spiżowe kopyta,
a ze spiżowych nozdrzy zieje płomień?
Jazon spuścił głowę.
— Niech będzie, co ma być — odpowiedział cicho. — Podjąłem
się wykonania tego — nie chcę być tchórzem.
M edea spojrzała nań ze współczuciem. Był taki piękny ze swym
skromnym, lecz stanowczym postanowieniem!
— Posłuchaj, co ci powiem. Niedaleko stąd, nad piaszczystym
brzegiem morskim, zwisa owa skała K aukazu, do której, na rozkaz
Zeusa, Hefajst przykuł Prometeusza. Co rano olbrzymi orzeł przy
latuje, by szarpać wątrobę Tytana; co zjada w nocy, wyrasta
w dzień. Krew płynie z rany, czerwieni skałę i wysycha na niej; ale
niekiedy, bardzo rzadko, wiatr przeniesie kroplę krwi dalej i ona
spada na piasek morski. Wówczas M atka-Ziem ia z tej kropli krwi
wnuka wydaje na świat dziwną roślinę. Wznosząc się na łokieć,
rozkwita ona złocistym kwiatem szafranu, a korzeń jej jest podob
ny do świeżo odciętego, żywego i drgającego mięsa. Umywszy się
w siedmiu wodach, wezwawszy siedem razy Hekatę, śmiałek musi
wyrwać cudowną roślinę, doczekawszy się czarnej, bezksiężycowej
nocy. Ziemia ryczy, Tytan jęczy; kto się lęka, nie wróci już żywy.
K to zaś bez drżenia wyrwie korzeń i po wysuszeniu i roztarciu go
zrobi z niego maść czarodziejską, tego ona chroni od sztyletu i od
ognia...
— Cudowny jest wasz kraj! — odpowiedział Jazon ze smut
kiem. — Ale cóż mi z tego? Nie mogę czekać aż do nowiu, nie zdobędę
więc czarodziejskiego ziela.
Medea wyciągnęła doń rękę.
— Masz je!
Jazon spojrzał z zachwytem na swą zbawczynię: na jej surowych
ustach igrał łagodny uśmiech. Dopiero teraz zauważył, jaka była
piękna.
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— Spełnisz swój czyn i zdobędziesz runo — mówiła dalej. —
A teraz żegnaj: świt już jest bliski. Z runem śpiesz na okręt; kiedy
wrócisz do domu, wspomnij czasem M e d e ę : Medea, to ja...
Już chciała odejść; lecz Jazon przypadł do jej stóp.
— Nie, królewno! Odjadę, lecz z tobą. Nie możesz dłużej
pozostawać tutaj, wśród tych dzikich i złych ludzi; miejsce twoje jest
odtąd w Helladzie. Tam są uśmiechy, tam jest szczęście; wierzaj mi,
tylko tam ludzie umieją kochać!
Nocny wiatr szumiał w gałęziach topoli; szemrały liście, a przez
ten cichy szmer przebijał się jak gdyby dziecinny głos: „Nigdy, nigdy!”
Medea stała jak urzeczona.
— Wiem, żem skazana — rzekła. — Ojciec nie przebaczy mi
nigdy pomocy, którą ci dałam.
Przez pewien czas walczyła jeszcze ze sobą, utkwiwszy wzrok
w dopalające się na ołtarzu resztki ofiary; potem chwyciła Jazona
stanowczym ruchem za rękę i zbliżyła się z nim do świętego ognia.
— Przysięgnij mi na imię tej strasznej bogini, że będziesz mnie
miał w Helladzie za prawowitą małżonkę i matkę twych prawowitych
dzieci i nie porzucisz mnie w żadnym wypadku!
Jazon przysiągł.
— Odtąd jesteśmy mężem i żoną: pamiętaj o przysiędze! Teraz
rozstańmy się na krótko, a potem połączymy się na zawsze.
...Kiedy Jazon wszedł nazajutrz do pałacu królewskiego, Ajetes
już na niego czekał.
— Późno wstałeś, rycerzu — rzekł. — Mam nadzieję, że nikt cię
nie niepokoił we śnie. Chodźmy jednak.
Pokazał mu kawał ziemi, który trzeba było zorać, oraz stojący
w pogotowiu pług, a potem poprowadził go do obory. Była ona
kamienna, a olbrzymie drzwi były z czystej miedzi. Król oddał
Jazonowi klucz.
— Wszystko, co potrzeba, sam znajdziesz; ja nie mam czasu.
A więc, do wieczora? — dodał ze złym uśmiechem i odszedł.
Nie bez trudu otworzył Jazon ciężkie drzwi; sam ich skrzyp
mógł napełnić trwogą serce człowieka nie przygotowanego. W obo
rze było ciemno, tylko w jednym rogu płonęły jakby dwie po
chodnie. Jazon zrozumiał, że były to pyski potworów. Zbliżył się
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do nich. Dał się słyszeć podwójny, głuchy ryk, a płomień stał się
jeszcze jaskrawszy. Przy jego purpurowym świetle rycerz zobaczył
łańcuch miedziany, zwieszający się z gwoździa; pochwycił go lewą
ręką i podszedł jeszcze bliżej. Wówczas byki, dotąd leżące, podniosły
się, rzuciły się nań i wypuściły snopy płomieni. Ale płomień nie dotknął
mu skóry; rozdwajał się przed nim i znów się łączył za jego plecami.
Gdyby ktoś spojrzał teraz na niego z boku, zachwyciłby się mimo
woli, widząc go otoczonego jakby fontanną ognistą wśród głębokich
ciemności obory. Świadomość, że czary Medei działają, podniosła
odwagę Jazona. Schwyciwszy pierwszego byka za rogi, usiłował go
związać miedzianym łańcuchem. Długo mu się to nie udawało; byk
się wyrywał, stawał dęba, usiłując uderzyć go miedzianym kopytem,
rzucając nań fontanny ognia; Jazon ustępował, gdzie trzeba było,
pragnąc oszczędzać siły i czekając, kiedy przeciwnik zużyje swoje.
Wreszcie potwór się uspokoił, wyczerpawszy zapas sił i ognia.
Z drugim było już mniej roboty; widocznie przykład towarzysza zrobił
na nim wrażenie. Związawszy oba byki, zaprzągł je do jarzma;
ukrócone, już się nie opierały i wypełniły żądaną pracę.
Zaprowadziwszy je z powrotem do obory, Jazon wrócił do pałacu.
Ajetes mało nie spadł z krzesła, gdy rycerz, żywy i cały, stanął przed
nim z kluczem w rękach.
— Zadanie spełnione — rzekł spokojnie. — A więc jutro mogę
udać się do smoczego gaju po runo?
— Oczywiście, jutro — odrzekł król, rzucając gniewne spojrzenie
na siedzącą przy sobie córkę. — A teraz pokrzep się i udaj się na
odpoczynek.
Idąc do siebie, Jazon był świadkiem dziwnego widowiska.
Było ciemno; księżyc nie zdążył jeszcze wzejść. Nagle ze strażnicy
nad murem dziedzińca królewskiego podniósł się oślepiający słup
ognisty, postał kilka chwil rozsypując się w miliony iskier i równie
nagle zgasł. Co by to mogło znaczyć? Długo jednak nie mógł
o tym myśleć; praca z bykami nader go zmęczyła, tak iż od
razu zasnął mocnym snem.
Obudziło go znów pukanie do drzwi. Tym razem była to już
sama Medea.
— Śpiesz się — rzekła do niego. — Chodźmy zdobywać runo.
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— To jutro — zauważył Jazon.
— Nie jutro, tylko zaraz: mamy do rozporządzenia tylko tę jedną
noc. K ról zwołał wojska ognistym sygnałem; chce spalić waszą Argo
i wyciąć całą waszą drużynę, a ciebie wysłać jako niewolnika do
kamieniołomów... Będzie trochę zwłoki — dodała cicho — ale nie
dalej jak do jutra.
Wyszli na dziedziniec zalany światłem księżyca w pełni. Biała
fasada pałacu rysowała się wyraźnie; Jazonowi wydało się, że do
chodzą stam tąd żałosne krzyki i płacz.
— Tak — powtórzyła złowieszczo M edea — będzie trochę
zwłoki...
Jazon zauważył dopiero teraz, w świetle księżyca, że jej rysy były
jakby skażone; gdzież się podziała jej wczorajsza uroda!
— Medeo — zapytał — cóż to za czerwoną kroplę masz nad
praw ą brwią?
— Gdzie? Gdzie? — zapytała z przerażeniem i zaczęła mocno
trzeć wskazane miejsce. — Czy zeszła?
— Nie, jest jeszcze jaskrawsza.
Ręka jej opadła, umilkła.
W głębokim milczeniu przyszli do gaju na górze. Tworzyły go
odwieczne dęby; lecz w samym środku rósł jeden, dwa razy wyższy
od innych. Panował tam m rok, a tylko przy pniu największego dębu
widniały dwa purpurowe płomyczki.
— To ogniste źrenice bezsennego smoka — wyjaśniła królew
na — a niżej owa blada zorza, to właśnie złote runo.
Jazon spojrzał i jakiś dziwny strach ścisnął mu serce, strach,
jakiego nie doznawał od lat dziecinnych. Zza drzew wyglądały
jakieś postaci, to groźne, to błagalne; nawoływały się jakieś głosy
ochrypłe, ni to ludzi, ni to straszydeł. Jazon stanął i zasłonił
oczy ręką.
— Ależ, rycerzu — szepnęła M edea z wyrzutem, odgadując jego
stan — byki słońca wstydzić się będą swej uległości, jeśli zobaczą, że
ich pogrom ca jest tchórzem!
Jazon nie odpowiedział; nie chciał przyznać się przed nią ani
przed sobą samym, że choć straszne były i smok, i straszydła leśne,
ale jeszcze straszniejszą była dla niego jego zbawczyni i... żona.
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Opanował jednak lęk i poszedł dalej. Smok zauważył ich od razu:
podniósł głowę i utkwiwszy w nich swe ogniste oczy, zasyczał groźnie.
— Puść mnie naprzód — rzekła czarodziejka.
Mówiąc na głos zaklęcia, M edea podeszła do niego, trzymając
naczynie z jakimś płynem. Smok już gotowy do skoku, zaczął powoli
opuszczać głowę, wreszcie począł pić. W idać było, jak purpurowy
ogień źrenic stopniowo słabnął; ciemniał, ciemniał, wreszcie zgasł
zupełnie.
— Zasnął, ale nie na długo — szepnęła M edea — bierz runo
i chodźmy.
Nie wracali już do pałacu i poszli wprost leśnymi ścieżkami nad
morze, gdzie stała Argo, gotowa do podróży. Towarzysze byli już na
miejscach, a tylko czterej, którzy chodzili do króla z Jazonem, stali
na brzegu w pełnym uzbrojeniu. Niezmiernie się ucieszyli na widok
Jazona.
— Jużeśmy się szykowali do szturmu — rzekł Polideukes —
widzieliśmy stąd sygnał ognisty, który nie wróżył nic dobrego.
Czekaliśmy tylko na ciebie i na Lynkeusa.
— A gdzie jest Lynkeus? — zapytał Jazon.
— Poszedł na zwiady, czy prędko wojsko na nas napadnie.
Otóż i on.
— A tak odłożono — oznajmił Lynkeus z daleka. — Król nie
ma teraz czasu myśleć o nas. Znalazł syna, Apsyrta, zamordowanego
przy ognisku domowym, i teraz go opłakuje.
— O Apołlinie! A któż go zabił?
— Przypuszczają, że jest to zemsta królewny Chalkiopy za męża,
Fryksa, którego Ajetes zabił, kiedy narodziny Apsyrta dały mu
następcę tronu w prostej linii.
Jazon spojrzał na Medeę; stała spokojnie, panując nad sobą
całkowicie, lecz była blada jak trup; a kropla krwi nad brwią wydawała
się jeszcze jaskrawsza na śmiertelnie bladym czole.
Argonauci patrzyli na Jazona pytająco; czekali, że Medea odej
dzie i że będą mogli udać się w drogę. Jazon zauważył ich zdumienie:
— Możemy płynąć natychm iast — rzekł — wszystko gotowe:
mamy już runo, a ż o n ę s w ą M e d e ę zabieram oczywiście ze
sobą.
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— Żonę? — powtórzył Peleus ze zdumieniem. — Kiedy zdążyłeś
się ożenić?
— Zeszłej nocy, przy ołtarzu Hekaty.
— Hekaty... — powtórzył Orfeusz w zamyśleniu. — Bogini nie
byle jaka! Winszuję!
— Winszuję — powiedział Peleus, a potem inni, lecz jakoś
niechętnie. — Ale, jeżeli ona ma z nami jechać, trzeba spuścić schodki;
pójdę zarządzić.
Uchwyciwszy się burty Argo, wdrapał się na pokład; za nim
poszli towarzysze, zostawiając Jazona i Medeę samych. Oboje milczeli.
Lecz zamiast schodków, zszedł do nich inny towarzysz, Telamon.
Najbliższy przyjaciel Heraklesa, był, podobnie jak tam ten, prosty
i popędliwy; Jazon lubił go szczególnie za jego szczerość.
— Jazonie, na dwa słowa...
Jazon zbliżył się do niego.
— Jazonie, widzisz sam, że my, twoi przyjaciele, nie pochwalamy
twego pośpiesznego małżeństwa. Posłuchaj naszej rady, póki nie jest
za późno: odeślij barbarzynkę do ojca.
— Byłoby to z mej strony barbarzyńską niewdzięcznością — od
parł Jazon z goryczą — bez jej pomocy nie zdobyłbym runa.
— W tych w arunkach ta zdobycz nie ma znaczenia. Oddaj
czarodziejce fatalne złoto i niech z nim wraca do Ajetesa.
— Nie mogę: przysiągłem.
Bez słowa odpowiedzi Telamon wrócił na pokład; po kilku
chwilach spuszczono schodki, po których weszła Medea, a za nią
Jazon ze złotym runem. W krótce Argo ruszyła w pow rotną drogę po
zalanych księżycowym światłem zielonych falach Euksynu. N oc była
cicha; Jazon i M edea rozłożyli się na pokładzie. Lecz rycerz długo
nie mógł zasnąć: wraz z pluskiem wioseł słychać było płacz po 
grzebowy z pałacu Ajetesa, a szumiący w linach w iatr wyraźnie szeptał
smutne słowo: „Nigdy, nigdy!”
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N ie w ie lk ą garstkę Argonautów dowiózł Jazon z powrotem do Jolku;
inni wylądowali tam, gdzie komu było wygodniej. Zresztą i ta garstka
śpieszyła — każdy do swego kraju, wymawiając się od gościny swego
wodza i przyjaciela pod różnymi wymówkami. Wymówki były różne,
ale przyczyna jedna, i Jazon dobrze to wiedział.
Ajzon i Alkimeda — tak się nazywała m atka Jazona — ucieszyli
się serdecznie z pow rotu syna, którego już uważali za przepadłego;
mniej serdecznie z nowej synowej, ale pogodzili się z nią, gdy Jazon
opowiedział, co dla niego zrobiła. Opowiedział im wiele, lecz nie
wszystko. M edea zachowywała się skromnie, pilnie doglądała starca,
dogadzała świekrze, tak iż w końcu oboje ją polubili.
Przy pierwszej sposobności Jazon udał się do Peliasa ze swą złotą
zdobyczą:
— Spełniłem twe żądanie — rzekł — spełnij więc i ty swe
zobowiązanie.
Peleus podziękował młodemu bohaterowi, pochwalił go, kazał
odnieść runo do skarbca, co zaś do oddania władzy, oświadczył, że
uskuteczni to, ale potrzeba mu jeszcze trochę czasu na ukończenie
zaczętych spraw. Jazon się zgodził; lecz czas ten przeciągał się
w nieskończoność. Chytry Pelias podczas jego nieobecności przyciąg
nął na swoją stronę wielu jego zwolenników przy pomocy pochlebstw
i obietnic; teraz działał jeszcze skuteczniej, zapytując pozostałych, czy
pragną mieć za królową barbarzynkę i, jak powiadają, czarownicę.
Niewielu godziło się na to. Tymczasem dorastał syn Peliasa, Akastos,
i lud przyzwyczajał się widzieć w nim następcę tronu; jednym słowem,
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Jazon się przekonał, że teraz, po wyprawie do Kolchidy, jest bardziej
oddalony od władzy, niż kiedy wrócił z groty Chirona.
Minęło kilka lat, podczas których umarli Ajzon i Alkimeda,
a Jazonowi i Medei urodzili się, jeden po drugim, dwaj piękni synowie.
Dzieci zbliżyły rodziców; Jazon często radził się żony i zawsze był
zadowolony z jej mądrych rad. Brała ona również żywy udział w jego
staraniach o zdobycie tronu. Wiedziała, że była sama główną prze
szkodą; lecz właśnie dlatego uważała za swój obowiązek pomóc
mężowi. „Barbarzynka, czarownica — mówiła do siebie — niech tak
będzie! Spełnię ich oczekiwania!”
Posiadając dar zjednywania sobie ludzi, zaprzyjaźniła się z cór
kami samego Peliasa. Tylko najmłodsza, Alkestis, jeszcze dziewczyn
ka, stroniła od niej z obawą; trzy starsze chętnie ją odwiedzały
i przyglądały się jej zajęciom gospodarskim. Wiedząc, że jest czaro
dziejką, prosiły ją o pokazanie im swej siły. Lecz M edea odmawiała.
— Wcale nie jestem taka m ądra — mówiła. — W asza Tessalia
słynie ze swych czarownic; zwróćcie się do nich, są o wiele potężniejsze
ode mnie.
Lecz Peliady nie dawały jej spokoju: tam te były wstrętne stare
wiedźmy, one się ich bały.
— Cóż robić, pokażę wam jedną rzecz — powiedziała wreszcie
VIedea.
Rozpaliła wielki ogień i postawiła na nim trójnóg z głębokim,
Dojemnym kotłem. Napełniwszy go wodą, wrzuciła weń garść potęż
nego ziela, które zeszłej nocy zerwała w sąsiednim lesie. Następnie
cazała sprowadzić starego, słabego barana, zarżnęła go, wypuściła
z niego całą krew, pokrajała mięso na części i wrzuciła do wrzącej
wody. W idać było, jak te części napełniały się sokiem żywotnym,
robiły się świeże, zrastały się ze sobą — wreszcie z kotła wyskoczył
młody baran i z bekiem, w wesołych podskokach, pobiegł do obory.
Peliady spojrzały na siebie, zachwycone:
— Medeo, najdroższa Medeo, przywróć młodość naszemu ojcu!
M edea tylko tego chciała, tylko po to urządziła próbę z baranem.
Lecz nie zgodziła się od razu, mówiąc, że to bardzo trudna sprawa;
wreszcie postawiła pewne warunki: żeby czary odbywały się w nocy,
w sypialni królewskiej, bez świadków postronnych i żeby one same
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pokrajały ciało starca. Córki, uniesione miłością dla ojca i pragnieniem
przywrócenia mu młodości, przystały na wszystko.
Kiedy nadeszła wyznaczona noc, Medea, nie mówiąc Jazonowi
ani słowa, poszła do tylnej furtki pałacu Peliasa; córki króla, zgodnie
z umową, wpuściły ją tak, żeby nikt jej nie zobaczył. W wielkiej
komnacie był rozpalony ogień i stał największy trójnóg z kotłem,
pełnym wody. M edea wrzuciła do wody zwyczajnego ziela i rzekła
do Peliad:
— Teraz kolej na was.
Sypialnia królewska była tuż obok i płonęła w niej lampka.
Peliady poszły; nie rozległ się żaden krzyk ni jęk; zabiły starca od
razu. Lecz nie mogły dokończyć strasznego czynu:
— Idź teraz ty! — powiedziały do Medei.
Ale M edea oparła się temu, powołując się na umowę. Nieszczęsne
musiały same skończyć, co zaczęły. Blade, chwiejąc się na nogach ze
zgrozy, stały przy kotle, czekając na cud. W oda wrzała, syczała, ale
cud nie następował.
— Kiedyż on ożyje?... Czy ożyje?...
— Nie wiem — odrzekła chłodno Medea. — Mówiłam wam, że
to trudna sprawa...
— Zbrodniarko! — krzyknęły Peliady. — Tyś go zabiła!
— Nie ja — odparła M edea i wyszła.
Peliady rzuciły się w rozpaczy do brata Akasta; po pałacu
rozległy się krzyki. Rano na placu zebrał się lud. Akastos wyszedł,
prowadząc mimowolne ojcobójczynie. Te, nie szczędząc siebie,
przyznały się do wszystkiego. Lud ich nie uniewinnił; zmaza ojcobójstwa zawisła nad nimi mimo wszystko, musiały więc iść na
wygnanie. Nie oszczędzono jednak i Medei; nie pomogło to, że jej
własne ręce były czyste od krwi. Lud żądał jej wydania; zamiast
niej zjawił się Jazon.
— Powiedz, czyś wiedział o tej sprawie? — zapytano go.
Jazon miał zupełne prawo odpowiedzieć: nie; M edea działała bez
jego wiedzy. Ale rycerz przypomniał sobie przysięgę: „... nie opuszczę
w żadnym wypadku” .
— Ona jest moją żoną — odpowiedział wymijająco — i ja za
nią odpowiadam.
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— Więc jesteście przeklęci oboje — krzyknął lud. — Nie ma dla
was w Jolku ani domu, ani ognia, ani strawy, przeklęciście i wy,
i każdy, kto was przyjmie i do was przemówi! Opuśćcie natychm iast
nasz kraj!
... I po drodze, wiodącej do Termopil, powlókł się smutny pochód:
na przodzie mężczyzna z dzieckiem na ręku, za nim kobieta, prow adzą
ca za rękę chłopca, dalej garstka niewolników i niewolnic z dobytkiem.
Był to świetny wódz A rgonautów , jego rodzina i orszak.

(§ M § M
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N ^ić wypadków zaprowadziła nas wreszcie do miasta K o r y n t u ,
miasta, które znajdując się na wąskim przesmyku, oddzielającym
półwysep południowy od Grecji Środkowej, dało swą nazwę Zatoce
Korynckiej wrzynającej się głęboko w oba lądy; była to ojczyzna
Bellerofonta, zwycięzcy Chimery. W czasie, o którym mowa, rządził
nim K r e o n , dawny przyjaciel zmarłego Ajzona. Do niego więc udał
się Jazon, w nadziei, że nie odmówi swej opieki synowi przyjaciela.
Nie zawiódł się: K reon go przyjął i wyznaczył mu do zamieszkania
mały domek na krańcach miasta. Słyszał o śmierci Peliasa, ale nie
uważał Jazona za winowajcę; zrozumiał od razu, że jego młody
przyjaciel przez szlachetność wziął na siebie zbrodnię żony. Dlatego
też często zapraszał go do stołu lub dawał mu polecenie, jak to było
we zwyczaju w stosunku króła-gospodarza do młodych gości. Medei
jednak nie zapraszał nigdy.
I życie Jazona się rozdwoiło.
U króla czuł się on Hellenem, krewnym, swoim. Niejednokrotnie,
po starannie wypełnionym poleceniu, siadali razem za stołem w małej
sali; przynoszono wino; rozmowa była jeszcze przyjemniejsza przy
kubku. Żona K reona już nie żyła, synów też nie miał; ale często
przychodziła do nich z kądzielą jedyna córka Kreona, królewna
Kreuza. Wówczas rozmowa się zmieniała: Jazon opowiadał o swych
przygodach, o dalekich krajach i narodach, o ich życiu i obyczajach.
Opowiadał żywo i pociągająco, a Kreuza nie spuszczała z niego swych
błękitnych oczu. I Jazon nie mógł nie powiedzieć sobie, że miałby tu
stanowisko pewne, zaszczytne, godne zazdrości, gdyby... .
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Lecz w dom u był on wygnańcem, nędzarzem i półbarbarzyńcą.
I co najboleśniejsze — wiedział, że gotuje synom taki sam los. Bo na
cóż mógł liczyć? Kreuzę wkrótce wyda się za mąż; wówczas K reon
będzie miał zięcia, który zajmie owo stanowisko niemal syna, zaj
mowane teraz przez Jazona — o nim się zapomni, a tym bardziej
0 jego dzieciach. I kiedy dzieci garnęły się do niego, łzy napływały
mu do oczu: tak je kochał, a nic nie mógł dla nich zrobić. A tym 
czasem, pomyśleć tylko, co by się stało, gdyby nie było Medei. Kreuzę
wydano by za niego; nie miał co do tego żadnej wątpliwości. Z czasem
zapewne urodziłyby się im dzieci, z których najstarszy syn, jako wnuk
K reona, byłby następcą tronu. Ale dzieci te byłyby braćmi jego
obecnych dzieci, które miał z Medeą, i te z wygnańców, nędzarzy,
przybyszy — stałyby się pierwszymi m agnatam i w państwie. I kiedy
przenosił wzrok z dzieci na żonę, w oczach jego płonęła nienawiść
1 gniew. Czyż ona nie rozumie, pytał siebie w duchu, że stoi na drodze
do szczęścia własnych dzieci?
Ale M edea tego nie rozumiała. Rozum iała tylko, że kocha
Jazona nad własną duszę, że dla niego porzuciła dom i ojczyznę,
że dla niego była już dwa razy zbrodniarką i będzie nią jeszcze,
ile razy wypadnie — i że on przysiągł nie opuszczać jej w żadnym
wypadku.
Pewnego razu K reon zapytał go:
— Jak brzmi ta przysięga, którąś złożył wówczas przed ołtarzem
Hekaty?
Jazon ją powtórzył. I K reon mu odpowiedział:
— Spełnienie pierwszego w arunku nie zależy od ciebie: u was
w Tessalii panuje pod tym względem zupełne bezprawie, ale my
w Koryncie mamy prawo, które nie uznaje ślubu Hellena z barbarzynką. M edea tutaj nie jest twoją praw ą żoną i nawet w ogóle nie jest
żoną: rozwiodłeś się z nią w tej samej chwili, kiedyś przekroczył granicę
ziemi korynckiej.
W krótce potem Jazon oświadczył Medei, że król żąda odeń
przeniesienia się do pałacu, aby dogodniej korzystać z jego pomocy.
Przerażona M edea wstała z miejsca i zbliżyła się do niego.
— A my? — zapytała cicho, utkwiwszy weń mocne, głębokie
spojrzenie.
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— Wy zostaniecie tutaj — odpowiedział zmieszany Jazon — nie
bój się jednak: będziecie mieli wszystkiego pod dostatkiem, a ja będę
was często odwiedzał.
— Jazonie! — rzekła M edea drżącym głosem. — Według naszych
barbarzyńskich praw mąż nie odwiedza żony, tylko z nią żyje!
— Według naszych helleńskich również — odpowiedział z nacis
kiem Jazon i wycałowawszy dzieci, odszedł.
M inął jeszcze pewien czas. Pewnego razu, gdy Medea zajęta
była gospodarstwem w głębi domu, wydało się jej, że słyszy na
ulicach miasta, z początku z daleka, a potem coraz bliżej i bliżej,
radosne okrzyki: „Hymen, Hymenajos, Hymen!” — „Jakieś wesele
odbywa się w Koryncie — pomyślała. — Ale co mnie to ob
chodzi?” — Tak, coraz bliżej, coraz wyraźniej. Trzeba by dzieci
usunąć przed tłumem; właśnie bawią się na placyku przed domem.
Nagle wbiega starszy synek, niezmiernie rozradowany: „Mamo! —
woła — chodź prędzej! N a złotym rydwanie jedzie ojciec, taki
wystrojony, taki piękny!” Pod M edeą ugięły się nogi; zebrała jednak
siły i wybiegła na ulicę. Rydwan minął już dom, poznała jednak
Jazona, a obok niego...
— Przekleństwo! — krzyknęła i nieprzytomna z gniewu, pobiegła
za rydwanem.
Sąsiadki chwyciły ją i przemocą uprowadziły do domu. Długo
szamotała się z nimi, rzucając przekleństwa na męża, na jego nową
żonę i na teścia; wreszcie opuściły ją siły i popadła w tępe odrętwie
nie.
N ikt ze ślubnego orszaku nie zauważył pojawienia się opuszczonej
kobiety; głośne dźwięki pieśni zagłuszyły jej rozpaczliwy krzyk.
Królowi doniesiono jednak ojej groźbach i to zrobiło na nim wrażenie.
Lękał się nie samotnej kobiety, ale czarownicy. Przestąpił próg jej
dom u i oznajmił, że nie pozwala jej pozostać dłużej w Koryncie.
— Zabierzesz natychm iast dzieci i pójdziesz szukać sobie nowego
schronienia; nie odejdę stąd, zanim nie spełnisz mojej woli.
Medea padła mu do nóg; tak, przyznaje, była zbyt gwałtowna,
ale niech i on wejdzie w jej położenie. Ona odejdzie, jeśli tak trzeba,
ale przecież nie natychmiast: niech jej zostawi choć jeden dzień, żeby
mogła się przygotować i namyślić się, dokąd może się zwrócić —
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barbarzynka, i to jeszcze z dziećmi... Zwyciężony błaganiami, król
wreszcie ustąpił:
— Jeden dzień, ale nie więcej!
Z tymi słowy odszedł. M edea natychm iast zerwała się na nogi:
Dzięki! Jeden dzień — więcej Medei nie potrzeba. Jeden dzień — i ona
zemści się za wszystko, również i za to ostatnie upokorzenie!
Jazon także dowiedział się o surowym postanow ieniu króla
i ruszyło go sumienie; udał się więc do Medei. Ta przywitała go gradem
przekleństw. Przeczekał jej uniesienie, a potem powiedział spokojnie:
— Przysięgam na bogów, M edeo, że uczyniłem ten krok tylko
dla dobra naszego domu, naszych dzieci. — Opisał jej położenie, które
groziło im przedtem i to, które może stać się teraz ich udziałem. —
Nie lękaj się, nie opuszczę ani ich, ani ciebie. Wrócicie wszyscy, a na
razie da wam schronienie pobożny Amfiaraos, mój towarzysz żeglugi.
Mieszka blisko, w Argos; oddasz mu ten list...
— Kłamiesz, kłamiesz! — krzyknęła Medea. — Kłamiesz tak
samo, jakeś kłamał tam, w Kolchidzie, przed ołtarzem Hekaty.
Spodobały ci się błękitne oczy królewny, więc zdradziłeś mnie! Nie
potrzebuję twoich usług!
Rzuciła mu list pod nogi i wybiegła na ulicę.
Lecz tu spotkała nieoczekiwanie dawnego znajomego; był to
Ajgeus, król ateński, człowiek już niemłody, którego poznała w Jolku,
jako gościa króla Peliasa. Ajgeus również się zdziwił, spotkawszy
ją tu, w Koryncie. Opowiedziała mu więc o swych nieszczęściach,
a potem zapytała, co on porabia. Zaczął więc też opowiadać:
był w Delfach, pytał boga, w jaki sposób może mieć dzieci. D otąd
ich nie miał: rozwiódł się nawet z żoną i pojął inną, ale bogowie
ciągle jeszcze nie zsyłają mu dzieci. Teraz Apollo dał mu wyrocznię,
lecz tak ciemną, że zwrócił się o jej wyjaśnienie do mądrego króla
Trojdzeny, Pitteusa; i właśnie pow rotna droga z Trojdzeny do
Aten prowadzi przez K orynt. Lecz M edea słuchała z rotargnieniem
ostatniej części jego opowiadania.
— Zaczekaj — rzekła — mówiłeś, żeś się rozwiódł z żoną. Czyż
jej nie kochałeś?
— Kochałem, ale cóż z tego? Przecież najważniejszą sprawą
jest dom.
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— Nie rozumiem tego — odrzekła Medea. — Według mnie
najważniejsza jest miłość.
— A jednak u nas tak jest, Medeo; żyjemy dla domu; miłość
cenimy również, ale tylko jako środek, aby stworzyć sobie dom. Cóż
ty jednak, Medeo, zamierzasz przedsięwziąć?
— Jestem wygnana — odrzekła Medea — i nie mam schronienia;
czy mogę je znaleźć w twoim... domu?
— Oczywiście; drzwi moje stoją zawsze dla ciebie otworem.
Medea wróciła do siebie; rozmowa z Ajgeusem wywołała w niej
zupełny przewrót. A więc Jazon mówił prawdę? Więc on naprawdę,
czyniąc to, miał na względzie dobro swego domu? Ale jeżeli tak jest,
to co dalej?... M iała maleńki posążek bogini Hekaty, zabrany z K ol
chidy do Jolku i z Jolku do Koryntu; postawiła go w swej komnacie
na ołtarzu domowym, rzuciła w ogień szczyptę kadzidła i zaczęła
szeptać słowa swego najstraszniejszego zaklęcia, podczas gdy błękit
ny dym osłaniał posążek. Gęsty m rok napełnił pokój. Medea nie
przestawała szeptać. Rozsunęły się płyty podłogi: powoli, powoli
podniosło się widmo chłopca z nożem w piersi: podniosło rękę
przeciw czarodziejce, ona się cofnęła, ale ręka widma zwisła bezrad
nie i ono znów zniknęło pod ziemią. M edea szeptała dalej. I znów
rozsunęła się podłoga; powoli, powoli podniosło się widmo starca,
z siwymi wąsami, z siwymi brwiami. On również podniósł groźnie
rękę, ale słowa zaklęcia zmusiły i jego do pow rotu do podziemnej
siedziby.
Kiedy M edea znów wyszła do głównej sali domu, oczy jej pałały,
ręce drżały, całą jej istotę opanowała ponura stanowczość. ,,Ciszej,
ciszej, serce! — mówiła do siebie. — Nie zdradzaj się jeszcze, udawaj
jeszcze pokorę — tak trzeba. O, Jazonie, rozumiem cię. Zabiłam brata,
uciekłam z domu, dla miłości zburzyłam dom Ajetesa — jestem
przecież barbarzynką. Ty, Hellen, poświęciłeś miłość dla domu —
dobrze więc, nie będziesz miał ani domu, ani miłości... ani domu, ani
miłości” .
Zawołała starą niewolnicę, która przyszła za nią z Jolku.
— Powiedz Jazonowi, że muszę go widzieć... dla dzieci.
Jazon przyszedł natychmiast. M edea przywitała go pokornie
i uprzejmie.
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— Nie gniewaj się na mnie za tam te słowa; przemyślałam
wszystko i przekonałam się, że miałeś słuszność. Chcę jednak, aby
dzieci zostały przy tobie. Zaprow adź je do swej nowej żony, niech
ona uprosi ojca, aby ich nie wypędzał razem ze mną. W yprawię je
zaś nie z pustymi rękami, lecz z cennym strojem, który niegdyś
ofiarował swej wnuczce sam Helios.
Jazon chętnie podjął się zaprowadzenia dzieci do Kreuzy; sam
też był rad, że dzieci zostaną przy nim. K reuza z początku nieuprzejmie
przywitała pasierbów, ale dar ją ucieszył: nie było takiego w całym
skarbcu królewskim. Zaledwie mogła się doczekać, żeby dzieci z nie
wolnicą udały się do domu, a Jazon wyszedł za swymi sprawami:
włożyła strój i zaczęła przechadzać się po komnacie, przyglądając się
z lubością swemu odbiciu w ręcznym zwierciadle...
Nagle krzyknęła i wypuściła lusterko z rąk; ze stroju buchnął
płomień i począł ogarniać jej głowę, pierś, całe ciało. Zaczęła trząść
głową, biegać, usiłując zrzucić strój i ogień, lecz na próżno; od ruchu
płomień rozpalał się coraz bardziej. W krótce zapłonęła cała i upadła
na ziemię. I dopiero wtedy ogień zgasł, kiedy jej zwęglone ciało rozstało
się z życiem.
Krzyk Kreuzy usłyszał ojciec; lecz kiedy przybiegł, na ziemi
leżało coś dymiącego się, nie do poznania. Rzucił się na ten nieszczęsny
kawał zwęglonego ciała — i cofnął się z krzykiem. Chciał się
oderwać, ale nie mógł: kawał gorącego mięsa przywarł do niego,
wpił się w niego i mimo wszelkich wysiłków król nie mógł się
od niego uwolnić. I znów wybuchnął ogień, poczuwszy nową strawę —
i wkrótce trupy ojca i córki, zrósłszy się razem, stworzyły jedną,
wspólną, bezkształtną masę.
Tymczasem Medea, zrzuciwszy brzemię udanej pokory stała się
już jedynie i całkowicie kapłanką strasznej Hekaty. Z dziką radością
wysłuchała opowiadania o śmierci nienawistnej rywalki i jej ojca; była
to jednak tylko połowa zadania.
— Muszę zniszczyć twój dom, c a ł y twój dom — pow tarzała —
aby pomścić swą zniszczoną miłość. Chodźcie tu, dzieci Jazona!...
„I moje” — szepnęło cicho jej serce... „Nie, moje później, teraz
to tylko dzieci Jazona, jego dom, dla którego on mnie zdradził.
Chodźcie!” Zaprowadziła je do swego pokoju, do ołtarza Hekaty.
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— M amo, mamo! — zapłakały dzieci.
W ręce szalonej kobiety błysnął sztylet — dzieci już nie powtórzyły
krzyku.
Jak zniknęła M edea z trupkam i, nikt nie widział; służba mogła
opowiedzieć Jazonowi tylko o ostatnim krzyku dzieci.
* * *

Jazon poszedł powoli do morza, nie zdając sobie z tego sprawy;
słońce już zaszło, kiedy usłyszał szum fal. I tu w m roku wieczornym
ujrzał coś olbrzymiego: jak gdyby szkielet morskiego potwora, wy
rzucony przez fale na ląd. Ale na przodzie coś jaśniało w mroku:
poznał złoconą postać Hery i po niej poznał Argo, swoją A r go,
pomnik swej świetnej sławy. O, władczyni! Więc to jest koniec
wszystkiego?... Ale skąd ona się tu wzięła? Ach tak, zapomniał: on
sam po przyjeździe do Jolku ofiarował ją Posejdonowi Istmijskiemu.
Więc to jest koniec?... I teraz dopiero poczuł, jaki jest zmęczony.
Niejednokrotnie, podczas żeglugi, Argonauci wyciągali okręt na brzeg
i kładli się spać na ziemi, pod osłoną jego szerokiego kadłuba.
Postanowił teraz uczynić to samo: po raz ostatni poczuć się A rgonautą.
W krótce sen zamknął mu oczy; ale dusza jego nie mogła usnąć.
Obrazy przeszłości unosiły się przed nim długim szeregiem: wychowa
nie u Chirona, pow rót do Ajzona, budowanie Argo, zjazd towarzyszy,
gościna u Hypsipyli, zniknięcie Hylasa, walka z Amykosem, wyba
wienie Fineusa, złote runo, śmierć Peliasa, i... zakończenie. Nagle
obudził go ogłuszający trzask — na chwilę; zaraz potem sen ogarnął
na nowo jego ciało i duszę.
Kiedy nazajutrz robotnicy ze świątyni Posejdona wyszli na brzeg,
zobaczyli rozrzucone resztki zwiotczałego okrętu. Posąg Hery, ciągle
jeszcze połyskując złoceniami, wznosił się dumnie, na stosie ruin.
Przybyły kapłan Posejdona uznał to za cud i kazał ogrodzić miejsce,
poświęcając je Herze Olimpijskiej; lecz nikt nie wiedział, że ogrodzenie
to otaczało również grób wodza Argonautów.
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opowiadaniu o A rgonautach mignął przed nami mąż, w którym
starodaw ni Grecy widzieli główne i najsławniejsze uosobienie bohater
stwa — mignął i znikł.
To H e r a k l e s . O nim chcę pomówić obszerniej.
Musimy dlatego znowu powrócić do Argolidy.
Długo i sławnie władał król Perseusz z królową A ndrom edą,
i dziatek bogowie zesłali im niemało, ale nas w tej chwili zajmuje tylko
dwu synów, najstarszy i najmłodszy, Elektrion i Amfitrion. Elektrion
był już leciwym człowiekiem, kiedy zasiadł na ojcowym tronie, synów
miał wielu, jeden od drugiego piękniejszy, a obok nich córka, cud
dziewczę, Alkmena. N a oko, wszystko szło doskonale, aż tu nagle
któregoś dnia rzucili się na ich kraj Tafijczycy. Byli to korsarze morscy;
osiedli na wyspach u samego wejścia do Zatoki Korynckiej, tam, gdzie
znana nam już rzeka Acheloos uchodzi do morza; królem ich był
Pterelaos, wnuk Posejdona, człowiek niezwyciężony: jego boski dziad
podarow ał mu złoty włos, a póki włos trzymał się na jego głowie,
żadna siła ludzka nie była w stanie wyrządzić mu krzywdy.
Ten więc Pterelaos ze swoimi Tafijczykami runął na krainę
Elektriona i zaczął ją pustoszyć i uwozić stada. Wysłał Elektrion
przeciw nim synów swoich; walczyli mężnie, położyli stosy trupa, ale
i sami do ostatniego polegli z ręki najeźdźcy. Obsypany dotychczas
błogosławieństwem bogów — w ciągu jednego dnia Elektrion poczuł
się bezdzietny, z całej grom adki jedna pozostała mu córka. Dawno
już zabiegał o jej rękę młodszy brat królewski, Am fitrion — obyczaje
greckie dopuszczały podobne małżeństwa. Teraz Elektrion dał przy141
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zwolenie, postawił tylko warunek, aby brat i zięć pomścił się na
Pterelaju za śmierć jego synów i nie wcześniej zawarł ślub z Alkmeną,
aż zemście tej zadość się stanie. Amfitrion wyruszył bez zwłoki; nie
udało mu się dopaść Pterelaja, zdążył on już był bowiem siąść na
okręt — niemniej odnalazł uprowadzone trzody i przywiódł je na
powrót. Początek tedy był jak najlepiej wróżący. Zwycięzca zaprosił
teścia, aby przyjął z rąk jego odbite stado. Elektrion przybył. N araz
jedna z krów, oddzieliwszy się od trzody, zaczęła uciekać. Amfitrion
cisnął w nią trzymaną w ręku dzidę, ale dzida odskoczyła od rogów
zwierzęcia, ugodziła w samo czoło Elektriona i położyła go trupem
na miejscu.
Jakeście już słyszeli, przelana krew rodzinna piętnuje zabójcę,
bez względu na to, czy cios był umyślny, czy przypadkowy; i Stenelos,
drugi syn Perseusza, skorzystał z nieszczęsnego wypadku, aby Amfitriona z Alkmeną wydalić z Tirynsu, a samemu zawładnąć tronem.
Amfitrion zrozumiał, że pierwszą jego powinnością jest „oczyścić się” .
Z prośbą tą skierował się do Teb, których królem był podówczas
Kreon; dowiemy się o nim następnie. Oczyszczony przez Kreona,
Amfitrion zostawił u niego Alkmenę, a sam, pamiętając o złożonej
Elektrionowi przysiędze, ruszył dopełnić zemsty na Pterelaju. Wy
prawa przewlekała się: wróg potężny był nie do zmożenia. Ale kiedy
Amfitrion oblegał gród królewski, z tarasu zamkowego ujrzała go
córka Pterelaja, księżniczka Kom aito, i zakochała się w nim bez
pamięci. Tusząc, że w zamian za wielką przysługę i on nie odtrąci jej
miłości, ukradkiem, nocą wyrwała ojcu złoty włos, czarodziejską
przyczynę jego nieśmiertelności. W tedy z nagła moc odbiegła Posejdonowego wnuka. Daleki od jakich bądź podejrzeń ruszył, by zetrzeć
się z zastępem Am fitriona i w dwuboju padł z jego ręki. G ród
bezzwłocznie poddał się... K om aito wyszła na spotkanie zwycięzcy
i wyniośle poczęła mu rozpowiadać, że zwycięstwo to jest jej zasługą.
Amfitrion odwrócił się, rozkazał swoim wojakom ukarać śmiercią
ojcobójczynię i rozdzieliwszy zdobycz między towarzyszy, podążył ku
Tebom.
Ale oto co się tam zdarzyło przed jego nadejściem.
Dopełnił się czas, w którym bogowie wydać musieli ostatni bój
Olbrzymom, synom Ziemi i albo pokonani pogrzebać wraz z sobą
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cały ród ludzki i jego w męce zdobytą kulturę, albo zwycięscy na
wieki umocować swoje władanie i dalszy niestrudzony postęp ludzko
ści. Zeus dawno wiedział już o tym i wiedział o pradawnej, tajemniczej
wieszczbie Ziemi, którą Sellowie wyczytali z szumu konarów dodońskiego dębu i z gruchania jego gołębic. Wiedział, że zwycięstwo wtedy
stanie się udziałem bogów, kiedy wspomoże ich człowiek, ale człowiek,
w którego żyłach płynąć będzie krew boska. I wysilił Zeus myśl swoją
na stworzenie takiego bohatera — „bożyca” . Już dużo wcześniej,
w zaraniu swojej władzy, zeszedł on do nimfy Io, córki boga argijskiej
rzeki Inachos, a ona, po długiej tułaczce, urodziła mu syna bohatera,
założyciela królewskiego rodu argejskiego, Epafa. W śród potom ków
Epafa był i ów Akryzjos, którego córka Danae, jak widzieliśmy,
w ybranka Zeusa, dała mu syna Perseusza, jeszcze znakomitszego
bohatera. Teraz nastąpiło trzecie zahartowanie. W zrok pana Olimpu
spoczął na Alkmenie. Atoli wiedział on, że pogrom ca Olbrzymów
sam musi być szermierzem praw a i prawdy na ziemi, a dla tego
konieczne było, aby i jego m atka była najczystszą z czystych, wierną
m ałżonką człowieka, którem u oddała rekę. Toteż Zeus stanął przed
nią, przybrawszy na się postać A m fitriona, jej nieobecnego męża.
Amfitrion, rzecz prosta, ani wiedział o tym, że kiedy sam toczył
bój z Pterelajem, sobowtór jego przebywał w tebańskim jego dom o
stwie, przy boku jego żony; i gdy zawitał jako zwycięzca, zdumiał się
nade wszystko, widząc iż Alkmena nie była ani zdziwiona, ani
uradow ana jego powrotem. Zapytał jej, czemu tak się dzieje — i teraz
dopiero wywołał jej zdziwienie.
— A toż już przecie byłeś tutaj ze m ną — odparła spokojnie —
i dopiero niedawno odszedłeś, nie wiem czemu.
A mfitrion nie wierzył własnym uszom.
Od słowa do słowa dowiedział się od Alkmeny wszystkiego,
o czym wiedzieć mogła. Opow iadaniu jej, rozumie się, nie dał wiary;
dla niego jedno tylko w całej tej historii było jasne: podczas jego
nieobecności ktoś zajął jego miejsce w tym domu, Alkmena złamała
śluby małżeńskiej wierności i ściągnęła nań hańbę najstraszniejszą,
jaką żona zgotować może mężowi.
W Grecji w ogóle mąż nie miał władzy nad życiem żony, jednak
wiarołomstwo oddawało ją bezlitośnie w jego ręce. Alkmena ze swej
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strony czuła się niewinna. Nie mogła pojąć, czego Amfitrion chce od
niej; widziała tylko i czuła wyraźnie, że z tej czy innej przyczyny
pragnie ją zgubić. Szukając ocalenia, rzuciła się do ołtarza Zeusa
Ogrody, który wznosił się w dworcu mężowskim. Prawo schronu było
święte — można je wszakże było obejść i Amfitrion przeświadczony
0 winie żony, przypisywał sobie prawo, by użyć podstępu. Oderwać
jej siłą od ołtarza nie ważył się — byłoby to już widomym pogwał
ceniem świętości tego miejsca; kazał natom iast ułożyć dokoła przybyt
ku stos i podpalić go. Alkmena miała przed sobą tylko dwa wyjścia:
albo dobrowolnie porzucić ołtarz, albo zadusić się w dymie i ogniu
pahska.
Stos był gotowy; dyszący gniew em .Amfitrion sam chwy cił żagiew
1przytknął do polana. W oka mgnieniu buchnął ogień. Ale nim zdążył
opasać nieszczęśliwy, nad zamkiem rozpętała się dzika nawałnica:
niebo stanęło w czamości chmur, lunął deszcz, zahuczały wichry —
płomień stosu zatonął w strudze deszczowej, bierwiona rozsypały się
po całym dworze, zamigotały błyskawice i trzy pioruny, jeden za
drugim, z ogłuszającym trzaskiem uderzyły u nóg Amfitriona. Alk
mena była ocalona.
Tak, ocalona chwilowo, ale los jej się nie zmienił. Osłupiały
Amfitrion pragnął usłyszeć słowo człowieka, który by potrafił mu
wyjaśnić wolę bogów. W Tebach wrciąż żył jeszcze stary Tejrezjasz.
Swojego czasu otrzymał on od Pallady dar proroczy i długi żywot
w' zapłacie za wzrok utracony; przeżył więc cztery pokolenia królów
tebańskich i dzisiaj wieszczył piątemu, otoczony bezgraniczną czcią
i kochaniem całego narodu. Przybył chętnie, przywiedziony przez
swoje pacholę. Posadzono go na najwyższym miejscu, usłano siedzenie
skórą jelenia, a .Amfitrion i Alkmena. stojąc przed nim. opowiedzieli,
co każde z nich wiedziało. Wysłuchał ich w skupieniu Tejrezjasz.
a potem zapadł w' głęboką zadumę. Radość zalała mu oblicze,
podniósł głowę i jął tak powiadać:
— Amfitrionie, podaj dłoń żonie twojej: ona nie zawiniła wobec
ciebie. Nie dozwolono prorokom odsłaniać przed śmiertelnymi tajem
nych zamysłów' bożych. Jedno wiedz tylko: stał się niewysłowiony
cud. Kiedy czas się dopełni. Alkmena urodzi dwu chłopców — bliź
nięta. Pierwszy z nich będzie twoim synem, dobrym i potężnym jak
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ty. Ale drugi będzie synem Zeusa i przejdzie wszystkich dotych
czasowych bohaterów. Dla przebłagania zaś Hery, jego niebieskiej
gnębicielki, nazwiesz go H e r a k l e s e m .
— Gnębicielki? — przerwała zalękniona Alkmena.
— Tak jest — ciągnął dalej Tejrezjasz. — Zam iary Zeusa są
tajemnicą nie tylko dla śmiertelnych, ich treść niedocieczona jest także
i dla innych bogów Olimpu. Herze nieznane są ciemne wyroki, surowa
ona stróżka jedynożeństwa, zawistnym okiem pogląda na wybranki
swego m ałżonka i ich potom stwo. Tak, nie ujść wam gniewu Hery,
ona i ciebie prześladować będzie, i twojego syna. A przecie zbądź
trwogi. Prawda, boski jego rodzic żadnej mu pomocy okazać nie może.
Tak żądają wyroki. Nic, oprócz urodzenia, nie ma zawdzięczać
Zeusowi ten, od którego sam Zeus czeka dla siebie pomocy. Atoli
córka Zeusowa, Pallada, na przekór woli ojca wspierać go będzie
w ciężkich próbach, jak ongi wspierała Perseusza — ona, ucieleśniona
myśl swego rodzica. I lubo wszystkie niedole, których niemało
doświadczy twój syn, spadać nań będą z rąk niebieskiej jego gnębi
cielki, Hery, jednak wszystkie staną mu się źródłem siły; zahartuje się
w nich i zaprawi jego duch, one to rozsławią go po ziemi. I dlatego
winniście go nazwać Heraklesem, co znaczy „rozsławiony przez H erę” .

10 — Starożytność bajeczna
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N ^ a szczycie Olimpu, gdzie wśród niedostępnych śmiertelnikom
opok mai się nieznany im ogród bogów, pod namiotami wieczyście
zielonych drzew, ucztowali niebianie. Nie czuło się tutaj ani chłodu,
ani trudu; od m orza zawiewał świeży wiaterek, napełniając powietrze
rześkim zapachem i nie palące promienie słońca, ale łagodna biała
zorza oblewała przybytek błogosławionych. Gdzieś nisko, u podnóża
świętej góry, ziemia odpoczywała po długim znoju wojennym i ornym:
wojak powiesił tarczę nad ogniskiem, kmieć odpasał woły od pługa,
tkackie czółenko przestało warczeć po niciach osnowy i cicho drze
mało, wisząc na wątku. N a wszystkim legła uroczysta, przedświętna
cisza.
Zeus zamyślony, błądził wzrokiem daleko, ale radosne wzruszenie
drżało w jego marzeniach. Jeszcze jęczeli w czarnych bezdnach T artaru
strąceni Tytani, jeszcze rozdzierał olbrzymi orzeł wątrobę szermierza
bożego, Prometeja; tak, jeszcze trwa to wszystko, ale wkrótce przepad
nie. Niebawem uderzy godzina wolności. Niech tylko przebrzmi ten
ostatni wyroczny bój, niech G i g a n t o m a c h i a z groźby przyszłości
stanie się wspomnieniem dni upłynionych — a ponowione królestwo
boże umocni się na wieki nad przebłaganą Ziemią. Rychło już, rychło
zbawiciel ujrzy światło dnia...
— Posłuchajcie, co wam powiem, bogi i boginie: to dziecię, z krwi
mojej, co niebawem narodzi się w plemieniu Perseusza-bożyca, czynię
już zawczasu władcą nad Argosem i wszelkim okolnym ludem.
Zadrżał puchar z nektarem w rękach Hery, purpurowa struga
zakrwawiła biel marmurowego stołu.
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— Nie wierzę twemu słowu, Olimpijczyku — syknęła gniew
nie — nie dotrzymasz go.
Rzucił na nią król bogów spojrzenie, które szło z samej głębi
jego promiennych ócz i uśmiech na poły pobłażania, na poły po
gardy wykwitnął na jego wargach. G dyby się był obejrzał w tej
chwili, ujrzałby za sobą na dębowej gałęzi skrzydlatą żeńską istotę,
która mrużyła gniewnie swoje i tak już maleńkie oczki. Ale się nie
obejrzał.
— M ądraś ty, Hero, na dziw m ądra, ale niejedna sprawa zatajona
i twojemu rozumowi i darm o ci w poprzek stawać mojej woli. A słowo
to moje spełnię — klnę się na wodę Styksową!
Styksem nazywała się jedna z rzek królestwa podziemi, która
wodospadem rzucała się tam z doliny pośród arkadyjskich gór. N a
jej wodę przysięgali niebianie, a była to straszliwa przysięga: niewi
dzialnie a przemożnie ściągała krzywoprzysiężcę w swoje beznadziejne,
mroczne otchłanie.
Ani jeden rys nie drgnął na m arm urow o białym licu królowej
niebios, ale w duszy poczuła wesele.
Szybko krążą przez światy nieśmiertelni, dość im pomyśleć:
„chcę być oto tam ” , a już są gdzie pragnęli. Zechciała bogini stanąć
w Tebach — a już ją przyjął zamek Am fitriona i powstrzymała
narodziny dziecka Alkmeny. Zechciała być w M ykenach — i znalaz
ła się w dworcu Stenela, owego drugiego syna Perseusza, który
zagarnął tron nieoczekiwanie zabitego Elektriona. A tu przyśpieszyła
przyjście synka królowej i ujrzał świat blady, smutnie popłakujący
cherlaczek.
A kiedy nazajutrz bogowie znowu zasiedli wokół olimpijskiego
stołu, H era podniosła w górę czarę z nektarem ; z oczu jej tryskała
radość.
— Pozdrawiam cię, m ałżonku mój, razem z nowym królem na
Argosie i nad wszem okolnym ludem. Dziecię krwi twojej narodziło
się w dom u Stenela, syna twojego syna, Perseusza; E u r y s t e u s z e m
nazywają go rodzice. Patrzaj — dotrzymaj przysięgi twej, straszliwej
przysięgi na wodę Styksową!
Cień przeszedł po prom iennym obliczu Olimpijczyka, a ucho jego
uderzył szyderczy chichot na dębowej gałęzi. Wyciągnąwszy rękę,
io-
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schwytał maleńką, ale wyślizgującą się jak wąż, skrzydlatą, żeńską
istotę.
— Ach, to ty, A te! Uciechą dla ciebie jest mącić niebianom
przezroczą toń myśli złudnymi obrazami, wylęgłymi w twoim zdrad
liwym mózgu. Ostatni to był twój tryumf!
I wyrwawszy drżącej Ate nietoperze skrzydła, wstąpił na złom
skalny i cisnął ją w dziedzinę śmiertelnych, na ziemię. Od tego dnia
nie wróciła już między biesiadników Olimpu, ale miotając się pośród
ludzi, słała omamieniami ich ubogą drogę życiową.
Małżonce zaś swojej mówił Olimpijczyk głosem drżącym od żalu
i urazy:
— Hero, czemu, wiedziona płytkim, nędznym samolubstwem,
niweczysz niedostępne ci zamysły, jakie przezorność moja wysnuła?
Sprawuj pośród śmiertelnych twoje wysokie i dobroczynne dzieło,
ale nie naginaj ku niemu tego, kto mocą istoty swojej wyrósł ponad
nie i ponad ciebie. W trosce i lęku śledzić będę teraz ciernisty
gościniec życia mojego syna. Ale biada — wiedz o tym — biada
i mnie, i tobie, biada nam wszystkim, jeśli wrogie zakusy zgubią
go, zanim zdąży spełnić zadanie, gwoli którem u spłodziłem go na
żywot!
*

*

*

N astała noc i na ziemi, i na Olimpie, ta sama, która leżała
niewzruszona w głębokiej pieczarze, kędy przędły a przędły, przy
świetle wiecznie płonącego kaganku, Mojry, snując nieprzeliczonym
synom śmiertelnych nić żywota. K ioto chciała schwycić pęk złotej
wełny ze swojej kądzieli, ale Lachezis, starsza siostra, powstrzymała
ją, mówiąc:
— Nie, K lotono, zmyliłaś się. Weź tej szarej przędzy, która leży
obok, ale weź jak najwięcej. M ocna, jak rzadko kiedy bywa, musi
wypaść ta nić, którą teraz nasnuwasz.
A Atropos, pozierając na robotę siostrzyc, odłożyła na bok swoje
nożyce i zanuciła półgłosem:
— Weseli się macocha, ojciec się trapi: na jakąż dolę, synu mój,
zrodziłem ciebie! Ufałem, że wyniosę cię dumnie ponad ludy świata,
a oddałem cię w jarzm o niewolnicze najmizerniejszego człeka! — Nie
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ciesz się ty, macocho, wmawiając i narzucając mykeńskiemu władyce
zabójcze czyny dla znienawidzonego ci syna Zeusowego; nie bolej,
ojcze, że syn twój wypije całą gorycz niewolniczego istnienia. Nie na
szczytach szczęścia i potęgi, lecz na nizinach niedostatku i znoju
hartuje się moc, która człowieka wprowadzi na Olimp.
Tak śpiewała A tropos. A na ziemi w tejże chwili rodził się —
Herakles.

24
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]V linęło osiem miesięcy. Alkmena ułożyła do snu obu synków,
Heraklesa i urodzonego jednocześnie z nim Ifiklesa — ułożyła ich
w pojemnej tarczy Amfitriona, aby siła bohatera-ojca przeszła i na
dzieci. Pogładziła ich główki błogosławiącą dłonią — „śpijcie spokoj
nie, dzieciny, wesołe obudźcie się z zorzą!” — po czym i sama z mężem
udała się na spoczynek w przyległej komnacie.
Spali wszyscy, nie spała tylko Hera, surowa strażniczka jedynożeństwa, pełna nienawiści dla Alkmeny i jej syna krwi Zeusowej. Z jej
nakazu dwa węże podpełzły do domu Amfitriona, prześlizgnęły się
bezszelestnie między ścianą a osią zamkniętych drzwi, i wczołgały do
dziecinnego pokoju. Blade światło nagle zalało go, ułatwiając im
robotę. Zobaczyły leżącą na ziemi tarczę Am fitriona — przypełzły ku
niej. Chłodem wionęło na dzieci; zbudziły się ze snu — i tuż przy
sobie ujrzały przegięte poprzez krawędź tarczy dwa okropne łby, dwie
paszcze, a z każdej wywalał się z sykiem długi, czarny, rozwidlony
język. Ifikles krzyknął, zdarł z siebie pieluszki i zwinnie, na czwora
kach, zaczął umykać od niebezpiecznej kołyski. Węże nie zwróciły na
niego uwagi: jego ucieczka dowiodła im, że nie przeciw niemu je tu
przysłano. Zapuściły się w głąb, oplotły pierścieniami maleńkiego
Heraklesa i poczęły go dusić.
N a krzyk Ifiklesa Alkmena obudziła się.
— Niedobrze mi jakoś — rzekła do męża. — Malec płacze,
a w pokoju dziecinnym takie dziwne światło!
Amfitrion porwał miecz, wiszący u wezgłowia i oboje rzucili się ku
drzwiom. Ifikles, wtulony w najdalszy kąt pokoju, żałośliwie pokrzyki-
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wał; Herakles tymczasem, pochwyciwszy rączkami za gardło obu
napastników, śmiał się i potrząsał nimi. Węże, szamocąc się w przed
śmiertnych dreszczach, to zwijały, to rozluźniały swoje zaploty, aż
wreszcie zwisły bezwładnie na zwycięskie dłonie. I w tej samej chwili
zagasło w komnacie widmowe światło.
Rozgniewała się Hera. Odwróciła się od Teb i ze zdwojoną
miłością roztoczyła pieczę nad M ykenami, opodal których wznosiła
się jej najsławniejsza w całej Grecji świątynia. Przede wszystkim zlała
łaski na królewicza Eurysteusza. Prawda, że ani siły, ani urody, ani
rozumu dać mu, biednemu, pasierbowi przyrody, nie miała mocy, ale
wszystko, co było jej bezspornym udziałem, zsyłała mu szczodrą
dłonią, sposobiąc go na przyszłego ciemiężcę Heraklesa. I oto ojciec
jego, Stenelos, umarł; młody jeszcze Eurysteusz odziedziczył tron. Za
namową Hery pchnął wysłańca do Teb, z rozkazem, aby Herakles
zjawił się w M ykenach i oddał się na jego usługi.
Herakles wodził wtedy rej między młodzią tebańską; kochany
przez wszystkich obywateli, zaprzyjaźnił się szczególnie z jednym ze
swoich równolatków, Tebańczykiem J o l a j e m . Z żalem rozstawali
się z nim obywatele, a bardziej od wszystkich martwił się Jolaos. Czyż
można było porównać kamienistą, bezwodną Argolidę z błogosławio
ną równiną tebańską? A tam czekało uciążliwe życie, zdane na
samowolę napuszonego tyrana, podczas kiedy tutaj...
— O, zastanów się, Heraklesie! Nie darm o uznaliśmy za główną
boginię naszą Afrodytę, m atkę założycielki rodu naszego, Harmonii.
Tu otwiera ci się życie radości i swobody: sam król K reon chętnie
odda ci córkę, prześliczną Megarę. I będziesz wśród tebańskich panów,
i zapewnisz pełną czci starość matce twojej Alkmenie, i będziesz składał
przepisane ofiary na grobie ojca twojego, Amfitriona. Nie słuchaj
posła Eurysteusza, zostań z nami!
Zamyślił się Herakles: chciałby spełnić prośbę Jolaja. Lecz przecie
jakiś wewnętrzny, jem u samemu niepojęty głos wzywał go do Myken.
Nie rozwiązawszy zagadnienia, udał się na spoczynek.
A w nocy spłynął nań proroczy sen. Zdawało mu się, że stoi
u rozdroża i nie wie, którą ma wybrać z leżących przed nim dróg.
I oto zobaczył, że jedną i drugą zbliżają się ku niemu dwie kobiety,
obie wyższe nad człowieczą miarę, jedna — smukła, o białej szacie
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kapłanki, skromna w obejściu, z twarzą, z której biły odwaga,
dzielność i dostojeństwo, druga — dorodna, w pstrej szacie, ubielona
i uróżowana, z podmalowanymi oczami. Szła ta druga powoli,
oglądając się na własny cień, jakby się chciała upewnić, że z tym
chodem i strojem jest jej do twarzy, ale ujrzawszy rywalkę, szybko
podbiegła ku młodzieńcowi i rzekła:
— Przybywam do ciebie, Heraklesie, aby rozstrzygnąć twoje
wątpliwości. Jeżeli obierzesz moją drogę, zbiegną ku tobie wszystkie
radości ziemi, a smutek i troski zostaną daleko; nie będziesz giął się
pod brzemieniem znoju i bojowania; dźwigając się z miękkiej pościeli,
o jednym tylko będziesz myślał: jakiej przyjemności zakosztować tego
dnia, jaką smaczną potraw ą lub napojem ukoić głód i pragnienie,
czym upieścić wzrok i słuch, jakimi wonnościami przesycić powietrze
dokoła siebie i — dodała przymilnie, ściszając głos — z jaką gładyszką
spędzić słodkie wieczorne godziny. Całe życie twoje przewinie się jak
sen zaczarowany, a pożegnasz je wdzięcznym uczuciem, jak gość żegna
radosną biesiadę.
Zatłukło się serce w piersi Heraklesa.
— Ktoś jest, najsłodsza pani? — zapytał kobietę, wlepiając w nią
pożądliwy wzrok.
— Imię moje jest Rozkosz — odparła — a nie dawaj posłuchu
wrogom moim, którzy mnie mienią Rozpustą.
Zbliżyła się tymczasem druga niewiasta i nie zrażając się nieżycz
liwym spojrzeniem, jakie jej rzucił młodzieniec, poczęła mówić:
— Przychodzę i ja do ciebie, synu szlachetnych rodziców, dufna,
że prawa natura twoja wyczuje rzetelne słowo, nie zaprawione
pochlebstwem, ani łudarstwem. Życie wasze jest tak urządzone, że
żadnej prawdziwej pomyślności nie zaznacie bez pracy. Chceszli
płodów ziemi, idź, kraj czarną ziemię; pragniesz panowania — za
prawiaj ciało do wojny, a rozum do rady; żądasz serc przyjaciół,
poważania współobywateli, sławy w Helladzie i w ludzkości — pracuj
dla przyjaciół, współobywateli, dla Hellady, dla ludzkości; chcesz
miłowania bogów — służ bogom.
— Słyszysz, Heraklesie — wmieszała się Rozkosz — jak żmudny
jest gościniec, na który cię ona przyzywa, jak lekki i nęcący ten, przez
który ja rada bym cię powieść ku radościom życia?
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— Nieszczęsna! — zawołała później przybyła. — Ty mówisz
o radościach? N awet olśnienia szczęścia, którym i tak się pysznisz,
okupione są jadem przesytu; młodzieniec jeszcze może ciebie wielbić,
ale czym raczysz starców? Przeszłości się wstydzą, teraźniejszość im
dolega, wszystko, co dobre, zwiotczało we wspomnienie, a czynne są
same tylko mozoły. Przeze mnie zaś młodzieńcy szczycą się pochwałą
starszych, starcy radują się szacunkiem młodzieży. Przebieżone życie
leży przed nimi jak jasna tarcza sławy i jeszcze na śmiertelnym posłaniu
krzepi ich myśl, że miłość i cześć najbliższych odprowadzi ich do
mogiły.
Im dłużej mówiła, tym bardziej — zdawało się Heraklesowi —
odmieniały się jej rysy. I miał już właśnie zapytać, kto ona — kiedy
nagle zobaczył hełm na jej głowie, w ręku tarczę i dzidę, a na łuskowatej
egidzie, która pokrywała jej pierś — głowę Gorgony.
— Pallada! — krzyknął i obudził się.
Jolaos stał przed nim, z niepokojem wpatrując się w jego twarz.
— Czy pozostaniesz z nami? — zapytał lękliwie.
Herakles opowiedział mu swój sen.
— I cóż poradzisz mi teraz? — zapytał skończywszy.
Jolaos wyciągnął doń rękę.
— Pójdziesz do Eurysteusza — rzekł mu — a ja pójdę z tobą.

25
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E u ry steu sz, otoczony chm arą dworzan, wyniośle przyjął swego
stryjecznego brata.
— M ocą przysięgi Zeusa — zaczął cierpkimi słowy — dane mi
jest panowanie nad całą Argolidą, a przede wszystkim nad całym
potomstwem Perseusza, pośród którego jam najstarszy rodem. Każdy
służy mi czym może; ciebie bogowie obdarzyli nieujarzmioną siłą,
będziesz mi więc służył przez tę siłę. W naszej krainie wznosi się sławna
świątynia Zeusa w N e m e i, jej przełożonym jest bogobojny Likurgos.
Ale ostatnimi czasy pielgrzymi nie pątują już do chram u z dawną
żarliwością, trwoży ich potworny lew, który upodobał sobie gaj
nemejski. Owóż pierwszą moją powinnością jest uwolnić od nieproszo
nego gościa siedzibę naszego wspólnego praszczura — i żądam tego
czynu od ciebie. Strzały, jakie widzę, żeś przyniósł ze sobą — dodał
zjadliwie — wątpię, aby ci się na co bądź przydały: straszydło uchodzi
za nieprzystępne ranom. A zresztą twoja to rzecz.
Szyderstwo Eurysteusza wywołał sam wygląd zewnętrzny H erak
lesa, trzeba przyznać nieco osobliwy jak na rycerza. Wszystką broń
Amfitriona uznał on za właściwe zostawić bratu, Ifiklesowi, jego zaś
osobisty oręż był własnego wyrobu: łuk i groty w kołczanie oraz
ogromna maczuga, której nikt nie potrafił udźwignąć prócz niego.
Jolaos oczekiwał Heraklesa u bramy pałacowej; Herakles jednak
zdołał go nakłonić do pow rotu do ich mykeńskiego przyjaciela, a do
Nemei udał się sam. Włościanie podmiejscy wznosili do niego modły,
jak do swego wybawcy; on polecił im przygotować ofiarę dla
Zeusa-Zbawiciela i poszedł dalej w stronę wskazanego mu gaju. Po
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chwili ryk zwierza jeszcze wyraźniej poddał mu kierunek, a nim się
obejrzał, straszydło samo wyszło naprzeciw niego, sierdziście waląc
się po bokach potężnym ogonem. Lwy były wtedy rzadkością w Grecji,
potem w ogóle się wydaliły, ten zaś był dziwotworem, wyhodowanym
przez Olbrzymów na rozstrzygającą walkę z bogami. Herakles nie
wiedział o tym. Widząc, że przeciwnik składa się do zabójczego skoku,
porwał za łuk i puścił w niego najostrzejszą ze swoich strzał. Niestety,
Eurysteusz mówił prawdę: strzały nie imały się zwierza. Przypadł
w rzucie, Herakles wszakże zwinnie uskoczył na bok i podniósłszy
maczugę opuścił ją z całej siły na łeb nieprzyjaciela. M aczuga odbiła
się głucho, mimo to lew poczuł ból i rezygnując z dalszej walki zaczął
z wolna uchodzić. Lecz Herakles dogonił go i schwyciwszy żelaznymi
rękoma, począł go dusić za gardło. Lubo m iotał się i targał, mocarz
trzymał go krzepko w swoim bezmiłosiernym objęciu i nie wypuścił
prędzej, aż lew wychrapał ostatnie tchnienie.
Zarzuciwszy sobie na plecy olbrzymie cielsko, udał się bohater
przede wszystkim do owych włościan i z nimi razem złożył dziękczynną
ofiarę Zeusowi-Zbawicielowi. Składano ją potem na pam iątkę w tym
miejscu aż do późnych czasów. Następnie, żegnany ich błogosławieństwy, puścił się w dalszą drogę ku Mykenom. Dworzanie porozbiegali
się w przerażeniu, widząc go, jak wkraczał na dziedziniec zamkowy
z brzemieniem na plecach. Wszedł do świetlicy królewskiej — była
pusta. Długo błądził tam i sam po kom natach i podwórcach, wreszcie
zdało mu się, że słyszy żałosny pisk, jak gdyby dochodzący spod ziemi.
Podszedł bliżej i zobaczył ogromną, wbitą w ziemię kadź, która w zimie
służyła jako cysterna na wodę deszczową. Teraz stała próżna, a na
jej dnie, przykucnięty, tulił się Eurysteusz. Herakles pochylił się nad
krawędzią kadzi, aby mu się przyjrzeć dokładniej. Łeb zabitego lwa
zwieszając się obok jego głowy, pochylił się z nim razem. N a ten
widok Eurysteusz nieludzko zawył ze strachu.
— Ależ on nieżywy — nie ugryzie! — śmiał się, uspakajając
tchórza Herakles.
Ale król nie chciał nawet słuchać.
— Uciekaj! Uciekaj — darł się, wymachując rękom a — i nie
pokazuj się więcej na moim dworze! Rozporządzenia będzie ci
wydawał mój herold.
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— Chciałem złożyć ci w w hołdzie skórę zwierza — dobrodusznie
odpowiedział Herakles — ale skoro nie życzysz sobie, tym lepiej —
zostanie dla mnie.
Herakles udał się do Jolaja; przyjaciele zdarli skórę z potwora
wspólnymi siłami i Herakles, wyprawiwszy ją, opasał się nią raz na
zawsze, zyskując najlepszą osłonę przeciw wrogim oszczepom: za
stępowała mu ona bowiem i pancerz, i tarczę. Ale gdy w gronie druhów
zasiedli za stołem, zjawił się Kopreus — tak się nazywał herold
Eurysteusza — i zwrócił się do Heraklesa:
— Król nakazuje ci, abyś udał się do źródła Lerny, niedaleko
od Argosu, i zgładził hydrę, która zagnieździła się w jego bajorach,
pustosząc cały tamtejszy kraj.
— Spodziewam się, że tym razem weźmiesz mnie ze sobą —
odezwał się Jolaos. — Zabierz się tam wozem, a ja będę twoim
woźnicą.
— Zgoda — odparł Herakles — pod warunkiem, że zadowolisz
się rolą widza. Jeden na jednego, to jest moja zasada.
I pojechali. Lerną nazywało się wywierzysko jasnej, przezroczej
wody. Jednak biorąca z niego początek struga, nie znajdując od
powiedniego spadu, rozlewała w m okradła, w których właśnie rozgospodarowała się owa hydra. Nie bez trudu wyszukał ją Herakles na
dnie jamy, skąd wyzierało tylko jej dziewięć łbów. Właśnie przed
chwilą porwała argejskiemu pastuchowi owcę z kierdelu i pożarłszy
ją środkową paszczą trawiła w spokoju, nie zdradzając najlżejszej
chęci zawarcia bliższej znajomości z przybyszem.
— Róbże sobie, jak tam chcesz, moja jejmość, ja wiem tylko, że
ani mi się śni czekać, aż cię znowu głód z jamy wykurzy — rzekł sam
do siebie Herakles.
Dobył z torby przyniesione krzesiwo, zapalił smolne łuczywo
i wbił je w ziemię. Następnie napiął łuk, wyjął z sajdaka strzałę, chwilę
potrzymał ją ostrzem w ogniu łuczywa, po czym płonącą wypuścił na
hydrę. Z sykiem utkwiła w szyi straszydła, a dziewięciokrotnym sykiem
odpowiedziały na nią wszystkie łby. Za pierwszą strzałą Herakles
wypuścił drugą, potem trzecią aż wreszcie hydra poruszyła się. Powoli,
powoli dźwignęła ku niemu swoje gładkie, połyskliwe cielsko i oplotła
jego lewą nogę całym lasem syczących łbów. Ale on na to tylko czekał.
156

W CIASNYM KOLE

Miał już w pogotowiu ostry nóż, zam achnął się i zręcznym ciosem
odrąbał najbliższą głowę.
— Jedna mniej! — zawołał wesoło.
Radość jego, niestety, krótko trwała: ledwie zdążyła ocieknąć
buchająca z rany czarna posoka, coś się w głębi zakotłowało — i w parę
sekund na miejscu ściętego łba sterczały już dwa nowe.
— Nie, jedna więcej!
O drąbał drugą — ta sama historia, teraz już jedenaście głów
przewijało się koło niego. Co tu robić? Podczas kiedy się tak
zastanawiał, nie przestając jednak ani na chwilę uchylać się od ukąszeń
i podsuwając żarłocznym paszczękom nieustępliwą skórę nemejskiego
lwa, uczuł nagle ostry ból w lewej pięcie. Obejrzał się i zobaczył
sporego raka, który kleszczami dobierał się do jego stopy.
— W arunki dw uboju złamane! — krzyknął ze śmiechem. — Prze
ciw dwu i Herakles bezsilny. Nie, miła moja, skoroś ty sobie przyzwała
sprzymierzeńca, to i ja nie kiep. Jolaju, pozwól no przyjacielu tu do
mnie!
W mgnieniu oka wierny Iolaos stanął koło niego.
— Łap to smoliwo, a gdy oberżnę następną głowę, przypiecz
ranę ogniem!
Jolaos wypełnił zlecenie, krew zasyczała, wionęło w strętną spa
lenizną, ale nowe łby już nie odrosły. Za pierwszą głową poszła druga,
za drugą trzecia i tak po kolei. Kiedy ostatnia spadła pod nożem
rycerza, pierścienie hydry rozluźniły się i runęła mu do stóp jak długa.
N a szczęście czarna posoka, kłębiąca się ze środkowej rany, nie
tknęła mu ciała, za to wszystkie trawy, które obryzgała, w jednej chwili
czerniały i więdły.
— Jadow itą bestia ma krew — m ruknął przyjacielowi — ale
najokrutniejszy ze wszystkiego jad to jej żółć.
Ostrożnym cięciem noża rozpłatał brzuch dziwoląga i wyciągnął
z niego worek żółciowy. Położywszy go przed sobą, natkał weń, jedną
po drugiej, wszystkie swoje strzały.
— Przeciw tej sile żadna się inna nie ostoi — zapewnił towarzy
sza.
Średnia jednak głowa w dalszym ciągu syczała, pomimo że
odcięta, leżała na ziemi; jej źrenice złośliwie migały, język to się
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wysuwał, to znowu znikał w paszczy i bohaterowi się zdawało, że
słyszy słowa: „Przeciw sobie, przeciw tobie!”
— A mnie strach ogarnia, mimo wszystko — odezwał się
Jolaos. — Ty sam — pamiętasz? — z opowiadań twego ojca,
Amfitriona, czerpałeś dla mnie ostrzeżenie, jakie ongi Hermes po
wtarzał pradziadowi twojemu, Perseuszowi: zgubą śmiertelnych jest
nie tylko niedostatek, ale i nadm iar sił. Perseusz usłuchał boga i był
szczęśliwy do końca długiego swojego żywota.
— Nie bój się — męskim głosem odparł mu Herakles. — Zdaję
się pieczy mojej wysokiej opiekunki, Pallady... A ty milcz!
Ostatnie słowa zwrócone były ku paszczy, która nie przestawała
dotąd syczeć na czarnej murawie. Przyjaciele zakopali hydrę pod
stosem kamieni, Herakles ostrożnie schował z powrotem strzały do
kołczana i obydwaj zawrócili ku domowi.

26
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ż \r g o lid a była oczyszczona; Herakles i Jolaos cały rok zażywali
niezmąconego spokoju w mykeńskim dworcu, pędząc czas na ob
ławach i igrzyskach. Ale kiedy rok dobiegł końca, stanął znowu przed
Heraklesem wysłaniec królewski, Kopreus.
— U stoków północnych gór arkadyjskich — tak mówił — po 
jawiła się srebrnokopytna ł a n i a ; wieśniacy nazwali ją c e r y n e j s k ą, od imienia grodu, który zobaczył ją po raz pierwszy. W yrządza
im ona wielkie szkody, niszczy sadyby i Winogrady. A rkadia nie
podlega naszej władzy, ale nasz mądry król troską swą ogarnia cały
półwysep, od Istm u po Tajnaron. Rozkazuje ci, abyś dostawił mu
żywcem łanię i tuszy, że ocenisz jego łaskawość: dla pogromcy lwa
nemejskiego i hydry lerneńskiej — bogu ducha winna łania to wprost
igraszka.
Powiedziawszy to, K opreus wyszedł. Iskry sypnęły się z oczu
Heraklesa.
— Eurysteusz — zwrócił się do Jolaja — nie ma pojęcia
o trudnościach i rozmiarze czynu, który mi narzuca. Toteż widzę
w tym nie jego rękę, ale mojej niebieskiej gnębicielki, Hery. Wieśniacy,
upodobawszy sobie Demetrę, przestali oddawać cześć Artemidzie; za
to ona obruszyła się na nich tak, jak ongi na Ojneusa, to zupełnie
jasne. A wiesz dlaczego nie nakazano mi zabijać łani, tylko dostawić
ją żywą? Zaraz ci powiem. D o tej pory góry były niedostępne dla
człowieka. Tulił się tylko do ich stóp, na równinie i na połogich
zboczach, przerażały go otchłanie i rwące potoki, kiedy się szarpią
wśród oberwisk skalnych. A nad wszystkie przeraźliwszy jest łańcuch,
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który odgradza Arkadię od północnego pomorzą: żaden śmiertelny
nie przedarł się jeszcze przez jego dzicz. Tam winniśmy wytknąć sobie
szlak, jeśli pragniemy pojmać zaklętą łanię. Za nami z czasem pociągną
myśliwi, znęceni bezlikiem górskiej zwierzyny; za nami wdrapią się
juhasy, którym w skwary lipcowe soczyste hale górskie zastąpią spiekłe
od słońca łąki podgórza; za nami pociągną i poeci, a po co, sam
zobaczysz. Bo wierzę, że pójdziemy razem?
I poszli. Zamiast zbędnej maczugi Herakles zabrał ze sobą topór
i piłę, oskard i nóż, wziął także łuk z kołczanem, ale groty tym razem
włożył zwyczajne, niezatrute.
Jakich doznali przygód w swojej podróży, jakich dokonali
czynów — o tym można by napisać całą księgę. Najtrudniejszą
sprawą było przebić sobie drogę. To musieli wyrąbywać stopnie na
niedostępnej skale, to przerzucać wiszące kładki nad rozpadlinami,
to przemierzać w pełnym lecie pola śniegowe, to skakać w spienione
dzikie potoki. Nocowali na gołej ziemi, strawę ich stanowiły korzenie
i żołędzie albo upolow ana zwierzyna, którą piekli sobie nad ognis
kiem. Za to kto opisze uniesienie, z jakim witali wschód słońca na
szczycie, kiedy u nóg ich leżała spowita mrokiem dolina, albo co czuli,
słysząc pod sobą pioruny, gdy grały po uczepionej u ich turni
chmurze, a nad głowami widzieli nieskalaną topiel błękitu. Zrozumiał
Jolaos słowa Heraklesa, że i poeci pobieżą ich śladem! I wydało im
się, że nawet płomień ich przyjaźni jaśniej się pali w przezroczym
powietrzu gór, że jaśniej świecą ich oczy w ogorzałych od górskiego
słońca obliczach.
Łania tymczasem to ukazywała się, to nikła na nowo; rzekłbyś, że
zrozumiała o co im idzie, bo raz popatrzyła na nich wyzywająco zza
występu skalnego, raz żwawo kryła się na pierwsze ich drgnienie:
ułowić ją było niepodobieństwem, dopóki góry nie poddadzą się na
całej swojej przestrzeni potędze człowieka.
Aż nareszcie po roku ciężkiego trudu zaświtał dzień obławy.
Herakles zmówił się z Jolajem i gramoląc się, ześlizgując, podążył
w kierunku, w którym, jak przypuszczał, znajdzie zaklętą łanię.
I w rzeczy samej dostrzegł ją, jak ze skalnego cypla szyderczo
spoglądała ku niemu. Dopuściła go, bezbronnego, na niewielką
odległość, po czym porwała się nagle, dzwoniąc srebrnymi kopytami
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po omszałej skale. W tem stanęła jak wryta: na drugim końcu wąskiej
grani wyrósł przed nią Jolaos. W jednej chwili zawróciła i przemykając
się między krzesanicą a urwiskiem wleciała wprost w objęcia H erak
lesa. On zarzucił jej na rogi z góry przygotowany powrozek i obaj
przyjaciele, uprowadzając z sobą śliczne stworzenie, zaczęli spuszczać
się z pustynnego królestwa ku gwarnym osiedlom ludzkim.
Ale nie poszło im to zupełnie gładko. N a którym ś zakręcie,
niespodzianie stanęła przed nimi kobieta, wzrostem wyższa nad ludzi,
w myśliwskiej odzieży, z łukiem w ręku i kołczanem na plecach; rzewny
smutek rozlany był na jej twarzy. Herakles poznał A r t e m i d ę .
— Radujesz się — mówiła głosem, w którym dźwięczał wyrzut
i skarga — radujesz się, żeś wygnał spokój i tajemnicę z ostatniej ich
ziemskiej ostoi. Czemużeś to uczynił? O nienasycony rodzie śmiertel
ny! Ludzie, czyliż wam nie dosyć nieobeszłych przestrzeni, jakieście
już obsiedli na równinach szerokokrężnej ziemi, że jeszcze się za
chciewa wam wdzierać w dziewicze ostępy mojego zaczarowanego
królestwa?
— D aruj nam, bogini — odezwał się Herakles — płonne są
bowiem twoje obawy. Nie dla chciwości i rozpusty odkryłem ten kraj:
ich nie urzekną twoje zaklęte wyżnie. One, jak dotąd, mrowić się będą
po dołach życia; tu tym jeno zabiegać, których dusze będą tak czyste,
jak wiatr twych polan. O, zbądź trwogi — na wierchach grzech się
nie rozpleni!
Spojrzenie bogini, jakby w współczuciu, oparło się na twarzy
młodzieńca, jaśniejącej światłem natchnienia; uśmiechnęła się.
— O, tak, tyś czysty jak wiatr mych polan — przemówiła —
i kochasz bliźnich, aż do zapomnienia o sobie. Ale wiesz co bywa
nagrodą takiej miłości? I Prometeusz kochał ludzi, a oto po dziś leży
przykowan do kaukaskiej skały i orzeł dzień po dniu wyżera mu
odrastającą bez końca wątrobę.
— O wiem, bogini — z porywem zawołał Herakles — ale
wiem także, że czas pokarania i zemsty dobiega kresu, i że mnie
sądzono położyć mu ten kres, a rozpocząć wiek pokoju i miłości!
Tejrezjasz rozsunął przede m ną zawody przyszłości, ja to zabiję
orła-dręczyciela, ja uwolnię szlachetnego przyjaciela Zeusa i ludz
kości!
11 — Starożytność bajeczna
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— Całej prawdy Tejrezjasz ci nie odsłonił. Prometeusz był ongi
mieszkańcem podziemnego królestwa; Hades wypuści go na wolność
tylko pod warunkiem, że inny jakiś bóg przystanie, aby zamienić
swoją wszechwieczną szczęśliwość na bezkresne przebywanie w mrocz
nej krainie. I jakże sądzisz, czy znajdzie się taki?
Lekka mgła zaciągnęła czoło Heraklesa, ale nie na długo —
wkrótce pojaśniało znowu.
— Nie wiem, jak będzie — odparł — ale słowo Tejrezjasza
nieochybne.
Bogini, gdy to mówił, bardziej jeszcze sobie w nim upodobała.
Podeszła bliżej i położyła rękę na głowie łani.
— Lube niebożę — mówiła łagodnie. — Niedługo dane ci
było oddychać niezamąconym weselem naszych turni. Ale nie bój
się, dusza twoja wróci do mnie i zejdziemy się w gajach naszego
hyperborejskiego raju!
Po tych słowach znikła, pożegnawszy obu młodzieńców łas
kawym skinieniem głowy.
Po powrocie do Myken, Herakles na wyraźne żądanie Eurysteusza pokazał mu swoją zdobycz — trwożliwej łani król się nie lękał —
po czym złożył ją w ofierze Artemidzie.
Ludzie zostawili go przez pewien czas w spokoju; natom iast
zaprzątały go myśli, pobudzone odkryciem Artemidy. Oswobodzić
Prometeusza — to było jego dawne płomienne pragnienie; lecz jakiż
bóg zgodzi się zamienić swoją nieśmiertelność na żałosną siedzibę
Hadesa?
Wszelako rozwiązanie zagadki było bliższe, niż mógł przy
puszczać.
Pewnego dnia, kiedy jak zazwyczaj siedział z Jolajem przy dzbanie
wina, wszedł do izby tenże sam Kopreus, takie mu z kolei przynosząc
rozkazanie króla: ma upolować d z i k a e r y m a n c k i e g o .
Herakles zachmurzył się.
— Jak to — zapytał Jolaos — czyliż to trudniejsze od zabicia
lwa albo hydry?
— Nie — odparł Herakles — ale przystępu do Erym antu bronią
c e n t a u r y , rozgospodarowane po całym zachodnim paśmie górskim
naszego półwyspu.
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— A cóż to takiego te centaury?
— Opowiem ci, czegom się sam dowiedział od Tejrezjasza. Żył
niegdyś król I k s i o n ; pierwszy on spośród śmiertelnych zmazał się
krwią rodzinną. Nie chcąc zapłacić świekrowi wiana za żonę, zawlókł
go do wilczej jamy, zasypanej rozpalonymi węglami; tam starzec
poniósł śmierć. Żądny oczyszczenia, Iksion trafił do samego Zeusa.
Zeus zlitował się nad nim, oczyścił i dopuścił między olimpijskie
ucztowniki. Ale Iksion i jemu odpłacił niewdzięcznością: poważył się
podnieść swój śmiertelny wzrok na jego boską małżonkę. Aby go
wypróbować, Zeus chwycił jedną z Chmur, otaczających Olimp i nadał
jej postać Hery; Iksion porwał ją i żył z mniemaną Herą jak mąż z żoną.
W ten sposób dał dowód swej złej woli i Zeus kazał przykuć
podwójnego przestępcę do wiecznie obracającego się ognistego koła.
A z jego małżeństwa z Chmurą narodziły się centaury, pół-ludzie,
pół-konie; po matce odziedziczyli swoją złożoną postać, chmura
przecie w co zechce, w to się przeobraża; po ojcu — jego bezprawie.
Tylko jeden z nich był sprawiedliwy— jedyny między nimi nieśmiertel
ny: Chiron, wychowawca Jazona. Ale on, słyszę, został w Tessałii,
razem z wieloma innymi, pewna zaś ich część razem z Folosem
przesiedliła się do nas. I oto teraz wypadnie mi zawrzeć z nimi
znajomość.
— Nie tobie, ale nam — sprostował Jolaos.
— Nie — energicznie odpowiedział Herakles — ciebie poproszę,
abyś dotrzymał towarzystwa mojej matce, która po zgonie brata
Ifiklesa przeniosła się do swego rodzinnego Tirynsu i w razie mojej
śmierci nikogo już nie będzie miała na świecie. Odejdę spokojniejszy,
jeżeli ty przy niej zostaniesz, a z centaurami sam się doskonale
rozprawię.
Wyruszył.
Jak to przewidział, całe podgórze było zajęte przez centaury.
Unikał ich po drodze, starannie kierując się prosto do jaskini, u której
wejścia stał sam Folos. Należał on jeszcze do względnie przyzwoit
szych; dowiedziawszy się, że Herakles wybiera się na odyńca, który
i im dokuczał, zaprosił go do siebie, uraczył mięsiwem, a po chwili
i winem. Zapach wina przynęcił resztę towarzyszy; rzucili się do groty
z wrzaskiem i pogróżkami. Herakles, tak jak stał u wejścia jaskini,
ii*
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chwycił głownię z ogniska, aby jej użyć do obrony i bił nią wszyst
kich wchodzących. Centaury uroiły sobie, że cały oddział ludzi
zajął grotę i rzuciły się do ucieczki. W zamieszaniu padał raz w raz
krzyk: ,,Do Chirona! Do Chirona!” Zdziwił się Herakles: czyżby
i Chiron był tutaj? Wybiegł z jaskini. Centaury, widząc, że jest
tylko jeden napastnik, ponownie natarły na niego. Wtedy on dobył
łuku i grotów zatrutych żółcią hydry: kogo trafił, natychmiast
padał martwy.
Ulitowała się Chmura; widząc zagładę swego potomstwa, za
częła zlewać rzęsisty deszcz. Czworonożne centaury wierzgały swo
bodnie po wilgotnej ziemi, ale Herakles jął się potykać i musiał
oprzeć się o skałę, aby się nie przewrócić. I po raz pierwszy
chybił: strzała, mierząca w bezbożnego centaura Elata, zamiast
trafić weń, przemknęła mu się pomiędzy ręką a kadłubem i ugodziła
stojącego opodal starca, który nie brał udziału w potyczce. Od
powiedział głuchy jęk, lecz Herakles, zajęty walką z pozostałymi,
nie zwrócił na to uwagi. Na koniec położył trupem wszystkich;
jeden tylko Nessos, zwątpiwszy w zwycięstwo, w powszechnym
zamieszaniu — zbiegł. Jednak i jemu przeznaczonym było doznać
na sobie jadu hydry, tylko dużo później; a w jaki sposób, z czasem
zobaczymy.
Dopiero kiedy całe pole usłało się trupam i centaurów, Herakles
usłyszał jęki rannego. Dosłyszał je również ukryty w jaskini Folos
i przybiegł do niego.
— Przebogi! A toż to Chiron!
Tak, to był on. Sposępniał Herakles.
— O, Chironie! Takem marzył, aby cię zobaczyć, nasłuchać się
twoich m ądrych opowieści, a oto znachodzę cię konającym i jam jest
twoim zabójcą!
— Mimowolnym, mój synu — odparł łagodnie Chiron — więc
zdejmuję z ciebie winę. O bogowie, czemu jestem nieśmiertelny? Teraz
czekają mnie wieczyste męki!
W tej chwili nagła myśl błysnęła Heraklesowi.
— Chironie! — odezwał się. — Jeżeli szlachetną śmiercią prag
niesz uwieńczyć tyle szlachetnych czynów twojego żywota — to jest
ci dana sposobność. Błysnęła możność ocalenia Prometeusza, lecz
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władca podziemnych m roków nie chce go wypuścić bez zastępcy. Czy
gotów byłbyś oddać świat, darzący cię cierpieniem, za tę, która ci
wszystkie męki ukoi — krainę Hadesa?
C hiron uścisnął mu rękę.
— Jestem gotów — szepnął.
Dreszcz wstrząsnął ziemią. Cichy spokój rozlał się po zbolałej
twarzy rannego i dusza opuściła jego ciało.
Herakles z Folosem ponieśli umarłego do jaskini. Folos wyciągnął
mu strzałę z rany.
— Oto jest ten straszny wróg — rzekł i uśmiechnął się. — Nie
chce się wprost wierzyć, żeby m aleńka drzazga mogła być przyczyną
śmierci takich ogromnych stworzeń.
— Wierz sobie, czy nie wierz, ale bądź ostrożny — odpowiedział
Herakles.
Folos podniósł na niego oczy ze śmiechem — i w tej właśnie
chwili strzała wyślizgnęła mu się z rąk i drasnęła go w nogę. Nie
zdążył nawet krzyknąć i padł martwy, a śmiech przywarł do jego
trupiej twarzy.
Jakoś było nieswojo: dwoje potw ornych zwłok leżało pośród
resztek niedawnej biesiady. Herakles wyszedł z jaskini i kamieniami
zagrodził przystęp do niej. „Niechajże to będzie wasz grobowiec” —
pomyślał sobie.
Po tej bitwie z centauram i — p i e r w s z e j c e n t a u r o m a c h i i ,
jak zwykliśmy ją nazywać dla odróżnienia od drugiej, tessalijskiej,
0 której będzie mowa następnie — ruszył dalej na Erym ant, dokonać
nakazanego sobie czynu. W porów naniu ze stoczoną dopiero co bitwą
wydał mu się on prostym żartem; pojmał dzika, przydźwigał do
Myken, pokazał — nie Eurysteuszowi, który ponownie zaszył się
w swoją kadź, lecz heroldowi, a potem zabił zwierza na cześć bogów
1 na poczęstunek dla ludu.
Jednak śmierć C hirona wyryła głęboki ślad w jego sercu. Pragnął
otrząsnąć się; toteż zgodził się chętnie na propozycję Jazona, aby
wziąć udział w w y p r a w i e A r g o n a u t ó w . Nie przyniosła mu
ona jednak ukojenia; widzieliśmy, jak smutnie skończyła się dla jego
ukochanego ucznia Hylasa, którego na krótko przedtem rodzice
zawierzyli jego przyjacielskiej pieczy. „Nie — mówił sam sobie — nie
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nadaremnie dotyka nas nienawiść bogów: wrogość Hery sprawiła, iż
stałem się przyczyną nieszczęścia najdroższych mi ludzi!” Zaczął nawet
stronić od Jolaja, choć kochał go bodaj czy nie bardziej jeszcze niż
przedtem, i powziął niezłomne postanowienie, aby go już nie brać ze
sobą na żadną wyprawę. A wyczekiwał jej teraz nawet z pewną
niecierpliwością; toteż uradował się przyjściem Kopreusa. Samo
jednak polecenie Eurysteusza obruszyło go.
— Król — powiedział mu Kopreus — żąda, abyś w ciągu jednego
dnia ochędożył z nawozu s t a j n i e k r ó l a E l i d y , A u g i a s z a .
— Tobie by on to lepiej poruczył — burknął gniewnie siedzący
obok Jolaos — ile że i imię masz odpowiednie.
W rzeczy samej po grecku „kopros” — znaczy nawóz.
— Daj pokój, Jolaju, nie należy obrażać wysłannika — surowo
napom niał go Herakles.
— W tym się coś kryje, czego nie rozumiem — dodał po wyjściu
herolda. — Nie przypuszczam, żeby król chciał mi tylko dokuczyć,
zamieniając mnie w Kopreusa. Zobaczymy.
U Augiasza istotnie pasły się całe tabuny koni na bujno porosłej
dolinie górnego Alfejosu, a jego stajnie, od lat nie czyszczone, pełne
były nawozu. Znalazłszy się na miejscu, Herakles zażądał łopaty;
Augiasz roześmiał się i kazał mu ją przynieść.
— Zobaczę, w jaki ty sposób za pom ocą łopaty w ciągu jednego
dnia uprzątniesz mi stajnie — rzekł drwiąco.
Ale Herakles ani myślał wynosić nawóz łopatą; wykopał nią za
to nowe koryto dla Alfejosu, tak aby biegło wprost na stajnie, których
wrota pootwierał na ścieżaj. R obota poszła szparko; prawda, że
i z samych stajen po takiej energicznej rozprawie mało co pozostało, za
to potomkowie raz na zawsze zapamiętali sobie, w jaki sposób ludzie
śmiali i silni „czyszczą stajnie Augiasza” .
Jednakowoż Herakles czuł wyraźnie, że za tym, lubo niełatwym,
ale bądź co bądź nie niebezpiecznym zwycięstwem kryje się coś
poważniejszego. Augiasz był w zmowie z Eurysteuszem; widząc, że
Herakles tak prostym sposobem i tak skoro wywiązał się z nałożonej
pracy, rozkazał swoim synowcom, aby przygotowali nań zasadzkę na
powrotnej drodze. Synowcy owi uchodzili za dzieci jego młodszego
brata A ktora i dziwnym sposobem nosili macierzyńskie imię Molio166
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nidów; w istocie ojcem ich był Posejdon i po nim odziedziczyli olbrzymi
wzrost i nieokiełznany charakter. I oto, podążając ciasną doliną
Arkadii, Herakles nagle natknął się na nastawione czaty. Cofnął się
mimowolnie: nie podejrzewał podstępu i nie miał przy sobie broni,
tymczasem w rękach przeciwników dostrzegł buławy. M iał się już za
straconego, gdy nagle jakaś dłoń dotknęła przyjaźnie jego ramienia.
Herakles obrócił się.
— Jolaos! — krzyknął radośnie.
Przybyły zaśmiał się:
— Daruj, druhu mój, żem się ciebie nie posłuchał, ale sam
widzisz: naruszono praw o dwuboju, a przeciw dwu i Herakles nie
podoła.
To mówiąc podał mu maczugę, a sam nastawił oszczep, gotów
do ataku.
Molionidzi osłupieli, kiedy zamiast jednego i to bezbronnego
stanęło przeciw nim dwu przeciwników z orężem. Lecz Herakles
i Jolaos nie dali im czasu ochłonąć ze zdziwienia: błyskawicznie runęli
na nich i nie upłynęła m inuta, a obaj napastnicy olbrzymimi cielskami
swoimi walali się po ziemi.
Herakles mimo to nie umiał powściągnąć oburzenia.
— Nie wolno — rzekł — pokarawszy narzędzie — puścić płazem
winowajcy. W racamy do Elidy; niech się dowiedzą ludzie, że kto
przywołał Heraklesa, temu on ochędoży ziemię od wszelkiego bez
prawia, czy w zwierzęcej, czy w ludzkiej postaci.
I poszli do Elidy. K rół Augiasz puszył się na razie: wielka mi
rzecz dwu junaków przeciw wszystkim jego zastępom! Jednakże
zastępy jego, na wieść o wiarołomstwie, wymówiły mu posłuszeństwo.
Zmuszony zmierzyć się sam na sam z Heraklesem i on podzielił po
chwili los bratanków .
Mieszkańcy Elidy przyszli gromadnie złożyć pokłon zwycięzcy
i w jego ręce oddać swoje losy. Wielu z nich namawiało go, aby sam
zasiadł na opustoszałym tronie: pod jego przemożną opieką czuliby
się szczęśliwi. Ale Herakles gniewnie odrzucił ich rady:
— Strąciłem — mówił — Augiasza za jego przeniewierstwo, lecz
nie dlatego, aby zagarnąć jego królestwo. Augiasz zostawił syna,
który jest bezwinny w obliczu bogów; jego obwołajcie władcą wa167
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szym, kiedy my odejdziemy. Ale przedtem jeszcze pragnę złożyć
dziękczynną ofiarę Zeusowi Olimpijskiemu w jego gaju na brzegu
Alfejosu.
Wszyscy Elejczycy wzięli udział w ofierze, przygnawszy z pastwisk
całą „hekatom bę” , to znaczy sto sztuk bydła, nade wszystko byków
i baranów. Po niej Herakles ogłosił publiczne igrzyska z nagrodami dla
zwycięzców. Pod wieczór rozpoczęło się ucztowanie: polały się stru
mienie wina, polały się bardziej jeszcze pieśni, sławiące Zeusa wraz
z innymi bogami, sławiące Heraklesa z Jolajem, a za nimi i zwycięzców
owego dnia. N ad godującymi podniosła się cicho pełnia miesięczna
i opłynęła ich świetlistą pieszczotą.
Herakles powstał z miejsca. Ulał nieco wina na cześć Seleny
i przemówił w te słowa:
— Mili towarzysze biesiady, byłbym szczęśliwy, gdyby nasza
dzisiejsza uroczystość okazała się zaczątkiem stałych igrzysk ku chwale
Zeusa Olimpijskiego w tym jego nadalfejosowym gaju, który, jak
słyszę, już dziś zowiecie O l i m p i ą . Jeśli zgodzicie się, uczynimy ślub,
aby po czterech latach zejść się na tym samym miejscu i znowu święcić
ustanowione przez nas i g r z y s k a o l i m p i j s k i e .
Wszyscy obecni z zachwytem przyjęli jego propozycję. A wtedy
podniósł się z kolei siedzący obok mąż z elidzkiej starszyzny i tak
powiedział:
— Widzisz, świetny witeziu, jakeśmy ci wszyscy sercami wdzięcz
ni za twą wielką myśl. W jednej rzeczy tylko chciałbym sprostować
twoje słowo: my dzisiaj nie ustanawiamy, lecz tylko wskrzeszamy
pamięć tego, co ustanowiło dawne pokolenie, a co następnie zgubiono.
W iadomość ta była niespodzianką dla wszystkich: ani Herakles,
ani miejscowa młódź nic a nic nie wiedzieli o owym zatraconym
obyczaju. Wszyscy zwrócili się z prośbą do starca, aby im opowiedział,
jak to było, a on wtedy zaczął mówić, jak następuje.

27

PELOPS I HIPPODAMIA

Słyszeliście wszyscy o bogactwach i sławie króla lidyjskiego, T a n
t a 1a: sam Zeus pozwolił mu zasiąść do swej biesiady i on, człowiek,
zakosztował nektaru, napoju nieśmiertelnych. Ale nie była mu słodka
czara nadziemskiej błogości, kiedy wspomniał przyjaciół swoich,
porzuconych śród ziemskiej udręki.
— I to były właśnie te „męki T antala” , o których tyle ludzie
gadają? — zapytał Herakles.
— Głęboka sprawiedliwość przemawia w twoim pytaniu, m o
carzu, i zupełnie godna jest ciebie; posłuchaj jednak dalszej po 
wieści. K ról ukrył czarę pod połą i gdy wrócił na ziemię, podzielił
się z przyjaciółmi porwanym nektarem; od tej pory Zeus już go
nie zapraszał na swe niebieskie uczty. Obruszyła się w Tantalu
harda dusza, zapragnął zemsty nad bogami: i on z kolei zaprosił
ich na sutą biesiadę do swej stolicy — a nią był wtedy Sipylos.
Bogowie stawili się. I tutaj — dajcie lub nie dajcie wiary — opo
wiadają ludzie taką oto historię. Żądny pokalać cześć boską, zabił
własnego m ałolatka-synka, P e l o p s a , i mięso jego domieszał do
podanego bogom pieczystego. Ale nie udało mu się zataić po
stępku. Zakipiał gniewem Zeus, pchnął nogą i wywrócił splugawiony stół, Pelopsowi przywrócił życie, a dla Tantala przeznaczył
odtąd inną, wieczną biesiadę. Zesłany do państwa Hadesa stoi
on po pas w przezroczystej wodzie, a gałąź jabłoni, obwieszona
słodkim owocem, kołysze się nad jego głową. Lecz ilekroć, drę
czony głodem, sięgnie ręką po jabłko, gałąź umyka ku górze;
ilekroć, spalony pragnieniem, nachyli się ku wodzie, koryto rzeki
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w jednej chwili wysycha. Więc kiedy ludzie rozpowiadają o „mękach
Tantala” , to te zazwyczaj mają na myśli.
— Ja lepiej rozumiałem owe pierwsze — cicho zauważył He
rakles.
— Taki to był los Tantala — ciągnął dalej starzec. — O jego
córce, N i o b i e , słyszeliście na pewno; opowiem wam o synu, Pelopsie.
Skoro dorósł, czas mu było pomyśleć o małżonce dla siebie. Posłyszał,
że w naszej Elidzie żyje król O j n o m a o s i że ma piękną córkę
H i p p o d a m i ę, ale że za nic nie chce oddać jej w zamęście, strwożony
przepowiednią, że śmierć poniesie z ręki zięcia. Pomimo to, aby nie
wzbudzać sarkań, Ojnomaos nie trzymał, jak Akryzjos, córki swojej
w zamknięciu; przeciwnie, obiecał wydać ją, i to nawet bez wiana, ale
jedynie za człowieka, który go pokona w gonitwie na dwukolnie.
A warunki zapasów były następujące. Narzeczonego puszczano
przodem, i dopiero gdy ruszył, król sam dosiadał wozu; za to,
dognawszy, miał prawo przebić go krucicą. A doganiał zawsze,
ponieważ miał w zaprzęgu cudowną czwórkę koni, dar jego boskiego
rodzica, Aresa.
Pewnego dnia stanął przed nim Pelops i oświadczył mu o swoim
zamiarze poślubienia królewny. Ojnomaos przyjął go otwartymi
ramionami i zaprosił na swój dworzec. Przednią ścianę budynku
zdobiły głowy wszystkich onych straceńców, którzy wstąpili w nie
szczęsne szranki i padli od włóczni; król grzecznym ruchem wskazał
gościowi głowy i dorzucił:
— Jak widzisz, jest jeszcze miejsce.
I niewątpliwie słowo jego sprawdziłoby się i złotowłosa głowa
Pelopsa znalazłaby się w gromadzie głów poprzedników, gdyby nie
pewna okoliczność, której Ojnomaos nie przewidział. Pelops był
bowiem młodzieńcem niepospolitej urody; skoro tylko ujrzała go
H ippodamia, zapłonęła ku niemu bezpamiętną miłością i nie mogła
się pogodzić z myślą, że i on, podobnie jak tamci, przypłaci życiem
chęć pojęcia jej za żonę. W dała się tedy w rozmowę z Myrtilem,
ojcowskim woźnicą: czy nie dałoby się jakoś zrobić, aby dwukolnia
Ojnomaosa nie doścignęła dwukolni Pelopsa?
— M ożna — odpowiedział Myrtil — ale jaka za to czeka mnie
nagroda?
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— A jakiej ci trzeba nagrody? — zagadnęła piękna królewna,
z góry gotowa zadowolić wszelkie życzenie.
— Posłuchaj. Jesteś jedynym dzieckiem swego ojca?
— Tak jest.
— To znaczy, że po jego śmierci królestwo poprzez ciebie
przejdzie na twego małżonka?
— Masz słuszność.
— A zatem — pół królestwa dla mnie, a Pelopsowi przypadnie
i zwycięstwo, i narzeczona.
H ippodam ia zgodziła się, myśląc w duchu: zanim umrze Ojnomaos, dużo jeszcze wody upłynie.
Ale szczwany M yrtil wiedział dobrze, co mówi i ku czemu zmierza;
zresztą i postronny widz domyśliłby się od razu, że nie po to gotuje on
zdradę własnemu swemu panu, aby potem zostawić go przy życiu, a na
siebie ściągnąć niechybną karę. Ale zakochani są jak cietrzewie na
tokowisku: wmówisz w nich, co zechcesz. Zanim więc Ojnomaos
dosiadł wozu, M yrtil niepostrzeżenie wykręcił śrubę, przytwierdzającą
koło do osi. Ledwo wóz ruszył z miejsca, śruba wyskoczyła, a w ślad za
nią koło. Ojnomaos wypadł na ziemię, zaplątał się w cugle i konie go
stratowały. Z przekleństwem na ustach wyzionął ducha.
Na stolcu królewskim zasiadł Pelops. Ale Myrtil mimo wszystko
nie otrzymał wyłudzonej nagrody: był on podwójnie solą w oku
Pelopsowi, jako świadek występku żony oraz wskutek swoich uroszczeń do jego królestwa. Toteż pewnego dnia, wyzyskawszy odpowied
nią chwilę, własnoręcznie zrzucił go z wozu. Ale zdarzyło się to
dopiero później. N a razie Pelops przede wszystkim przepyszne od
prawił wesele z Hippodamią: bogowie zaszczycili je swoim przybyciem,
a wszyscy okoliczni królowie przysłali młodej parze ślubne podarki.
Pelops pamiętny, że i żonę, i królestwo zawdzięcza zwycięstwu
w zapasach, uświetnił uroczystości weselne turniejami w Olimpii — i to
były właśnie owe pierwsze igrzyska olimpijskie, o których, witeziu,
wspominałem przed chwilą.
— Czemu jednakże — zapytał Herakles — następnie poszły
w zapomnienie?
— Wiąże się to z kolejami losu samego Pelopsa i jego plemienia.
Początkowo były one niezwykle świetne. M ając w ręku skarbiec
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bogatej Lidii, której był w dalszym ciągu królem, zaćmił przepychem
wszystkich władców elidzkich. H ippodam ia obdarzyła go licznym
potomstwem, synów swoich poobsadzał na grodach i po wszelkich
krajach półwyspu, córki pooddawał w małżeństwo królom, tak że
cały półwysep zaczęli odtąd ludzie nazywać półwyspem Pelopsa,
„Peloponezem” . Ale bogowie, lubo późno, odsłonili prawdę: wyszła
na jaw jego zbrodnia z Myrtilem, a potem i podejście samego Myrtila,
które spowodowało śmierć Ojnomaja. Pelops musiał opuścić Elidę,
tronem jej zawładnął Augiasz, a Olimpia poszła w niepamięć.
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(Dokończenie)

T a k opowiadał starzec. Kiedy skończył, wszyscy uczcili Noc,
ostatnią płynną ofiarą i rozeszli się na spoczynek; następnego zaś
rana Herakles wzniósł w olimpijskim ogrodzieńcu pom nik-nagrobek
dla Pelopsa i ołtarz dw unastu głównym bogom, orzekając, aby
nadal przy każdym święceniu igrzysk olimpijskich składano zaduszne podarki królowi, a bóstwom obiaty. Niemniej igrzyska wtedy
jeszcze nie utrzymały się jako stałe święto: o tym, jak po raz wtóry
ożyły już jako wszechhelleńska uroczystość, przeczytacie na innym
miejscu.
Rozgłos zwycięstw Heraklesa ubiegł już jego samego w M yke
nach, tak że mógł wprost udać się z Jolajem do Tirynsu, do matki.
I znowu czas niejaki zostawiono go w spokoju. Ale, rozumie się,
nie zapom niano o nim i któregoś pięknego poranka w jego izbie
rozległ się, jakby szczególnie dziś szyderczy, krzykliwy głos Kopreusa.
— Król, zamiast żądać od ciebie nowego bohaterskiego czynu,
wysyła cię na polowanie na dzikie kaczki, czy coś w tym rodzaju.
S t y m f a l i j s k i e J e z i o r o w Arkadii zaroiło się od ptaków , które
nazwano s t y m f a l i d a m i ; zadaniem twoim jest je powystrzelać —
oto i wszystko.
— Tu znowu coś się kryje i znowu nie rozumiem co — powiedział
Herakles do Jolaja, kiedy Kopreus już się był oddalił. — O stymfalidach słyszałem, że to ptaki-potwory, gorsze o wiele od sępów; ale
siła ich tkwi nie w dziobie i nie w szponach, jeno w ostrych piórach,
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którymi ciskają po prostu jakby strzałami. A pomimo wszystko wydaje
mi się, że przecie nie w tym tkwi niebezpieczeństwo. W czym w takim
razie? — Ha, zobaczymy...
— O, toś doskonale powiedział — podchwycił ze śmiechem
Jolaos. — Widzę, że już tym razem nie zamierzasz zostawić mnie tu
samego. Zatem — ruszamy.
Jezioro Stymfalijskie leżało wprawdzie w Arkadii, ale niedaleko
od skrajów Argolidy; po dwudniowym marszu górskimi perciami
przyjaciele stanęli u jego wód. Zalewało ono dno ponurej kotliny,
zasilane dopływami skalnych siklawic, a samo nadm iar wody swojej
wysyłało przez niedostępną pieczarę pod ziemię, do królestwa cieni.
Obok pieczary rosła kępa czarnych topoli; tu oczywiście zagnieździło
się poczwarne ptactwo. Herakles z Jolajem od samego rana usadowili
się w pogotowiu na przeciwległym brzegu, trzymając w rękach napięte
luki, ale ptaków nie było widać. Jezioro przypadło im do stóp
nieskazitelnie gładką, połyskliwą taflą, niesamowita cisza leżała na
nim i na szczytach otaczających gór. Herakles uczuł jakiś dręczący
ucisk na piersiach.
— Nie pojmuję, co się ze mną dzieje — zwrócił się do Jolaja,
który siedział za nim, nieco dalej od wody. — To pewnie zatruty
oddech piekieł, jaki wyziewa paszcza jaskini, pełznie wodami jeziora,
włóczy się po brzegu i wsysa się w moje członki. O, góry nasze, góry,
po których tropiliśmy cerynejską łanię! Tam dusza miała przeczucie
raju, tu już czuję chłód i okowy królestwa podziemi. O, Zeusie, rodzicu
mój! Zezwól mi chociaż umierać śród gór!
Mgła piekielna coraz gęściej a gęściej wsączała mu się w ciało,
policzki gorzały, głos mu się łamał i wciąż uparciej szły na niego
majaczenia o błękitnym górskim świecie, o cerynejskiej łani, o A r
temidzie. Ręce i nogi opadły mu bezwładnie, drżał całym ciałem, nie
był już w mocy ani chwycić łuku, ani podjąć się z ziemi.
I tu, z owego gaju wyfrunął olbrzymi czarny cień — po nim
drugi — trzeci — wiele, wiele innych. Długim szeregiem przesunęły
się nad mgłą, pokrywającą jezioro, zasłaniając słońce, i zaczęły się po
cichu zbliżać do obu przyjaciół. Ci nie ruszali się. Jeszcze chwila —
i grad strzał posypałby się z ich potwornych skrzydeł, chowając obu
na wieki w zatrutej ciszy Stymfalu.
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Nagle w powietrzu coś dźwiękło i upadło na brzeg, tuż koło
Jolaja. Dźwięk obudził go z drętwoty.
— Grzechotka! — krzyknął, podnosząc leżący przy sobie przed
miot, i począł wściekle nią wymachiwać.
I Herakles otrząsnął się, jego odrętwiałość znikła w jednej chwili.
Porwał łuk i wymierzył do pierwszego straszydła; rozległ się przeraź
liwy wrzask i napastnik ciężko runął w wir wodny. Za pierwszym
nadleciał drugi i trzeci — ale wtedy i Jolaos skoczył do walki. We
dwu robota poszła chwacko, stymfalidy wprawdzie nie pozostawały
dłużne, jednak ich pierzaste strzały nie niosły tak daleko albo też
bezsilnie odbijały się od skóry lwa nemejskiego, którą się oblókł
Herakles. Niebawem powietrze oczyściło się, a słońce jak dawniej
lśniło w tafli już nie omdlałego, ale pieniącego się i pełnego gniewu
jeziora.
— Uchodźmy stąd jak najprędzej — naglił Jolaos — aby
nas znowu nie zamroczył ten piekielny dech. Cześć Palladzie! To
na pewno ona zesłała nam ów zbawczy dzwoneczek. Chodźmy,
chodźmy co żywo!
Im bardziej oddalali się od uroczyska, tym przybywało im sił.
Lecz długo jeszcze dziwna ociężałość leżała na ich myślach i w ciele,
budząc wspomnienie niebezpiecznych powabów Stymfalijskiego Je
ziora.
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Stym falidy były ostatnim przeżytkiem epoki potworów w Pelopone
zie; teraz można było go także uważać za oczyszczony. A ponieważ
wpływ Eurysteusza nie sięgał poza granicę półwyspu, Herakles uznał
służbę swoją za skończoną i zaczął przemyśliwać o urządzeniu sobie
własnego życia.
Liczył już wtedy lat z górą trzydzieści; wciąż albo spełniając
wielkie czyny, albo stojąc w pogotowiu do nich, nie był w stanie ani
stworzyć własnego ogniska, ani wziąć udziału w życiu społecznym.
A właśnie serce jego zabiło pragnieniem jednego i drugiego.
— Czy wiesz — zagadnął któregoś dnia Jolaja — jakie miałem
przywidzenie w ów straszny dzień nad Stymfalijskim Jeziorem?
N ieodparta siła jakaś ciągnęła moją duszę ku pieczarze, ku lecącym
w otchłanie wodom. Razem z nimi i ona wstąpiła na podziemne
rozłogi, na polany porosłe bladym asfodelem, o których mówili nam
wieszczki nasze. Rój m ar stłoczył się dokoła mnie, ale nad wszystkie
jedna górowała postawą i urodą.
— K to jesteś — zapytałem go — najprzedniejszy między hufem
witeziów?
Wymienił imię swoje. Nazywał się Meleager kalidoński i opo
wiedział mi, jak zginął, zabity gniewem rodzonej matki, Altei.
Oczarowała mnie jego postać i jego bohaterska opowieść.
„Nie zostawiłeś na ziemi — zapytałem go dalej — siostry, godnej
takiego brata?”
„M iałem siostrę — odparł — słodkooką D e j a n i rę, lecz ona
jeszcze nosiła dziecięcy chitonik, kiedym opuszczał życie.”
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„Czy przystałbyś — spytałem go na ostatku — abym ją pojął za
małżonkę?”
Skinął głową z przyjaznym uśmiechem i wyciągnął do mnie rękę;
chciałem ją uścisnąć, ale dłoń moja zwisła m artw o w powietrzu, a w tej
samej chwili jaskrawy głos grzechotki przywołał niespodzianie moją
duszę na nowo w cielesną powłokę. Jednak umowę naszą uważam za
zaw artą i idę do starego Ojneusa, pokłonić się o rękę pięknej Dejaniry.
Kilka dni minęło, a już był w Kalidonie. Po śmierci Altei, Ojneus
wstąpił w nowe śluby i został ojcem małego Tydeusa; Dejanira była
doletnią dziewicą i cały dworzec roił się od zalotników. Ale niewesołe
były ich zaloty — zjawił się potężniejszy nad wszystkich współzawod
nik: bóg kalidońskiej rzeki A c h e l o o s i zażądał dla siebie ręki
królewny. Ojneus był bezmocen odtrącić jego prośby. Dlaczego tak
się działo, o tym pośród wzburzonej młodzieży chodziły najróżniejsze
pogłoski; zdaje się, że najbliższą prawdy była następująca opowieść.
W dawne dni, kiedy Ojneus wracał do dom u z polowania, wypadło
mu raz w bród przejść przez nurty Achelou. W stępując w rzeczne
łożysko, zapomniał, jak tego wymagała bogobojność, obmyć dłonie
wodą, a duszę pokrzepić modlitwą. W mgnieniu oka spiętrzyły się
dokoła niego gniewne fale rzeki. Zawołał o przebaczenie, obiecując
odkupić winę swoją wszystkim, czego tylko bóg zażąda.
— Daj mi to, czego nie znasz we własnym dom u — zawyrokował
bóg.
Ojneus przyrzekł spełnienie. Gdy przestąpił progi zam ku swego,
przyniesiono mu świeżo narodzoną dziecinę — była to córka jego,
Dejanira.
I oto teraz Acheloos jako zalotnik zjawił się w dziwnej swojej
postaci półczłowieka-półbyka, z długą po pas brodą, z której ociekała
strugą woda rzeczna.
W idok tego cudacznego konkurenta przyprawił Dejanirę o strach
i rozpacz; toteż Ojneus, bolejąc jednocześnie nad jej i nad swoim
własnym nieszczęściem, obiecał jej rękę człowiekowi, który uwolni ich
od natręta. N a tę właśnie chwilę trafił Herakles. Nie zawahał się ani
minuty — przyjął postawiony warunek. N a klepisku za grodzkim
murem przyszło do walki. Daremnie Acheloos raz po raz odmieniał
postać, przyoblekając kształty to człowieka, to byka, to węża — He12 — Starożytność bajeczna
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rakles wychodził zwycięsko z boju z każdym jego wcieleniem; wreszcie
odłamał mu byczy róg i upokorzonego zmusił do ukrycia się w rzecz
nym korycie. Radość ogarnęła wszystkich: nawet spółzalotnicy-widzowie zbyli zazdrości wobec tak niezmiernej zasługi. Herakles
poślubił Dejanirę, a zabawiwszy czas niedługi na dworze u teścia,
uwiózł ją do siebie do Tirynsu.
I teraz wszakże nie obeszło się bez przygód. D roga ich wiodła
na drugą rzekę etolijską, Euneos, która wtedy właśnie wezbrała co
się zowie. Herakles sam zdołałby ją jeszcze minąć w bród, ale przenieść
Dejanirę — było zadaniem nad jego siły.
Nagle wyrósł przy nim jak spod ziemi centaur Nessos, ów jedyny,
który uszedł zagłady na podgórzu erymanckim. Herakles nie mógł go
poznać — czyż mało było na ziemi centaurów? — za to Nessos
z pierwszego spojrzenia poznał pogromcę swoich braci. Oświadczył
Heraklesowi, że jest przewoźnikiem i gotów przenieść jego małżonkę
na swoim szerokim końskim grzbiecie. Herakles zgodził się. W iaro
łomny potw ór jednak, ledwie wstąpiwszy w nurt ze swoim cudnym
ciężarem, rzucił się jednym susem do ucieczki. Z Dejanirą na plecach
czuł się zupełnie bezpieczny — wróg nie ośmieli się ścigać go strzałami.
Mylił się jednakoż. Herakles mimo wszystko posłał za nim grot zatruty
żółcią hydry i zdrajca ledwie ostatkiem sił doniósł Dejanirę na
przeciwległy brzeg. Zdążył jej jeszcze tylko szepnąć gasnącym głosem
parę słów — na co Herakles nie zwrócił uwagi — i skonał.
Powróciwszy w domowe progi, bohater przedstawił młodziutką
żonę matce swojej, zaznajomił ją z Jolajem i odtąd zaczęło się dla
nich wszystkich ciche i serdeczne życie pod jego skromnym da
chem. Ale niedługo było mu dane zażywać świeżo zakosztowanego
szczęścia. D nia pewnego znowu ukazał się Kopreus, a w głosie
jego, jak dawniej, dźwięczało szyderstwo, chociaż jakoś inne niż
poprzednio.
— Męstwo twoje, świetny rycerzu, za wielkie jest, aby zamykać
się w ciasnych granicach Peloponezu. Rozkazodawca mój pragnie,
żeby jego mocy zaznał cały zamieszkany świat, na wszystkich czterech
krańcach swoich, północy, południu, wschodzie i zachodzie. Aby
zacząć od południa, każe ci mój pan poskromić b y k a k r e t e ń s k i e g o i przynieść go sobie do Myken.
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— Ten nędzny niewolnik — odezwał się Herakles do swoich,
kiedy Kopreus opuścił jego izbę — nie rozumie, z czego się śmieje;
ale przez jego usta mówi Eurysteusz, przez usta Eurysteusza — H e
ra, przez usta Hery — Przeznaczenie. Pamiętam słowa Pallady,
jakie mówiła do mnie w proroczym moim śnie: „Żądasz sławy
w Helladzie i w ludzkości — pracuj dla Hellady, dla ludzkości” .
Dotychczas znała mnie jedna Hellada; w dniu dzisiejszym czuję, że
bije dla mnie nowa godzina życia. Zadaniem moim jest o b d a r o 
w a n i e z i e m i p o k o j e m , wytępienie potw orów w zwierzęcej czy
w człowieczej postaci, wyplenienie bezprawia, ustanowienie czci
bogów tam, gdzie ich dotychczas przemija opieszałość ludzka albo
nieuczciwość. Byk kreteński to zaledwie początek, a nawet i nie
początek jeszcze: za tym pierwszym, błahym zadaniem przewiduję
inne, bardziej dalekosiężne.
— R ada bym jednak wiedzieć, co to za byk — zapytała Dejanira.
— Czyś słyszała kiedy o Agenorze, królu fenickim, o jego synu
Kadmie i o pięknej córce Europie, którą uprowadził przez morze
wspaniały, biały byk?
— Miałżeby to być ten sam?
— Tak pow iadają ludzie. Sam Zeus wyprawił go do Fenicji
i rozkazał przewieźć Europę na wyspę Kretę, która w owe czasy była
jeszcze jednym, wielkim pustkowiem i tam postanowił żyć z nią
w małżeństwie. Europa dała bogu trzech m ocarnych synów: M inosa,
mądrego prawodawcę, R adam anta, sprawiedliwego sędziego i Sarpedona, który następnie przesiedlił się do Likii w Azji Mniejszej. K reta
zakwitła pod rządami M inosa i ozdobiła się stu grodami, ale byk,
spełniwszy służbę swoją, zdziczał i stał się postrachem spokojnego
życia wyspiarzy. Toteż ruszam, aby się z nim rozprawić; ciebie zaś,
Jolaju, proszę, bądź pod mą nieobecność opiekunem żony m łodziut
kiej i mojej staruszki matki.
Jak przewidział bohater, za zadaniem kreteńskim kryło się inne,
stokroć większe niebezpieczeństwo. Jego fenicki okręt burza odrzuciła
daleko od brzegów Zeusowej wyspy; błąkał się bezsilny po bezludziu
wodnym, aż wreszcie dopłynął do przedziwnej krainy, gdzie dziwaczne
drzewa rozpościerały liście, podobne do olbrzymich piór, a jeszcze
dziwniejsi od drzew byli mieszkańcy tej ziemi. Załoga okrętu objaśniła
12'
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go, że kraina ta nazywa się Libią, a włada nią wielkolud A n t e u s z, syn
Ziemi.
Herakles postanowił udać się do niego.
— K to mnie pokona w walce, otrzyma ode mnie, czego zaprag
nie — oświadczył olbrzym.
— Obowiązek gościnności — odpowiedział mu Herakles — na
kazuje gospodarzowi nie bić się z gośćmi, lecz dopomagać im.
Ponieważ uparty władca nie odstępował od swego zamiaru,
Herakles rad nierad przyjął wezwanie. Zmagali się zawzięcie i długo,
wreszcie powalił przeciwnika; olbrzym jednak zaledwie dotknął się
ziemi potężnym ciałem, a już na nowo porwał się na nogi. To samo
powtórzyło się po raz drugi i trzeci. Zrozumiał Herakles, że syn Ziemi
z dotknięcia macierzy czerpie nową siłę; toteż w czwartym natarciu,
kiedy, jak przedtem, wziął górę, uniósł wroga w powietrze i tak długo
trzymał w żelaznych kleszczach ramion, dopóki zwyciężony do szczętu
nie wyzionął ducha.
W racać do domu było niepodobieństwem: okręt, i tak już
uszkodzony podczas burzy, rozbił się o nadbrzeżne skały. Jedno
pozostało tylko nieszczęsnym żeglarzom: iść skrajem lądu przez łąki
i lasy; ile przez ten czas Herakles ubił dzikiego zwierza, ilu trupem
położył okropnych ludzi, nie mamy zamiaru tu wyliczać. Zaszli na
koniec do jakowejś krainy, widać skrzętnie zagospodarowanej. Ołtarz,
wznoszący się na skraju pomorzą, świadczył o bogobojności miesz
kańców.
— To Egipt — oświadczyli towarzysze. — N aród tutejszy dzielny
i rozumny, ale prawo gościnności jest mu nieznane.
W istocie zjawił się wkrótce zbrojny oddział i oznajmił przybyłym,
że są jeńcami; po czym odstawił ich do króla B u z y r y s a .
— W poręście się nam nagodzili — zaśmiał się król — będzie
kogo złożyć w ofierze Zeusowi w dniu jego święta.
— Zeus brzydzi się ludzkimi ofiarami — zawołał wzburzony
Herakles.
K ról zmierzył go pogardliwym spojrzeniem.
— My, Egipcjanie, przeszliśmy wszystkie narody w bogobojno
ści, a ty ośmielasz się nas pouczać?
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— W asza bogobojność jest bardziej niemiła bogom niż bezboż
ność niewierzących dzikusów.
— Dobrze, dobrze, mów tak dalej! W nagrodę za bezczelność
każę cię pierwszego zakłuć na ołtarzu.
Herakles wyczekał spokojnie chwili, kiedy go, związanego, pod
prowadzili ku ołtarzowi; wtedy jednym zamachem szarpnął krępujące
go pęta, zabił bezbożnika-króla, a oswobodziwszy towarzyszy, rozepchnął porażonych strachem Egipcjan i, nietknięty, ruszył w dalszą
drogę.
W przystani natrafili na okręt fenicki, który ich dostawił szczęś
liwie na Kretę.
D okonanie samego czynu, gwoli którem u był wysłany — jak to
był przewidział, nie nastręczyło mu zbytnich trudności. K ról M inos
sprzyjał serdecznie sprawie, dał Heraklesowi do rozporządzenia wszy
stko, czego potrzebować mógł do obławy, potem, gdy zwierz był już
pojmany, sam dostarczył korab, na którym zwycięzca popłynął do
Nauplii, portu Eurysteusza. Sam osobiście przywiódł Herakles zdo
bycz do obory królewskiej; niestety pastuch, nie wiadomo, czy
niedoświadczony, czy bojaźliwy, wypuścił byka — toteż spotkam y się
z nim jeszcze.
W Tirynsie czekała Heraklesa radosna niespodzianka. Gdy
wstąpił w progi swoje, D ejanira podprow adziła go ku kołysce — spał
w niej jego pierworodny synek H y 11 o s, narodzony, gdy ojciec toczył
dalekie boje. Ale i to nowe szczęście krótko tylko cieszyło jego serce:
Kopreus znowu wszedł w dom jak zły cień, aby go pchnąć do nowej,
ósmej już z kolei, pracy.
— Po południu — czeka na cię oto północ. Każe mój władca,
abyś mu przywiódł do M yken k o n i e k r ó l a t r a c k i e g o , D i o meda.
„Dziwny to rozkaz — pomyślał Herakles — przez porywanie
cudzych koni dążą do tego, aby spokój wieczny ustanowić na ziemi!”
Jednakże ulegle przyjął żądanie. M ijając Istmos, odwiedził w Tebach sędziwego króla K reona i dawnych swoich towarzyszy, po czym
puścił się dalej w drogę. Trzymając się brzegu Zatoki Eubejskiej
i Malijskiej, śpieszył ku Termopilom, po czym z ich cieśni wydobył
się na rozłożyste widnie Tessalii. Przyjął go otwartymi ramiony król
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A d m e t . Chciał mu pod swoim dachem zgotować jasne chwile; toteż
ukrył przed nim nieszczęście rodzinne, jakie właśnie tego dnia weń
ugodziło. Dowiedział się jednak o nim Herakles od dworskiej czeladzi.
A oto co się stało.
Apollo chciał dać ludziom jaskrawy przykład, jak należy oczysz
czać się z przelanej krwi; toteż postanowił zaciągnąć się na roczną
służbę, aby odkupić krew smoka Pytona, którego uśmiercił, zakładając
swoją wyrocznię w Delfach. Z własnej woli ojciec jego, Zeus, oddał
go na niewolniczą służbę właśnie do naszego Admeta. D obre nastały
czasy dla władcy Tessalii pod cudowną opieką boga: stada jego
zakwitły, a i sam król podbił serce boskiego pastuszka szlachetnością
i łagodnym obejściem. Więc zapragnął dać mu nagrodę, jaka nigdy
jeszcze nie stała się udziałem śmiertelnego. Spuścił się do podziemnej
siedziby M ojr i nakłonił Atropę, aby uchyliła dzień śmierci jego
gospodarza.
— Zgoda — rzekła M ojra. — Śmierć pominie Admeta, o ile
w dzień, który miał dla niego być dniem zgonu, znajdzie się człowiek,
który zechce zamiast niego stracić życie.
Apollo powtórzył ten warunek królowi. U radow ał się władca,
nie domyślając się, jakie straszne taiło się tu nieszczęście. Wyroczny
dzień nadszedł i któż zgodził się w miejsce A dm eta pomieniać jasność
słoneczną na beznadziejne m roki Hadesu? I zgrzybiały ojciec, i m atka
staruszka trzymali się siłą ostatka dni swoich i nie chcieli dać ich
w okup za wiośniane lata syna; przystała za to na ofiarę młodziutka
żona, królowa A l k e s t i s . . .
Nie jest nam ona obca: to ta sama córka Peliasa, która, jedyna
z sióstr-Peliad, nie zmazała się mimowolnym ojcobójstwem. Jako
nietknięta zbrodnią, mogła pozostać w Jolku i Akastos, który po ojcu
zasiadł na tronie, wydał ją po niejakim czasie za swojego sąsiada,
a był nim właśnie nasz Admet.
Tak więc Alkestis wyraziła gotowość umrzeć zamiast męża.
Śmierć, która przybyła po jego duszę, zabrała zamiast niego — du
szę Alkesty, a jego pozostawiła pogrążonego w rozpaczy. Teraz
dopiero zrozumiał, jaką goryczą zaprawiony był dar A tropy i wy
rzekłby się go bez chwili wahania — ale było poniewczasie. Mimo
to, kiedy w progi jego domostwa wstąpił Herakles, król nie tylko
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przyjął go z otwartymi ram ionam i, ale, co więcej, lękając się, że
przybysz wymówi się od jego gościny, zakazał opowiadać mu, jaki
przeraźliwy cios poraził jego ognisko. Spełnienie wszakże tego pole
cenia okazało się niepodobieństwem. Nie sposób było domownikom
i czeladzi, którzy ubóstwiali zmarłą swoją panią, zabronić opłakiwać
jej straty; od dworzan też dowiedział się Herakles o świeżym nie
szczęściu. Ocenił doskonale szlachetność swego gospodarza; a ponie
waż przed nim, jako przed synem Zeusa, świat demonów stał otworem,
nie wątpił, że znajdzie sposób, aby wyrwać Alkestę z chciwych rąk
Śmierci. Stało się, jak był przewidział i wkrótce zjawił się przed
Admetem, wiodąc za rękę niewiastę, otuloną w gęste zasłony.
— Weź ją dla mnie pod swój dach — rzekł m u — dostała mi
się w nagrodę za ciężki bój.
— Idź z nią lepiej w inne progi, przyjacielu — odparł posępnie
Admet. — W moje ściany nie powinna już nigdy wstąpić niewiasta
po śmierci mojej Alkesty.
— Jak to? Czyżbyś ty, człowiek młody, zamierzał całe życie
przepędzić we wdowieństwie?
Tak, Admet do śmierci ślubował dochować wiary swojej pierwszej
i jedynej, niezapomnianej małżonce.
U radow ał się Herakles, czując, jaką te słowa radość sprawiają
słuchającej, a nie poznanej Alkeście; toteż w pewnej chwili, kiedy król,
wzruszony, umilkł, zerwał z niej zasłony — i małżonkowie po raz
drugi złączyli się na nowe, żadną mgiełką już tym razem nie zam roczo
ne życie.
Od swoich gospodarzy dowiedział się Herakles wszystkich szcze
gółów dotyczących koni Diomeda. Okazało się, że to nie były
zwyczajne konie, ale dziwotwory, godne swojego potwornego właś
ciciela. Żłoby ich były zbryzgane krwią, Diomedes bowiem karmił je
mięsem nieszczęśników, których los oddawał w jego ręce. Usłyszawszy
o tym i Herakles uznał, że nałożone na niego zobowiązanie, to
bynajmniej nie zakusy na cudzą własność. Żadne szczególne trudności
nie nastręczały się bohaterowi: zabił w yrodka-króla, a konie uprow a
dził i dostawił Eurysteuszowi.
N agrodą za ten trud był mu drugi syn, który urodził się
niebawem po powrocie ojca do Tirynsu. Niestety, prawie że ró183
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wnocześnie zawitał i inny gość, znacznie mniej upragniony — Kopreus.
— Po północy przyszła kolej na wschód — oznajmił wcho
dząc. — Król wysyła cię do Temiskiry, nad Termodontem, masz
zdobyć dla niego p a s H i p o l i t y , k r ó l o w e j A m a z o n e k :
obiecał go swojej córce, kapłance naszej mykeńskiej Hery.
Rzuciwszy te słowa, wyszedł.
— Pewnie szczerozłoty to pas, nabijany drogimi kamieniami? —
zapytała Dejanira.
— O nie, na oko to zwykły pas skórzany, ale siła w nim jest
jakowaś niepojęta, która daje zwycięstwa. Toteż i w tym rozkazie
poznaję rękę Hery.
Wszyscy obecni zasypali go pytaniami, co on przez to rozumie.
Herakles mówił spokojnie:
— Ze wszystkich narodów na ziemi tylko my jedni, Hellenowie,
wypełniamy przykazanie Hery o równości małżeńskiej. U nas gos
podarstw o podzielone jest po połowie między męża a żonę: on pracuje
poza domem, ona w domu, mąż jest głową, ale nie panem rodziny,
on obchodzi męskie, ona żeńskie święta i wobec bogów mężczyzna-kapłan i kobieta-kapłanka czują się równi. Spojrzyjcie na większość
ludów: kobieta ich jest w niewoli u mężczyzny, a on ma żon tyle, ile
zapragnie. Jest jednak na świecie naród, u którego właśnie dzieje się
na opak: to Amazonki. Tam władza spoczywa w ręku kobiet, one
i orzą, i rządzą, i wojują. Z mężczyznami zawierają tylko przelotne
małżeństwa, jedynie po to, aby urodziły się dzieci. Raz do roku
w Temiskirze odprawia się pospólne wesele wszystkich Amazonek
z wziętymi w jeństwo mężczyznami, a potem dla nieszczęśliwych, po
krótkim porywie miłości, zalega długotrwały chłód śmierci. — Herze
obie krańcowości są jednako niemiłe, i kobieta-niewolnica, i kobieta-władczyni. Pierwsze zło nam nie grozi; narody, które gnębią niewolą
kobiety, słabe są w wojaczce; nie im nas, ale nam to sądzone pokonać
je w boju, aby z czasem i one uznać musiały nad sobą przykazanie
Hery. Co innego — Amazonki. To naród-zwycięzca. Ciągną z dale
kiego wschodu i już ujarzmiły znaczną część Azji, wprowadzając
wszędzie swoje gnębicielskie wobec mężczyzn obyczaje. Widząc w nas,
i słusznie, swoich najgroźniejszych nieprzyjaciół, zawierają przeciw
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nam chytre przymierza nawet z narodam i, które upraw iają niewolę
kobiet. Raz już przeprawiły się przez Archipelag i obiegły Ateny.
G ród Pallady padłby, gdyby go nie ocalił Tezeusz. A wszystko to
zdziałał czarodziejski pas królowej Hipolity, w którym się tai moc
zwycięstwa. Czy rozumiecie teraz, dlaczego H era żąda go dla swojej
kapłanki?
— Słuchaj — odezwał się Jolaos — powiedziałeś, że Tezeusz
obronił Ateny od Amazonek? Jakże to było?
Herakles zerknął ukradkiem ku Dejanirze:
— Nieporęcznie mi mówić o tym przy tobie, ha, cóż robić, stało
się — i uśmiechnął się, mówiąc te słowa. — Pas królowej Amazonek
jest zwycięzcą w każdym boju, wobec jednego tylko bezmocen —
wobec czaru miłości. A mazonki przeprawiły się przez Archipelag,
runęły na Ateny, obiegły Akropol. W arownią ich była skała stercząca
naprzeciw A kropolu; poświęciły ją one swemu bogu-opiekunowi,
Aresowi, dzięki czemu aż po dziś dzień nazywa się ona Areopagiem.
Niewiele brakło, a Ateny byłyby wzięte, samo serce Hellady stałoby
się opoką Amazonek. Ale śród rycerek Hipolity była śliczna, najmilsza
przyjaciółka królowej, Antiope. U podobał ją sobie młodzieńczy król
Aten. To byłoby jeszcze pół biedy; ale i A m azonka upodobała sobie
Tezeusza. Zadrżała o swój pas Hipolita, przerwała oblężenie i cofnęła
zastępy swoje do Temiskiry.
— Widzę — uśmiechnął się z kolei Jolaos — że wyprawie
tej towarzyszą szczególne okoliczności. I cóż na to nasza gos
podyni?
— Nic — odparła wdzięcznie Dejanira, z oczyma wpatrzonymi
w męża — wierzę Heraklesowi. Ale trwoży mnie ów pas, dawca
zwycięstwa. Czy i ty pojedziesz razem, Jolaju?
— Rozumie się — mówił zapytany, ciągle sobie dworując —
chociaż nie sądzę, abym mógł być szczególnie użyteczny. A co by to
było, gdybyśmy tak wzięli ze sobą — Tezeusza?
Myśl jego wydała się wszystkim trafna i Jolaos sam podjął się
pojechać jako goniec do Tezeusza. Dawno już pragnął Tezeusz
zaprzyjaźnić się z bohaterem tirynskim i z zapałem przyjął propozycję.
D obrali sobie towarzyszy, siedli na okręt i popłynęli. Doznali przygód
co niemiara, ale najważniejsza czekała ich na brzegu Hellespontu,
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w najpotężniejszym grodzie tamecznej Azji — w T r o i. Panował w nim
król Laomedon, jeden z najwynioślejszych władców owej epoki. Chcąc
go wypróbować, dwaj bogowie, opiekunowie jego kraju, Apollo
i Posejdon, oblókłszy się w postać ludzką, poczęli mu pomagać przy
wznoszeniu grodzkich murów. Laom edon skorzystał z ich usług, ale
obiecanego wynagrodzenia nie dał ani im, ani ich towarzyszom pracy.
Postanowili tedy ukarać go i Posejdon z czeluści morskich nasłał
potw ora, który począł bezlitośnie pustoszyć cały kraj. Wezwał król
na naradę swoich wróżbitów. Orzekli, że potw ór nie prędzej się
uspokoi, aż król mu da na pożarcie córkę własną, Hezjonę. N a żądanie
ludu trzeba było zostawić dziewicę na brzegu morskim, przywiązaną
do skały.
Gdy to się działo, właśnie Herakles z towarzyszami zarzucali
kotwicę na trojańskim wybrzeżu. Usłyszawszy o gniewie bogów i jego
przyczynie, zapragnął wielki bojownik dowiedzieć się, czy okrutny cios
wyleczył Laom edona z jego pychy i wiarołomstwa. Obiecał mu przeto,
że stanie do walki z potworem i córkę mu ocali, ale w zamian
zawarował sobie nagrodę: czwórkę jego słynnych rumaków. Pod grozą
niebezpieczeństwa Laomedon zgodził się; gdy jednakowoż Herakles
wywiązał się z obietnicy, żal mu się zrobiło koni i rozkazał mu
bezwłocznie opuścić kraj jego. Skrępowany koniecznością wykonania
nałożonego nań zadania, nie mógł Herakles na razie pomścić się na
nim. Wyruszył w świat, ale z pogróżką: nie ujdzie to wiarołomstwo
nędznikowi!
Temiskira leżała niedaleko od morza w głębszej części Azji
Mniejszej i okręt Heraklesa płynął śladem sławnej Argo. Z bólem
rozpoznał miejsce, gdzie tak smutnie zginął jego urodziwy druh
w zdradliwych toniach krynicy. Następnie przepłynęli Propontydę,
Bosfor, minęli wówczas już nie przedstawiające niebezpieczeństwa
Symplegady i wpłynęli na ogromną, zieloną roztocz Euksynu. Jeszcze
parę dni żeglugi, a po prawej ręce ukazało się ujście szerokiej rzeki
Halysu, za nim drugie, węższe. Był to Term odont. Wpłynąwszy w jego
koryto, żeglarze ujrzeli przed sobą mury Temiskiry.
W rota były zamknięte, stała przed nimi Amazonka-strażniczka.
M iała na głowie hełm skórzany, krótki chiton, niewielką tarczę
w kształcie malejącego księżyca i dwusieczny topór. Zapytała przy186
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byłych, co ich tu wiedzie, Herakles przedstawił jej całą sprawę, dodając
że gotowi są wysłużyć żądany pas. A m azonka oddaliła się.
— Jestem gotów mierzyć się ze wszelką siłą, jak a się nadarzy —
rzekł Herakles po jej odejściu do Tezeusza — nie ulęknę się niczego;
ale na czary tego pasa skuteczne są tylko inne czary. Tymi rozpo
rządzasz ty, nie ja.
A m azonka wróciła z wiadomością, że królowa zaprasza H erak
lesa i jego dostojną drużynę na wesołą biesiadę.
— Pospólne weselisko — szepnął Herakles do swoich. — Trzy
majcie się kupy, chłopcy, inaczej zginęliśmy.
N a placu, przed zamkiem Hipolity, stały porozstawiane stoły.
N a czele jednego z nich siedziała królowa, na czele drugiego —
Antiope. Ujrzawszy Tezeusza, zbladła, a jem u tymczasem udało się
w zamieszaniu ogólnym szepnąć jej parę słów. Po skończonej uczcie
królowa zaprosiła Hellenów, aby pozostali w Temiskirze; wymówił
się wszakże Herakles, prosząc o pozwolenie pow rotu na noc na okręt,
aby złożyć dziękczynną ofiarę Posejdonowi za szczęśliwą przeprawę.
Wszyscy Helleni opuścili miasto, jeden tylko Tezeusz nie wiadomo
kiedy i gdzie się zapodział.
Zapadła noc ciemna i chłodna. Żołnierze sarkali, że Herakles
kazał im ją spędzać na okręcie. Przyszedł świt, a z nim razem zjawił
się i Tezeusz. W ręku trzymał czarodziejski pas. Ale w ślad za nim
zjawił się zbrojny zastęp Amazonek i wywiązała się zażarta walka.
Nacierające rycerki miały liczebnie dużą przewagę, z chwilą atoli,
gdy z rąk ich wymknął się czarodziejski dawca zwycięstw, moc ich
przestała być groźna dla Hellenów. Wiele ich padło, między innymi
sama królowa; niektóre dostały się do niewoli, w tej liczbie i A n
tiope — zbyteczne dodawać, że przyznano ją Tezeuszowi. K róle
stwo Amazonek trwało dalej w Temiskirze, ale skończyła się groź
ba jego rozrostu i podbojów.
Teraz przyszedł czas na porachunki z Laomedonem. Herakles
wręczył Eurysteuszowi cudowny pas Hipolity i zaczął zbierać drużynę,
aby ruszyć na Troję, ukarać wiarołomcę. Myśl jego najpierw skiero
wała się do człowieka, z którym szczególnie zaprzyjaźnił się na Argo —
do T e 1a m o n a. Był to król maleńkiej wysepki Salaminy, którą
z czasem historia okryć miała nieśmiertelną sławą. Leżała ona
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w zatoce, opodal Aten. W ładca jej niedawno poślubił prześliczną
Atenkę Eriboję; Herakles, przybywając na Salaminę, zastał młodą
parę królewską za stołem. Telamon podał przyjacielowi czarę z winem.
— Ulej na cześć ojca twego, Zeusa.
Herakles odsunął się o parę kroków i wzniósł oczy ku niebu.
Piękny był w tej chwili i groźny zarazem. Łeb lwa rzucał cień na jego
głowę, a skóra niedostępnego strzałom potw ora okalała jego potężne
barki.
— Ojcze mój, Zeusie, jeśli kiedy bądź skłaniałeś chętne ucho
moim modłom, proszę cię ninie, daj temu druhowi memu z Eriboją
dzielnego syna, tak niezłomnego, jak ten zwierz, którego skóra mnie
otula, jak to trofeum pierwszego mego czynu w twojej Nemei.
Ledwie zdążył wymówić te słowa, gdy z błękitnych wyżyn
wywinął się orzeł, zawisnął nad jego głową i znowu rozpłynął się
w lazurze.
— Będziesz miał syna — radośnie wykrzyknął Herakles do
gospodarza — a na cześć orła (aietos), który się nam pojawił, nazwiesz
go Ajasem — on będzie pierwszy w wojennej potrzebie i w niebez
pieczeństwie.
Zebrawszy drużynę, Herakles rzucił ją na Troję. Oblężenie
ciągnęło się długo, wreszcie jednak miasto zostało zdobyte; Laomedon
padł w boju, Herakles wszakże na tronie osadził syna zabitego —
P r i a m a. M iasta samego nie tknął, zdobycz tylko rozdzielił między
towarzyszy. Wzięta do niewoli Hezjone dostała się Telamonowi. Sam
dla siebie nie wziął zupełnie nic.
I znowu zwrócił żagiel ku domowi, ale Dejanira tym razem nie
powitała go z dawną radością. N a ręku tuliła już trzeciego syna.
— Gościem jesteś we własnych ścianach — mówiła doń z wy
rzutem. — Jak rolnik na daleko leżącej niwie, zjawiasz się raz w rok,
na żniwa i na obsiewki.
— Nie gniewaj się, miła moja — uspakajał ją mąż — wierzę, że
już niedaleki kres moich prac. Na razie jednak jeszcze z dniem każdym
należy się spodziewać nawiedzin Kopreusa.
I w rzeczy samej goniec nie kazał długo czekać na siebie.
— Nie dotknąłeś jeszcze zachodu, wielki mocarzu — rzekł do
Heraklesa. — K ról życzy sobie, abyś mu przywiódł s t a d o b y k ó w
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o purpurowej sierści, które wypasa G e r i o n na wyspie Erytei
(tj. Czerwonej), gdzie się słońce chowa.
Dejanira załamała dłonie:
— N a kraj świata on ciebie wysyła, na ziemie dotąd nie tknięte
stopą śmiertelną!
— Herakles nie powstydzi się, że jest pierwszym — odpowiedział
jej mąż i bezzwłocznie wyruszył w owe nieznane, niegościnne strony.
A więc tam, „gdzie się słońce chow a” . Istmos, Parnas, Etolia, to
były jeszcze znajome okolice. Dalej droga rzucała się w górę Achelou
ku burzliwej Dodonie, gdzie wokół wieszczego dębu Macierzy-Ziemi
skupili się Sellowie, prorocy Zeusowi. Od nich posłyszał, że dzień, „w
którym zakończą się prace H eraklesa” , już niezbyt daleki. I znów
przyszło nieskończone wędrowanie brzegiem morza, po zboczach
śnieżnych gór, a dalej błogosławioną równiną, przez którą toczyła
cichy nurt rzeka Eridanos. Rosną na brzegu rzeki tej topole, łzy z nich
padają w wodną toń i zaczynają złocić się bursztynem.
— Uśnij, Heraklesie, pod cieniem naszych listowi, opowiemy ci
baśń o tym, dlaczego łzy lejemy.
Jesteśmy siostry-Heliady, córy świetlistego boga, którego rydwan
bieży po sklepieniu błękitów. Ogniste jest serce niebieskiego powoźnika, ale choć przy wielu zatrzymało się istotach, nigdy nie miłowało
nikogo tak, jak cudnej Klimeny, co zostać miała m ałżonką króla
etiopskiego M eropa, władającego ziemią, gdzie słońce zachodzi. Ze
ślubów tych urodził się chłopczyk przedziwnej krasy, złotowłosy
F a e t o n . Kiedy wyrósł, nikt nie mógł spojrzeć na niego, aby go od
razu nie pokochać. Sama królowa miłości, Afrodyta, była bezsilna
wobec jego czaru. Wysłała sługę swego Hespera, gwiazdę wieczorną,
z nakazem: skoro będziesz zachodził, powiedz królowi M eropowi, że
kocham jego syna i pragnę, by został mym mężem. Rozradował się
M erops słowami bogini i polecił Faetonowi gotować się do wesela;
jednak skromny młodzian zatrwożył się:
„Jakże to ja, śmiertelny, mam być mężem bogini? Nie, ojcze,
zwolnij mnie, nie wróży dobrej doli małżonkom taka od siebie
dalekość” .
Obruszył się gniewem M erops i powtórzył wyraz swojej woli.
W tedy Faeton uciekł się do matki. Uśmiechnęła się do niego:
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„Nie lękaj się, synku, ojcem twoim nie jest śmiertelny, ale sam
Helios, przebiegacz niebieskiej kopuły” .
„Co powiadasz, mateńko! Nie mogę dać wiary” .
„Dasz wiarę. Kiedyś się rodził, przyobiecał spełnić jedno twoje
życzenie — jedno jedyne. Idź do niego, do jego szkarłatnego dworu,
tam gdzie jego iskrzący wóz pogrąża się w morskie fale, i powiedz
mu twoje życzenie. Kiedy spełni, poznasz, że jest twoim ojcem” .
I on przyszedł do naszego dworu, a my, Heliady, ujrzałyśmy
wtedy brata naszego po raz pierwszy i pokochałyśmy go od jednego
spojrzenia ponad wszystko w świecie. A on powiedział ojcu swoje
życzenie: — o biada! — wyroczne, bezrozumne:
„Jeżeli jestem synem twoim, pozwól mi, ażebym miasto ciebie
przez jeden tylko dzień poprowadził twoją dwukolnię” .
Na próżno ojciec usiłował odwieść go od tej myśli; nieszczęsny
młodzieniec uparł się przy swoim. Opatrzył więc go Helios na drogę
dobrymi radami, jakiego się należy trzymać szlaku, nam zaś, Heliadom, przykazał zaprzągnąć konie do świetlistego rydwanu. Począt
kowo zuch młodzian krzepko dzierżył wartkie rumaki, ale kiedy
czwarta część nieba została się już za nim i nadchodziło południe,
konie wspięły się nagle, rzuciły i poniosły koleśnię daleko poza
znaczony szlak. I nagle został wstrząśnięty odwieczny ład przyrody:
stajały śniegi na niebosięgnych turniach, stanęły w płomieniach drzewa
górskich kniej, otulony w fokowe skóry mieszkaniec dalekiej północy
poczuł w jednej chwili niezwykły skwar, a senne wody Syrtów
zaciągnęły się lodem. Jęknęła z wieszczych swych czeluści Ziemia-Macierz i Zeus dosłyszał jej żałosny głos. Ugodził piorunem syna
Słonecznego i cudny Faeton runął zwęglony w nurty Eridanu. A nam
dnia tego niemiłe się stały gościńce niebieskie — zamienione w topole
u brzegu samej rzeki, lejemy łzy w jej fale i łkamy pieśń żalu po zagasłej
krasie. Zaś łzy nasze, padając w wodę, stają się bursztynem, a pieśń
nasza, przenikając w dusze śmiertelnych, staje się baśnią.
Tak śpiewały Heliady Heraklesowi na brzegach cichego Eridanu.
Więc jemu, gdy ich słuchał, zdało się, że sam wstąpił w kraj baśni i że
tu wszystko będzie jakieś inne, zadziwiające.
Przywędrowawszy do źródeł Eridanu, ujrzał przed sobą dwa
górskie łańcuchy z prawej i z lewej strony. Świat zamknął się murem.
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O, gdyby tak można było przecisnąć się do morza! Powinno leżeć na
lewo, gdzie wrzyna się roztoka. O tak, ku morzu, w morze! Ale z m orza
wynurzył się olbrzym, pół człowiek, pół ryba.
— A dokądże to, zuchwalcze! Tu nie ma drogi dla śmiertelnej
stopy.
— Herakles nie wstydzi się być pierwszym! — krzyknął bohater
i rzucił się na olbrzyma, w którym poznał gniewnego Trytona, sługę
władcy morza. Tryton, pokonany, ustąpił.
— Idź, śmiertelniku, chełp się, żeś uczynił dostępnymi te nieujarzmione wody. Niedaleko droga cię zawiedzie.
Idzie Herakles morskim okrajem, idzie to równiną, to skroś przez
pagóry, idzie dzień i drugi, siła dni już idzie, a tu nie ma i nie ma
miejsca, gdzie słońce zachodzi. Aż nagle przed nim zamyka się
morze — wierch na prawo, wierch na lewo, a za ich przełęczą, jak na
urągowisko, słońce gdzieś zapada, w jakąś zagórską krainę. Ale
Herakles nie upada na duchu — baśń go oskrzydliła. Gdzieś tu musi
być klucz do tego zapartego na głucho morza, tylko gdzie go dybać?
Czy to może nie ten głaz? Czy nie tamten? Próbuje, podważa jeden
za drugim, aż tu nagle łoskot, płomień, grań między turniam i sypie
się, zapada — słup na prawo, słup na lewo, a między nimi morze
z hukiem wlewa się, pędzi gdzieś — w morze mórz. To ogrom! To
Ocean! I on to przebił ku niemu szlak! Tak, będą pamiętali potom 
kowie po ostatnie pokolenia „słupy H eraklesa” .
Tu Ocean, tu winno zachodzić Słońce. Ale gdzież Eryteja? Noc
zapadła, trzeba poddać się jej prawom. I znowu dzień — ranek,
południe, wieczór. Oto on, olbrzym płomienny, wyraźnie spuszcza
się na swoim iskrzącym rydwanie... Żar nie do zniesienia: a nuż
zechcesz w popiół zamienić mnie swoim ogniem? Strzeż się! Jam
syn Zeusa, a od moich grotów i bogowie tracą miłość nieśmiertel
ności!
Herakles napiął łuk, naciągnął strzałę maczaną w jadzie hydry,
wymierzył w boga — i nagle rześko stało się dokoła. Opuścił łuk.
I znowu spieka zaczęła się zmagać, krew zakipiała, ociężały skronie...
Znowu? Wiedz! Ze mną nie przelewki! — Podniósł łuk, żar opada.
Dość już tych faramuszek! Co? Jeszcześ nie ustąpił? Hola! Kiedy po
raz trzeci podniosę łuk, to nie po próżnicy! — Rażący blask zmusił
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go do zamknięcia oczu. Kiedy je otworzył, Helios, zszedłszy z koleśni,
stał koło niego.
— Chrobryś jest, synu Zeusa, i gotów jestem dopomóc ci.
Odgadłeś to miejsce, w którym „zachodzę” w Ocean, i widzisz, że
czeka już na mnie łódka-czara, aby mnie po opierścieniającej świat
rzece przewieźć na wschód, na miejsce mojego „wzejścia” . Eryteja jest
wyspą na środku Oceanu, siadaj ze mną, podwiozę cię.
Ogromna łódka-czara pomieściła i Heliosa z rydwanem, i H erak
lesa. W krótce z łona wód wynurzyła się wyspa szkarłatna. Herakles
wysiadł z czółna, podziękowawszy świetlistemu bogu za jego miłościwość... W rzeczy samej szkarłatna! Wszystko na niej jarzyło się od
czerwieni, czerwone skały, czerwone piaski, czerwone pnie drzew
pięknie przyodziane ciemną zielenią listowia. Dopóki złota łódź
migotała na falach oceanowych, Herakles przyglądał się cudom
ostrowu; skoro tylko znikła, owiła go pom roka, położył się na ziemi,
naciągnął na siebie lwie futro i zasnął.
Spał mocnym snem i rano obudziło go głuche, ochrypłe szczeka
nie. Otworzył oczy i przy świetle dziennym zobaczył nad sobą kudłaty
pysk ogromnego, czerwonego psa.
„Stróż stada” — przemknęła mu myśl przez głowę.
Myśl ta o mało nie była ostatnią w jego życiu. Pies, widząc, że
Herakles obudził się, rzucił się na niego, aby mu się wpić kłami
w gardło. N a szczęście wierna maczuga leżała tuż tuż, koło prawej
ręki: jedno potężne zamachnięcie się, a srogi piastun stada leżał na
ziemi z roztrzaskanym czerepem.
Herakles wstał; zanim jednak zdążył się rozejrzeć dokoła, już
nowy wróg, wielkolud, walił od skraju czerwonego lasu. Bohater
w jednej chwili poznał w nim pastucha; jego koszula, włosy i broda,
wszystko było jaskraw o czerwone. W ykrzykując jakieś niezrozumiałe
wyrazy, wymachiwał czekanem, a było nim całe wielkie drzewo.
Herakles pozwolił mu zbliżyć się; jednym uderzeniem maczugi wytrącił
wielkoludowi czekan, drugim położył go samego.
Teraz, pomyślał sobie, będzie można wziąć stado. Zwrócił kroki
ku skrajom lasu, kiedy nagle obok czerwonego stada zobaczył drugie,
kare, a strzegł go skotopas w czarnej koszuli, o czarnych włosach
i brodzie. Jak się następnie dowiedział od Heliosa, był to pastuch,
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wypasający trzody Hadesa, króla podziemnego państwa. N a widok
przybliżającego się Heraklesa zerwał się i z wielkim krzykiem pom knął
w las. W odpowiedzi doleciał potrójny, przeciągły ryk i zza drzew
wynurzył się nowy dziwotwór. Podobnego Herakles nigdy jeszcze nie
widział. Zrosły się w nim trzy ciała męskie, brzuch tylko był wspólny,
potwornie wielki, po prostu kadź winna na igrzyskach ludowych.
Z niego to wyrastały ku górze trzy tułowia, o sześciu rękach i z trzema
głowami, pod nim widniało sześć nóg. Szybko przebierając tymi
nogami, na wzór olbrzymiego owadu, potw ór sadził wprost na
Heraklesa.
On podniósł łuk — strzała ugodziła ze świstem G eriona (bo on
to był właśnie) w pierś przedniego ciała. Wówczas jedna z głów opadła
na ramię, dwie ręce zwisły bezwładnie, dwie nogi, nieruchome, poczęły
wlec się stopami po murawie. N a drugi strzał jednak nie było już
czasu, straszydło nacierało teraz z bliska, trzymając potężny kamień
w rękach środkowego ciała. Herakles ledwie zdążył podnieść maczugę
i opuścić ją ciężko na środkową głowę. W jednej chwili i ona opadła,
kamień wysunął się z zesztywniałej ręki i druga para nóg zwisła na
ziemię. Zostawało jeszcze trzecie ciało — bezbronne. Herakles sam
odrzucił na bok maczugę i zwarł się z nim piersią o pierś. Gerion
dwakroć przewyższał przeciwnika wzrostem, jednak ciążyły mu nie
mało dwa trupy, od których nie sposób się było uwolnić; chwila
jeszcze, a i on wyzionął ducha w żelaznym oplocie ram ion Heraklesa.
Czyn był dokonany, zostawało jeszcze uprowadzenie stada.
Czarny pastuch nie czynił wstrętów; w rękach czerwonego pastucha
Herakles znalazł piszczałkę, której znajome dźwięki snadnie zwabiły
trzodę na brzeg Oceanu. Kiedy wieczorną godziną Helios przepłynął
złotym czółnem-czarą koło brzegów szkarłatnej wyspy, Herakles ze
stadem wyczekiwał już na brzegu.
— I cóż, czy znowu podwieźć cię mam, synu Zeusowy? Tym
razem sprawa byłaby dla mnie niepomyślna wielce: musiałbym
zawrócić czółno, a co powiedzą bogowie, jeżeli słońce nie wzejdzie
w porę? Ha, zresztą niech mnie wyręczy twoja opiekunka Pallada.
Zgońże trzodę i siadaj sam!
Podwiózł go do dwu słupów, a stam tąd zaczęła się uciążliwa
droga powrotna. Raz po raz byk jakiś odbijał się od stada, często
13 — Starożytność bajeczni
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próbowali uprowadzić jakąś sztukę nieuczciwi ludzie. Italia zachowała
wspomnienie tego błądzenia, a ołtarz Heraklesa na Wołowym Rynku
w Rzymie aż w najpóźniejsze czasy opowiadał o nim narodom. Tak
więc i na zachodzie droga wszechświatowego pokojotwórcy znaczona
była czynami zgubnymi dla złych ludzi. Zobowiązania dopełnił, stado
było nietknięte kiedy po powrocie do Myken oddał je pasterzom
Eurysteusza.
— Oto powracam z państwa baśni — oznajmił wesoło żonie,
wstępując w swoje utulne, tirynskie domostwo.
— A ja wychodzę na twe spotkanie z baśnią — odpowiedziała
żona i pokazała mu zawiniętą w pieluszki jasnowłosą dziewczynkę —
pierwszą po trzech synach.
— O tak, to jest szczęście! — zawołał radośnie ojciec — i to imię
zostało dziewczynce na zawsze: „M akaria” .

PIEKŁO I RAJ

Szczęście jednak okazało się nie nazbyt długotrwałe: złowieszczy gość
znowu pojawił się w Tirynsie z jeszcze jednym poleceniem od króla
mykeńskiego. Tym razem na jego twarzy nie było zwykłego, szyder
czego uśmiechu.
N a jego widok Herakles porw ał się z ławy.
— Jak to? — krzyknął wielkim głosem. — Czyliż jest jeszcze na
ziemi miejsce nietknięte znojem i chwałą moich czynów?
— N a ziemi nie ma — ponuro odpowiedział K opreus — ale jest
pod ziemią i nad ziemią. Tym razem król Eurysteusz nakazał ci
dostawić sobie C e r b e r a , psa-strażnika czeluści piekielnej.
To mówiąc, wyszedł, nie czekając na dalsze pytania.
Wszyscy poczuli, jak strach mrozem idzie im po kościach. Spuścić
się żywcem w siedzibę umarłych! Czyż jest śmiertelny, który ważyłby
się na podobne szaleństwo?
— Jednego takiego znałem — przemówił Herakles.
— A ja drugiego — cicho i chmurnie dorzucił Jolaos. — Kogóż
masz na myśli?
— O r f e u s z a , towarzysza mojego z wyprawy argonauckiej.
Miał on żonę Eurydykę. W dzień wesela ukąsił ją wąż i musiała
przedwcześnie podążyć śladem Hermesa, przewodnika dusz, do kró
lestwa podziemnego. Orfeusz nie mógł przeboleć jej straty, z cudowną
kitarą w ręku pośpieszył za nią. Swoją niebiańską grą zaczarował
Cerbera, zaczarował wszystkie duchy piekielne, zaczarował nawet
władców podziemnego świata, Hadesa i Persefonę; pozwolili mu
przeto wyprowadzić z powrotem małżonkę, ale pod tym warunkiem,
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że nie obejrzy się na nią, dopóki nie staną na powierzchni ziemi.
Płonący miłosną tęsknotą obrócił się — i tym razem utracił ukochaną
na wieki. N a pociechę śmiertelnym, mając w pamięci to, co widział
w królestwie podziemnym, ustanowił swoje misteria orfickie, których
treścią jest miłość dająca zjednoczenie. Przedkładał i mnie, abym
przyłączył się do grona wtajemniczonych, ale ja, buńczuczny pierwszą
młodością moją, nie skłoniłem się ku jego radzie. Dzisiaj już nie pora.
Kiedy byłem w Tracji, mówili mi ludzie, że Orfeusz zginął w tajemniczy
sposób na górze Pangajon rozszarpany przez bachantki.
Zamyślił się na chwilę i ciągnął dalej:
— Prawda, mogę przystąpić do tajnie eleuzyńskich i uczynię to.
Zaraz jutro wyruszam do Aten. Liczę w tej sprawie na pomoc
Tezeusza, towarzysza naszej wyprawy przeciw Amazonkom.
— I ja bym ci doradził tę drogę — wtrącił się Jolaos — wszelako
Tezeusza w Atenach już nie zastaniesz. Podczas twej nieobecności
zaprzyjaźnił się z Pejritoosem tessalskim, synem owego Iksiona, który
w obłędnej pysze poważył się porwać Herę od olimpijskiej biesiady.
Opętany tym samym ojcowskim szaleństwem, Pejritoos zamarzył
o uprowadzeniu Persefony z królestwa podziemi. Namówił przyjaciela
swego Tezeusza, aby go wspomagał w tym świętokradzkim zamierze
niu. Spuścili się do piekieł i dotąd nie powrócili jeszcze.
— Gdybym wiedział o tym wcześniej, nie czekałbym na rozkaz
Eurysteusza. Tezeusz jest moim przyjacielem i nie mogę go opuścić
w potrzebie. A zatem jutro do Aten, a potem dalej.
Dejanira przepłakała calutką noc, rano jednak stanęła przed
mężem z rozpogodzonym obliczem. Nie uspokoiła się w sercu, o nie!
ale nie chciała łzami i jękiem czynić jeszcze cięższą i tak ciężkiej drogi
bohatera; przeczuwała jednak, że nie zobaczy go więcej na ziemi.
Pożegnali się.
W Eleuzynie przyjęto Heraklesa z honorami. Dopuszczony
do tajnie, dziarsko pod tarczą błogosławieństwa bożego ruszył
na swoją wyprawę. Miał on zamiar zstąpić do piekieł w Tajnaron,
na najbardziej na południe wysuniętym przylądku Peloponezu. D o
wlókł się do niego po całodniowej, ciężkiej przeprawie, a że wieczór
już zapadł, legł na spoczynek, odkładając zejście do następnego
rana. Zasypiając, rozmyślał ze zdziwieniem, dlaczego dzisiejsza droga
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tak go wyczerpała. Prawda, dobiegł już piątego krzyżyka, ale do
tej pory nigdy nie był zauważył ubytku sił. Czyżby i dla niego
nadchodził już czas więdnienia? Zasnął snem sprawiedliwych, a przez
cały ciąg nocy kołowały mu przed oczyma duszy obrazy minionego
życia; rzekłbyś, że tajnaryjska pieczara wysyła ku niemu widma
zabitych potworów i bezbożników, od lwa nemejskiego do G eriona
i rozbójników na italskich drogach. A potem zjawił się nowy
obraz; nikły, ale — dziwna rzecz — silny przez własną nikłość.
Była to kobieta w latach najpóźniejszej starości, starości beznadziejnej
i odpychającej. Prawie wszystkie włosy powypadały jej na głowie,
tylko gdzieś na ciemieniu chwiał się bezradnie cieniutki siwy w ar
koczyk. Tysiąc zmarszczek okalało zapadnięte, wygasłe oczy, usta
rysowały się siwą linią pomiędzy ściśniętymi przez brak zębów
żuchwami. Niezdolna chodzić, czołgała się na czworakach. Podpełznąwszy do śpiącego Heraklesa, objęła go chudymi rękami, z k tó 
rych zamiast mięśni zwieszały się puste woreczki skóry. Zdawałoby
się, że dziecko może strącić ten bezsilny uścisk; jednak Herakles,
pogrążony w niemocy snu, nie był w stanie ruszyć palcem ani
kiwnąć głową. Oplótłszy nogi jego rękami, wiedźma pełzała coraz
wyżej i wyżej po jego ciele i już zbliżała usta ku jego twarzy,
już, już miała mu wionąć między wargi trucizną swego oddechu...
Nagle rozległ się nad nim głos: „Heraklesie! Zbudź się!” D rgnął
od stóp do głów, niedbałym machnięciem lewej ręki strącił z siebie
obmierzłą zmorę i zerwał się na równe nogi. N a widok tego.
kto stał przed nim, modlitewnym ruchem podniósł praw ą rękę.
— Raduj się, błogosławiony Hermesie!
— I ty się raduj, synu Zeusowy! Pomyślnie strząsnąłeś S t a r o ś ć ,
ale zdobycie młodości masz jeszcze przed tobą. Tymczasem przysyła
mnie tutaj królowa zaświata, w której misteriach byłeś uczestnikiem
w Eleuzynie, abym był ci przewodnikiem po jej włościach. Idziemy.
Wstąpili w pieczarę. Oczekiwały ich tam dusze, bezcielesne widma
ludzkie. Hermes, dotykając każdej złotym swym posochem, orzekał,
do której z trzech rzesz należy jej przystać. N a prawo ustawił
wtajemniczonych i takich, co wedle praw Demetry przepędzili życie,
pośrodku — tłum powszednich dusz, które nie zaznaczyły się ani
prawością, ani nieprawością, na lewo — niepoprawnych grzeszników.
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Ująwszy dłoń Heraklesa, zaczął się z nim pogrążać w białawy półmrok
pieczary. Niebawem sklepienia jej podniosły się i rozszerzyły, po
prawej stronie wyrosły wysokie wapienne skały, których podnóża
obmywała senna, pokryta bladymi porostam i woda.
— To Leukada, Biała Skała — objaśnił Hermes — a u stóp jej
cicha Leta. Tu niewtajemniczeni zatracają pamięć swego ziemskiego
życia. Leukada je wysysa, a łyk z wody Lety je zatapia.
Rzeczywiście Herakles, przechodząc mimo Leukady, poczuł
jakieś tajemnicze przyciąganie myśli w jej stronę, ale tylko środkowa
rzesza, zapiwszy to ciążenie usypiającą wodą Lety, doznawała osta
tecznego zapomnienia o wszystkim. Ustały jęki i wzdychania, w nie
mym zobojętnieniu odbywała odtąd swoją drogę.
Rzeka zapomnienia wpadała w inną, mętną i bagnistą — Ache
ron, jak objaśnił Hermes Heraklesa. Acheron rozlewał się szeroko,
tworząc Jezioro Acherońskie, które zagrodziło drogę rzeszom dusz.
Ale u brzegu kołysała się obszerna łódka i przewoźnik z wiosłem
w ręku stał w oczekiwaniu przybyłych.
— Witaj, Charonie! — zawołał Hermes.
Wszystkie dusze powtórzyły jego przywitanie.
Charon milcząc wskazał każdej miejsce w łódce. Spostrzegłszy
Heraklesa, zwrócił pytająco spojrzenie ku Hermesowi.
— Z woli królowej — odparł mu bóg.
C haron kiwnął głową; Herakles wszedł na łódkę i odbił od brzegu.
Cicho szemrała woda pod lekkim muskaniem wiosła i lekkim ruchem
tramu; łódka raczej ślizgała się, niż płynęła, i trudno było określić,
czy posuwa się szybko, czy powoli. W krótce dotarli do przeciwległego
brzegu. Herakles zobaczył gaj wierzb i czarnych topoli, po którym
unosiły się, trwożnie fruwając tam i sam, widma ludzkie; wiele z nich
z ziejącymi ranami w piersi.
— Cienie nie pochowanych — odezwał się Hermes. — Przyjrzyj
się, może znasz którego z nich?
Herakles począł im się przypatrywać.
— Bogi! — krzyknął nagle. — Czy nie Tydeusa widzę, młodszego
brata mojej Dejaniry? A tamten, czy nie Kapaneus? I ty tutaj,
Hippomedonie? Ty, Partenopaju, śmiały synu Atalanty? Skądżeście się
tu wzięli?
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— Dodaj Polinejka, syna Edypa — powiedział Tydeus. — Po
szliśmy w siedmiu w bój na Teby, padliśmy w walce, a zwycięski król
tebański nie dozwolił nas pochować. Kiedy staniesz znowu na ziemi,
nie zaniedbaj przypomnieć mu wszechhelleńskiego prawa.
Herakles obiecał, iż to uczyni i podążył dalej. Za gajem wznosiła
się ogrom na czarna ściana; droga dusz wiodła ku szerokiej, miedzianej
bramie. Oba jej skrzydła były otwarte i od wewnętrznej strony
Herakles zobaczył uderzających rozmiarów psią budę, a przed nią
olbrzymiego psa, trzygłowego stróża czeluści piekielnej. Hermesa
powitał jako domownika, a nawet liznął mu nogę jednym z trzech
jęzorów. I wobec Heraklesa przyjął przyjazną postawę, opuścił
wszystkie sześcioro uszu i machnął ogonem.
— Jeszcze nie poczuł w tobie wroga — rzekł Hermes. — Zresztą
tę samą dobroduszność okazuje wszystkim, którzy wkraczają w tu
właśnie zaczynające się królestwo Hadesa. Za to dla tych, co próbują
uchodzić, zły jest i okrutny, srogo na nich szczeka i stara się zatopić
w łydki zęby swoich trzech paszczęk. Swój bohaterski czyn odłożysz,
rozumie się, do drogi powrotnej; mógłbym już teraz dać ci pozwolenie
Hadesa i Persefony, ale ty, na pewno, wolisz ich sam zobaczyć.
— I nie tylko ich — dorzucił Herakles.
Poza bram ą rozciągała się niezmierzona łąka, porosła bladą,
podobną do łoziny rośliną — asfodelem, jak ją nazywano na ziemi.
Tu było główne zgromadzenie dusz, tutaj spotykały się, tu rozmawiały
ze sobą, cicho, beznamiętnie, niby jakimś świergotem ptasząt albo
ćwierkaniem świerszczy. Ani radości, ani bólu nie było widać na ich
twarzach, ale także ani śladu nudy. Czytało się na nich nieobecność
jakiego bądź poruszającego duszę uczucia. Herakles dojrzał tu wielu
znajomych, jego za to nie poznał nikt. Po chwili dał się słyszeć lekki
tętent; Herakles zdumiony obrócił się w stronę, skąd dobiegał — czyliż
tu są i jeźdźcy? Nie, to był centaur Chiron. Herakles wyciągnął ku
niemu rękę, on jednak spojrzał obojętnie i pom knął dalej.
— Smutno mi — rzekł Herakles — że mnie z nich nikt nie
poznaje. Czemu to tak?
— Łyk ciepłej krwi powraca im pamięć — odpowiedział H er
mes. — Gdyby choć jeden z nich był ci potrzebny, przyprowadzilibyś
my tutaj czarną owcę i zarżnęlibyśmy ją w taki sposób, żeby krew
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ściekła w umyślnie przygotowaną jamę; dusze zleciałyby się wtedy na
zapach krwi. Co zaś do Chirona, to możesz uprosić Persefonę, aby
przyjęła go do orszaku błogosławieńców swojego raju. Nie był co
prawda wtajemniczony, ale zacnym życiem zasłużył na tę nagrodę,
a twoja prośba może zastąpić wtajemniczenie.
Herakles postanowił sobie w duchu, że niewątpliwie to uczyni
i zamyślił się nad drogami sprawiedliwości zagrobowej: o wtajem
niczeniu i zasłudze, o skuteczności prośby, opieki, miłości. Za asfodelową łąką wznosił się dworzec, widocznie siedziba władców
podziemnego królestwa. Ale Hermes zaprowadził swego gościa dalej,
ku rzece, która z gniewem toczyła czarne fale w spadzistym korycie.
W pewnym miejscu urywało się ono nagle w przepaść, z daleka słychać
już było huk ciężko walących się wód.
— To Styks — mówił Hermes — trzecia rzeka piekieł, woda
strasznej przysięgi dla bogów. Dlaczego jest taka, zrozumiesz, skoro
zobaczysz miejsce, gdzie wpada.
Zaprowadził go dalej, aż doszli do skraju przepaści. Urwisko
było tak straszne, że nawet kozica nie odważyłaby się go przebiec,
ale Hermes uniósł Heraklesa i szybując z nim razem w pustce, lekkimi
kołami spuścił się na dno otchłani. Zagasł tu już ostatni ślad dziennego
półświatła, dookoła czerniała głęboka noc. Za to w dali ukazał się
inny, czerwony poblask.
— Gdzie jesteśmy? — zapytał Herakles.
— W sednie Hadesowego królestwa — odrzekł mu Hermes —
otchłani grzechów i mąk. Rzeka płomieni, do której dochodzimy
w czerwonym łożysku, to Perifłegeton; tam ta, od której przez mgły
wieje lodem, to Kokytos. W Periflegetonie cierpią męki cielesne
grzesznicy zezwierzęciali, którzy zagłuszyli w sobie duszę występkami;
w Kokycie doświadczają mąk duchowych ci, co zatruli duszę żywotem
niesprawiedliwym.
— Czy wieczne są te męki? — zapytał Herakles, czując, że drży.
— Nie dla wszystkich. Ci, którzy zmazali się ciężkim przestęp
stwem, a jednak nie do cna jeszcze zabili w sobie duszę, otrzymują
zezwolenie raz do roku popłynąć Styksem na Jezioro Acheronu. Tutaj
spotykają się z nimi ci, przeciw którym oni zawinili. Przed spotkaniem
piją nieco krwi, aby odzyskać utraconą pamięć. Trzeba teraz winnym
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ich przebłagiwać. Jeżeli wyproszą odpuszczenie, idą z nimi razem,
zażywszy Lety, na asfodelowe błonie. Gdy nie zostało im darowane,
wracają na to miejsce, na nowy rok kaźni.
I znowu zadumał się Herakles nad zbawczą siłą prośby i miłości.
Posuwali się z wolna, niżej coraz a niżej, ku coraz nowym miejscom
katuszy. Wielu tam znalazł znajomych swoich z ziemi i jego poznał
niejeden — ci bowiem nie pili z Rzeki Zapomnienia. N a samym dnie
był lejek, spuścili się weń i znowu pogrążyli w królestwo czarnej nocy.
Nagle Herakles poczuł, że chociaż nie zmienili kierunku, jednak już
nie spuszczają się, lecz podnoszą i to bystro. W rażenie pochodziło
stąd, że Hermes podpierał go swoim krzepkim ramieniem.
Z daleka zamajaczyło coś jakby światło — nie zwykła czerwień,
ale raczej dzienne rozwidnienie; im bliżej, im bardziej pięli się
w górę, tym stawało się wyraźniejsze, chociaż chwilami przeplatało
się z mrokiem. Wreszcie, przewędrowawszy widocznie długie dni
i noce, wydobyli się na powierzchnię, taką samą jak nasza, otw artą
przestrzeń świata, z takim samym jak u nas słońcem nad głowami.
A jednak to nie była nasza ziemia; inne drzewa, inne trawy, i ptaki
inaczej śpiewają, i kwiaty nie tak jakoś pachną. A przecież wszystko
zanosi się od śpiewu, wszystko wonieje, wszędzie rozlane jest bło
gosławieństwo.
Herakles znał już wybrańców Demetry i Kory, zwiewne cienie,
które przepływają bezszelestnym lotem pod koronam i zielonych
drzew, rozkoszując się korowodam i dziewic, upajając się pieśnią
natchnionych śpiewaków. Oto mija liczniejszy nad inny orszak:
Orfeusz śpiewa mu o Eurydyce, o swoim kochaniu, które pokonało
śmierć. Lecz Hermes nie pozwala podsunąć się:
— Z daleka patrz! Z daleka uważaj! Nie dla ciebie to ubłogosławienie, ciebie czeka inne, jeżeli nie padniesz śród drogi...
Czy Hermes to mówi? Nie, on sam to czuje. Z daleka! Z daleka!
K to jest ów dostojny starzec z białą brodą, który mu ręką daje znak
przyjaznego pozdrowienia? Toś ty, Amfitrionie? Ale któż to jest przy
nim owa młoda, przecudna kobieta, w białej odzieży, która szuka go
tkliwym spojrzeniem ślicznych, smutnych oczu? Ona? Czyż to być
może! „Dejaniro... tyś tutaj?”
Hermes stoi tuż obok niego, nie trzyma go za rękę.
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„Z daleka! Z daleka!”
Czy Hermes to szepnął, czy on sam sobie w myśli? Okropne
doświadczenie! Ale powinność zwycięża. Idą w dalszą drogę. Znowu
błonia i błonia, znowu rzesze błogosławieńców. Oto słońce zapada,
noc dookoła, nieprzebyta noc.
Straszna była pokusa, lecz niemniej straszna jest siła, która
wypełnia mu duszę.
— Słuchaj — mówi do Hermesa. —W Eleuzynie rozum mój
przejrzał. Znam wolę mego ojca — wolę, której nikomu nie może
powierzyć, nawet tobie, nawet swojej pierworodnej córze, Palladzie,
mojej opiekunce — i siostrze. Ja znam tę wolę: jest nią — wiedz —
pojednanie. Zbliża się wielki, rozstrzygający bój, ale my w tym
boju nie możemy zwyciężyć, dopóki w Tartarze cierpią męki Ty
tani, dopóki ich jęki padają jak głazy na pierś Ziemi-Macierzy.
Widzisz sam, zmogłem wszystko co ziemskie i nieziemska siła
wlała się we mnie. Pragnę zstąpić do Tytanów, pragnę być dla
nich zwiastunem pojednania i wolności. Czy możesz zawieść mnie
ku nim?
— Mogę doprowadzić cię do wrót Tartaru, ale tam siła moja
się kończy.
— Tam za to zaczyna się moja! — wykrzyknął w natchnieniu
Herakles. — Chodź mój bracie. Spełnimy wolę — lubo nie ujawnio
ną — naszego rodzica!
Hermes objął go wpół ramieniem i poczęli wzbijać się, czy
spuszczać — tego nie był on w mocy rozpoznać. Długo trwał lot po
bezgwiezdnym przestworzu, wreszcie dobili do dolnych dziedzin
stworzenia. Jeszcze czarniejsza od czarnej czeluści zaczerniała przed
nimi czarna ściana. Gniewnym płomieniem gorzała w niej miedziana
brama, a przed nią, rozłożywszy się na szerokim przedpolu czarnej
twierdzy, spali sturęczni olbrzymi, Stróże tej światowej ciemnicy.
Poczuwszy nadchodzących, zerwali się groźnie na nogi i zamachali
trzema setkami rąk.
— Z drogi, Kottosie, Briareusie, Gyesie! Widzicie, znam was.
Ja, jako syn Zeusa, w imię jego rozkazuję wam odstąpić!
Zjeżony m ur rąk opadł, potworne ciała przypadły do ziemi, nic
już nie przyćmiewało blasku miedzianej bramy.
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— Dźwierze T artaru, dziedziny przedodwiecznego strachu, niewysłowiona zgrozo odchodzących czasów! Imieniem Zeusa, którego
wolę wypełniam, ja, syn jego, nakazuję wam — rozstąpcie się!
Zgarnął całą swoją moc, podniósł w górę maczugę i uderzył nią
w oba skrzydła pałających wrót; zatrzęsły się podwoje, jednak bram a
wytrzymała napór. Zamierzył się po raz wtóry — grzmot jęknął skroś
całej ciemnicy eteru i obił się o rozbłysłą gdzieś wysoko w błękitnej
topieli ziemię, jednak bram a jak dawniej stała niezachwiana. Wszyst
kie moce życia swego wlał w mięśnie i po raz trzeci uderzył w dźwierze;
rozległ się szczęk zdruzgotanych zawiasów i wrotnie rozsunęły się.
Herakles zajrzał do środka; ale to, co zobaczył, to były raczej burzowe
chmury w postaci olbrzymich cielsk: spojrzenia jak błyskawice, głosy
jak pioruny.
— Wolni jesteście, Tytani — krzyknął całą piersią. — N a skale
K aukazu znajdziecie brata waszego, śpieszcie mu zwiastować, że i dla
niego chwila swobody nadchodzi. Czekajcie wybawcy pod skałą
Kaukazu!
Chwycił rękę Hermesa i nie wypuścił jej, dopóki nie stanęli przed
dworcem Hadesa.
— Teraz nie ty u mnie, lecz ja u ciebie szukać będę pomocy —
odezwał się doń Hermes. — Przerosłeś mnie.
— Jeszcze jestem człowiekiem — odparł Herakles — i nawet
czyn, dla którego mnie tu zesłano, dotąd nie jest spełniony... Ale co
tu widzę?
N a skale przed dworcem siedziało dwu mężów w sile wieku
i wiodło ze sobą przyjacielską gawędę. Jeden był na oko wolny, drugi
za to przykuty do swego miejsca miedzianymi kajdanami. Herakles
podszedł ku nim.
— Tezeusz! — krzyknął osłupiały.
— Tak, Tezeusz — powtórzył posępnie nie przykuty — twój
towarzysz wyprawy do Temiskiry.
— I — wierzę — wszystkich innych wypraw, które jeszcze
przedsięwezmę — podchwycił żywo bohater i uścisnął mu rękę. —
Bądź pewny, że nie zostawię ciebie tutaj. Jesteś, jak widzę, wolny,
a stróż piekielny nie zatrzyma nas, on nawet sam pójdzie z nami.
— Nie, Heraklesie, mylisz się: ja także jestem przykuty.
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— Jak to przykuty? Nie widzę na tobie łańcuchów.
— Przykuty jestem niewidzialnymi łańcuchami honoru — cicho
odpowiedział Tezeusz, wskazując na towarzysza.
— Pejritoos, wszak dobrze odgadłem? Ja i jego oswobodzę.
Strzaskałem przed chwilą zawory potężniejsze nad jego okowy.
Tak mówiąc, pochwycił łańcuch Pejritoosa i targnął nim z całej
siły; ziemia się zatrzęsła pod jego nogami i głuchy jęk rozległ
się nad nią.
— Nie, Heraklesie — smutnym głosem przemówił więzień — wo
bec okowów karzącej Prawdy i twoja siła jest krucha. Odejdźcie,
przyjaciele, i zostawcie nieszczęsnego syna Iksiona pod klątwą czynu
jego ojca.
— Nie będzie tak, jak mówisz. Tezeusz ma słuszność — poprzez
cześć żadna droga nie prowadzi. Ale ścieżka siły nie jest jedyną, istnieje
i druga — ścieżka łaski. Poczekajcie tu na mnie, idę na rozmowy
z władcami tego zamczyska.
W towarzystwie Hermesa wstąpił w progi dworca. Hades i Per
sefona przyjęli go godnie.
— H uk rozbitej bramy T artaru doszedł aż do naszych uszu —
mówił mu Hades. — D opóki bawisz tutaj, tron należy się nie mnie,
lecz tobie.
— Nie — zaprzeczył Herakles — jestem człowiekiem i nie
wywyższam się nad ludzką dolę. W rota T artaru rozstąpiły się nie
przed moją siłą, ale przed wolą mojego rodzica. Atoli, jeżeli raczycie
okazać mi łaskę, trzy do was zaniosę prośby.
Wyłożył je. Pierwsza była o Cerbera, druga o Chirona, trzecia
o Pejritoosa. N a dwie pierwsze Persefona natychm iast wyraziła zgodę,
trzecią zdała na sąd małżonka.
— Ciężko on zawinił — oświadczył Hades — ale twoje wzniosłe
życie równoważy i jego występek, i grzech wszystkich, za którymi się
ujmiesz.
Po tych miłościwych słowach Herakles z Hermesem opuścili
dworzec.
— Żegnaj mi, bracie — rzekł Hermes do towarzysza — już ci się
nie przydam więcej. Chiron za to potrzebuje przewodnika, który by go
zaprowadził między rzesze zbawionych. Ale zobaczymy się niezadługo.
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Z tymi słowy utonął w cieniach asfodelowego błonia.
Herakles znowu podszedł ku skale obu przyjaciół, znowu targnął
okowy Pejritoosa, które jak słomka zerwały się w jego ręku. W racając
znaną już drogą, doszli do bram y w Hadesowych m urach. Cerber,
jak pierwej, leżał przed swą budą, jednak, ujrzawszy nadchodzących
ludzi, skoczył na równe nogi i groźnie zawarczał.
— Wy będziecie tylko widzami — powiedział Herakles przyja
ciołom. — M a wprawdzie trzy łby, jednakże powinien uchodzić za
jedną istotę.
To mówiąc, zbliżył się do Cerbera i podsuwając mu lewą rękę,
osłoniętą skórą lwa nemejskiego, praw ą jął szukać miejsca, w którym
zrastały się wszystkie trzy szyje. Pies wszystkimi zębami wszystkich
paszcz wpił się w podstaw ioną rękę, lecz zęby jego nieporadnie ślizgały
się po gładkiej i twardej jak spiż lwiej skórze. Rozjuszony niepowo
dzeniem, coraz napastliwiej rzucał się na niedostępne atakom ramię,
a tymczasem Herakles, wymacawszy niebezpieczne miejsce, z całych
sił ścisnął go potężną prawicą. Cerber wypuścił zdobycz, zatoczył się
i przysiadł. Herakles zarzucił mu na szyję łańcuch Pejritoosa
i pies-dziwotwór posłusznie ruszył ich śladem. Wkroczywszy do
topolowego gaju, spotkał się z Tydeusem i z innymi wojownikami,
którzy padli pod muram i Teb i po raz wtóry zapewnił ich, że spełni
obietnicę. Doszli następnie do Acheronckiego Jeziora. Przeraził się
Charon, widząc Heraklesa w tak niesamowitym towarzystwie, bez
słówka sprzeciwu przewiózł ich wszystkich na drugi brzeg; tu jednakże
zmylili drogę. Ta, w którą się puścili, doprowadziła ich nie do
Tajnaronu, ale, po długim krążeniu, do jakiejś nieznanej im miejs
cowości. Dopytali się wreszcie, że są w H e r m i o n i e , w gaju
bogini-Ziemi.
— Tym lepiej — rozstrzygnął Tezeusz. — Niedaleko stąd do
Trojdzeny, gdziem się urodził — tam najłatwiej zasięgnę języka, jak
się ułożyły sprawy w Atenach podczas mojej nieobecności.
— I dla mnie to lepiej — potwierdził Herakles — stąd i do Myken
niedługa droga.
Ale nawet nie potrzebował ruszyć się z miejsca. Wieść o Cerberze
lotem ptaka przeleciała do Myken, a stam tąd na skrzydłach wiatru
zjawił się Kopreus z rozkazem od króla, aby pod żadnym pozorem
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nie sprowadzać do Myken strasznego zwierza, tylko niezwłocznie
puścić go z powrotem.
Roześmiał się Herakles, zdjął Cerberowi łańcuch z szyi:
— Idź, mój dostojny — rzekł do niego — czekaj na bohaterskiego
króla przed twoją budą!
Cerber czmychnął w jednej chwili i znikł w ciemnościach pieczary.
Herakles udał się wprost do Tirynsu. Tam dowiedział się, że jego
nieobecność trwała trzy lata i że jeszcze przed końcem pierwszego
roku Eurysteusz zaczął rozsiewać na prawo i lewo plotki o jego
śmierci. „Nie wraca się z kraju H adesa.” Usłyszał dalej, że jego
rodzina z wiernym Jolajem, bojąc się prześladowań ze strony króla,
przeniosła się do tessalskiej Trachiny nad Termopilami, pod opiekę
jego przyjaciela, króla trachińskiego Keika, i że Dejanira tam umarła,
rażona niewidzialną strzałą Artemidy. N atom iast Alkmena, Jolaos
i dzieci żyją i są w dobrym zdrowiu.
Dowiedziawszy się o tym wszystkim, sam wybierał się do
Trachiny; ale w wigilię dnia naznaczonego, w Tirynsie znowu zjawił
się Kopreus. A niósł nowy rozkaz Eurysteusza.
— W o g r o d z i e H e s p e r y d — oznajmił — rośnie cudowna
j a b ł o ń , obwieszona młodzącymi jabłkami. D ar to Ziemi-Macierzy
dla Hery, w dzień jej zaślubin z Zeusem. Strzeże jej stugłowy smok,
Ladon. Eurysteusz żąda, abyś pokonał smoka i zerwał trzy jabłka.
Herakles ze zdziwieniem popatrzył na gońca.
— Powtórz rozkaz — polecił mu.
Kopreus powtórzył rozkaz poprzednimi słowami.
— ,,... i zerwał trzy jabłka” — dokończył za nim Herakles. — I nic
więcej?
— Nie.
— Czy nie powiedział: zerwał i przyniósł mu?
— Nie, ale to, jak sądzę, rozumie się samo przez się.
— Obowiązkiem gońca — sucho oświadczył Herakles — jest
donosić rozkazy, ale nie tłumaczyć je. Powiedz twemu panu, że
wykonam dokładnie jego polecenie.
„K ról Eurysteusz — myślał Herakles po oddaleniu się gońca —
bezmyślnie mamrocze niezrozumiałe dla siebie samego słowa; widzę
jednak, że moja niebieska przeciwniczka odwróciła się od niego, a swój
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gniew na mnie — przetopiła na łaskawość. Każe mi zerwać młodzące
jabłka z drzewa, które były jej ślubnym podarunkiem od Macierzy-Ziemi. Błogosławiona bądź, królowo Olimpu! Herakles, „przez
Herę wysławiony” i ją wysławiać będzie po kres wieków... Matko
moja, dzieciny, przyjacielu, nie ujrzycie mnie już więcej w mojej
ludzkiej postaci. Zmogłem w sobie wszystko, co ziemskie; z daleka
błogosławi was Herakles... z daleka, z daleka...”
Z Tirynsu przez Istmos podążył przede wszystkim do Teb. Pod
miastem rozłożyło się wojsko ateńskie, domagające się pogrzebu dla
poległych wodzów argejskich. Król Kreon, rozdrażniony samozwań
czym wmieszaniem się w sprawę, zaciął się; jednak Herakles wymógł
na nim spełnienie wszechhelleńskiego prawa. Dążąc dalej, znaną już
sobie po części drogą, minął Italię, minął Libię, aż dotarł na koniec
do wysokiej góry. Widzi, na szczycie stoi wielkolud; sklepienie
niebieskie opada na jego barki. Wiedział już, że jest to Atlas, brat
Prometeusza; od niego dowie się, gdzie szukać ogrodu Hesperyd. Atlas
nie od razu spełnił jego prośbę:
— Potrzymaj za mnie sklep niebieski, a ja ci przyniosę jabłka.
Jednak Herakles przejrzał jego chytrość: przepadnie i zostawi
mnie tu po wsze czasy.
— Nie mogę — odpowiedział krótko — kazano mi samemu
i smoka położyć, i jabłka pozrywać. Poucz mnie, a ja w zamian powiem
ci radosną nowinę.
Atlas powiedział mu wszystko, co trzeba, o drodze i o ogrodzie.
— A teraz nowina — przypomniał.
— Bliski jest czas wielkiej bitwy, a po niej wielkiego pojedna
nia — odpowiedział Herakles. — Inne prawa nastaną dla wszechstworzenia i ty będziesz wyzwolony z twojego wielowiekowego
jarzma.
Poza górą Atlasa wychyliła się inna; na jej to szczycie rozciągał się
ogród Hesperyd. Już z daleka oczarował Heraklesa cudny śpiew
czterech dziewiczych głosów; domyślił się, że to były cztery nimfy
Hesperydy. Gdy podszedł bliżej, zobaczył je, zobaczył także stojącą
pośrodku jabłoń o złotych jabłkach w ciemnozielonym listowiu, ale
zobaczył także uwijającego się dokoła jabłoni smoka: wyglądał jak
drugie takie same drzewo, z tyloma głowami, ile na tamtym było
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jabłek. Śpiew urwał się w jednej chwili, nimfy trwożliwie przypadły
pod cień jabłoni, a smok przysłonił je częścią swoich głów.
— K to jesteś, cudzoziemcze? Po co przybywasz zakłócać nam
spokój? Tu nie miejsce dla człowieczej stopy, tu jedne tylko Plejady
przy latają, córy Atlasa, aby zaczerpnąć ambrozji dla boskiego stołu.
— Przysyła mnie Hera, wasza władczyni. M am nakazane poko
nać smoka i zerwać trzy jabłka.
— Nie możesz pokonać węża: jest nieśmiertelny.
— I Chiron był nieśmiertelny — rzekł — a jednak grot wypusz
czony z tego łuku zmusił go, by zamienił na piekło radosne światło
dzienne. To samo będzie i z waszym smokiem.
To mówiąc, dobył z kołczana strzałę zatrutą jadem hydry. Nimfy
podniosły krzyk.
— Nie kaź strachem śmierci naszej błogosławionej siedziby. My
same pieśnią uśpimy smoka.
I zaśpiewały pieśń tak cudną, jakiej Herakles nigdy jeszcze nie
słyszał. Zamilkł wiatr, szumiący w liściach jabłoni, zamilkł strumyczek,
szemrzący u jej stóp. Głowy smoka, jedna za drugą, pochylały się
i zapadały w sen. Kiedy ostatnia para źrenic zamknęła się, Herakles
podszedł ku jabłoni i zerwał trzy złote owoce...
D okonał dwunastej pracy, ostatniej z tych, jakie na niego
nałożył Eurysteusz. Wiedział o tym, chował w pamięci słowa wyroczni
dodońskiej. I zdało mu się, że znużenie po wszystkich dwunastu
wykonanych pracach nagle nim owłada; założył w tył rękę, w której
trzymał zerwane jabłka, i zadumał się głęboko. A Hesperydy tym
czasem śpiewały i śpiewały, i góra cała milczała kornie, wsłuchana
w ich rajskie pienie. Cicho, słodko kołysało ono duszę, chciałoby się
przeciągnąć je w nieskończoność, zasnąć jak ten oto smok, ale zasnąć
na wieki.
Ktoś tu przecie nie śpi, czyjś lot ledwie, ledwie, a jednak
nieomylnie słyszeć się daje mimo głębokiej ciszy rajskiej pieśni.
To nie śpi czas, lot jego cichych skrzydeł wtóruje sianiu się
dźwięków po znieruchomiałym przestworze. Czas nie czeka; ziemskie
prace dopełniły się, nastała pora pracy niebieskiej; on dosięgną!
granicy, która dzieli żywot człowieka od wieczności bogów... Zali ją
przekroczyć? Albo raczej wyrzec się wszystkiego, rozpłynąć się w bez208
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pamięci, gdzieś w głębinach, w sennym półcieniu asfodelowej łąki?
0 tak, rozpłynąć się, zatracić: on przecie taki znużony...
Słuchajcie, co to? Jakiś nowy szum. Czy słońce zerwało się
z niebieskiej powały? Nie, to jarzący rydwan spada ku jego górze,
a w nim dwie postacie: Hermes i Pallada. Hesperydy urwały pieśń,
smok ocknął się, cała góra otrząsnęła się ze snu. Pallada podeszła ku
Heraklesowi.
— Raduj się, mój bracie, i idź naszym śladem, czekają nas.
Herakles popatrzył na nią znużonym wzrokiem i wyciągnął do
niej rękę z jabłkami:
— Raduj się, władczyni. Ale dla kogóż ja je zrywałem?
— Zrywałeś je dla siebie; spożyj je, przemóż ostatnią słabość.
1 idź za nami. Czekają nas.
Herakles spełnił jej słowa. Od pierwszego jabłka rozwiało się jego
wielkie znużenie, resztka niemocy po jego ziemskich pracach; po
drugim — wygładziły się głębokie zmarszczki, jakimi poorane było
jego czoło, zazłociła się płową barwą jego siwizna, błysnęły słonecznym
promieniem oczy — był znowu taki, z jakim się porał lew nemejski;
po trzecim — nieziemska siła i krzepkość wlały się w całą jego istotę.
Podał rękę Palladzie, razem z nią wstąpił na rydwan do Hermesa
i pom knął ku progowi niebios, gdzie Zeus z piorunem w dłoni czekał
na swego przebóstwionego syna.
*

* *

Co potem zaszło, tego żadne śmiertelne pióro nigdy nie zdoła
opisać. Mgły dźwignęły się z ziemi ku niebiosom, zaciągając jego
podnóże, dziwaczne zjawy z łapami na kształt smoków zamajaczyły
w ich kłębach. Mgły wzbijały się coraz wyżej i wyżej. Oto już i słońce
skryło się, mrok otulił ziemię. Ludzie skupiają się trwożnie w swoich
siedliskach: nastał ostatni dzień — nie, ostatnia noc stworzenia. M rok
wszędzie, nieprzebyty mrok. Czasem tylko przerżnie go na mgnienie
błyskawica, a w jej purpurze widny Zeus na koleśni z piorunem
w podniesionej dłoni, zaś obok niego kto to? Lwia skóra opina
młodzieńczą postać, w rękach lśni łuk. A szum niesie się wszędzie,
trzask, łoskot, gromy. Błyskawice wytryskają coraz gęściej; oto
Pallada na rydwanie potrząsa dumnie zwycięską egidą; oto Apollo,
14 — Starożytność bajeczna
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oto Dionizos. A z dołu wzbija się grad kamieni i skał, urwanych
z niebosiężnych wierzchołków. Tak, to ostatnia noc stworzenia —
Gigantomachia.
Dręcząca, długa noc. Ale na koniec i po niej zabłysnął poranek.
* *

*

Słońce wyjrzało na wschodzie i ozłociło skałę kaukaską, na której,
pół stojąc, pół leżąc, ukazał się oczom przykuty męczennik. U stóp
opoki rozsiedli się oswobodzeni Tytani. Oni oznajmili cierpiętnikowi
wieść o bliskiej godzinie zbawienia. W ilgotna noc przyniosła ulgę jego
katuszom, lecz nie na długo: pewnie przyjdzie wybawca, ale pierwej
jeszcze nawiedzi dręczyciel...
Póki nie nadlata, nieszczęśnik opowiada braciom o swoich
cierpieniach: wspomina, co przeniósł na nadoceanowej skale, pośród
rojowiska życzliwych cór świat opierścieniającej rzeki — i w piekle,
w ciżbie sromotnych grzeszników — i znowu tutaj, w wieńcu
śnieżnoczołych turnic Kaukazu. W słuchują się Tytani; jakże się teraz
odmieniło życie, jak wzrósł w siłę i odwagę ród człowieczy! Tak, dar
to Prometeusza, to rodzic sztuk bezliku: ogień...
Para ogromnych skrzydeł zaciemniła słońce, przyleciał oprawca,
umilkła rozmowa współczujących serc, zamiast niej wzbiły się jęki
dręczonego, użalania patrzących. Jęki, użalania — i głuchy szmer
rozrywanego ciała.
Aż wtem, czy to nowe słońce wybiegło na spotkanie dawnego?
Iskrzący rydwan wybłysnął na widnokręgu opoki. Szybko mknie po
niebie, ale szybciej jeszcze śmiga pierzasty grot z łuku jego powoźnika.
Jękliwy klekot dał się słyszeć na szczycie skały, ostatni raz załopotały
olbrzymie skrzydła i coś ciężkiego runęło na przymorskie piaski
Euksynu.
— Wolny jesteś, Prometeuszu — zawołał młody łucznik.
Łuk opadł, podniosła się maczuga i rozbity żelazny łańcuch
potoczył się ze skały na nadbrzeżne pustkowie.
— Wolny jesteś, Prometeuszu! — powtórzył znowu mocarz
z maczugą. — Wy wszyscy, Tytani, jesteście od dziś uczestnikami
olimpijskich biesiad. Dopełnił się czas wielkiego pojednania.
*

*
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Złote stoły błyszczą na jasnym wierzchołku Olimpu: więcej ich
dziś, niż dawniej bywało, będzie pospólna uczta dla gości starego
i nowego świata. Jedni czekają, drudzy nadchodzą; stoi H era między
czekającymi na progu świetlistym tego pałacu, a po jej prawicy
dziewicza bogini o złotych kędziorach, ucieleśniona Młodość, prze
śliczna Hebe. N a przedzie nadchodzących Pallada, wiedzie za rękę
młodego witezia — tego, którego na ziemi nazywano Heraklesem.
— Raduj się, przeze mnie gnębiony, przeze mnie rozsławiony,
przeze mnie na niebiosa wzięty! — mówi mu Hera. — Od dzisiaj jesteś
i moim synem, jako małżonek mojej córki, królowej młodości, Heby.
Obejmuje przybyłego i przyciska usta do jego czoła. A Hebe
nalewa oblubieńcowi kielich nektaru, napoju nieśmiertelności, aby
stała się wieczna młodość, którą odnalazł w ogrodzie Hesperyd.
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małej komnacie króla Eurysteusza prowadzono nieśmiałą roz
mowę. Sześćdziesięcioletni gospodarz, cherlawy, ale wlokący jeszcze
swe słabe istnienie starał się wszelkimi sposoby uchronić od jakich
bądź zakus resztki swoich bezsłonecznych lat. Synów nie miał,
jedynym prawowitym jego następcą był Herakles, ale on za nic by
nie oddał nienawistnemu synowi Alkmeny swojego mykeńskiego
królestwa. Aby zaś nie mógł rościć sobie co do niego by najsłabszych
nadziei, przyzwał do siebie dwu synów Pelopsa — byli nimi Atreus
i Tyestes — i na razie oddał im we władanie podległe sobie miasteczko
Mideję, przez co dał wszystkim do zrozumienia, że uważa ich obu za
swoich następców. Obu jednocześnie, bo przecie „jeden przeciw dwu
i Herakles bezsilny” — zapewniał zjadliwie.
Teraz naradzał się z nimi nad panującym stanem rzeczy. Oprócz
nich trzech obecny był również Kopreus, którem u król kazał opo
wiedzieć królewiczom ostatnie słowa Heraklesa.
— Widzicie — mówił im — postanowił wyzyskać moją nieopatrzność i nie przyniósł mi do Myken zerwanych jabłek. Ale jakiż los
dosięgną! jego samego? Prawdopodobnie zginął, pożarty przez stu
głowego smoka. Z takim przeciwnikiem nie był się jeszcze mierzył
nigdy. Ale chciałbym wiedzieć, czy też wy nie słyszeliście nic o jego
kolejach? Mów ty pierwszy, Tyestesie.
— Opowiem ci, królu, com słyszał sam od moich sykiońskich
przyjaciół. — Opuściwszy Tiryns, Herakles podążył do Teb, do swego
przyjaciela, króla Kreona. Teby niedawno były przecierpiały ciężką
wojnę z siedmioma wodzami argejskimi. Poległ w niej ich król
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Eteokles, skutkiem czego K reon — i to już po raz trzeci — zasiadł
na stolcu królewskim. A tu stanęło przed nimi niebezpieczeństwo
nowego starcia z Atenami, o ciała owych poległych przywódców
argejskich, których gniewni Tebanie nie chcieli oddać ziemi. Wtedy
właśnie nadciągnął Herakles; stanąwszy jako pośrednik między A te
nami a Tebami, udobruchał lud tebański, iż nie sprzeciwiał się więcej
wypełnieniu wszechhelleńskiego prawa; a ponieważ K reon i dawniej
się nie opierał, ciała wydano Ateńczykom, którzy pochowali je u siebie
w Eleuzynie i nowej wojnie udało się zapobiec. Uszczęśliwiony Kreon
wydał za Heraklesa swoją córkę Megarę, a on został u niego jako
zięć i najbliższy przyjaciel jego synów.
Eurysteusz i pozostali spojrzeli po sobie zadziwieni. Tyestes
przychwycił ich niedowierzanie i uszczypliwie ciągnął dalej, zerkając
na dyszącego tajoną nienawiścią brata:
— Opowiadam o tym, co sam słyszałem; ile w tym prawdy, to,
królu, twoja własna mądrość rozsądzi. Od jego ożenku minęło sporo
lat. M egara dała mu trzech synów, z których najstarszemu chciał
zostawić twoje królestwo mykeńskie, średniemu matczyne — tebańskie, a najmłodszemu to, które myślał zawojować na Eubei. Do Tirynsu
zazierał rzadko, aby otrzymać twoje rozkazy i spełniać polecenia, jakieś
na niego nakładał, a potem zawsze wracał do Teb. Lecz oto posłałeś go,
aby ci sprowadził Cerbera. Przygoda ta przedłużyła się nadmiernie
i gruchnęły słuchy, że zginął. Doszły one i do króla eubejskiego, Likosa,
potom ka tego, który niegdyś sam panował w Tebach, dopóki go nie
zrzucili z królestwa synowie jego bratanicy, Amfion i Zetos.
Aby wcielić w czyn swoje uroszczenia do Teb, a zarazem wziąć
odwet za zakusy Heraklesa na Eubeję, którą ten chciał zagarnąć orężem
i dać jako królestwo ostatniem u z synów, Likos Młodszy napadł na
gród K adm a, zabił K reona i jego synów i sam zawładnął tronem.
Pozostali M egara z synami i Amfitrion — powtarzam, że
opowiadam, com słyszał — to jest starzec, kobieta i dzieci, czyli ci
właśnie, których wszechhelleńskie prawo nakazuje otaczać opieką.
Ale Likos był przede wszystkim tchórzem...
Eurysteusz ściągnął brwi.
— Bał się, aby synowie Heraklesa, dorósłszy, nie zechcieli
pomścić śmierci dziadka i wujów. Widząc niebezpieczeństwo, rodzina
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Heraklesa rzuciła się do stóp ołtarza Zeusa Ogrody. Jednak Likos
i tu ich nie oszczędził. Prawda, że odciągnąć ich przemocą nie miał
odwagi, ale kazał wznieść stosy dookoła ołtarza, aby błagalnicy zginęli
w ich płomiennym kręgu albo zmuszeni byli porzucić swoje schronie
nie. Gdy zgasła nadzieja ratunku, M egara zgodziła się wydać na kaźń
dzieci i zginąć sama; prosiła tylko, by dać jej nieco czasu, iżby mogła
przystroić biedactwa do pogrzebu. Likos, uradow any jej pokorą,
przystał.
Przyodziawszy dziatwę w czarne ubranka, M egara i nierozłączony z nią Amfitrion wyszli na plac przed domem, czekać pow rotu kata.
Ale zamiast niego przyszedł ktoś inny: łuk, maczuga, lwia skóra...
Nie wierzyli własnym oczom, a przecie to był on, Herakles, głowa ich
i zbawca! Psa piekielnego zostawił w Hermionie, a przerażony
wypadkami nadbiegł przede wszystkim ratować rodzinę. Megara
rzuciła mu się na szyję, dzieci przypadły do jego chitonu, do rąk —
radości nie było końca. Ale dlaczego, pytał powrócony, dziatki
w żałobie? Ojciec i żona opowiedzieli mu, co zaszło w czasie jego
nieobecności. Rozwścieczony, bez namysłu, sam jeden chciał się rzucić
na dworzec, zabić Likosa, a z nim razem i Tebańczyków za ich
tchórzostwo i obojętność. Roiła mu się rozprawa Perseusza z Polidektem i z Seryfijczykami. Amfitrion z wielkim trudem uprosił syna, aby
wszedł z nimi do domu; kat, powiadał, sam się tam zjawi, aby zabrać
swoje ofiary.
I nie mylił się — Likos przyszedł. Ani w głowie mu nie powstała
myśl o powrocie Heraklesa. Zbyteczne mówić, że przybyły w jednej
chwili położył go trupem. Po Tebach rozbiegły się jednocześnie dwie
radosne wieści: o śmierci Likosa i o powrocie Heraklesa. W całym
mieście ludzie zaczęli znosić dziękczynne ofiary, zastawiono uczty,
rozsnuły się korowody, wszyscy byli przekonani, że zięć K reona zajmie
jego osierocony tron, a Teby pod nowym królem zakwitną, jak ongi
pod Amfionem.
Ale sam Herakles nie śpieszył się. Chciał przede wszystkim
podziękować bogom za szczęśliwy powrót, a także omyć z rąk i duszy
przelaną krew. Bo aczkolwiek Likos nie był mu krewniakiem, ani
nawet współobywatelem, jednakowoż uważał, jako człowiek bogoboj
ny, że wszelka krew przelana czasu pokoju kala; pragnął ją zatem
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okupić, zanim pomyśli o dalszych sprawach. Tak więc naznaczył
w swoim domu uroczyste złożenie ofiary, przy udziale całej rodziny
i wszystkich służebników. Już rozpalono ogień na ołtarzu, miano
pokropić uczestniczących wodą święconą, rzucono w płomienie zwykłe
wstępne dary, gdy naraz...
— Cóż takiego?
— Opowieść moja się rozszczepia. Jedni powiadają, że wspo
mnienie widzianych w piekle okropności, trująca woda Styksu,
pokąsanie przez Cerbera — właśnie teraz, kiedy minęło pierwsze
wzburzenie, zamąciły rozum bohatera; inni twierdzą, że jego gnębicielka, Hera, sama nasłała na niego Lissę, boginię obłędu. Mniejsza o to
zresztą; dość, że Herakles, który już już miał zarżnąć ofiarne zwierzę,
nagle zatrzymał się, spojrzał na ojca i hałaśliwie się roześmiał.
— Roześmiał się? Dlaczego?
— Wybacz, wielki królu, ale bredzenia obłąkańca, o których tu
opowiem, nie powinny zakłócać twojego pokoju.
„Przedwczesna to ofiara — tak powiedział. — D robnego prze
stępcę ukarałem, a wielkiego pozostawiłem bezkarnym. Potem, kiedy
zabiję Eurysteusza, wspólnie złożę okupną ofiarę za niego i za Likosa” .
I zaczął krążyć po domostwie swoim, wyobrażając sobie, że idzie
na Mykeny.
Zatrzymał się przed starszym synem.
„O to — powiada — już widzę jednego z Eurysteuszowych
szczeniaków.”
Chwycił łuk — i chłopczyk, ugodzony strzałą, padł martwy na
ziemię. Drugiego po chwili uśmiercił maczugą. Trzeciego porwała
M egara i zamknęła się z nim w przyległej izbie.
„Mykeny! — zawołał opętaniec. — Do szturmu!”
I zaczął wyłamywać drzwi. Nie oparły się, wpadł do izby i jednym
zamachem zabił oboje. Został jeszcze Amfitrion.
„Eurysteusz! — wrzasnął morderca. — Odpowiesz ty mi zaraz
za wszystko!”
I rzucił się na nićgo. Ale w tej właśnie chwili Pallada, aby nie
dopuścić do najstraszniejszego z grzechów — do ojcobójstwa, cisnęła
w niego kamieniem. Powalił się na wznak i zapadł w głęboki sen.
Sen przywrócił mu przytomność. Kiedy po przebudzeniu zoba
czył, że jest otoczony trupam i, pomyślał, że znachodzi się jeszcze
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w królestwie podziemnym. Wszelako poznał Amfitriona i od niego
usłyszał, co był popełnił... nie on, lecz jego ręce w nieobecności rozumu.
Zamyślił się Herakles zgnębiony: czyliż podobna żyć, zmazawszy się
tak przeraźliwą zbrodnią, postradawszy wszystko, co się najukochań
szego posiadało na ziemi?
Z ponurych rozmyślań wyrwało go wejście przyjaciela. Tezeusz,
którego uwolnił z królestwa podziemnego, dowiedziawszy się o prze
wrocie dokonanym przez Likosa, o niebezpieczeństwie, jakie zagrażało
rodzinie Heraklesa, niezwłocznie po powrocie do Aten zebrał swoje
zastępy i ruszył na pomoc jej i uciemiężonym Tebom. Kiedy zobaczył
Megarę i dzieci we krwi, pomyślał w pierwszej chwili, że przybywa
za późno; ale Herakles, do którego się przybliżył, dał mu do
zrozumienia, iż rzeczywistość jest jeszcze o wiele bardziej opłakana
niż jego obawy. Co więc czynić dalej? Czyż nie będzie najlepiej
odwrócić się dobrowolnie od żałośliwych resztek zburzonego życia?
Jednak Tezeusz przyjacielskimi radami przekonał go, iż podobne
wyjście byłoby godne tchórza, ale nie Heraklesa. „Powinieneś wycier
pieć życie” — powiedział mu. Długo opierał się nieszczęsny, wreszcie
złamany jego namowami — uległ.
„Jednak tutaj mieszkać nie możesz — ciągnął dalej Tezeusz — to
rzecz niezbita. Przeniesiesz się ze mną do moich Aten. Tam znajdziesz
schronienie na lata, jakie ci Mojry jeszcze sądziły przeżyć na ziemi” .
Herakles podążył za Tezeuszem. I teraz mieszka gdzieś w Attyce,
jedni powiadają — w M aratonie, inni — na przedmieściu ateńskim,
Diomei; wymieniają także i inne miejscowości. Ale to nie ma znacze
nia. Dla świata on umarł; jego łuk i maczuga przestały przejmować
dreszczem bezbożników — i kiedy naprawdę życia dokona, nikt nawet
wiedzieć o tym nie będzie.
Oto, co mi opowiadali moi przyjaciele sykiońscy — zakończył
Tyestes — a ile w tym prawdy, tego ja, powtarzam to raz jeszcze, nie
jestem w stanie dowieść.
Eurysteusz zamyślił się.
— Byłoby dobrze — rzekł — gdyby wszystko to było prawdą;
ale dużo tu niezgodności, tak co do czasów jak i osób. A ty, Atreusie,
co słyszałeś?
Z kolei Atreus zaczął opowiadanie.
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W ie c ie już, że żoną Heraklesa była Dejanira, córka króla kalidońskiego Ojneusa. Zdobył ją, zmógłszy rzecznego boga Acheloja, który
zabiegał u ojca ojej rękę, a potem odbił ją po raz drugi od podstępnego
centaura Nessosa, który się ofiarował, że przeniesie ją przez wezbraną
rzekę Euenos. Ugodzony jego śmiertelną strzałą, centaur doniósł ją
do drugiego brzegu i przed zgonem zdążył jeszcze szepnąć jej parę
słów, na które Herakles wtedy nie zwrócił uwagi. Wiecie dalej, że
Dejanira, mieszkając z mężem w Tirynsie, dała mu kilka synów,
najstarszy z których był Hyllos, oraz wielkiej krasy córkę, M akarię.
Ale oto czego nie wiecie, i o czym w ogóle mało kto wie. W czasie
jednej ze swych licznych podróży, które ten niestrudzony człowiek
odbywał i poza nakazanymi mu przez Eurysteusza pracami, zawinął
on do miasta O j c h a l i i , na Eubei, królestwa Euryta. Zaprosił go
tam starszy królewicz Ifitos, zaznajomiony z nim podczas jednej
z poprzednich wypraw. Eurytos i jego synowie przyjęli sławnego gościa
gościnnie — gdy niespodzianie, już pod koniec biesiady, wyszła
z niewieścich kom nat, aby wykonać uroczysty pean przy płynnej
ofierze, jedynaczka-córka królewska, J o l e . I tu już nic nie umiem
wam powiedzieć, co się stało: czy nalała mu lubczyku, aby opętać
najznakomitszego w Helladzie bohatera, czy oczarowała go swoją
zdumiewającą urodą — dość, że ten najczystszy człowiek, dochowują
cy do tej pory nienaruszonej wiary swojej Dejanirze, od razu się w Joli
tak zakochał, że nie mógł żyć bez niej. N a razie jednak trzeba się było
rozłączyć. Jole była w latach do zamęścia i na zalotnikach, rzecz jasna,
nie zbywało — tylko wybieraj. Eurytos, namiętny strzelec, który swego
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kunsztu nauczył i synów, oświadczył, że córkę wyda za tego, kto
w strzelaniu zwycięży i ich, i jego.
Otóż, kiedy nadszedł dzień zawodów, między zapaśnikami stanął
i Herakles. Eurytos pokiwał głową: wydało mu się, że wielki witeź
tylko z chełpliwości chce uczestniczyć w rozprawie, i to mu nie
przypadło do gustu.
W iadomo wam, że strzały Heraklesa były maczane w żółci hydry
lerneńskiej i dlatego zabijały każdego, w kogo trafiły; jednak w Trachinie opowiadano nadto, że i jego łuk był zaklęty i dlatego nigdy nie
chybiał. Cóż dziwnego, że władając takim lukiem pokonał wszystkich
zapaśników. Niemniej Eurytos, coraz widoczniej niezadowolony,
uszom swoim nie uwierzył, gdy mąż Dejaniry pokłonił mu się o rękę
jego jedynaczki, Joli! Aby mieć powód do odmowy, oznajmił, że
z zaczarowanym łukiem nie wolno stawać do uczciwych zawodów,
a kiedy Herakles mimo to nalegał, kazał mu opuścić dom. Z podwójną
raną w sercu wrócił bohater do Tirynsu.
W krótce potem miało miejsce to dziwne wydarzenie, o którym
ludzie tylko szeptem mówili między sobą.
Zręczny złodziej Autolikos uprowadził Eurytowi tabun jego
najlepszych koni. Wysłany na zwiady Ifitos, korzystając z praw
przyjaźni, zwrócił się do Heraklesa o radę. Herakles, który widział
w nim tylko syna Euryta, pozornie zgodził się, zaprowadził go na
szczyt tirynskiego muru, niby to, aby mu wskazać kierunek, w jakim
powinien się udać — i znienacka strącił go w przepaść. M ury tirynskie,
jak wiecie, kryją w sobie ciemne korytarze; w jednym z nich pogrzebał
ciało, tak, że nikt ze śmiertelnych nie zauważył zbrodni. Ale dostrzegł
ją swymi wszechwidzącymi oczyma sam Zeus; z jego polecenia Hermes
spuścił się do Heraklesa i oznajmił mu, że powinien roczną niewolą
okupić przelaną krew przyjaciela, jego zaś rodzinie doniósł, że nie
może dłużej przebywać w miejscu, gdzie leży podstępnie zabity przez
jej głowę mąż. Wówczas rodzina Heraklesa przeniosła się do Trachiny,
a jego samego Hermes sprzedał jako niewolnika królowej lidyjskiej
Omfali.
Herakles i to upokorzenie złożył na karb Eurytowi. Kiedy rok
jego służby minął, kazał obwołać publicznie: kto chce wyruszyć z nim
razem na wyprawę przeciw Ojchalii? Imię Heraklesa zawsze przycią218
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gało chętnych, dawało ono porękę nie tylko powodzenia i zwycięstwa,
ale — tak bywało do tej pory — i zacności przedsiębranej sprawy.
I teraz bez trudu udało mu się zebrać drużynę; obiegł z nią Ojchalię
i po niewielu miesiącach zdobył ją. Euryta i synów zabito, miasto
zostało zburzone, a Jole dostała się do niewoli zwycięzcy. Razem
z pozostałą zdobyczą kazał swemu heroldowi Lichasowi odwieźć ją
do Trachiny.
Tak — do Trachiny, do Dejaniry. Ja nie sądzę i nie potępiam,
opowiadam tylko to, co słyszałem. Nie myślał puszczać w niepamięć
rodziny: Dejanirę kochał, ale w Joli był zakochany. Lichas, który nie
wiedział o wysokich zaletach prawowitej małżonki swego rozkazodaw 
cy, ocenił, że musi ona zasługiwać na to, by ją zdradzono, i nie krępując
się, opowiedział wyszłym na jego spotkanie Trachińczykom, kim jest
Jole i jakie czekają przeznaczenie. Dopiero kiedy wprowadził brankę
wraz ze zdobyczą do dworca Heraklesowego i zobaczył cudnooką
gospodynię, zrobiło mu się niewymownie żal i zawstydził się swoich
poprzednich słów. Chciał utaić przed nią nową miłość bohatera; więc
przedstawił Jolę jako brankę, wziętą w wyprawie, przedsięwziętej dla
pomszczenia obelgi. Ale było za późno: jeden z Trachińczyków, który
słyszał poprzednie opowiadanie Lichasa, powtórzył je Dejanirze.
Dowiedziała się więc, że ma rywalkę — co gorsza, następczynię. Ona,
m atka dzieci Heraklesa, która oddała mu swoją młodość, jest dziś
zapom niana, a jego ujarzmiła nowa, ledwo rozkwitła piękność. Co
robić? Czy się zemścić? Nie, ona nie jest zazdrosna, ona tylko nie chce
uczynić ofiary z miłości swego męża. Czy podobna, aby on, jej wierny
Herakles, zdradził ją, aby pokochał inną? Nie. Jeżeli to się stało, to
dlatego, że tam ta rzuciła na niego jakieś miłosne czary. Tak było
niewątpliwie. A skoro tak, to czemu i ona nie ma się uciec do czarów,
nie gwoli zemsty, ale tylko dlatego, aby odzyskać to, co jest jej prawem?
I przypomniała sobie p r z e d z g o n n e s ł o w a N e s s o s a , k tó 
ry, rażony śmiertelnie, resztkami sił doniósł ją do brzegu:
,,Tej, którą ostatnią niosłem, przeznaczam mój dar ostatni. Weź
gruzełek mojej krwi, zakrzepłej dokoła Heraklesowej strzały: będzie
ci ona talizmanem miłości twego męża. N i g d y j u ż d z i ę k i n i e 
m u n i e p o k o c h a i n n e j k o b i e t y p o t o b i e . ” Powiedział
jej jeszcze, jak się z nim obchodzić, i wyzionął ducha.
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Teraz, widocznie, nadeszła pora, by uciec się do tego talizmanu.
Herakles, mówił Lichas, pozostał, by złożyć ofiary dziękczynne na
przylądku eubejskim; jego, Lichasa, pchnął naprzód z łupem i przy
zywa go z powrotem. Postanowiła Dejanira posłać przez niego płaszcz,
który, jako uczyniony ślub, tkała w czasie nieobecności małżonka,
ale ten płaszcz namaścić umyśliła nessosowym talizmanem, gruzełkiem
jego krwi, zakrzepłej dokoła ostrza Heraklesowej strzały.
Oddała płaszcz Lichasowi. Goniec odjechał w pow rotną drogę;
zdawałoby się, że wszystko idzie ku dobremu! Herakles zapomni
0 tamtej i wróci do niej. A jednak biedna kobieta jest niespokojna.
Coś podejrzanego dzieje się ze strzępkiem wełny, którym nacierała
płaszcz. Rzuciła go na słońce: zaczął kruszyć się, pokrył się burą pianą.
Nie wyglądało to na miłosne czary. A co głosiły ostatnie słowa
Nessosa? „Nie pokocha innej kobiety po tobie.” Bogi! Czy to znaczy
nieomylnie powrót miłości? To oznacza śmierć! I dlaczego miałby
centaur tak tkliwie troszczyć się o nią, przyczynę swojej śmierci? Chciał
się pomścić na nim, swoim zabójcy. I ten gruzełek krwi, zakrzepłej
dokoła ostrza strzały, czy może naprawdę być talizmanem miłosnym?
Przecież to ostrze było przepojone żółcią hydry, najstraszniejszym
z ziemskich jadów, który nawet nieśmiertelnego Chirona zaprowadził
piekieł!
O nie, ona nie miłość, lecz śmierć posłała swemu mężowi. Ale
jeżeli jemu, to i sobie. — Nie miłość, lecz śmierć; tak, potwierdza to
1starszy syn, który wybrał się na poszukiwanie ojca, młodociany witeź
Hyllos. Odnalazł go, był świadkiem owego strasznego obrzędu ofiary
na przylądku eubejskim. Jakże uroczyście, radośnie wyglądał po
czątek! Cała hekatom ba była przygnana do ołtarza, dokoła skupiło
się wojsko i wielka ciżba ludu. Przychodzi Lichas, przynosi płaszcz
od wiernej małżonki, lity płaszcz, jakby stworzony na obrząd zwycię
ski. Herakles nałożył go. Ubiór wytworny, lecz jeszcze bardziej raduje
go miłość żony! Goreje płomień ofiarny, przenika swoim żarem, pot
występuje mu na ciele. Aż nagle ostry ból, jak od ukąszenia żmii.
Z każdą chwilą robi się gorzej i gorzej. Chce zrzucić płaszcz i nie
może, przyrósł do jego ciała, pali go, rżnie, wysysa z niego wszystką
żywą krew.
„Lichasie! Co to za płaszcz?”
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„Od twojej małżonki, przyniosłem go z jej rozkazu.”
Znowu kurcz, jeszcze straszniejszy od wszystkich poprzednich.
Aa! Chwyta Lichasa za nogę, ciska go o występ sterczącego z morza
głazu. Z rozstrzaskaną czaszką pada nieszczęsny w otchłań wodną.
Zabity herold, druh, towarzysz, a zabójca wije się w obłędzie. Nic już
nie widzi, nie słyszy.
„Synu mój, zabierz mnie stąd, zabierz, nie daj mi umierać na tej
zdradzieckiej, obcej ziemi.”
Z trudem wnoszą go do łódki; m iota się, jęczy, bredzi. I oto jest
w Trachinie, w domu, który przygarnął jego żonę. Gdzie ona jest,
jego morderczyni? Przez całe życie był postrachem dla występnych
i w godzinę śmierci jeszcze potrafi ukarać zdrajczynię.
„Synu mój, sprowadź ją do mnie, zapomnij, że to twoja m atka,
na jedno bacz: ona jest zabójczynią twego ojca.”
„Już po niej.”
„Zabita? K to ją ukarał?”
„Sama to uczyniła.”
Drzwi otwierają się, na śmiertelnej pościeli leży cudnooka; już
nikogo nie pieści promień jej spojrzenia.
„W jaki sposób um arła?”
„K arząc siebie za mimowolny grzech.”
„M imowolny?”
„Tak; tylko miłość twoją chciała odzyskać, widząc tę rywalkę
w swoim dom u.”
„Miłość? A kto to jest ów mądry znachor, co dał jej talizman
śmierci miast talizmanu miłości?”
„Już go nie ma na świecie. To był centaur Nessos.”
Teraz wszystko stało się zrozumiałe. I dodońska wyrocznia
wyjaśniła się: na ten dzień zapowiedziała Heraklesowi koniec wszyst
kich trudów — otóż się sprawdziło; umarli nie znają trudów. Ale on
nie tutaj chce umierać, nie w wilgotnej dolinie: on umrze, hen na
szczycie. Ojta wznosi hardy wierch ponad Termopile, ponad morze,
wierch umajony niedostępną łąką Zeusa. Tam niechaj dla niego
sporządzą olbrzymi stos; razem z dymem niechaj i jego dusza rozwieje
się w eterze. Oto jego pierwsze zlecenie dla syna. A potem drugie.
Dom jego winien go przeżyć; Heraklesa nie stanie, ale Heraklidzi są
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nieśmiertelni. Niechże ich szczep będzie godny nieśmiertelności,
niechaj nadobna Jole zostanie żoną jego syna i m atką jego wnuków.
Niedostępna łąka Zeusa na podobłocznej Ojcie przyjęła niezwyk
łych gości: wstąpili na nią Hyllos z Jolą i drużyną. Stos ułożony,
kobierce na nim i brokaty, a na ich posłaniu męczennik. Srogie
dreszcze, które nim podrzucały, uspokoiły się, ale nie na długo; trzeba
wyzyskać chwilę ulgi, aby uczcić odejście od życia. K to podpali stos?
Czy ty, Hyllu, mój synu? Czy ty, Jolo, ongi moja miłości? Czy wy,
moi towarzysze? — wszyscy wymawiają się, wszystkich lęk chwyta.
K to będzie naprawdę miłosierny? Znalazł się ktoś, zupełnie m ło
dziutki, z tych oto miejsc rodem, na poły wojak, na poły skotopas,
zaprzysiężony wielbiciel Heraklesa, i on to zgodził się wyświadczyć
mu ostatnią przysługę.
„Jakie twoje imię, mój synu?”
„ F i l o k t e t , syn Pojasa.”
„Bądź błogosławiony, Filoktecie. Daruję ci na pamiątkę mój łuk,
bierz go.”
Filoktet chwyta łuczywo, podpala żywiczny chrust, wrzucony
między bierwiona stosu.
Słupem buchnął płomień i jarzącą ścianą przesłonił towarzyszom
ciało konającego. Wszyscy milczą, pobożnie wznosząc prawicę: H e
rakles zakazał płaczu i jęków. Słońce chowa się za chmury na
zachodzie; kiedy wybłyśnie zza morza u wschodu, córka Heraklesa,
M akaria, podejdzie do dogorywającego stosu, zbierze w żałobną urnę
biały popiół — wszystko, co pozostało z jej ojca. Cierpieniom
Heraklesa będzie koniec: zaczną się cierpienia Heraklidów.
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A .tre u s mimo woli przejął się i podniecił, pow tarzając trachińskie
słuchy o śmierci Heraklesa; lecz Eurysteusz słuchał go ze wzrastającym
niepokojem.
— Bodaj bym um arł w tej chwili — odezwał się, gdy opow iada
jący zamilkł — jeżeli wierzę choćby w słowo z tej całej historii,
z wyjątkiem ostatnich. Herakles nie żyje! I chwała bogom! Ale cóż
z tego: Heraklidzi żyją, a póki nie pójdą śladem rodzica, będą
ustawicznym postrachem dla mnie i dla was. Bo — to pewne — nie
wyrzekną się uroszczeń do mojego mykeńskiego królestwa. Toć
wiecie, że chcę je oddać w spadku wam, Pelopidom; jasne zatem, że
wygubienie tego wężowego plemienia jest nieodzownym warunkiem
waszej i mojej pomyślności. Ruszaj Kopreusie, przyjacielu, na pierw
szy ogień do Trachiny; powiedz jej królowi, Keikowi, że muszę
dostać Heraklidów tu, do Myken, dla sądu..., no dajmy na to,
z powodu zam ordowania Ifita przez ich ojca, lubo i ja sam temu nie
wierzę. Skoro bowiem będą mymi podsądnymi, Keiks straci prawo,
aby im udzielać schronienia na swej ziemi. To samo mów wszędzie,
gdziekolwiek mogliby się zwrócić. Imię Myken rzuca grozę na całą
Helladę... mówiąc między nami, właśnie dzięki bohaterskim czynom
Heraklesa. Ich wróżba dostatecznym będzie postrachem dla Keika
i dla innych.
Obliczenia Eurysteusza okazały się trafne. Król Keiks stchórzył
i oświadczył Heraklidom, że jako władca nie może narazić swojego
narodu na niebezpieczeństwo wojny z potężnym królem mykeńskim
i przeto zniewolony jest wymówić im gościnę. Ruszyli tedy na nowe
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wygnanie, a z nimi razem babka ich, Alkmena, i dozgonnie wierny
starzec, Jolaos. Tę samą odpowiedź usłyszeli w Orchomenie, w Tespiach, w Tebach. Ukazanie się Kopreusa pociągało za sobą wszędzie
odmowę i dalszą tułaczkę.
Nareszcie przybyli do Aten. Panowali tam podówczas dwaj
młodzi synowie Tezeusza: D e m o f o o n i A k a m a s . Wkroczywszy
smutnym orszakiem na rynek ateński, Heraklidzi stanęli z gałązkami
przed ołtarzem Miłosierdzia. Zwrócili się od razu z posłaniem do
królów; niestety wcześniej od nich zjawił się, jak zawsze żarliwy,
Kopreus. Oszołomiony dotychczasowym szczęściem, zhardział do
tego stopnia, że nie doczekawszy się nadejścia królów, sam własną
reką odciągać począł Jolaja od ołtarza. Jolaos, słaby starzec, upadł.
W tej chwili podszedł Demofoon. Był szlachetny, jak prawy Tezyda,
ale młody i krewki. Obelga, jaką Kopreus wyrządził jego ołtarzowi,
wstrząsnęła nim: w zapamiętaniu zdzielił gońca królewskim posochem
po głowie. Raz był mocny nad miarę: Kopreus padł na wznak
i wyzionął ducha.
Położenie stało się groźne. Osoba herolda pozostawała pod pieczą
wszechhelleńskich praw: nawet jeśli zawinił, nie dosięgała go kara
z rąk obcej władzy. Toteż Eurysteusz wydał Atenom wojnę i sam, na
czele wojsk — nie tyle wszakże jako wódz, ile jako widz — przema
szerował Istmos i krainę megarską. Z tym byłoby jeszcze pół biedy;
gorzej, że i bogowie byli nieradzi. W Atenach opiekę nad heroldami
rozciągały obie boginie eleuzyńskie: Demeter i Kora-Persefona. Ich
też prorocy nakazali uczestniczącym w uroczystych pochodach mło
dzieńcom przywdziać żałobę po Kopreusie na całe dziesięć wieków,
a w nadchodzącej bitwie przyobiecali Heraklidom i Ateńczykom
zwycięstwo pod warunkiem, że Persefonie przyniesiona będzie w ofie
rze dziewica znamienitego rodu.
Cios był dotkliwy. Sam Demofoon nie miał ani siostry, ani
córki-dziewicy; o tym, aby ktokolwiek z wielmożów zgodził się wydać
na ofiarę krewniaczkę, nie było co i marzyć: i tak sarkała ludność na
zapalczywość młodego władcy, który splamił słynną praworządność
ateńską. Jolaos rozumiał to i choć gorycz wzbierała mu w duszy
postanowił wyrzec się gościnności Ateńczyków i iść — gdzie oczy
poniosą.
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W tem do rady mężów ozwała się M akaria. Słyszała żądanie
bogini, powiedziała smutnie:
— Dla wygnanki i tak nie ma na świecie zamęścia. Ojciec mój
i mnie, córce, przekazał puściznę górnych swoich czynów; pragnę
oddać się w ofierze Persefonie za braci moich i za pomyślność
przygarniających nas Aten.
N a jej życzenie otoczyły ją miejscowe kapłanki. Pożegnała
wszystkich, a w chwilę potem, na ołtarzu królowej piekieł, padła pod
nożem ofiarnym Heraklesowa Szczęśliwość.
... Padła na ziemi. A tam, na drugim brzegu podziemnej czeluści,
na błogosławionych rozłogach, Am fitrion i D ejanira witali now o
przybyły dziewczęcy cień — tę, której przykład ojcowskiej chwały
otworzył drogę do w i e c z n e j szczęśliwości.
Teraz bitwa mogła się rozegrać. Pod przewodem dzielnych
wojowników zastępy mykeńskie wkroczyły z M egarydy na ziemię
attycką; naprzeciw zaś nim D em ofoon i Hyllos uszykowali wojsko
Pallady. Jolaos nawet oblókł zbroję, jednak jego starcze ciało ledwie
porało się z jej ciężarem i kiedy Ateńczycy jęli napierać na ustępującego
wroga, on nie mógł już im sprostać. W styd ścisnął mu serce. Wzniósł
ręce ku niebu w namiętnej modlitwie do bogów, aby tylko na ten
jeden jedyny dzień wrócili mu młodość, a on chętnie zapłaci za nią
ostatkam i życia. Słysząc jego modły, żołnierze wpadli w śmiech: „Nie
oglądać tobie, bracie, młodości dw ukrotnej.” Lecz Jolaos modlił się
dalej z głęboką wiarą w spodziewany cud. I nagle cień omroczył go,
a w mroku, wprost nad jego głową, wybłysły dwie żywego blasku
gwiazdy. Głos serca mówił, że to jego ubóstwiany druh, ze swą
małżonką, boginią młodości, Hebą. A kiedy m rok się rozwiał, nikt
nie poznał Jolaja, on zaś sam poczuł się znów takim, jakim był w dniu,
kiedy pomagał Heraklesowi zgładzać odrastające łby hydry lerneńskiej. Zakrzyknął gromowym głosem na szeregi, aby biegły za nim
i rzucił się naprzód, rąbiąc na lewo i prawo, dopóki nie dopadł
uchodzącego Eurysteusza. Zmusił go do przyjęcia wyzwania — i po
kilku minutach położył go trupem, wymierzając karę za zaciekłą
nienawiść, godzącą już nie w ojca, lecz w dzieci. Po śmierci króla
wojsko mykeńskie cofnęło się w ojczyste granice, pozostawiając
w rękach Ateńczyków pole bitwy i nieprzeliczone łupy. A gdy
15 — Starożytność bajeczna
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nazajutrz Ateńczycy obchodzili to pole celem pogrzebu poległych,
w najdalej wysuniętych szeregach znaleziono trupa starego — tak,
znowu starego — Jolaja. Żadnej rany na nim nie było; na ustach
promieniował uśmiech wdzięczności; widać było, że wyzionął ducha
bez bólu, w pogodnym, wzniosłym nastroju.
Teraz Heraklidzi mogli mieszkać, gdzie mieli ochotę; wszyscy
zapraszali ich na wyścigi. Ale im spodobało się najbardziej udać się
do króla ościennej z Trachiną Dorydy, z którego synami, Dymasem
i Pamfilem, Hyllos wszedł w zażyłą przyjaźń. Zaprowadzili razem
mocny państwowy ład w nielicznym, lecz dzielnym narodzie dorydzkim, a trzy jego plemiona odziedziczyły ich imię i nazwały się
Hyllejczykami, Dymańczykami i Pamfilij czy kami. Tutaj Heraklidzi
doczekali się wydarzeń, które im dozwoliły wrócić do dziedzicznego
królestwa, do Myken i do podległych im krain; a jak się to stało,
przeczytacie na początku następnej, drugiej części książki.
N a razie następcami Eurysteusza w M ykenach byli dwaj Pelopidzi, Atreus i Tyestes. Bardzo rychło poswarzyli się między sobą. Za
właściwego króla poczytywał się Atreus, ponieważ w jego rękach
znajdowało się błogosławieństwo Zeusa: jagnię o złotym runie. Ale
Tyestes uwiódł żonę Atreusa, Aeropę, przy jej pomocy wykradł jagnię
i pokazał je Mykeńczykom jako poręczenie swoich praw. Zeus
znakiem niebieskim odsłonił jego matactwo i zniewolił go do ucieczki.
Mściwy Atreus nie zadowolił się wyrokiem bożym: dowiedziawszy się
o zdradzie Aeropy, zabił ją, a brata postanowił doścignąć najokrut
niejszą karą, jaką tylko może ponieść człowiek. Przywabiwszy go do
siebie nadzieją pojednania, uraczył mięsem jego własnych, małoletnich
dziatek. Oto była owa „uczta Tyestowa” , od której, powiadają, słońce
odwróciło się, pogrążając ziemię w m rok wśród białego dnia.
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Z Heraklidami doszliśmy do kresu starożytności bajecznej; wypadnie
nam teraz cofnąć się daleko wstecz. Zapomnijcie na razie o wszystkim,
coście czytali w moich ostatnich opowieściach o królu tebańskim
Kreonie, o Eteoklesie i o wyprawie Siedmiu na Teby. Przenieście się
myślą do tychże Teb, ale do chwili, gdy dum na królowa Niobe,
złamana stratą wszystkich dzieci, zastygła w zimny głaz na powalinie
swojego szczęścia.
Pamiętacie, że była ona żoną Amfiona, który z woli Zeusa
panował Tebom zamiast prawowitego króla Lajosa, syna Labdaka,
podówczas przebywającego na wygnaniu. Z chwilą kiedy Amfion
z całym swoim domem zginął, Lajos uznał za możliwe powrócić. Od
niego zaczyna się panowanie L a b d a k i d ó w w grodzie Kadm a.
Zanim powrócił, zapytał się boga delfickiego, czy jego królowanie
przyniesie szczęście Tebom. Odpowiedział bóg: „Tak, jeżeli nie
urodzisz dla siebie następcy” .
Dźwięczało to jak groźba; a jednak król nie mógł się nie żenić.
Królowa była potrzebna państwu, chociażby tylko do odprawiania
koniecznych obrzędów wobec bogów. Lajos upatrzył sobie na m ał
żonkę Tebankę znakomitego rodu, pochodzącą od jednego ze „spartów” , Jokastę, siostrę Kreona. Przed ślubem znowu zwrócił się do
wyroczni z zapytaniem, czy jego małżeństwo da szczęście miastu
i znowu wyrocznia odpowiedziała: „Tak, jeśli nie urodzi ci się
następca” . Szmat czasu był Lajos bezdzietny, jednakowoż pewnego
razu Jokasta oznajmiła mu, że niedługo dziecko dom ich uweseli.
Lajos po raz trzeci posłał do Delf, a bóg odrzekł mu: „Jeżeli urodzi
ci się syn — będzie twoim zabójcą i cały dom twój zginie we krwi” .
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I rzeczywiście urodził mu się syn. Zastraszony wyrocznią, oddał
niemowlę jednem u ze swoich pasterzy, F o r b a s o w i , i kazał je zanieść
na szczyt K itajronu, aby tam zginęło. K itajron oddzielał wtedy krainę
tebańską od korynckiej; toteż na wyżnich halach spotykali się juhasi
tebańscy i korynccy. Jeden właśnie z tych ostatnich, E u f o r b o s ,
zobaczył u Forbasa na ręku śliczne maleństwo i zaczął o nie prosić
dla siebie. Forbasowi żal się zrobiło malutkiego królewicza, przychylił
się do prośby: po co ma ginąć — myślał — niech lepiej wyrośnie na
korynckiego pasterza.
Euforbos nie dla siebie jednak zażądał dzieciny: jego królewskie
mu stadłu, Polibosowi i Meropie, właśnie w tym samym czasie urodził
się nieżywy chłopczyk. Radzi przygarnęli na jego miejsce żywego
i E d y p — tak go nazwali — wyrósł na korynckiego królewicza.
Wyrósł urodny nad wszystkich, przepiękny ciałem i przepiękny duszą.
Mimo to tajemnicy jego pochodzenia nie udało się ustrzec: czy wydał ją
Euforbos, czy M eropa — dość, że kiedyś, gdy młodzi pankowie
ucztowali, jeden z nich w zwadzie nazwał królewicza „podszywanym
synem swego ojca” . Pokraśniał Edyp, zawrzał gniewem w sercu, ale nie
odpowiedział ani słowa. Następnego dnia jednak udał się do rodziców
i zapytał, czy jest, czy nie jest ich synem. Oni surowo ukarali oszczercę
i uspokoili królewicza; w istocie miłość ich była tak oczywista i tak
niezmierna, że musiała przekonywać. Mimo to rzecz się rozniosła;
Edyp zauważył, iż plotka, aczkolwiek obalona przez parę królewską,
szerzy się dalej. Aby temu położyć koniec raz na zawsze, udał się do
Delf: niechajże bóg sam uroczyście, w obliczu całej Hellady, zaświad
czy, że królewicz koryncki jest prawowitym synem króla korynckiego.
I stanął Edyp w Delfach wobec majestatu Apollina, ale rzetelnej
odpowiedzi na swe pytanie nie otrzymał. N atom iast zapowiedział mu
bóg: z a b i j e s z r o d z o n e g o o j c a i o ż e n i s z s i ę z r o d z o 
n ą m a t k ą . Edyp zdrętwiał. Jak to, on zabije Poliba, zbezcześci
małżeństwem Meropę i siebie? Nie, lepiej wcale nie wracać do
Koryntu. I powlókł się na wschód, dokąd oczy poniosą.
Błąka się, błąka, pogrążony w swoich niewesołych myślach —
nagle rozdroże; z jednej z dróg wytacza się wóz; woźnica niegrzecznie
na niego krzyknął. Patrzy Edyp — na wozie siedzi staruszek; obok —
pięciu towarzyszy. Idzie dalej, ani myśląc usunąć się z drogi. Drogi
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w Grecji są wąskie, minąć się jest nie zawsze łatwo. W oźnica jeszcze
obelżywiej krzyczy: skądże ma wiedzieć, czy mimo idzie królewicz,
czy zwykły śmiertelnik. Uniósł się Edyp i uderzył krzykacza. W od
wecie siedzący na wozie starzec zdzielił go posochem po głowie...
Zakipiał Edyp i odpłacił mu godnie — tylko że słaba czaszka starowiny
nie wytrzymała wstrząsu, stoczył się martwy z wozu na ziemię.
Wszyscy idący jak jeden mąż rzucili się na zabójcę. Lecz Edyp był
siłaczem: czterech położył, piąty zbiegł.
W owych czasach krwawe zajścia na wielkich gościńcach nie
należały do rzadkości i dla Edypa rozprawa na delfickim rozdrożu
nie była jedyną. Toteż wkrótce wypadła mu z pamięci. Idzie dalej,
ciągle tą samą droga, ciągle na wschód. Mija Lebadeję, mija Tespie,
a otóż i królewskie Teby.
Ale w Tebach poruszenie, zgryzota; mało w której rodzinie nie
opłakują straty męża łub syna. Co to się stało takiego? N a sąsiedniej
górze rozsiadł się dziwotwór — S f i n k s , skrzydlata kobieta-lwica;
dzień w dzień porywa ona kogo tylko dopadnie spośród mieszkańców.
Uwolnić się od niej można jedynie przez rozwiązanie zagadki, którą
zadaje, a to się nikomu nie udało. — Rzecz dziwna, ale co na to
król? — Król zabity jest przez szajkę rozbójników, rządy w kraju
sprawuje jego szwagier Kreon. Obiecał on rękę siostry, Jokasty,
a razem z nią i królestwo temu, kto uwolni Teby od Sfinksa. —
Zamyślił się Edyp. Do kraju i tak już nie powróci nigdy; czyżby nie
pokusić się o szczęście tutaj?
Poszedł na wskazaną górę; straszna lwica siedziała na wysokiej
skale — straszna, ale piękna, dla takiej nie jest hańbą umierać.
Przemówiła ludzkim głosem.
— Przyszedłeś po zagadkę?
— Tak jest.
— Posłuchaj tedy. — I zaśpiewała:
Ż yje stworzenie na ziemi: dwunogiem i czworonogiem
Bywa, a także trójnogiem, i zachowuje swe miano,
I uważ: im w więcej podpór ciało się jego uzbraja,
Tym bardziej mu w samych członkach siła poruszeń wątleje.

Edyp uśmiechnął się: „I ja także potrafię gracko odpowie
dzieć” — pomyślał i po krótkim zastanowieniu się odparł:
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P osłuchaj na zgubę sobie, za w istn a śm ierci piew czyn i,
W ieści m ej, co tw oim sidłom rubież p o sta w i,
Isto ta ow a — to c z ł o w i e k . W ątłe niem ow lę b ez siły
N a czterech nogach się czołga w p ie rw szy rok życia.
D ni p ę d zą n iep o w strzym a n ie, tężeje m łodziu tkie ciało,
O to dw unożnym ju ż chodem śm iało się niesie.
L ecz w krótce sta ro ść nadlata, on ch w yta trzecią podporę:
K ij nieochybny i chwiejną p o sta ć nim wspiera.

Piewczyni słuchała. W miarę jak młodzian mówił, iskrzące jej
oczy poczynały mętnieć, trupia bladość zaciągała jej oblicze, wreszcie
skrzydła jej opadły i m artwa stoczyła się w przepaść.
G ród był wolny od okrutnej daniny. Lud tryumfalnie powitał
swego zbawcę, tłumy odprowadziły go uroczyście na dworzec królew
ski, do K reona i do królowej. Nie była ona już, rozumie się, pierwszej
młodości, ale krew smoka jest niepożyta: córy spartów nie rychło się
starzeją; co zaś do urody, to już rzecz z góry przesądzona. Edyp był
szczęśliwy, Jokasta tak samo; nareszcie będzie jej dane zostać matką!
I w rzeczy samej nie czekała długo na spełnienie swoich pragnień.
O pierwszym swoim dziecku nie mówiła mężowi, chciała na wieki
zachować tę bolesną tajemnicę, ale myślała o nim ustawicznie i kiedy
bogowie obdarzyli ją pierwszą córeczką, dała jej zagadkowe dla
wszystkich imię A n t y g o n a , co znaczy: „urodzona w zam ian” .
Drugą ojciec z wdzięczności dla rzeki-karmicielki nowej swej ojczyzny
nazwał Ismeną. Za nimi przyszli dwaj chłopcy: Polinejkes i Eteokles,
po naszemu Wielogniew i Iścisław. Dom królewski zdawał się ustalony
raz na zawsze.
Aż ni stąd, ni zowąd przyszła na Teby z a r a z a . . .
W poglądach starych Hellenów m ór był karą zesłaną przez
Apollina, jako tajemniczy skutek jego niewidocznych strzał. K arą —
za co? Najczęściej za jakie bądź religijne uchylenie. A skoro tak,
należało uciec się właśnie do samego boga: on wskaże, za pomocą
jakich obrzędów można złagodzić jego gniew. Tak uczynił i Edyp; na
jego prośbę Kreon udał się do Delf. Jednak tym razem bóg nie
obrzędów zażądał od niego; rozkaz brzmiał: pomścić Lajosa, karząc
śmiercią lub wygnaniem jego zabójcę.
Tak, to było naprawdę karygodne zaniedbanie; niechże wiedzący
wskaże Edypowi owego zabójcę! Ale wiedzących nie było; ludzie jedno
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tylko mówili: Lajos zginął napadnięty przez całą szajkę zbójecką. K to
o tym doniósł? Jedyny człowiek z jego świty, który ocalał. Należałoby
wziąć go na spytki... ale nie, K reon woli godniejsze pośrednictwo.
Żyje w Tebach, już piątym żywotem, mądry jasnowidz, Tejrezjasz. On
zna rzetelną prawdę i wyjawi ją. Poślijmy po Tejrezjasza.
Nie przychodzi. Poślijmy jeszcze raz. Przybył gniewny, ale
szlachetność króla rozbraja go. Nie, nie powie nic. — Jak to?
Dlaczego?... Od słowa do słowa: gniewa się Edyp, gniewa się
Tejrezjasz; daje do zrozumienia królowi, że jego to właśnie pragnie
oszczędzić. Ha, to ty mnie posądzasz o zabójstwo?... I nagle,
jak błyskawica, uderza go oślepiająca — tak, oślepiająca myśl.
K to przed nim sprawował rządy? Kreon! K to znowu w dłoń je
pochwyci, jeżeli w niego ugodzi nieszczęście? Kreon! K to przyniósł
głos wyroczni z Delf? Kreon! K to doradził, by zwrócić się do
Tejrezjasza? Kreon! Sprawa jasna jak słońce. W yrocznia była zmy
ślona, wszystko uknuł Kreon w zmowie z Tejrezjaszem, po to,
aby jego, przybłędę, wypędzić z kraju. Ale on ubiegnie ich knowania:
krewniak-zdrajca nie uniknie kary.
Kreon wszelako nie poddaje się: czuje się niewinny, pragnie
uprawiedliwić się przed szwagrem. Wywiązuje się zwada; ku poróż
nionym przychodzi Jokasta. Łagodnie, ale nieugięcie żąda od Edypa,
aby dał wiarę przysiędze brata i odpuścił mu, a następnie dopytuje
się o przyczynę waśni. — Przyczyna? Wyrocznia i wieszczbiarz. —
Jokasta wybucha: co, ty wierzysz w wyrocznię? Posłuchaj, co ja ci
powiem. I roztoczyła przed nim długie wspomnienie o wyroczni, która
onego czasu zapowiedziała jej pierwszemu mężowi, że padnie z ręki
syna, którego będzie miał z nią. No i co? Czy spełniła się wyrocznia?
Nie! Nieszczęsny chłopiec zginął w górskim urwisku, a Lajosa w wiele
lat później zabiła banda rozbójników u delfickiego rozdroża...
Edyp wzdrygnął się.
— Gdzie? Gdzie?
— U delfickiego rozdroża. I cóż w tym strasznego?
Coś tak strasznego, że wprost myśleć o tym niepodobna; roz
droże, krzyk woźnicy, starzec na wozie... krwawa utarczka... Pyta się
o szczegóły — wszystkie są dla niego obciążające, z wyjątkiem jednego,
ważnego, zbawczego: Lajosa przecie zabiła szajka zbójecka, a on,
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Edyp, był samotnym podróżnym. Ale kto to doniósł o owej szajce?
Jedyny człowiek, który ocalał. — Sprowadzić go tutaj!
Podnieśmy w tym miejscu zasłonę... Owym jedynym ocalonym był
Forbas, ten sam, który swego czasu zaniósł malutkiego Edypa na
Kitajron. Ale dlaczego rozpowiadał o całej szajce rozbójników?
Pomyślcie: czy mógł postąpić inaczej? Przecie gdyby przyznał się, że oni
w pięciu ludzi nie zdołali obronić króla przed jednym tylko podróżnym,
lud rozszarpałby go na sztuki. Musiał wymyślić ową szajkę, aby ujść
cało, a Edyp, który od pierwszej chwili słyszał o szajce, nie mógł nawet
wpaść na ślad podejrzenia, że to on właśnie jest zabójcą.
W oczekiwaniu Forbasa, Edyp dręczy się wyrzutami. A gdyby
Tejrezjasz miał słuszność? Gdyby to on zabił Lajosa? Lajosa — króla,
pierwszego męża swojej żony; inne okropności nie przychodzą mu
jeszcze do głowy — toć on jest synem Poliba i Meropy. Kochająca
dusza Jokasty nie może przenieść jego męczarni; odchodzi i pada
w modlitwie przed Apollinem. M odlitwa zostaje widocznie wysłucha
na: zjawia się człek z cudzych stron, goniec koryncki. Edypa, powiada,
obrano królem tamecznego grodu. — Jak to? A Polibos? — Umarł. —
Umarł? N aturalną śmiercią? On, którego wedle wyroczni winien
był zabić syn jego, Edyp? On, przez którego ten syn lat tyle błąkał
się z dala od rodziny? Gdzieżeście, o przepowiednie bogów?
Znowu podniesiemy zasłonę. Goniec ów — to Euforbos. Rozu
miemy doskonale, dlaczego właśnie on przyniósł wieść: było dla niego
korzystne, aby nowy król K oryntu wrócił do swego królestwa, które
zawdzięczał nie komu innemu, tylko jemu. Znajomość ważnej tajem
nicy bywa pożyteczna — o ile nie bywa i groźna...
D onoszą wieść Edypowi; rażony nią jest, rażony jak gromem.
Żal mu starego ojca, który go tak kochał, a przecież jeden straszny
ciężar spadł z piersi. Jeden tylko... potw orna wyrocznia o matce jeszcze
nie obalona. Czy ma wrócić do Koryntu? Nie, nie — za jej życia, nie.
Euforbos stropił się.
— Jak to? Nie wracasz do Koryntu? Przez jakąś wyrocznię?
O kim? O Meropie?
— Tak jest, o matce mojej, o Meropie.
— Dlatego jedynie? A więc wiedz, synu mój: M eropa wcale nie
jest twoją matką.
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— Jak to nie jest moją matką?
— Ani M eropa nie jest m atką, ani Polibos — ojcem. Wzięli cię
z rak moich, a ja cię znalazłem na Kitajronie... Właściwie nie
znalazłem, ale dostałem od tutejszego człowieka; od tebańskiego
pastucha; a kim on jest, to wy, miejscowi ludzie, lepiej wiecie ode mnie.
Wszystko to, co rozpowiada Euforbos Edypowi, słyszy Jokasta,
ona jedna rozumie wszystko. Tak, nie ma wątpliwości: jej synaczek,
którego wyniesiono w górskie pustkowie K itajronu, to Edyp. On
jest i synem Lajosa, i jego zabójcą, on jest jej synem i mężem.
Nieszczęsna nie może żyć dłużej z tak przerażającą wiadomością.
Lecz on niech się chociaż o niczym nie dowie! Dosyć, że ona
cierpi tak nieludzko. — Lecz Edyp nie wyrzeka się poznania prawdy,
czeka na Forbasa, w którym poznał tego samego pasterza, co
niegdyś oddał go Euforbowi.
Tymczasem Jokasta w niewieścich kom natach przypada w roz
paczy do swej królewskiej skrzyni. Gorączkowo szuka, szuka — czego?
Oto jest, naszyjnik Harmonii, fatalny klejnot tebańskich królowych!
Nie, nic już teraz po tobie, już dokonałeś, czegoś miał dokonać. Czego
innego trzeba — ot, tego pasa: i cienki, i mocny jest zarazem.
O tym, co się potem stało, cała Hellada przez wszystkie wieki
szeptała ze zgrozą. Edyp u wiszących zwłok Jokasty... w jego ręku
złota klamra królowej... Przekleństwo wam, oczy moje, żeście nie
widziały, co trzeba wam było widzieć! Wypłynęły oczy nieszczęśnika
od złotej szpilki, poszedł ślepy, szukać wiecznego ukojenia na urwis
kach Kitajronu.
*

* *

W Attyce, na przedmieściu ateńskim Kolonos, żyła piękna
legenda. Opowiadali sobie ludzie, że przywędrował tu dawnymi czasy
ślepiec, którego prowadziło młode dziewczę. Był to Edyp i jego córka
Antygona. Dowiedziawszy się, że zabłądził przypadkiem do gaju
Erynii, nieubłaganych swoich dręczycielek, nie chciał już wydalać się
z niego: tu bowiem Apollo obwieścił mu wyzwolenie. A był cudowny
koniec jego dni: ziemia żywcem wzięła go w swoje łono i po dziś dzień
w nim żyje, jako święty duch-obrońca swojej przybranej ojczyzny.
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P o wywędrowaniu Edypa, na tronie tebańskim zasiadł po raz wtóry
Kreon, sprawujący władzę za dwu nieletnich synków królewskich,
Polinejka i Eteokla. Gdy jednak chłopcy wyrośli, oddał im władzę.
Niedługo panował między nimi pokój: Eteokles, zręczniejszy i bardziej
obrotny, wygnał starszego brata, ten zaś w poczuciu krzywdy i obrazy
zwrócił się o pomoc do króla argejskiego A d r a s t a . Adrastos rozbił
właśnie obóz pod bramami swego grodu. Polinejkes, nim wkroczył do
obozu, natknął się na innego, podobnego sobie przychodnia, tak samo
jak i on wygnańca. Działo się to w nocy i między nimi dwoma wynikła
zrazu zwada, a w ślad za nią — bójka.
Straż królewska rozdzieliła ich — niby dwa dzikie zwierzęta
w walce o legowisko. D ano znać królowi. Wyszedł król sam ku nim;
poznawszy w nich dwu królewiczów — drugim był znany nam już
Tydeus, brat Meleagra i Dejaniry, wygnany z Elidy przez wrogów
ojca — wspomniał o wyroczni, która nakazała mu wydać córki swoje
za wieprza i za lwa. Przyjął przybyszów gościnnie i pożenił ich
z córkami. Ale jasna rzecz, nie na to, aby całe życie zjadali jego chleb
jako wygnańcy; chciał ustalić ich władzę, aby w nich posiąść cennych
sojuszników. Postanowił nasamprzód przywrócić Polinejkowi tron
tebański, a potem Tydeusowi koronę kalidońską.
Adrastos był wnukiem Biasa, o którego szczęśliwym małżeństwie
mówiłem wam już dawniej; siostra jego, Eryfila, była wydana za
Amfiaraja, proroka w koronie, któregośmy swego czasu poznali jako
Argonautę. Adrastos, człowiek krewki i gwałtowny, nie zawsze żył
w zgodzie z tym swoim szwagrem i by zapobiec powaśnieniu, zawarli
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umowę, że wszystkie spory między nimi rozsądzać będzie, przez obu
jednako poważana, Eryfila.
Postanowiwszy wyprawę na Teby, A drast zaczął zwoływać bo
jowników. Zgłosili się: hardy Kapaneus, potężny H ippom edon, młody
i pełen krasy Partenopajos, syn znajomej nam Atalanty, która
w Arkadii znalazła sobie męża, w miejsce bohatera kalidońskiej
obławy. Ale nad nich wszystkich postawiłby A drast udział swego
szwagra, A rgonauty Amfiaraja, i właśnie jego nie udawało mu się
pozyskać. W mniemaniu Amfiaraja Polinejkes miał słuszność, być
może, w stosunku do Eteokla, ale bezwarunkowo nie miał słuszności
wobec swojej ojczyzny.
— Nic na świecie nie usprawiedliwia ciosu wymierzonego prze
ciw własnej matce — powiadał — a niesłusznej sprawy bogowie nie
mogą wynagrodzić zwycięstwem.
Wobec jego oporu Polinejkes postanowił uciec się do ostatecz
nego środka. Uchodząc z Teb, zdołał porwać dziedzictwo po matce,
n a s z y j n i k H a r m o n i i i ofiarował go teraz Eryfili. Nie oparła się
dusza kobieca pokusie gorejących kamieni w złocistej oprawie: gdy
rozsądzić jej wypadło między mężem a bratem, postanowiła, że
pierwszy winien poddać się woli drugiego. Zasępił się Amfiaraos:
wiedział, że ona zdradziła go, wiedział, że go śle na stracenie; a co
jego prawemu sercu ciążyło bardziej nad wszystko, to świadomość,
że padnie w nieuczciwej sprawie. Ale nie było rady: samą siłą umowy
musiał ulec. Przed wyruszeniem na wyprawę przyzwał do siebie małego
synka, A l k m e o n a , i oznajmił mu, że idzie na niezawodną śmierć
i że jego zabójczynią jest Eryfila. Alkmeon zapam iętał sobie jego słowa.
Amfiaraos dopełnił liczby siedmiu wodzów, którzy wspólnie
ruszali przeciw Tebom: resztę stanowili Adrastos, Polinejkes z Tydeusem i wymienieni powyżej trzej, Kapaneus, Hippom edon i Par
tenopajos. Od nich wyprawa owa zyskała nazwę w y p r a w y S i e d 
m i u p r z e c i w T e b o m : po obławie kalidońskiej i wyprawie A r
gonautów był to trzeci na wielką skalę wszechhelleński czyn. Zastęp
wyruszył z Argosu, wspinając się z równiny na góry minął surową
warownię mykeńską, a wtedy na pagórku wybłysnęła przed nim
N e m e a, błogosławiony gaj Zeusa. N a przodzie, na czołowym miej
scu — świątynia, dalej — niewielkie osiedle, a między świątynią
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i osiedlem skromny dworek przełożonego świątyni, bogobojnego
kapłana Likurga. O wszystkim tym był z góry powiadomiony Amfiaraos, w którego ręku spoczywało kierownictwo obrzędową stroną
wyprawy. Przy przekraczaniu wojska z jednej krainy do drugiej nie
wolno pominąć złożenia ofiary, a przy ofierze konieczna jest woda
kryniczna. K to drogę ku niej wskaże w „spalonej pragnieniem”
Argolidzie? Chyba najprędzej owa niewiasta, która z dziecięciem na
ręku wychodzi z Likurgowego domu. Amfiaraos zbliża się do niej —
0 bogowie, co to znaczy? W skromnej odzieży niewolnicy stoi przed
nim ta, co ongi przyjaźnie ugościła Argonautów, królowa lemnijska
H y p s i p y le.
Straciliśmy ją z oczu w chwili, gdy Argonauci podnieśli kotwicę.
Początkowo wszystko składało się dobrze: została m atką dwojga
bliźniąt, chłopców, z których jednego nazwała Euneosem, na pamiątkę
„przepięknego okrętu” jego ojca, a drugiemu, po swoim ojcu, dała
imię Toasa. Ale potem przyszła zła godzina. Kiedyś, gdy znajdowała
się na brzegu morskim, napadli na nią korsarze, uprowadzili i sprzedali
w niewolę — i oto służy Eurydyce, żonie Likurga, i niańczy ich
maleńkiego synka, Ofelta. Wszystko to opowiedziała Amfiarajowi
1 dodała, że Likurgos w tej chwili bawi poza domem, obecna jest tylko
Eurydyka, a oprócz niej dwu jakichś młodzieńców przybyłych, ona
nie wie, w jakiej sprawie. Nie od razu zgodziła się spełnić prośbę
Amfiaraja i pokazać mu krynicę. R ada by wyświadczyć przysługę
staremu znajomemu i Argonaucie, ale co robić z dzieckiem? Po
niejakim wahaniu postanowiła zabrać je ze sobą. A jeżeli pani
rozgniewa się na nią za samowolę? — Pani! Rozgniewa się! Kim więc
ona jest? Niewolnicą, czy lemnijską królową? Chociaż tak ciężko
doświadczył ją los, ale dzisiaj, tu, wobec tego Argonauty, czuje się
jak ongi Hypsipyle. A zatem w drogę! Idą, on, ona i kilku żołnierzy
z wiadrami. Ciężko jej z dzieckiem na ręku. Aż niespodzianie — zielona
murawa, dysząca wonią tymianku; źródło już niedaleko, ale droga
do niego wije się przez pnie i głazy. Niechże sobie Ofeltes posiedzi na
trawie, na słoneczku; łatwiej jej będzie iść samej. A oto i źródło;
towarzysze zaczerpnęli wody, tyle ile im było potrzeba, można teraz
wracać. Zaraz będzie łąka, na której zostawiła dziecko w trawie pośród
tymianków; byle go tylko nie ukąsiła pszczoła! — Cóż to? Gdzie
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dziecko? Ofelcie! OfelcieL. N a bogi! Olbrzymi wąż oddala się, pełznąc
po suchym korycie zimowego strumienia, a w splotach jego cielska
ze zwisłą główką i bezradnie podniesionymi rączkami — jej wy
chowanek, radość rodziców, Ofeltes! Widzi to Amfiaraos, miga ostra
dzida — straszydło ugodzone śmiertelnie. Powoli zaczynają się
rozluźniać śmiertelne oploty... za późno. Dusza, która uleciała, nie
powróci już do drobnego ciałka.
I znowu idzie Hypsipyle z dzieckiem na ręku; sam otna, przy
garbiona, wlecze się ku domowi. Trzeba przynieść pani zabitego
synka; co powie o tak karygodnej piastunce? — Czy naprawdę
trzeba? Jej to i tak życia nie ocali, za śmierć dziecka niewolnicę
czeka niechybny grób. A byłoby ocalenie: Am fiaraja skuły więzy
gościnności z władczynią Lemnosu. Gdyby więc tak położyć trupka
na progu dom u i ujść póki pora? — Ujść? I zostawić Eurydykę we
łzach i żałobie? I to ma uczynić Hypsipyle? Czyliż ona sama nie
była matką? Nie, tego nie uczyni. Stanie przed Eurydyką z wy
znaniem: dziecko twoje zabite, a przyczyną jego śmierci, lubo nie
świadomą, ja jestem.
I poszła do Eurydyki, podała jej m artwą dziecinę. Zaniosła się
płaczem królowa; zagasła radość, zagasła nadzieja domu! Rozpacz
zamieniła się w gniew. Jedna została tylko pociecha w żałobie: zemsta
nad przestępczynią. Tego nie wyrzeknie się nieszczęśliwa i chłopczynie
lżej będzie, że jego krzywdzicielka też zazna kaźni. Darem nie prosi
i błaga nieszczęśliwa — kara czekają zaraz, bezzwłocznie. O Jazonie,
o Argo! Oto czego się doczekała!
Prowadzą Hypsipylę na śmierć. Sama Eurydyka chce być świad
kiem kary. Ale oto zbliża się do królowej argejski przychodzień,
Amfiaraos, i przynosi jej orzeczenie Siedmiu. To nie Hypsipyle winna
śmierci dziecka, to bogowie chcieli zesłać groźne ostrzeżenie dla całej
wyprawy. Nie będzie dla nas zwycięstwa, nie uda nam się dzielić łupem
grodu, nie będziemy święcili radości pow rotu do ognisk naszych.
Ofeltes był gońcem tej wieści; nie jest on już Ofeltem, zwykłym
umarłym chłopczykiem, odtąd zwać się będzie A r c h e m o r o s —
„początek przeznaczenia” , jakie czeka uczestników opłakanej wy
prawy. Bogowie zaszczycili go włączeniem do orszaku herosów,
którym hołdują nie tylko rodziny, ale całe wspólnoty i całe ludy.
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Zemsta ma dać ci ulgę? O nie, Eurydyko: najlepsza pociecha jest
w pięknie. Piękno i g r z y s k n e m e j s k i c h , ustanowionych dzisiaj
na cześć Archemora, ustanowionych po wsze czasy, rozsławi imię
twego synka i boleść twojej straty.
Eurydyka gorąco uścisnęła dłoń gościowi; jako Hellenka, zro
zumiała i oceniła znaczenie słowa: pociecha w pięknie. W tej chwili
trąby dały hasło do rozpoczęcia zadusznych igrzysk ku czci A r
chemora. Eurydyka w zastępstwie nieobecnego męża zasiadła na
trybunie, z nią Amfiaraos i pozostali z Siedmiu. I lubo serce jej
przeszywał ból, duszę napełniała duma na myśl, że odtąd szermierze
z całej Hellady będą się tu zbiegali, aby stawać w szranki o wieniec
zwycięski, czcząc w ten sposób syna, przedwcześnie zgasłego Ofelta-Archem ora, „początek przeznaczenia” Siedmiu wodzów.
Kiedy słońce poczęło się chylić ku zachodowi, igrzyska ustały,
nowy znak trąby oznajmił widzom, że teraz odbędzie się rozdawanie
wieńców zwycięzcom. Wystąpił naprzód herold i obwieścił donośnym
głosem:
— Zwyciężył w walce E u n e o s, syn Jazona, z Myriny Lemnijskiej! Zwyciężył w biegu Toas, syn Jazona, z Myriny Lemnijskiej!
Zwyciężył w rzucaniu krążka...
Hypsipyle nie słyszała imienia ostatniego zwycięzcy. Pociemniało
jej w oczach. Euneos, Toas, synowie Jazona, jej synowie! Skąd oni?
Gdzie oni są? Oto wchodzą na podium, oto Eurydyka kładzie wieniec
na czoło jednego, potem drugiego... Przez bogi! Ależ to są ci właśnie
młodzieńcy, których ona sama wprowadziła dzisiaj do domu Likurga!
Jej synowie... zaprawdę jej synowie? A może to tylko złośliwy żart
nieubłaganych bogów? Stoi, wpija wzrok w urodziwych młodzianów:
radość i niepewność walczą w jej duszy.
Słońce zapada, widzowie rozproszyli się, dążąc do obozu albo
do miasteczka. Eurydyka także cofnęła się do swoich komnat; i
odpuściła niewolnicy, ale oczywiście żyć z nią nie może. Amfiaraos
z obydwoma młodzieńcami podchodzi ku niej.
— Euneosie, Toasie, oto wasza druga jeszcze wyższa nagroda:
uściskajcie waszą matkę.
Uściskać! O jakże chętnie! Ale czyliż to oni? Młodzieńcy widzą jej
niepewność i uśmiechają się do niej.
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16. W alka Eteoklesa z Polinejkesem

POCZĄTEK PRZEZNACZENIA

— Uspokoimy ciebie, m atko nasza rodzona. — N a ramieniu
obu widnieje złote znamię, w kształcie winnej latorośli: to znak
Dioniza, protoplasty rodu dla całego jego potomstwa.
Tak, teraz nie ma wątpliwości.
I dokądże udać się w tej chwili? Rozumie się, że na rodzinną
wyspę, na Lemnos. Skończyły się tam już rządy niewieście, znowu
panuje Toas Pierwszy: on to wysłał wnuków na poszukiwanie m a
tki. Czas próby przeminął, przed nimi wschodzi niezachmurzone
szczęście.
Tak to, mimo wszystko, dom Jazona rozkwitnął na dalekim
Lemnos; a jego ciało tymczasem leżało w nieznanej mogile pod złotym
posągiem Hery, pośród szczątków jego cudownego okrętu.

16 — Starożytność bajeczna
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Spuściw szy się z nemejskich wyżyn, argejska drużyna ruszyła dalej
przez Istmos i Megarydę i stanęła na koniec u Kitajronu, gdzie
zaczynała się kraina tebańska. Panował wśród niej przybity nastrój:
śmierć Archem ora nie wieściła nic dobrego. Widząc to, Tydeus, dusza
wyprawy, zaproponował, aby go wysłano jako posła do Eteokla.
A drast wyraził zgodę.
Eteokles znajdował się właśnie na radzie królewskiej, kiedy herold
wprowadził do niego Tydeusa.
— Z czym przybywasz?
— Z propozycją pokoju. A warunki: odstąpisz władzę Polinejkowi i opuścisz Teby!
Eteokles uśmiechnął się zjadliwie.
— Jeśli waszych Siedmiu są tak mocni męstwem jak rozumem,
to nie mamy się ich po co trwożyć.
— O tym możesz się bezzwłocznie dowiedzieć — śmiało od
powiedział Tydeus. — Ze wszystkich Siedmiu ja jestem najsłabszy. K to
z was zechce zmierzyć się ze mną, sam na sam?
Wysunęło się naprzód dziesięciu tebańskich wojaków. Plac radny
w mgnieniu oka przedzierzgnął się w arenę walki. Potykali się na
dzidy i na miecze, jedni za drugimi szli w zapasy wojownicy tebańscy
przeciw Tydeusowi, i jedni za drugimi padali z jego ręki. Widząc to,
część młodzieży zaczęła szemrać: nie można dopuścić, aby wrócił
zwycięzcą do obozu nieprzyjacielskiego. Przygotowali na niego za-
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sadzkę w wąwozie K itajronu. Ale Tydeus i tutaj nie dał zbić się z tropu,
wszystkich napastników zarąbał, z wyjątkiem jednego, którem u kazał,
jako gońcowi złej wieści, wrócić do Teb.
Z upodobaniem i radością patrzyła Pallada z niebieskich wyżyn
na dzielność i siłę kalidońskiego bohatera.
„Wytrwaj tak, a nagroda cię nie ominie” — pomyślała.
Opowiadanie Tydeusa o dokonanym dziele podniosło ducha
w Argejczykach. Odważnie spuścili się z K itajronu i obiegli Teby.
Jeden tylko Amfiaraos nie podzielał ogólnej radości.
— W obec brata ma słuszność, wobec ojczyzny słuszności nie
ma — twierdził w dalszym ciągu — a nieprawemu czynowi bogowie
nie ześlą zwycięstwa.
W Tebach panowało przygnębienie: jeżeli jeden Tydeus jest o tyle
mocen, to jacyż oni będą wszyscy razem? Najbardziej zaniepokojony
był Kreon. Miał on dwu synów: starszy, H e m o n, był narzeczonym
siostry Eteokla, Antygony, młodszy, M e n o j k e u s , nie wyszedł
jeszcze z lat pacholęcych. Jego to wysłał po Tejrezjasza, który właśnie
dożywał ostatnich dni swojego nad miarę długiego żywota. Tejrezjasz
przyszedł, wiedziony za rekę przez swoje chłopię.
— I cóż nam powiesz? — zapytał go Kreon.
— Gdzież jest — zagadnął Tejrezjasz — młodzieńczyk, który
chodził po mnie, Menojkeus?
— Jest tutaj, z nami?
— Niechaj się oddali.
— Syn mój — odparł dumnie K reon — jest Tebańczykiem
i spartem, sprawa ojczyzny jest i jego sprawą.
— Jak chcesz. Posłuchaj zatem. Sprawa nasza była dobra, a teraz
obróciła się ku gorszemu. Pallada nie jest już za nami: tam jest, gdzie
jest męstwo, a męstwo jest tam, gdzie jest Tydeus. Pozostał jeden
sposób, sposób niezawodny, i ten przynoszę ci jako radę. Na
argejskiego orła trzeba nam wypuścić tebańskiego smoka — tego
okropnego smoka, którego zabił Kadmos. Duch jego zawsze jeszcze
jest nam wrogi; trzeba go przejednać jego własną krwią, krwią jego
potomka, sparta, ale nie żonatego i nie zaręczonego, tylko pacholęcia.
Czy zrozumiałeś mnie?
Kreon pobladł śmiertelnie.
16*
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— Zrozumiałem — wyszeptał.
— Spełniłem tedy swój obowiązek wieszczy. Wiedź mnie, chłopię,
do domu.
Skoro wyszedł, Kreon chwycił Menojkeusa w ramiona.
— Bieżaj, dziecię moje, bieżaj co sił, póki można jeszcze. Życie
twoje w niebezpieczeństwie, skoro tylko Tebańczycy dowiedzą się o tej
przeraźliwej wróżbie...
— Dobrze, mój ojcze. Polecę. D okąd każesz? Do Orchomenu?
Do Delf? Do Dodony?
— Do Orchomenu, do Delf, do Dodony, wszędzie są moi
przyjaciele, wszędzie przyjmą cię, jak swego. Zaraz przyniosę ci
tabliczki do nich.
Menojkeus odprowadził go tkliwym spojrzeniem.
,,Syn twój jest Tebańczykiem i spartem, sprawa jego ojczyzny
jest i jego sprawą. Wbrew twojej woli, biedny ojcze, dowiedzie ci, żeś
prawdę powiadał” .
Tam, gdzie m ur Amfionowy przecina strumień Dirke, u strasznej
pieczary smoka, było zagrodzone miejsce znaczące jego mogiłę. Tutaj
po murze skierował kroki Menojkeus z mieczem w dłoni. Błysnął
miecz — i strumień krwi zabarwił szary kamień obwarowań. N ikt nie
był świadkiem tej samotnej ofiary, dopiero wartownik, obchodząc
mur, natknął się na martwe ciało i odniósł je ojcu.
Argejczycy tymczasem otoczyli pierścieniem cały siedmiobramny
gród. Szpiedzy tebańscy, zręcznie podsłuchawszy ich naradę, donieśli
o niej Eteoklowi i całej radzie wojennej.
— Argejczycy — tak brzmiała ich wieść — postanowili przypuś
cić szturm jednocześnie do wszystkich siedmiu wrotni miejskich,
podzieliwszy je między swoich siedmiu wodzów. Tydeusowi przypadła
przy losowaniu Brama Krenidzka.
— Postawię przeciw niemu naszego wojownika M elanippa — 3
postanowił Eteokles.
— Kapaneus dostał z woli losu Starą Bramę, A drast — Homolojską, Amfiaraos — Pretydzką, Hippomedon — Onkejską, Par- j
tenopajos — Elektry...
Eteokles z kolei nazywał witeziów tebańskich, którym polecał
ochronę wymienionych bram.
244

SIEDMIU PRZECIW TEBOM

— ... wreszcie Polinejkes — G órną Bramę.
— Naprzeciw niemu pójdę ja sam — zawyrokował twardo
Eteokłes.
— Opamiętaj się — krzyknął w przerażeniu Kreon. — Czyżbyś
zapomniał już pradawnej wyroczni, jaką Apollo dał Lajosowi? Wiesz,
jak ją wyłożył Tejrezjasz. Całemu domowi jego sądzono wyginąć we
krwi, a wam — paść jednem u z ręki drugiego w haniebnej walce
bratniej.
— Obmyśliłem wszystko i dlatego idę — odparł spokojnie młody
władca, patrząc w oczy zagniewanemu wujowi.
— Zaślepieńcze! Człowieku oszalały! Idziesz na pewną zgubę!
— K to jest zaślepieńcem? K to człowiekiem oszalałym? Dziad
mój Lajos, mój ojciec Edyp, robili wszystko możliwe, aby wyłamać
się spod przeznaczenia, a każdy krok przybliżał ich ku niemu. Czyż
chcecie, abym naśladował ich przykład? Nie, niech się co chce dzieje,
n ie w c h o d z ę z l o s e m w m a t a c t w a . . . Lecz wróg nie czeka,
dalej, idziemy każdy na swój posterunek.
Zagrzmiała argejska trąba, przejmując oblężonych grozą ostrego,
spiżowego dźwięku. Obrońcy wdarli się na mury i z ich wysokości
gradem strzał i kamieniami zasypali szturmujących do zapartych
bram. Jeden tylko Eteokłes, widząc nadchodzący oddział Polinejka,
kazał na ścieżaj otworzyć swoje w rota i ruszył przeciw niemu w pole.
Polinejkes poznał go i mimowoli cofnął się.
— Nie spodziewałeś się, co? — krzyknął m u brat szyderczo. —
Nie, już ja taki jestem, nie lubię chować się za plecami innych. Chcesz
posiąść moją władzę — oto ona!
To mówiąc, rzucił dzidę; ale i Polinejkes ochłonąwszy z chwilo
wego oszołomienia, jednocześnie rzucił swoją. Oba razy wymierzone
były nieomylnie — nie wiadomo, śmiertelną ręką, czy ręką Alastora —
oba też trafiły do celu. Śmierć wodza zagrzała Tebańczyków do boju,
Argejczycy natom iast upadli na duchu: rozgorzała długa walka,
powodzenie przechylało się na stronę Tebańczyków, krok za krokiem
wypierali szturmujących z krwawego błonia, na którym leżały dwa
martwe ciała, każde z bratnią włócznią w piersi...
U innych wrótni nie wiedziano, co zaszło u Górnej Bramy. Tydeus
dokazywał cudów waleczności u W rót Krenidzkich; M ełanippos
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musiał posyłać po oddział zapasowy, ponieważ jego pierwsza drużyna
była pobita na głowę przez wodza etolijskiego. Pallada z przejęciem
patrzyła na bohatera: „Nigdy jeszcze — mówiła sama do siebie — nie
kochałam tak żadnego śmiertelnika.”
Niemniej posiłki, które przybyły wrogowi na pomoc, kazały mu
się nieco cofnąć.
— N aprzód, przyjaciele! — krzyknął ku swoim. — Rozbijemy
tych, jak rozbiliśmy pierwszych.
Ale M elanippos, który bystro śledził za nim wzrokiem, skorzystał
z chwili, gdy Tydeus obrócił się ku żołnierzom, i zdradziecko
wymierzywszy dzidą między jego tarczę a ciało, gwałtownym razem
ugodził go w brzuch. Z głuchym jękiem zwalił się Tydeos na ziemię,
wijąc się w przedśmiertelnych drgawkach.
— Rozradują się wojanie, których zabiłeś dzisiaj i dawniej! —
krzyknął szyderczo Melanippos.
Tu porzuciła Tydeosa świadomość bólu i nadchodzącej śmierci:
żądza zemsty rozżarzyła się w nim do szaleństwa.
— N aprzód, przyjaciele! — zawołał ku swoim, pełznąc po ziemi,
która stawała się czerwona od jego krwi. — Naprzód!
Wojsko argejskie z wściekłością runęło na wroga, odparło oddział
tebański. M elanippos został okrążony przez nieprzyjacielskich żoł
nierzy; dziesięć mieczy błysnęło w powietrzu — i głowa jego, bryznąwszy wokoło krwią, stoczyła się prosto w ręce Tydeusa. Umierający
ryknął w dzikim uniesieniu, pochwycił ją i...
W tej chwili właśnie Pallada, spuściwszy się z wyżyn niebieskich,
zbliżała się do swego ulubieńca z czarą nektaru w dłoni. Ujrzała go
leżącego na ziemi z głową M elanippa w rękach — wgryzał się zębami
w jego czaszkę. Bogini odwróciła się z odrazą, czara wyśliznęła się jej
z dłoni — i m rok śmierci zasnuł źrenice Tydeusa.
Nie mniej zażarty bój kipiał u Starej Bramy i u ogrodzenia
starego smoka. Ale tu wódz tebański nie pozwolił swoim wojow
nikom spuścić się z muru; ze szczytu razili napastników gradem
kamieni, lanc i grotów. Przebrała się cierpliwość nieuskromionego
Kapaneusa.
— Hej tu, drabiny! — krzyknął.
W jednej chwili znalazł się żądany przedmiot.
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— Tutaj ją postawcie! — rozkazywał dalej, nie bacząc, że
przekroczył ogrodzenie i depce nogami świeżą krew. Ale duch smoka
dostrzegł go i przesycił swoim jadem. Wydźwignął drabinę; szczyt jej
już zdaje się, że się zwali na głowy obrońców murów. K apaneus
porywa łuczywo, wbiega na drabinę.
— Spalę wam miasto! — groził rozszalały. — Spalę, z bogami
czy przeciw bogom!
K apaneus wbiega po drabinie, z pochodnią w ręku — jest wysoko,
w powietrzu, niby duch zniszczenia; drabina pochyla się, obrońcy
rozbiegają się we strachu.
— Z bogami lub przeciw bogom! — ryczy wódz piorunowym
głosem.
Aż nagle inny głos, jeszcze bardziej piorunowy, huknął wysoko
nad walczącymi. W gromowej chmurze zakrwawiła się nagle błys
kawica i stoczyła prosto na jego głowę. Łuczywo wypadło mu z ręki,
rozpostarł ramiona, a ciało, kręcąc się jak koło Iksiona, potoczyło
się z m uru i uderzyło o szarą skałę, zbryzganą czerwoną krwią
chłopięcia.
— Zeus z nami! — krzyknęli Tebańczycy i otwierając wrota,
runęli na Argejczyków. — Zeus z nami, Zeus z nami!
Krzyk ten buchnął wprost jak hasło zwycięstwa, obiegł całą ścianę
Amfiona, podchwytywany od bramy do bramy. Wszędzie wojacy
tebańscy wychodzili w pole, wszędzie poczynali naciskać, trapić,
zmuszać do ucieczki strapionego nieprzyjaciela. Padli H ippom edon,
Partenopajos, padłby i Adrast, ale cudowny rum ak uniósł go w okolice
niedostępne włóczniom i grotom tebańskim. Mniej szczęśliwy był
Amfiaraos; i jem u wprawdzie udało się uciec spod Teb aż do samego
Potniai, ale tutaj dopadł go jego tebański przeciwnik. Już podnosił
włócznię, gdy nagle ziemia rozstąpiła się przed biegnącym i pochłonęła
go, wraz z wozem i rum akam i, w swoje wszechuciszające łono.

37
ANTYGONA

P o odniesionym przez Tebańczyków zwycięstwie Kreon po raz
trzeci ujął ster władzy w swoje wytrawne dłonie. Prawda, po Eteoklu
pozostał syn, Laodamas, ale w owym czasie był on jeszcze niemow
lęciem. Zapamiętałość zwycięzców przeciw Argejczykom była tak
wielka, że Kreon, ulegając jej, nie pozwolił pochować ciał Siedmiu.
Podówczas matki ich i żony udały się z błagalnymi gałązkami do
Eleuzyny i zaklinały Tezeusza, aby wymógł na Kreonie zadość
uczynienie wszechhelleńskiemu obyczajowi. Kreon uznał to pośred
nictwo za obrażające i zaciął się jeszcze bardziej. Wszelako Herakles,
który właśnie w tym czasie bawił u niego w gościnie, przemówił doń
w imię przykazania pobożności i zwłoki rodzinom zostały wydane.
W Eleuzynie wyprawiono im uroczysty pogrzeb, paląc wszystkie na
jednym bratnim stosie. Kapaneusa, jako dosiężonego piorunem
Zeusa, kazał Tezeusz pochować oddzielnie. Jego żona, piękna Euadne, spóźniła się na obmycie ciała męża i zobaczyła zwłoki jego
dopiero, kiedy płomienie stosu zamknęły je już w swym ognistym
uścisku. Nie mogąc przenieść rozłąki, rzuciła się na stos i skonała
objąwszy męża rękoma.
Zeszli się na pogrzeb i synowie Siedmiu; wszyscy oni przysięgli
sobie, że gdy dorosną, pomszczą porażkę i śmierć ojców. Zawarli
w tym celu ścisły sojusz wzajemnej przyjaźni i pozyskali imię E p i 
g o n ó w, to znaczy urodzonych potem. Byli to: syn A drasta Ajgialeus,
syn Amfiaraja Alkmeon, syn Polinejka Tersander, syn Tydeusa
Diomedes — pozostałych nie ma potrzeby wymieniać. Ale o Epigo
nach pomówimy na innym miejscu.
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Zniesienie zakazu co do pogrzebu nie dotyczyło wszelako zwłok
Polinejka; o niego, jako o rodzonego Tebańczyka, nawet Tezeusz nie
śmiał się dopominać u Kreona. I stało się, że gdy ciało Eteokla,
obrońcy grodu, który padł zań w boju, było z największą czcią złożone
w grobowcu Labdakidów, trup Polinejka, nagi i zbeszczeszczony, leżał
na gołej ziemi, czekając, aż psom i drapieżnemu ptactwu spodoba się
zostać jego żywymi grobami.
Kreon postawił nawet straż u zwłok, aby nikt nie ważył się
przestąpić jego zakazu, i rozgłosił, że kto ośmieli się tknąć trupa,
podlegnie karze.
Skąd taka surowość? Z posuniętego nazbyt daleko poczucia
sprawiedliwości. Śmierć zrównała Eteokla z Polinejkiem, obrońcę
z wrogiem własnego gniazda, bohatera z przestępcą. Czy można się
na to zgodzić? K reon rozsądził, że nie. Niechże choć na tam tym świecie
dzieje im się wedle zasługi; niechże Eteokles znajdzie pokój na
asfodelowym błoniu, a dusza Polinejka tuła się w bezcześci, niedopusz
czona do królestwa Persefony; niechże ten los odmienny stanie się
nauką dla żywych, dzisiaj i po wszelkie czasy.
Tebańczycy poddali się nakazowi króla; nie poddała mu się jedna
tylko A n t y g o n a , siostra nieszczęśników, którzy obaj padli, jeden
z ręki drugiego. W jej sercu wszelkie wyobrażenia sprawiedliwości
państwowej i państwowego pożytku usunęły się na drugi plan wobec
jedynej myśli, że zabity był jej bratem, że K reon jej brata wydał na
hańbę. W prawdzie nie była ona jedyną siostrą Polinejka; ten sam dług
i to samo prawo leżało i na drugiej córce Edypa, Ismenie. Poszła do
niej Antygona.
— Czy zechcesz ze mną razem pochować naszego brata?
Słodka i nieśmiała Ismena spojrzała na nią w przerażeniu.
Pogrzebać Polinejka? Ale przecież tego zakazano!
— Tak, zapewne, ale czy zabraniający miał prawo nam tego nie
pozwolić?
Oto na czym polega trudność. W prawdzie K reon jest przed
stawicielem państwa i wypływającej z niego władzy, ale czy ta władza
jest nieograniczona? Czy też może w głębi serca naszego jest świat,
do którego władza owa nie ma prawa wtargnąć?
Ismena całą duszą podziela uczucia siostry, ale słaba z niej
dziewczyna. Nie, ona nie odważy się pójść przeciw władzy; Antygona
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będzie musiała sama dokonać swego czynu. Sama jedna nie podoła,
aby ciało brata zadźwigać do grobowca Labdakidów, ale obowiązek
przecież tego nie wymaga. Rzuci mu tylko kilka garści ziemi na nagie
ciało, dokona przepisanej płynnej ofiary, złoży mu daninę łez swoich,
a to zbawi jego duszę od hańby na tym i na tamtym świecie.
Z taką myślą wyrusza na smutne pole. W arta nie zauważyła jej
nadejścia: zerwała się nagle wichura i zaprószyła żołnierzom oczy.
N iepodobna jednak było, aby uszło ich uwagi, co stało się z ciałem.
Rozkaz królewski został naruszony; trzeba było nieuchronnie donieść
o tym monarsze. Wzburzył się król: nie ulega wątpliwości, to dzieło
jego wrogów, którzy chcieli tym sposobem podważyć urok jego władzy
w narodzie, ale on znajdzie drogę, aby unieszkodliwić ich knowania.
Straż otrzymuje rozkaz, aby pod grozą kary wytropiła złoczyńcę.
Poszukiwania uwieńczone są pomyślnym skutkiem: złoczyńcę po
stawiono przed królem.
Czyż to Antygona? Kreon nie może wierzyć własnym oczom;
ona, córka jego siostry, narzeczona jego syna? Jak to? Ona poważyłaby
się stawić opór jego woli?
— Może ty jednak nie uczyniłaś tego?
— Owszem, uczyniłam.
— W takim razie nie wiedziałaś, że to było zabronione?
— Owszem, wiedziałam.
— A w takim razie po cóżeś to uczyniła?
— Dlatego, że to nie Zeus był, który mi uczynić zakazał; dlatego,
że rozkazy twoje nie są mocniejsze nad prawdę bożą.
Tak tedy przekroczenie dokonane było z zupełną samowiedzą.
Nałożono za nie karę — niepodobna czynić wyjątku dla siostrzenicy,
dla synowej. Daremnie siostra Ismena wstawia się za nieszczęśliwą:
czego ma prawo oczekiwać od poddanych król, który we własnej
rodzinie puszcza płazem nieposłuszeństwo? Nie, rozkaz musi być
wykonany do końca; przede wszystkim — państwo i naród.
N aród... Czyliż on istotnie cały opowiada się za swoim władcą?
Nie: oto w jego imieniu przychodzi do króla starszy syn, dziś już jego
jedynak, Hemon, narzeczony Anygony.
— Postępek Antygony — powiada — podbił jej wszystkie serca;
tak żal wszystkim, że zginąć musi za swoją szlachetność — za miłość...
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Miłość? A prawo? A państwo? Czy za nim nikt się nie ujmie?
Jeśli nie, to na nim, na królu, tym bardziej leży ten wzniosły obowiązek.
On nie da zwieść się z prawej drogi. A ntygona podlegnie kaźni. Nie
miecz ją czeka: unikać trzeba zmazy z przelewu rodzinnej krwi;
zamknie się ją w podziemiu — tam śmierć sama stanie przy niej.
Odstręczyła się od nieugiętego władcy rodzina, odstręczył się
naród; on wie za to, że z nim są bogowie, jest przede wszystkim Zeus,
opiekun władzy królewskiej. Nagle uszy jego trąca miarowy stuk
starczego posocha o kamienie ulicy: to leciwy Tejrezjasz — sam
nadchodzi tym razem. Słusznie on wówczas wyprorokował o ofierze
smoka: lubo i za ciężką cenę, jednak udało się królowi ocalić lud
i państwo. Niechże i teraz zawierzy jego słowu. Bogowie odwrócili
się od niego i od jego królestwa: dwakroć on zawinił, przytrzymując
na ziemi tego, kogo należało było wyprawić pod jej powierzchnię,
i wysyłając pod ziemię żywą istotę, której miejsce na ziemi.
Jak to? Bogowie odwróciliby się od tego, kto ochraniał ich
świątynie, gromił ich wroga? To być nie może: oni są za nim — chytrzy
i przedajni wieszczkowie, to inna zupełnie sprawa.
— Co? Jam jest przedajny? Ha, jeśli tak, wiedz, że za umarłego
padnie w ofierze żywy: jęki w dworcu twoim będą ci odpowiedzią na
te słowa.
Pogróżka z nieomylnych ust jasnowidza skruszyła upór królew
ski. Czyżby miał poświęcić drugiego syna, kiedy pierwszego postradał?
Nie, to byłoby zbyt wiele. Gotów spełnić żądanie Tejrezjasza — po
chowa Polinejka, uwolni Antygonę... Za późno. Kiedy zstąpił do
podziemnego lochu, oczom jego ukazała się m artw a dziewica w fatal
nym petlu, a u jej zwłok syn jego... Żywy jeszcze — ale nie na długo.
Oto w oczach ojca przebija się, schylony nad martwym ciałem
narzeczonej. K reon został samotny i opuszczony na królewskim swym
dworze — jedna tylko przy nim wytrwała natrętna towarzyszka:
sieroca i bezsłoneczna starość.
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]V Iinęły lata. Tejrezjasz umarł, przeżywszy sześć ludzkich pokoleń,
ale nawet śmierć nie zamroczyła jego jasnej myśli. Biała Skała
i mętna Leta były wobec niego bezsilne, dar wieszczy żył w nim
dalej śród cieniów asfodelowego błonia. Swoją proroczą wieżę w Tebach przekazał młodej swej i urodziwej córce, M anto. U m arł i K re
on, a na tronie Labdakidów zasiadł L a o d a m a s , młodzieńczy syn
Eteokla.
Ale jednocześnie z Laodamasem dorośli i Epigoni, nadszedł czas
spełnienia złożonej na pogrzebie ojców przysięgi. A drastos żył jeszcze,
ale ze względu na wiek podeszły mógł być raczej honorowym przy
wódcą nowego wojska aniżeli jego istotnym wodzem. N a wodza
nadawał się raczej jego syn Ajgialeus; wszakże Epigoni łącznie
z Ajgialeusem pragnęli powierzyć tę godność A l k m e o n o w i , synowi
Amfiaraja. Alkmeon był w najzażylszej przyjaźni z Ajgialeusem, ale
od wyprawy rad byłby usunąć się zupełnie. Nie z bojaźni — waleczny
był jak lew — i nie z pobudek, jakim i kierował się ongi jego ojciec.
Powód tkwił w czym innym. Ciążył na nim dług strasznej zemsty,
którą odkładał z dnia na dzień. Kiedy był jeszcze małym chłopcem,
ojciec, żegnając się z nim na zawsze, oznajmił mu, że idzie na niechybną
zatratę i że jej sprawczynią jest Eryfila, jego żona, a m atka Alkmeona.
Wiedział, że ojciec na tamtym świecie dręczy się w zgryzocie, dopóki
nie stanie się zadość zemście i że tej zemsty oczekuje od niego, od
swego syna. I oto nieszczęsny szamoce się niby zwierz raniony. Spieszy
do Potniai gdzie leży podziemna siedziba jego ojca, chce wiedzieć, czy
wolno mu iść z Epigonami na Teby.
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— Najpierw zemsta, a po niej wyprawa — wyrokuje Amfiaraos,
najsprawiedliwszy ze śmiertelnych.
Idzie do Delf, usłyszeć od boga: sądzona li pomyślność orężowi
Epigonów?
— Sądzona, o ile wodzem ich będzie Alkmeon.
Tak rozsądził Apollo, jasnowidz między bogami.
Wszelki odwrót był odcięty, żadna siła nie wybawi go od
przeraźliwego obowiązku. Wrócił do Argos jakby na skazanie; w is
tocie był zmuszony skazać na zgubę czystość swoją, swoje prawe imię,
swoje kochanie. A na drugi dzień Argejczycy ze zgrozą przytulali się
jeden do drugiego na jego widok i powtarzali słowa, które odtąd na
zawsze miały się zrosnąć wzajemnie: „A lkm eon-m atkobójca” .
Powiadają, że przelana krew rodzona wywabia z podziemnych
czeluści straszne boginie-mścicielki Erynie; ale nie, jego nikt a nikt
nie nęka. Epigoni przychodzą do niego, proszą, aby był im przywód
cą — on, matkobójca. A on idzie z nimi i staje na czele hufów,
a bogowie i ludzie nie gorszą się. Koło grodku Glisantu spotyka się
z nim wojsko tebańskie pod młodym wodzem Laodamasem. Przeciw
Laodamasowi występuje śmiały Ajgialeus, wywiązuje się między nimi
śmiertelne starcie i Ajgialeus pada z ręki Laodam asa.
Śmierć najserdeczniejszego druha ocuciła A lkmeona z odrętwie
nia: zmaga się z Laodamasem — bogowie zsyłają zwycięstwo matkobójcy, Laodam as ginie z jego ręki. W ojsko tebańskie rzuca się do
ucieczki; naród nie wygląda już ocalenia, wymawia sobie tylko, aby
wolno mu było bezpiecznie opuścić gród — gród K adm a i Amfiona.
Epigoni dają mu przyzwolenie. Tej samej nocy Tebańczycy zaczynają
oporządzać wozy, biorą ze sobą żony i dzieci, co każdy z nich ma
najdroższego i uchodzą, rozpraszają się po siołach. Kiedy następnego
dnia Epigoni wkraczają do miasta, zastają je puste i wyludnione.
Zdobyczy jednak zostało siła, pójdzie do podziału między zwycięzców;
na razie wynosi się ją za miasto. N a wieżycy Tejrezjaszowej natykają
się na M anto. Co z nią uczynić? Przypomina im się złożony ślub:
najpiękniejsza zdobycz poświęcona będzie Apollinowi. Postanawiają
odesłać wieszczą dziewę wieszczemu bogu, do Delf.
Nic więcej nie zostało w grodzie oprócz warownych murów
i murów kamienic. Ogień i m otyka kończą dzieło zagłady. Teraz
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dopiero A lastor Lajosa wygnany został ostatecznie: opuścił dolinę
Ismenu razem z dymem jego stolicy. Nie ma już Kadmei, nie ma
siedmiobramnego szańca; gdyby nowy smok zechciał rozpanoszyć się
w jaskini Dirke, nikt mu oporu stawiać nie będzie.
Co innego jednak Teby, co innego tebańska kraina. Siedmiu
wodzów przeznaczyło panowanie nad nią dla Polinejka, gwoli które
mu zamierzono całą wyprawę; teraz napraszało się samo, by przekazać
je jego synowi, Tersandrowi. Za niego powoli pod wzgórzem Kadmei
zaczęła się tworzyć osada — nie miasto, ale właśnie osada. Zaczęto
ją nazywać Niższymi Tebami (Hypothebai).
Tak miały się rzeczy w czasie, kiedy rozegrała się wojna trojańska
i inne wypadki, o których opowiemy w dalszych szkicach. I dopiero
w początkach następnego okresu — tego, którem u będzie poświęcona
druga część niniejszego dzieła — po przesiedleniu się północnych
plemion do Środkowej Grecji i do Peloponezu, obwarowano po raz
wtóry twierdzę na Kadmei i znowu pobudował się gród, który
otrzymał nazwę Teby. Rozkwitł on, wzrósł w siły i zagarnął pod
władzę swoją inne miasta Beocji od Orchomenu do K itajronu, a z nim
razem zmartwychwstała sława minionych wieków, sława Kadma,
Amfiona, Edypa — i ta sława nigdy już nie zagaśnie.
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U c z tu ją zwycięzcy na stypie Ajgialeusa, przed dworcem króla
Tersandra, szybko wyrosłym z wieśniaczej izby; huczą igrzyska ku
czci bohatera i dla rozradow ania przybitego boleścią jego sędziwego
ojca, A drasta. Wzięli w nich udział wszyscy Epigoni i wszyscy
poodnosili zwycięstwa, jeden na tym, drugi na innym polu, ale nikt
nie odniósł ich tyle, ile Diomedes. Pallada wyraźnie roztoczyła nad
nim pieczę swoją, on i w bitwie pod Glisantem się odznaczył, i tutaj.
Nieomylnie przeniosła na niego miłość, jaką żywiła dawniej dla jego
ojca, Tydeusa.
Ale gdzie jest najgłówniejszy zwycięzca a zarazem najbliższy druh
czczonego w tej chwili bohatera — gdzie jest wódz Epigonów,
Alkmeon? N ikt go nie widział od owego ranka, w którym zastępy
argejskie wkroczyły w Amfionowe mury. W rzeczy samej, gdzie jest
Alkmeon?
A drastos podniósł zwisłą głowę.
— Oszalał.
— Jak to oszalał? Dlaczego?
— Dopędziły go wreszcie Erynie matki jego, siostry mojej Eryfili.
Apollo bronił go do chwili, do której był potrzebny jako wódz waszej
wyprawy; z dniem gdyście jako zwycięzcy wstąpili do opustoszałego
miasta, służba jego skończyła się i nie mógł już ujść karze. Tak,
sprawiedliwe są wyroki bogów! I ja karę cierpię, iż jako brat występnie
zamordowanej, dzieliłem trudy wyprawy z jej synem — i zabójcą.
Powiedziawszy te słowa, nasunął płaszcz na głowę i już się nie
ocknął z ponurego milczenia.
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U południowych stoków Erym antu leży w dzikiej, górzystej
okolicy, pośród sennej dąbrowy, arkadyjskie miasto Psofis. Niemało
dostali cięgów jego mieszkańcy od nieokiełznanych sąsiadów, bezboż
nych centaurów, którzy z tessalijskiego Pelionu przenieśli się na
podnóże Erymantu, i dopiero niedawno, od chwili kiedy Herakles ich
rozgromił, można było jako tako i tutaj rozpocząć spokojne istnienie.
Jednak i teraz prawie nigdy obcy człek nie zajrzał w te strony: ciężko
było przebić się przez okalający Psofidę las, a i szkoda zachodu —
mieszkańcy byli skromnymi pasterzami, darów Demetry nie znali,
i swoje kozie mleko zakąsywali podpłomykami z żołędziowej mąki.
Rządził tym miastem po ojcowsku król Fegeus. Sam był już w pode
szłych latach, dopomagali mu jednak w trudach rządzenia i gos
podarow ania dwaj dzielni synowie, Pronojos i Agenor, oraz córka,
śliczna i łagodna Alfesiboja.
I oto siedzą kiedyś w zimowy wieczór — a zimy tu bywają
tęgie — i grzeją się u ognia: troje mężczyzn i cztery kobiety:
m atka, córka i dwie synowe. Wtem słyszą — ktoś dobija się
do drzwi. Agenor otwiera. Wchodzi do izby młodzian — blady,
wynędzniały, z obłędnym wzrokiem i rozczochranym włosem. Nie
spokojnie ogląda się dokoła i rzuca się ku ognisku, do stóp kró
lowej .
— W stań, gościu mój! Nie lękaj się. N ikt tutaj nie tknie ciebie.
— O niechby tknęli, niechby zabili; tylko aby nie to, tylko nie to!
— K tóż ciebie prześladuje?
— One... te straszne, których nazwać nie wolno. One i teraz są
ze mną, tylko nie ośmielają się przybliżyć do waszego ogniska. Wy
ich nie widzicie, ale ja je widzę.
— A czego ty pragniesz?
— Oczyszczenia! Całą Helladę przebiegłem, cały Peloponez —
wszędzie odmówiono... O, ulitujcie się, dajcie mi oczyszczenie!
— Kim jesteś i czym zgrzeszyłeś?
Przychodzień wyprostował się, nie powstał jednak z klęczek u stóp
królowej, ogarnął niespokojnym spojrzeniem gospodarzy i gorzki
uśmiech wykrzywił jego usta.
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— Nie poznajecie? Czyliż jest w Helladzie zakątek, gdzie by nie
przeniknęła wieść o A l k m e o n i e - m a t k o b ó j c y ?
Król Fegeus posępnie pokiwał głową.
— Chociaż boginią jest Wieść, jednak i dla niej nie jest fraszką
przedrzeć się przez nasze senne bory.
Ale Pronojos surowo popatrzył na przybysza.
— Tyś ją nam sprowadził, ty ją stąd uniesiesz! My w zgodzie
żyjemy z bogami i nie chcemy znać tych strasznych, których imienia
lękasz się wymówić.
Agenor poparł słowa brata:
— Zostaw nas, nie kalaj naszego czystego ogniska!
Lecz królowa położyła przybyszowi rękę na głowie i łagodnie,
wiejskim obyczajem pogładziła go po szorstkich włosach.
— Zostawcie mi go — rzekła — to mój błagalnik. I ja żądam,
abyśmy przede wszystkim wysłuchali jego opowieści.
Alfesiboja przyniosła jeszcze jedno krzesło i nakryła je niedź
wiedzią skórą. Alkmeon opadł na nie, wszakże jedną reką kurczowo
trzymał się, jak wpierw, ogniska i nie spuszczał oczu z wchodowej
ściany, gdzie dostrzegał coś niewidzialnego dla pozostałych. Zaczął
opowieść swoją od samego dzieciństwa, od pożegnalnych słów ojca,
które wyryły mu się w pamięci, chociaż były dlań wówczas nie
zrozumiałe. Opowiedział, jak stopniowo budziła się w nim świadomość
strasznego obowiązku, jaki ojciec nałożył był na niego, i jak zatruła
mu ona cały wiek chłopięcy, który spędził u boku matki, stroniąc od
jej pieszczot i czując, że jest przeznaczony na jej zabójcę. Opowiedział,
jak usiłował wymknąć się ciążącemu nad nim długowi, jak szukał
ucieczki u ojca, u Apollina — daremnie. Opowiedział i to... co było
skutkiem i zakończeniem. Obaj bracia, którzy początkowo raz po raz
przerywali mu surowymi zapytaniami, powoli umilkli; Alfesiboja nie
odezwała się ani jednym słowem, jej słodkie spojrzenie jednak
bezustannie spoczywało na nieszczęśniku, a pod wpływem tego
spojrzenia i w jego duszę począł wnikać spokój, jak pod miękkimi
promieniami księżyca letnią nocą.
Kiedy skończył opowieść, zapanowało długotrwałe milczenie.
Wreszcie Fegeus, który dotychczas nie przemówił słowa, podniósł
głowę:

17 — Starożytność bajeczna
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— Duch mój powiada mi, żeś ty, Alkmeonie, nieszczęśliwy
bardziej aniżeli występny i że Eryfilę nie ty zabiłeś, ale twój ojciec
i Apollo. A wy, synowie moi, co myślicie o tym?
Pronojos i Agenor spojrzeli po sobie.
— Lęk nam jeszcze, ojcze, serce uciska, ale twoja rzecz rozsądzać,
nasza — spełniać twe rozkazy.
— M niemania innych domyślam się. Tak więc, Alkmeonie,
noc dzisiejszą przepędzisz w świętym cieniu ogniska, a jutro do
konam nad tobą ustanowionego przez Apollina obrzędu oczysz
czenia.
— Ojcze mój! — szepnął w uniesieniu Alkmeon i ucałował dłoń
starca.
Zadziwiła się Alfesiboja, jednak natychmiast przypomniała sobie,
że oczyściciel w istocie, według helleńskiego obyczaju, zastępuje
oczyszczonemu ojca. Ale zauważyła jednocześnie, że powiedzenie to
bynajmniej nie uczyniło jej przykrości i pokraśniała jak zorza.
Nazajutrz rano przyniesiono prosiaka i dokonano tajemniczego
obrzędu oczyszczenia. Alkmeon uspokoił się, rumieniec zdrowia
wykwitł na jego policzkach i teraz dopiero przekonali się wszyscy,
jak bardzo był piękny. Obok synów Fegeusa czynił wrażenie boga,
który zstąpił z olimpijskich wyżyn. Często wybierał się z nimi na
polowania, zwłaszcza na niedźwiedzie, których pełne były lasy Erymantu, i zawsze tak się jakoś składało, że nie on od nich, ale oni
uczyli się od niego. Alfesiboja coraz częściej tonęła w nim spojrzeniem
i coraz częściej się rumieniła; proste obyczaje tej głuchej Arkadii
pozwalały jej nie skrywać swojej tajemnicy i wszyscy widzieli, ku
czemu rzecz idzie. Ale właśnie dlatego bracia uznali za swój obowiązek
wyrazić swe niezadowolenie.
— Wybacz, ojcze — odezwał się Pronojos ze zwykłą sobie
wieśniaczą otwartością — czy zapomniałeś już, coś miał na widoku,
nadając siostrze naszej imię — imię „pomnażającej stada krów”?
Liczyłeś w ten sposób na wiano, jakie ci za nią przypadnie. Krów
mamy mało, same tylko kozy, a wiana wygnaniec argejski na pewno
nam nie wniesie.
Alkmeon uśmiechnął się. Rozpiął pas i wyciągnął spod niego
jakiś przedmiot.
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— Pronoju, na ile krów oceniasz tę ozdobę?
Pronojos otworzył szeroko oczy. N a jego kolanach leżał naszyj
nik niespotykanej piękności. Z okrągłej, złotej obsady spuszczało się
w siedmiu trójkątach siedem złotych siatek, każda była zakończona
złotą blaszką z czerwonym kamieniem, tylko siódma ozdobiona była
iskrzącym diamentem.
— Sądzę, że takiej liczby nie znajdziesz w całej A rkadii — od
powiedział zagadnięty, uśmiechając się z lubością.
— Pozwólże, mój ojcze, wręczyć sobie ten dar jako wiano za
twoją córkę, jeśli poczytujesz mnie godnym, abym został twoim
zięciem.
Łzy radości potoczyły się z oczu starca.
— Mnie nic po tym, o wiele lepsze miejsce ma tutaj — odezwał
się, kładąc cudną ozdobę na białą szyję Alfesiboi.
Królewna nie odpowiedziała nic, ale rumieniec jej oblicza ubiegał
się o lepsze z czerwonym ogniem sześciu drogich kamieni, a blask jej
źrenic z iskrami siódmego.
Przeszedł rok niczym nie zamąconego szczęścia, ale następny już
przyniósł za sobą pierwszy podm uch rozczarowania. Bo i dlaczego tak
się dzieje, że bogowie nie zsyłają dziatek Alkmeonowi i Alfesiboi?
Nikt otwarcie nie postawił tego pytania, ale każdy miał w duszy pewne
podejrzenia, a już zupełną pewność mieli obaj bracia: bo i skądże by
dziatki — dla matkobójcy? W prawdzie został oczyszczony. Obrzęd
nakazany przez Apollina zmywa krew rodzinną, tak jest istotnie;
ale — czy i krew matczyną?... Może tedy, że oczyszczenie było
niezupełne?
Pewnego dnia, kiedy Alkmeon przechodził z żoną mroczną sienią
domu, nagle coś odrzuciło go wstecz. Jęknął i przesłonił oczy ręką.
— Alkmeonie, co tobie?
— Nic, tylko wspomnienie.
Ale jego wesołość tego dnia zagasła. Prosił Alfesiboję, aby nie
rozstawała się z nim ani na chwilę i patrzała na niego swymi łagodnymi
oczyma; od nich, powiadał, niby błękitny obłok spływa na jego duszę
i dobrze mu w nim tonąć. Coraz to częściej wzdrygał się nagle, wbijając
spojrzenie w jakiś tajemniczy punkt. Rozmawiał z kimś, zrazu
cichutko, niewyraźnie, potem coraz głośniej i coraz nieprzytomniej:
17'
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— O m atko moja, dlaczego nasyłasz je na mnie?
Później przychodził do siebie i przez parę dni był spokój; wkrótce
jednak wszystko zaczynało się na nowo.
— Posłuchaj, Alkmeonie — rzekł mu kiedyś Pronojos, widząc,
że znowu uspokoił się. — Sam widzisz, że twoja choroba wzmaga się
ustawicznie. Dopókiś jeszcze nie doszedł do stanu, w jakim swego
czasu zjawiłeś się u nas, póki jeszcze dni zdrowia górują nad dniami
choroby, pójdź do Delf i pokłoń się o radę do boga, który cię namówił
do tego czynu.
Trudno było skłonić Alfesiboję, aby przystała na rozłąkę. K o
nieczność jednak była aż nadto widoczna.
— Idź, drogi mój, i wracaj nam zdrowy!
I poszedł.
N a progu świątyni delfickiej przywitała go M anto. Poświęcona
Apollinowi, służyła mu jako Pytia w dni wieszczenia. Branka Epigo
nów poznała ich naczelnego wodza.
— Czego żąda ode mnie mój pan?
— Twój pan — posępnie powtórzył Alkmeon — prosi, abyś
dowiedziała się u jego i u twojego pana, jak zdoła się on uwolnić od
pościgu Erynii.
M anto pokiwała głową.
— Apollo uczynił co mógł, ale ponadto i on już jest bezsilny.
N ad Eryniami panuje tylko jedna bogini, najpierwsza i najmocarniejsza ze wszystkich — M atka-Ziemia. W Dodonie szumi jej dąb,
gruchają gołębice, a wróżą jej Sellowie. Idź do Dodony, zagadnij
długowiecznych Sellów. Czego oni nie wiedzą, tego już nikt na świecie
wiedzieć nie będzie.
Alkmeon puścił się w drogę do Dodony. Erynie, które zasnęły
przed przybytkiem Apollina, teraz rzuciły się nań ze zdwojoną
wściekłością. N apastow any bez chwili wytchnienia, raczej śmigał niż
szedł, ale widocznie, jakowyś bóg kierował jego krokami. I oto
zjawiła się oczom burzliwa D odona. Świątyni w niej nie było ani
nawet domostwa, boża potęga mieszkała w dębie głęboko drążącym
korzenie w łono Matki-Ziemi. I kapłani Sellowie obywali się bez
sadyby, ich łożem w pogodę i słotę była naga pierś tejże Ziemi-Macierzy.
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Wysłuchali z przejęciem nieszczęśnika; Erynie we czci zatrzymały
się u obrębu świętego miejsca i zamilkły; długi czas nic nie przerywało
ciszy, oprócz szumu burzowego wichru w gęstym listowiu i cichego
gruchania gołębic. Wreszcie najbardziej leciwy ze starców zabrał głos:
— M atka-Ziem ia stoi jako strażnica świętego praw a macierzyń
skiego. Cała, jak jest wielka, czuje się skalana twoim występkiem
i odmawia ci przytułku. Jeżeli znajdziesz taką ziemicę, która jeszcze
by nie była świadkiem twego grzechu, to możesz na niej znaleźć
przystań i ukojenie — na niej jedynie.
Pod nieszczęsnym ugięły się kolana.
— A więc na wieki jestem odtrącony, na wieki oddany na pastwę
moim dręczycielkom na tym świecie i na tamtym! Ziemie nie rodzą
się z roku na rok, podobnie jak latorośle i zwierzęta!
— Zapomnij o wszystkim — odparli Sellowie — a jedno li
w pamięci chowaj: taka tylko ziemia, która jeszcze nie była świadkiem
grzechu twojego, może ci dać uciszenie. Więcej ci nic do powiedzenia
nie mamy.
Alkmeon począł się spuszczać z dodońskiej góry; Erynie w jednej
chwili przywarły do niego.
*

* *

Z dzikich gór Epiru, śród których rozsiadła się D odona, spływa
ku południowemu morzu Acheloos, ojciec helleńskich rzek. Alkmeon
oszalały leci na prześcig z jego wodami, dalej a dalej. Dokąd? — Sam
nie wie.
Leci, leci,
wtem nagle słyszy, ktoś woła go po imieniu.
— Alkmeonie, dokąd śpieszysz? Chodź tu do mnie.
Patrzy, widzi: na piaszczystej ławicy pośrodku rzeki siedzi pod
oleandrami dzieweczka i łowi ryby, przed nią na klęczkach chłopczyk,
może mały rybak albo pastuszek.
— Jakim sposobem poznałaś mnie?
— K to by ciebie nie znał! Chodź tutaj w bród, nie lękaj się
zamoczyć nóg. Straszne tutaj odludzie. Ojciec na całe dnie przepada,
wzięłam ze sobą tego, patrzaj, chłopczyka, ale on okropnie głupiutki.
Z nudy zaczęłam już i ryby łowić, lecz teraz ułowiłam ciebie i już mi
nie nudno... nie tak nudno — poprawiła się, filuternie zaglądając
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w oczy tułaczowi. Schwyciła stojące przed nią wiaderko z ułowionymi
rybami i wrzuciła jego zawartość z powrotem do rzeki.
— Płyńcie, czcigodne, i nie myślcie źle o Kalliroi.
Ku własnemu zdziwieniu Alkmeon uśmiechnął się. W ogóle lżej
uczyniło mu się na duszy od chwili, kiedy przeszedł łachę rzeczną.
— A teraz, z łaski swojej, opowiedz mi o sobie.
Twarz Alkmeona ponownie oblokła się chmurą.
— Zabiłem własną matkę... — zaczął ledwie dosłyszalnie.
— Wiem. Wy, ludzie, jesteście mistrzami w zatruwaniu sobie
życia. Opowiedz, co było dalej.
Opowiedział jej o wyprawie, o bitwie pod Glisantem, o zdobyciu
i zburzeniu Teb, o tym, jak wtedy wpadł w szaleństwo.
— I od owej pory tułam się ścigany przez te prześladowczynie.
— Ale gdzieś ty się tułał?
— Zdaje mi się, że wszędzie.
— Opowiedz po kolei, gdzie byłeś... Czyżbyś nie pamiętał?
Niczego nie pamiętał?
— Owszem, przypominam sobie jedno — słowa samej Ziemi-Macierzy wyrzeczone w Dodonie: ,,tylko taka ziemica, która nie
była świadkiem mojego grzechu może mi dać ukojenie” .
— Widzisz, jak dobrze, że zakrzyknęłam na ciebie; byłbyś
przeszedł mimo. To właśnie ta ziemia, na której siedzimy teraz z tobą.
Nie starsza ona jest od tych oleandrów, których zapach wdychamy.
My, nimfy rzeczne, naniosłyśmy ją zaledwie ostatnimi laty. Policz na
palcach: nie istniała jeszcze w chwili, gdy ty zabijałeś matkę. Ale nawet
i liczyć zbyteczne. Widzisz, że Erynie odczepiły się od ciebie. N a to
miejsce nie przyjdą. Zostaniesz więc tutaj, to jasne. Wieczorem zjawi
się i mój ojciec, Acheloos; nie trwóż się, on już zbrzydził sobie byczą
postać, od kiedy Herakles utrącił mu róg. On ciebie oczyści, a potem
nas zeswata: i tobie będzie spokojniej, i mnie nie nudno... Tę wydmę
uprawiamy przy pomocy tego chłopczyka, A ktora, bo on choć głupi,
ale do roboty obrotny. Z czasem dzieci będziemy mieli i będzie czym
życie wypełnić.
Im dłużej słuchał jej Alkmeon, tym jaśniej czyniło mu się na
duszy: jak promienne słońce wybłysła świadomość, że panowanie nad
nim wymknęło się z rąk jego dręczycielkom. I stało się, jak przepo262
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wiedziała Kalliroe: krwawa mgła obłędu i rozrywające ją wrzaski
Erynii po niedługim czasie zaczęły zapadać w nicość.
M inął rok. Alkmeon siedział z K alliroą na ławie przed sadybą.
Zmierzchało.
— Oto już i A rkturus ukazał się na niebie — odezwała się ona —
nadchodzi jesień. Należy przygotować się do zimy.
— Arkturus? — ze zdziwieniem zapytał Alkmeon, idąc oczy
ma za ruchem jej ręki. — U nas nazywają go Bootes (to znaczy
„pasterz”).
— Ci, co nazywają go tak, są nieukami, bo on nazywa się A rktur.
Widzisz, jak groźnie podniósł dzidę, zamierzając się na Arktosa? (to
znaczy „Niedźwiedzicę”). Dlatego obojgu imię to nadano, od kiedy
Zeus jedno i drugie przeniósł na niebo.
— A ty wiesz, jak to było?
— Wiem. Mnie nieboszczka m atka ku pouczeniu o tym opowia
dała. Posłuchaj. M iała kiedyś Artem ida ulubioną nimfę Kallisto. Z nią
było jej najmilej czynić wyprawy w lasach Erym antu.
— Erym antu, mówisz?
— Tak jest, Erymantu. A dlaczego pytasz o to?
— Tak sobie. To imię niespodziewanie wydało mi się znane; nie
mogę sobie przypomnieć z jakiej przyczyny. Więc powiadasz, że one
wspólnie polowały na niedźwiedzie w lasach Erymantu?
— Ja nie mówiłam, że na niedźwiedzie.
— Przesłyszałem się, wszystko jedno; mów dalej.
— A więc, kochały jedna drugą bez pamięci. Jednego razu
Kallisto zapytała Artemidę:
„Czy będziesz mnie wiecznie kochała, o bogini?”
„Będę — odparła Artemida — dopóki pozostaniesz dziewicą.”
Roześmiała się Kallisto:
„To znaczy, że będziesz kochała wiecznie.”
Ale ktoś inny roześmiał się w tej samej chwili jeszcze donośniej: był
to Zeus. W owych czasach, było to przed wielkim pojednaniem, często,
bywało, schodził on na ziemię do nim f i do śmiertelnych niewiast, raz
w takiej, raz w innej postaci, ażeby dawać życie bojownikom-bożycom.
I oto teraz przybrał pozory przepięknego młodziana i stanął przed
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oczyma Kallisto. Dla niej, rozumie się, konieczna była nadziemska
uroda: ona przecież nie była tym, czym ja...
Spojrzała filuternie na Alkmeona, ale on nawet się nie uśmiechnął;
jakieś dziwne myśli wstawały w jego głowie.
— Alkmeonie, nie słuchasz mnie?
— Owszem, słucham, słucham uważnie, mów proszę dalej. Więc:
wstąpił do jej domu, przypadł do jej ogniska, a potem co?
— Ani tam nie było dom u żadnego, ani ogniska. Rzecz rozegrała
się w gęstej dąbrowie. Ona, rozumie się, nie mogła go odepchnąć.
I rozstała się Kallisto ze swoją przyjaciółką i z drużyną jej nimf. Lecz
minął rok i Zeus porzucił Kallisto. Chciała biedna wrócić do swej
boskiej towarzyszki, ale usłyszała gorzkie słowa: „Nie dotrzymałaś
przyrzeczenia, nie znam cię już więcej.” Poniechana przez Zeusa,
poniechana przez Artemidę, powlokła się Kallisto do lasu. I tu nad
opuszczoną rozciągnęła władzę zazdrosna Hera; mszcząc się na
rywalce, przedzierzgnęła ją z przepięknej kobiety w najszpetniejszego
zwierza, w niedźwiedzicę. A potem... a potem stał się cud: z nie
dźwiedzicy narodził się ludzkich kształtów i najśliczniejszego oblicza
synek. Znaleźli go pasterze i od niedźwiedziej matki (Arktos — nie
dźwiedzica) nazwali Arkadem. Wyrósł ów A rkad i stał się słynnym
strzelcem. Ale pewnego dnia natknął się na polowaniu na ową
niedźwiedzicę, która była jego matką. Już zamierzył się na nią dzidą,
kiedy Zeus, by nie dopuścić do matkobójstwa, przeniósł ich oboje na
niebiosa, ją jako niedźwiedzicę, jego jako A rktura. Tymczasem Hera
wciąż jeszcze nie mogła darować jej przeszłości; udała się do ojca
Okeana i uprosiła go, aby jej jednej nigdy nie zezwolił zraszać się jego
wodami. Oto dlaczego Niedźwiedzica jedyna... Ale Alkmeonie, ty
myślisz o czymś innym i zupełnie mnie nie słuchasz.
— Owszem, Kalliroe, słucham, i to z wielką uwagą. I żałuję,
że bogowie nie zawsze uważają za konieczne uprzedzić matkobójstwo. Ale powiedz mi, czy nie od tego A rkada wzięła imię swoje
Arkadia?
— Rozumie się, że od niego. Nie umiem ci powiedzieć, kiedy
zdążył zostać ojcem rodziny, ale jego potomkowie pozakładali miasta
arkadyjskie. I dzisiejsi królowie Arkadii wszyscy pochodzą od niego:
Aleadowie w Tegei i Promachos w Stymfalu, i Fegeus w Psofidzie...
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— Fegeus w Psofldzie... Tak, tak... to jego imienia w żaden
sposób nie mogłem sobie przypomnieć. Tak, tak: Fegeus... I synów
ma Pronoja i Agenora, teraz już pamiętam. I córką jego jest Alfesiboja,
moja żona...
Kalliroe porwała się z miejsca.
— Co ty mówisz? Alfesiboja psofldzka jest twoją żoną?
Schwyciła go za ramię.
— Masz tajemnicę przede mną! M ów zaraz, co to było?
— Mnie samemu trudno to sobie przypomnieć. Był to krótki
rozświt między dwoma zwałami mroku; zwały zderzyły się ze sobą
i dopiero teraz pow olutku zaczynają się rozsuwać. Lepiej, aby znowu
sparły się wzajemnie! Ona była moją żoną, ale Erynie rozerwały nasze
małżeństwo.
— Jeżeli rozerwały zupełnie, to doskonale. Ale czy zupełnie?
Powiedz — i z niedowierzaniem spojrzała na niego — czy nic ci po
niej nie pozostało?
— Nic a nic.
— A ona, czy nic twojego nie posiada?
— Tak samo nic: stanąłem przed nią jako tułacz, prześladowany,
w jednym chitonie, przepasanym... Nie, poczekaj: w pasie był naszyj
nik Harmonii. Podarowałem go jej.
Kalliroe uniosła głowę i odjęła rękę od jego ramienia.
— Skoro tak, to wasze małżeństwo nie jest zupełnie rozerwane.
A póki to się nie stanie, nie jestem twoją żoną.
To mówiąc, oddaliła się.
N a niebo wypłynął księżyc. Długo siedział Alkmeon w ciężkiej
zadumie; wreszcie podszedł ku niemu Acheloos.
— M oja córka to kapryśnica — przemówił — ale w tej sprawie
ma słuszność. Powinnością twoją jest przynieść jej naszyjnik Harmonii.
— Jakże ja mogę porzucić tę kępę? Tutaj tylko pozwala mi żyć
M atka-Ziemia. Gdy stąpię na brzeg, zaraz opadną mnie Erynie.
— Nie pierwszy raz znosić będziesz od nich udrękę. A żeby nie
spotkało cię nic złego, daję ci na przewodnika A ktora. Tylko bez
naszyjnika nie radzę zjawiać się z powrotem: Kalliroe nie daje tak
łatwo za wygraną.
*

*

*
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Znowu zima oprzędła mroźną mgłą skromny dworzec psofidzkiego króla. Znowu jego rodzina grzała się u buchającego ogniska,
ale z serc uleciała wesołość. Boleść młodej wdowy rzuciła na wszystkich
chmurny cień, bardziej jeszcze lodem wiejąc od tumanu, który otulił
ich senne dworzyszcze.
— Trzeba raz położyć temu koniec — ponuro zaczął Pronojos. — Zaręczam ci, siostrzyczko, że Alkmeon przepadł bez wieści.
Byłem w Delfach, byłem w Dodonie, do niej dochodzą jego ślady,
potem giną. Niedaleko płynie tam rzeka Acheloos, jest tędy i wejście
do podziemnego królestwa; myślę, że Erynie tam go zagnały.
Ale Alfesiboja zaprzeczyła ruchem głowy.
— Nie, bracie mój. Serce mi powiada co innego. Długo czekałam,
ale będę czekać jeszcze. I wierzę, że przyjdzie taki sam wieczór jak
wtedy, będziemy siedzieli u ognia i skroś nawiewów mroźnej wichury
doleci nas znajome kołatanie...
Skroś nawiewu mroźnej wichury dało się słyszeć znajome ko
łatanie.
Z krzykiem radości porwała się Alfesiboja z miejsca i rzuciła ku
drzwiom. Otworzyła je na ścieżaj i schwyciwszy gościa za rękę,
wwiodła do komory.
— To on! To on! — O! ja wiedziałam, że on jest wierny, że
nie zapomniał o swojej AlfesiboiL. Ale dlaczego, ukochany, taki
jesteś blady, taki przybity? Czy jeszcze nie dały ci spokoju te
przeklęte?
— Jeszcze nie dały, ale tuszę niebawem oswobodzić się od nich.
W itam was, ojcze i m atko, witam szwagrowie i bratowe. Przytulcie
mojego chłopczyka, miał on nade mną starania w czasach pątowania,
dali mi go... dobrzy ludzie. Obu nas przytulcie na jedną noc, jutro
czeka mnie dalsza droga... ostatnia.
Alfesibeja załamała ręce.
— Znowu droga? I już jutro? Odpocząłbyś z nami!
— Nie wolno, Alfesibojo. I na cóż mi wytchnienie? Czy one
dadzą mi ulgę? Niestety, jeszcze bardziej muszę cię zasmucić. Byłem
u Apollina w Delfach; obiecał mi oswobodzenie od prześladowczyń,
ale pod warunkiem, że ofiaruję do jego świątyni naszyjnik, za który
m atka zaprzedała duszę Polinejkowi. Czy dasz mi go?
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— Dam, oczywiście; czy może istnieć dla mnie klejnot droższy
nad twoje życie? Ale dlaczego taki jesteś zimny dla mnie?
— Nie miej do mnie urazy, droga, i sama lepiej trzymaj się
ode mnie z dala. Dech Erynii owiewa mnie. Położę się tutaj,
u ogniska, pamiętasz, jak wtedy?
Przepędził noc u ogniska, a A ktora wzięła czeladź dworska. Dali
mu jeść i pić. Podjadł sobie niczego, a od trunku rozgadał się na
dobre. Śmiała się czeladka do rozpuku z jego niesfornych bredni, ale
pod koniec nagadał takich rzeczy, że postanowili zawezwać królewi
czów. Przyszli Pronojos i Agenor, wzięli A ktora do siebie, a potem
wrócili do izby czeladnej, ale już bez chłopaka.
— Wstydzilibyście się śmiać z tego nieboraka — powiedział
Pronojos. — Erynie i jego musnęły i pomieszały mu rozum. Zapom 
nijcie lepiej o jego niedorzecznej gadaninie.
Spać się jednak obaj nie położyli i kiedy o zorzy następnego dnia
Alkmeon chciał pożegnać się z nimi, nie było ich we dworze. Podał
rękę pozostałym i ruszył w drogę, unosząc zasunięty za pas naszyjnik
Harmonii.
Słońce nie pokazało się tego dnia. M róz ściskał świat, wszyscy
dziwili się królewiczom, którzy nie wiadomo dokąd i dlaczego
wyśliznęli się z domu. Około południa dwa cienie zaczęły się wynurzać
z gęsto leżącej mgły. Niebawem Pronojos i Agenor weszli do komnaty.
Pierwszy miał w rękach naszyjnik.
— Jesteś pomszczona, siostro! — zawołał, rzucając klejnot na
stół.
— Pronoju! Agenorze! Co to znaczy? Gdzie mój mąż?
— Twojego męża, nieszczęsna, dawno już nie ma na świecie.
Alkmeon zaś, mąż nimfy Kalliroi, poniósł karę za swoje wiarołomstwo
w przeprawie przez M etauros.
Ręce Alfesiboi opadły, śmiertelna bladość powlokła jej twarz.
Nie mówiąc ani słowa, odwróciła się od braci i wyszła przez otwarte
drzwi. Czas niejaki majaczył jeszcze jej cień, po czym zaczęła wsiąkać
coraz bardziej w gęstniejące mgły. A kiedy zapadł wieczór i ogień
zapłonął na ognisku Fegeusa — ostatni diament zaklętego naszyjnika
zamigotał krwawą czerwienią.
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— Pozdrowienie władcy Apollinowi od całego domu psofidzkiego. Niechże przyjmie do przybytku swego ten dar, nazbyt cenny
dla skromnej człowieczej doli.
W różbitka M anto wzięła z rąk ofiarnika klejnot — i uśmiechnęła
się smętnym uśmiechem, poznając w nim fatalną ozdobę tebańskich
królowych.
— Nieszczęsny spadek przekazała boska m atka rodu swoim
dziedziczkom — rzekła spuszczając oczy na czerwone diamenty. —
Semele... Agaue... Dirke... Niobe... Jokasta... Eryfila... Alfesiboja...
siedem jasnych kamieni musiało spurpurowieć, siedem kwitnących
istnień zatracić się w m rokach i męczarni, aby na koniec ludzie
zrozumieli siłę przekleństwa wcielonego w złoto smoka. I na was,
przyjaciele, leży piętno przelanej krwi rodowej, i wy musicie oczyścić
się, aby znowu droga wam się otwarła do ognisk ludzkich i do ołtarzy
bożych. A kiedy po raz wtóry staniecie w czystości — pamiętajcie,
aby nauka ta nie była daremną. Ziemia — Macierz karmi was, odziewa
i chroni; nie wydzierajcie jej tego, co miłośnie ukryła w swoich
niedostępnych głębinach, owego widma radości, które chowa grzech,
męki i śmierć w swoim ułudnym blasku.
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Im io n a Aten i ich bohaterów nieraz już mignęły nam w poprzednich
opowiadaniach. Spotkaliśmy Ajgeusa w Koryncie przed domem
opuszczonej Medei, a jeszcze częściej spotykaliśmy Tezeusza w tow a
rzystwie Heraklesa. Teraz muszę zaznajomić was bliżej z grodem
Pallady — a nade wszystko opowiedzieć, w jaki sposób stał się on jej
dziedzictwem.
Za najstarszego swojego króla Ateny uważały K e k r o p a (Pier
wszego), który pierwotnie zamieszkiwał górujący nad miastem pagó
rek zwany Akropolem (czyli warownią). Było to w czasie, kiedy
bogowie rozdzielali między siebie helleńskie grody: H era wybrała
sobie Mykeny i Argos, A frodyta — Teby, Demeter — Eleuzynę,
i tak dalej.
O Ateny powaśniło się dwoje: Posejdon i Pallada; ale za radą
Zeusa postanowili pozostawić królowi Kekropowi i jego poddanym
wybór bardziej pożądanego dla siebie opiekuna. Kekrops zwołał
starszyznę swoją na Akropol, stawili się tam również Posejdon
i Pallada. Posejdon, chcąc błysnąć przed ludźmi swoją olbrzymią
potęgą, uderzył trójzębem w gołą skałę — a ze skały wytrysły trzy
strumienie wody morskiej. Pallada dotknęła ziemi dzidą — i ziemia
pokryła się wiciami oliwnymi. Wici poczęły rosnąć i rosnąć, po 
krywając się setką soczystych, bursztynowych jagód. Kekrops i jego
starszyzna zawyrokowali, że boskość więcej niż przez siłę objawia się
przez miłościwość i przyznali zwycięstwo Palladzie. Ślady trójzęba
Posejdona możecie tam jeszcze oglądać i dzisiaj, chociaż strumienie,
które z nich wytrysły, dawno już spłynęły. I drzewo oliwne, stworzone
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przez Palladę, nie mniejszą miało moc życiową. Po wielu wiekach
przygięło się ze starości, toteż nazywano je „garbioną oliwką” . Od
jej kiełków powschodziły nowe oliwki, rosnące tam i w samej dolinie
ateńskiej rzeki Kefisu, tak zwane „m orie” ; liczne z nich kwitną po
dzień dzisiejszy.
K ekrops nie miał syna-następcy; były w domu jego trzy córki,
w których Ateńczycy widzieli później boskie rozdawczynie rosy
niebieskiej, wielce dobroczynnej w ich nie obfitującej w deszcze
krainie — „ trzy rosianice” : Aglauros, Herse i Pandrosos. Pewnego
dnia przyszła do nich Pallada i wręczyła im zamkniętą skrzynkę, którą
surowo zabroniła otwierać. Po odejściu bogini ciekawość zaczęła palić
dwie starsze siostry: dlaczego nie spojrzeć ukradkiem, co za tajemnica
tutaj się ukrywa? Pandrosos nie pochwalała ich nieposłuszeństwa, ale
nie czuła się na siłach przeciwdziałać mu, więc wyszła. A one otworzyły
skrzynkę — i ku swemu przerażeniu ujrzały w niej żywe niemowlę,
okręcone dwoma wężami. Węże rzuciły się na nieposłuszne królewny,
te zaś w nieopanowanym przerażeniu uciekły, spadły z urwistej skały
i zabiły się. Pallada w jednej chwili poczuła, że stało się coś złego.
— Nierozsądne! — rzekła do Pandrosy. — Chciałam uczynić
nieśmiertelnym to dziecię, waszego przyszłego króla. Siostry twoje
zniweczyły moje czary, nieśmiertelnym już nie będzie, ale miłość moja
i tak zlewać się będzie na niego, a przez niego i na was.
Dziecię nazwano E r i c h t o n i o s e m (albo Erechteusem Pierw
szym), jego potomkowie znani byli jako Erechtydzi.
Erechteus przejął władzę od K ekropa i po długim życiu przekazał
ją swemu synowi P a n d i o n o w i (Pierwszemu). Za jego panowania
jeszcze oczywiściej objawiła się miłość bogów dla krainy Pallady:
i Demeter, i Dionizos przynieśli jej swoje dary. Ale domowe pożycie
króla zasępiała nieszczęśliwa dola jego córek, Prokny i Filomeli...
Pierwszą z nich dał w zamęście sojusznikowi swojemu, Tereusowi,
królowi dzikiej Tracji, północnego wybrzeża Archipelagu. Ale bar
barzyńca, chociaż miał już z Prokny synka Itysa, zapałał występną
namiętnością ku jej cudnej siostrze, Filomeli. Wynikiem jego niepo
hamowania była krwawa tragedia, o której tutaj rozpisywać się nie
będę. Prokne w przystępie obłędu zabiła własne dzieciątko, a bogo
wie, aby nie dopuścić do dalszych okropności, poprzemieniali wszy272
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stkich w ptaki — Proknę w słowika, Filomelę w jaskółkę, a Tereusa
w dudka. I aż po nasze dni Prokne-słowik w letnie noce zanosi się
od śpiewania, przyzywa imieniem swojego synka: „Itys! Itys!” Dla
Hellenów i ona, i Niobe stały się uosobieniem matczynego bólu...
Rządy po Pandionie przeszły w ręce E r e c h t e j a (Drugiego).
Dom jego bardziej obfitował w córki niż w synów: obok trzech
ślicznych dziewczątek — Prokrydy, Orejtyi i Kreuzy — wyrastał
jedyny syn Kekrops (Drugi).
Prokrydę wydano za młodego miejscowego obywatela, Kefala,
obdarzonego niespotykaną urodą, ale ta właśnie uroda jego stała się
przyczyną nieszczęścia. Pokochała go Jutrzenka i zapragnęła zaciąg
nąć w swoje pałace. Kiedy broniąc się, powoływał się na przysięgę
wierności, jaką się wzajemnie związali z Prokrydą, bogini oświadczyła
mu, że Prokrys pierwsza skazi się wiarołomstwem. Po czym przy
oblekła go w inną postać i odesłała do domu. I rzeczywiście udało
mu się w zmienionej postaci obudzić miłość nie poznającej go żony.
Przekonawszy się w taki sposób o jej niewierności, porzucił ją. Ale
Prokrys szczerze pożałowała swojego niewczesnego porywu; aby go
odkupić, udała się na Kretę i pracując jako niewolnica, dostała
w zapłatę od tamecznego króla oszczep-prostobieg, godzący nieochybnie. Dzięki niemu przywróciła sobie miłość Kefala, który był zapa
miętałym myśliwcem.
Pewnego razu udał się on na całą noc w góry, aby w boru wytropić
jelenia. Prokrys, przejęta lękiem, aby go ponownie nie zaczęła wabić
Jutrzenka, ukradkiem wyszła za nim. Całą noc przeczekała przyczajo
na w krzakach, aż kiedy niebo zaczęło oblewać się przedjutrzenną bielą, wydało jej się, że boska rywalka spływa ku jej mężowi.
Poruszyła się w swoich zaroślach. Kefalos, sądząc, że to wypatrywany
jeleń, cisnął swój cudowny oszczep — i Prokrys padła m artw a na
trawę.
Drugą córkę Erechteusa, Orejtyję, porwał wicher północny,
Boreasz, do swojej ponurej krainy. Dzieci jej już znamy — to Kalais
i Zetes, obaj Argonauci, oraz śliczna K leopatra, przyjaciółka Wichur,
wydana za miejscowego króla Fineusa.
Trzecia córka, Kreuza, została przy ojcu. D ano jej za męża
przyszłego wojownika Ksuta. Synem jej był Jon, jednak wielu ludzi
18 — Starożytność bajeczna
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uważało za jego ojca Apollina. Dlaczego wszelako tron Erechteusa
przeszedł nie na syna Kekropsa, ale na tego właśnie wnuka, przyczyna
nie jest nam dostatecznie wiadoma. Kekrops sam mieszkał w sąsiedniej
Megarze, podobnie jak jego syn Pandion (Drugi). Nawet później,
kiedy Jon opuścił Ateny i osadził na wyspach Archipelagu lud,
którem u dał imię Jończyków, Pandion nie mógł powrócić do Aten,
władzę pochwycili w swoje ręce krewni jego, Metionidzi, i użyli jej
na ujarzmienie narodu. Jeden z nich poza tym był nader wybitnym
człowiekiem: to Dedalos, protoplasta rzeźbiarzy greckich. Ale o nim
opowiemy osobno.
To, czego nie zdołał dokonać Pandion, spełnili jego synowie.
Było ich czterech, nas jednak obchodzą tylko dwaj: A j g e u s
i P a l l a s . Zgromadzili oni siły zbrojne, wtargnęli do Attyki i roz
gromili Metionidów, po czym podzielili kraj pomiędzy siebie. Ajgeusowi przypadła w udziale najprzedniejsza jego część, bo obie
równiny, eleuzyńska i ateńska, z Czterogrodziem m aratońskim , Pallasowi zaś wszystkie okolice poza Hymetem, z głównym miastem
Palleną.
Całe te dzieje, jako mniej doniosłe, opowiedziałem wam krótko
i sucho. Z czasów panowania Ajgeusa przytoczymy już szczegółowsze,
a chcę wierzyć i bardziej zajmujące, opowiadanie.
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Jeżeli dzielnica, która przypadła Ajgeusowi, była bardziej godna
zazdrości od tej, którą objął jego brat, to poza tym los w ogóle więcej
sprzyjał temu ostatniemu. Pallasowi co rok rodził się syn, dom jego
rozkwitał i po niedługim czasie otaczał go już cały zastęp „Pallantydów” , wiernej podpory tronu. Ajgeus, przeciwnie, był bezdzietny.
Nie pomagały mu żadne ofiary, ani obiaty; doszedł do tego, że
rozwiódł się z pierwszą żoną i wziął sobie drugą. Ale i teraz nadzieje
zawiodły. Czym zagniewał na siebie Afrodytę, nie wiedział, ale
potomstwa stanowczo zesłać mu nie chciała.
Minęła młodość, przyszła siła wieku męskiego, a dzieci jak nie
ma, tak nie ma. Cały płonący tym jednym pragnieniem król udał się
do Delf, aby ubłagać Apollina. Bóg dał odpowiedź na jego prośbę —
jak się zdaje łaskawą, ale tak zawiłą, że on sam nie potrafił jej
rozwikłać. W Peloponezie słynął wówczas z mądrości jeden z synów
Pelopsa, Pitteus. Był on królem Trojdzeny w Argolidzie, na brzegach
Zatoki Sarońskiej. Pitteus rozwiązał tajemniczą wyrocznię, uśmiech
nął się, ale wymawiał się od wytłumaczenia jej Ajgeusowi. Sam jednak
zrozumiał, że bóg pobłogosławił najbliższe współżycie małżeńskie
Ajgeusa.
W owej epoce mieć dobrego syna albo wnuka uchodziło za
najwyższe z błogosławieństw ziemskich. Pitteus postanowił rzecz tak
pokierować, aby owo błogosławieństwo nie ominęło jego domu.
Nakłonił Ajgeusa, żeby został u niego czas pewien jako gość w Trojdzenie i osadził go razem z córką swoją Ajtrą, tak iż byli oni ze sobą
jak gdyby mąż i żona. Ajgeus chętnie pozostał u gościnnego władcy,
18*
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a kiedy nadeszła chwila rozstania, wyprowadził Ajtrę na pole, na
którym śród dookolnej pustki widniał ogromny skalny złom. Bohater
ską siłą mszył go z posad, podłożył pod niego swój miecz i ustawił
go z powrotem na dawnym miejscu. Powiedział przy tym do Ajtry:
— Skoro urodzi ci się syn, doczekaj pory, w której będzie w mocy
odepchnąć głaz i dobyć spod niego miecz. A wówczas niechaj rusza
do mnie, do Aten.
W rócił tedy Ajgeus do domu. Lata mijają, dzieci, jak wprzódy,
nie widać. A u Pallasa coraz ich więcej i więcej. Już zżyli się Pallantydzi
z myślą, że władca ateński jak żył, tak i umrze bezdzietnie, a jego
dzielnica im przypadnie w udziale. Król tymczasem pędzi żywot po
bożemu i steruje państwem wedle przykazań ojców; ale jeszcze mocniej
rządzi jego nowa królowa. Znajom a to wasza, ta sama, która uciekłszy
z K oryntu, zgodnie z obietnicą Ajgeusa, znalazła u niego schronienie:
Medea. K obieta m ądra, umiała wzbudzić dla siebie poważanie, lecz
nie miłość... Nie ma na to rady: takiej przeszłości nie sposób wymazać
z pamięci.
Nieobecność następcy, wobec tego, że król postępował w lata,
dawała się odczuć. Nie zapomnieliście owego b y k a k r e t e ń s k i e go, którego Herakles z rozkazu Eurysteusza sprowadził do Myken;
pasterze królewscy wypuścili go z obory, uciekł w góry, potem przez
Istmos przedarł się do Attyki i zagospodarował się właśnie na nizinie
maratońskiej, skąd siał postrach na ludność okoliczną. Ajgeus, słysząc
narzekania mieszkańców, zwrócił się do swojej młodzieży.
— Zaprawiacie się oto w walkach i biegach, w rzucaniu krążka
i oszczepu, odnosicie zwycięstwa i otrzymujecie wieńce, a nikomu
z tego żaden pożytek nie wynika. Żeby tak lepszy jaki spośród was
wybrał się na tego byka i oswobodził M araton od utrapienia?
W owym właśnie czasie gościł w Atenach Androgeos, młody syn
króla kreteńskiego, Minosa. Silny, zręczny i śmiały, stale bywał
zwycięzcą na igrzyskach.
— Zezwól, królu — powiedział on do Ajgeusa — abym i ja
poszedł do tego byka; ziomek to mój i z prawa mnie się należy.
K ról uściskał go i pobłogosławił. Poszedł Androgeos z dzidą na
równinę m aratońską i nie powrócił więcej; byk wziął go na rogi
i rozszarpał na śmierć.
276

OJCOWSKI MIECZ

W Atenach zapanował szczery żal, wszyscy bowiem zdążyli już
byli polubić mężnego i szlachetnego młodzieńca. Ajgeus opłakiwał go
jak rodzonego syna i pochował z najwyższymi honoram i. Minos
jednakowoż, dowiedziawszy się o nieszczęściu, nie tyle zmartwił się,
ile zapłonął gniewem: był przekonany, że Ateńczycy umyślnie posłali
jego syna na zgubę z zazdrości i urazy, że zawsze wszystkich zwyciężał.
Nie dając wiary zapewnieniom ich posłów, wybudował olbrzymią
flotę, pierwszą, jaką widziała Hellada. W ielka była potęga władcy
„K rety o stu grodach” , nie mogły przeciwstawić się jej maleńkie
podówczas Ateny. Wysadził na ląd swoje wojska, podszedł pod miasto
Pallady i rozpoczął oblężenie, a kiedy Ateńczycy wyrazili gotowość
przyjęcia jego warunków, powiedział im:
— Będziecie mi płacili coroczną daninę z siedmiu młodzieńców
i tyluż dziewic. Będziecie mi ich przysyłali na żer dla żyjącego w moim
państwie potw ora-M inotaura.
Zaszemrali Ateńczycy, ale nie było rady. I bezlitosny król od
razu uwiózł ze sobą pierwsze dwie siódemki — czternaście kwitnących,
młodych istnień, radość i dumę rodziców, na najstraszniejszą, najbar
dziej męczeńską śmierć.
Niedługo potem zaczęły dobiegać do Aten dziwaczne wieści.
Droga z Peloponezu przez Istmos biegła na najdłuższym swym
odcinku między górami a morzem, brzegiem stromych przepaści; dużo
tam było miejsc dogodnych dla rozbójników i rzeczywiście na roz
bójnikach nie zbywało. Wiecie już, że na skutek rozrzucenia narodu
helleńskiego, bezpieczeństwo na większych gościńcach nie było zbyt
wielkie. Niedaleko Epidauru, od strony Zatoki Sarońskiej, budził
grozę niejaki P e r i f e t e s . Słaby w nogach, odznaczał się niespotykaną
siłą w rękach i zabijał podróżnych ciężką maczugą z lanego żelaza.
W pobliżu K oryntu wyprawiał harce S i n i s z przydomkiem „naginacz sosen” , ponieważ największą jego uciechą było naginanie ku
sobie dwóch blisko rosnących sosen, przytraczanie do nich za ręce
i nogi podróżnych, którzy wpadli w jego sidła, a następnie roz
wiązywanie drzewa, tak że nieszczęsne ofiary rozrywane były na dwoje.
Opodal Megary na występie skalnym rozsiadł się S k e j r o n ; kiedy
nadarzał mu się jako łup jakiś podróżny, kazał natychm iast, aby mu
mył nogi w szafliku i w czasie tej poniżającej roboty niespodziewanym
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ciosem strącał go w przepaść, gdzie na dnie olbrzymi żółw-ludojad
rzucał się na okaleczałe ciało. W okolicach Eleuzyny zjawiło się dwu
takich samych dobrodziejów. Pierwszy z nich, K e r k i o n , zabawiał
się w ten sposób, że wyzywał przechodniów na bójkę, a że obdarzony
był czarodziejską siłą, zawsze kładł trupem przeciwnika. Drugi,
P o l i p e m on, rozporządzał prawdziwym warsztatem mąk — dwa
łoża, jedno większe, drugie mniejsze. Podróżnych niewielkiego wzrostu
kładł na większe łoże i rozciągał ich tak długo, dopóki nie wypełnili
całej jego długości (dlatego nazwano go także „ P r o k r u s t e s ”).
Przeciwnie ludzi wysokich kładł w krótkie łóżko i odpiłowywał im
nie mieszczące się członki.
Tak się tedy rzeczy miały. Aż tu nagle Ateńczycy słyszą, że jakiś
młodzieniec zabił Perifeta i zabrał jego maczugę, rozerwał Sinisa na
jego własnych sosnach, strącił Skejrona ze skały na pożarcie sprzy
mierzeńczemu żółwiowi, podniósł do góry Kerkiona i cisnął nim
z rozmachem o ziemię, dopasował Polipemona do jego własnego
,,prokrustowego łoża” . K to to mógł być? Tego nikomu nie chce
zdradzić, a na wszystkie pytania odpowiada, że idzie do Aten. Do
Aten, doskonale, ale po co? Umęczone miasto w rzeczy samej stało
się podejrzliwe, krążyły słuchy, jedne bardziej niepokojące od drugich.
Medea tylko nie miała wątpliwości; zrozumiała od razu, że przybycie
młodocianego gościa nie wróży jej nic dobrego, że wraz z jego
zamieszkaniem w dworcu królewskim nastanie kres jej władzy. Ajgeus
wierzył jej ślepo i ulegał we wszystkim; postanowiła wyzyskać tę
okoliczność, wmówiła w niego, że przybysz postanowił obalić go
z tronu i że należy ubiec jego matactwa:
— Kiedy zawita do ciebie, poczęstujesz go czarą wina, jak
gospodarz gościa, a już moja rzecz w tym, aby owa czara była dla
niego ostatnią.
W istocie młody rycerz nie omieszkał zjawić się w Atenach,
a przybywszy, udał się przede wszystkim do ,,domu Erechteusa” na
Akropolu. W niewielkiej komnacie zastał króla i królową. Według
obyczaju helleńskiego najpierw zastawiano gościowi poczęstunek,
a potem dopiero pytano go o imię. Król z łaskawością wielką zaprosił
młodzieńca do stołu i podsunął mu przygotowany z góry kielich.
Spełniając inny, także czysto helleński obyczaj, młodzieniec odpasał
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miecz i położył go na stole przed królem. Po czym wziął z rąk jego
kielich i ulawszy z niego kilka kropel, podniósł go do ust. W zrok
króla padł na leżący przed nim miecz. Jakieś odległe wspomnienie
rozświeciło naraz jego już przymroczony umysł.
— Mój syn!.. Mój syn!
I zerwawszy się na równe nogi, tym samym mieczem wytrącił
kielich z rąk zdumionego młodzieńca. Jeszcze chwila, a już ściskał go
w objęciach, powtarzając bez ustanku:
— Mój syn!... Mój syn!
Porwała się z miejsca i Medea.
— Skończone — szepnęła głucho.
N ikt nie zwracał na nią uwagi; skorzystała z tego i wyniosła się
z komnaty, z dworca, z Aten.
D okąd odeszła i co się z nią stało, o tym nikt już nie miał wiedzieć.
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Z o sta w m y teraz ojca i syna w uścisku wzajemnym, w promieniach
szczęścia, które nieoczekiwanie uśmiechnęło się starcowi. W ydarze
nia wzywają nas na wyspę Kretę, do króla Minosa. Wiecie już,
że był on synem Zeusa i owej Fenicjanki Europy, którą cudowny
byk, ten sam co właśnie teraz pustoszył okolice M aratonu, prze
niósł był z ojczyzny na bardzo dziką jeszcze podówczas wyspę —
dziką, a przecie świętą: tam to Zeus wychował się u tzw. Diktejskiej Góry, tam to żyli potomkowie ludzi, którzy zabawiali
swoimi pląsami jego dziecięce oczy. Żyli, ale jak? N a wzór dzikich
zwierząt chronili się po pieczarach i legowiskach swoich nieobjętych
cyprysowych lasów. W tym samym czasie, kiedy w macierzystej
Helladzie wyrastało miasto po mieście, ustalał się cywilizowany
tryb życia, zaczęto przestrzegać prawa własności, tu na Krecie
panowała jeszcze przemoc silniejszego nad słabszym, nikomu nie
było zabezpieczone to, co zdobył za cenę swojej ciężkiej pracy.
M inos, dorósłszy, postanowił położyć kres podobnym w arun
kom. Wszedł na Górę Diktejską, zapuścił się do jej groty i w go
rącej modlitwie błagał ojca swojego, aby zechciał zstąpić ku niemu.
I Zeus usłuchał jego modłów. W ciągu dziewięciu lat zstępował
do groty, która była świadkiem jego dzieciństwa, a kiedy po upły
wie tych lat dziewięciu Minos grotę opuszczał, unosił ze sobą
dziewięć tablic spisanych praw, najdawniejszych praw, jakie kiedy
bądź spisane były w Helladzie. I pamięć potomnych rozsławiła
prawodawcę Minosa — „dziewięcioletniego rozmówcę wielkiego
Zeusa” .
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Wyszedłszy z jaskini, Minos jął zwoływać zgromadzenia ludzi
i pytać ich, czy zechcą poddać się prawom, jakie nadał jego ojciec
Zeus. Cuda i znaki szczególne towarzyszyły jego zjawieniu się; jasność
okoliła mu głowę, kiedy przemawiał do narodu. Wszyscy zgodzili się.
Zebrał lud z rozsypki i rozproszenia, osadził go po miastach, doradził
mu wybrać mężów zacnych, aby piastowali nad nimi władzę; ci zaś,
przez lud wybrani, mieli odtąd rozkazywać ludowi, ale nie wedle
własnej zachcianki, lecz w imię i wedle powagi prawa. Sto miast
wyrosło na wielkiej i błogosławionej wyspie; jedno z nich, Knossos,
sam Minos wybrał sobie na siedzibę. Cyprysy, w które tak opływała
Kreta, poszły na budowę okrętów; niebawem i pozostała Hellada
poznała siłę kreteńskiego królestwa. Świetne małżeństwo dopełniło
szczęścia i m ajestatu życia Minosa: dana mu była za żonę Pasifae,
córa Słońca.
I tu okazało się, że nadm iar szczęścia przechodzi siły śmiertel
nej istoty. Minos wzrósł w pychę, uważając się za równego już nie
ludziom, ale bogom; żądna woła ujarzmiła w nim jasny rozum;
prawodawca dla drugich, sobie jako prawo postawił własną samo
wolę. Wtedy Zeus zesłał mu straszne ostrzeżenie: po kilkorgu prze
ślicznych dzieciach urodził mu się potworny chłopiec o ciele czło
wieczym, ale z łbem byka. Po jego przyjściu na świat rozniosły się
śród ludzi najdziwaczniejsze plotki, których nie będę tutaj pow ta
rzał; sedno sprawy i tak jest dla nas jasne. Łeb byka na ludzkim
ciele, oto prawdziwy obraz tego, kto zwierzęcą samowolę uczynił
głową swojej istoty. Ale co było robić? Rząd odbierał rodzicom
potworne dzieci, aby niezwłoczną śmiercią położyć kres ich nie
szczęsnemu istnieniu, o ile które nie umarło śmiercią naturalną.
N ad Minosem władzy nie było — sam nie mógł uśmiercić stworze
nia, które bądź co bądź było jego synem. A umierać potw ór jakoś
wcale nie myślał, przeciwnie, rósł, olbrzymiał, siły się stawał potęż
nej. Gardził strawą roślinną, a nad mięsną przekładał ludzką.
Razem z nim rósł i wstyd jego rodziców. Pragnęliby go ukryć, jeśli
już inaczej nie można, aby przynajmniej ludziom nie nawijał się
w oczy ten „M inotauros” — „byk M inosa” , jak przezwali Kreteńczycy odrażającą latorośl królewską. Ukryć — dobrze, ale w jaki
sposób?
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Z takim pytaniem zwrócił się Minos do człowieka, który wielo
krotnie bywał gościem na jego dworze, do Dedala. Nie jest on nam
nieznany: Ateóczyk i M etionida, nie brał jednakowoż udziału w zbrod
niczych rządach swoich krewniaków. N a A kropolu wybudował sobie
pracownię i w niej poświęcał się rzeźbiarstwu. Umieli już ludzie i przed
nim lepić i kuć posągi, ale były to kloce, pnie na nogach jak gdyby
zrośniętych ze sobą. Dedalos pierwszy wlał nieco życia w swoje rzeźby
przez to, że rozsunął nogi jedną od drugiej. My nie widzielibyśmy
w tym nic nadzwyczajnego, ale na owe czasy świadczyło to o bardzo
dużym postępie: Ateńczycy z zachwytem mówili o swoim mistrzu, że
tworzy posągi „chodzące” a nawet „uciekające” .
Spomiędzy jego uczniów najzdolniejszy był jego rodzony brata
nek. Początkowo Dedal cieszył się postępami okazywanymi przez
młodzieńca, ale potem zaczął spoglądać nań z zawiścią, tym bardziej
że i tam ten zhardział i z lekceważeniem jął traktow ać swojego stryja.
Często wynikały pomiędzy nimi kłótnie i oto w czasie takiej utarczki
Dedalos chwycił bratanka i strącił go ze skały akropolijskiej. M ło
dzieniec wyzionął ducha, a na Dedalu zaciążyła odtąd zmora przelanej
krwi... Musiał opuścić Ateny i udać się na Kretę, do Minosa, który
i oczyścił go, i ożenił z Kretenką. W krótce urodził im się syn, Ikar.
Do Dedala zwrócił się teraz Minos z żądaniem, aby mu wystawił
osobny dom dla M inotaura. Rzeźbiarz spełnił życzenie królewskie.
W nowym gmachu środkowe pomieszczenie było właśnie mieszkaniem
potwora, ale prowadzące do niego korytarze budowane były w taki
sposób, żeby człowiek z nich, z konieczności, wpadał do środkowej
komnaty, jednak, gdy raz się dostał, w żaden sposób nie mógł już
trafić na powrót do drzwi wejściowych. Teraz ceł rodziców został
osiągnięty: M inotaur był ukryty, a pożywienie miał zapewnione.
Brama labiryntu — tak nazywał się ów dom błądzeń — była przez
cały czas otwarta, ciekawych, rzecz zrozumiała, nie brakowało;
wchodząc, wpadali w paszczę straszydła, a jeżeli nawet komu i udało
się przed nim ocaleć, to jednak nie mógł wydobyć się z gmachu
i opowiedzieć ludziom o jego okropnościach. Umierał z głodu
w krętych, mrocznych korytarzach.
Minęło dużo lat; jak mimo wszystko ów potw ór został zabity,
a straszny labirynt opustoszał — o tym przeczytacie w następnym
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szkicu. W tej chwili chcę wam opowiedzieć o dalszych losach Dedala
u Minosa.
Minęło, rzekłem, dużo lat. Żona D edala um arła, syn jego Ikar
dorósł. Dojść do ładu z Minosem było coraz trudniej; zawsze był
rozkazujący i bezwzględny, a na starość ucieczka córki, o której wam
jeszcze opowiem, uczyniła go do szczętu ponurym i niedostępnym.
Dedal prosił, aby pozwolono mu oddalić się z Krety, ale Minos ani
słyszeć o tym nie chciał. A rtysta był mu potrzebny, toteż surowo
zakazał swoim poddanym przyjmować go u siebie, a tym bardziej
przewieźć gdzie bądź na okręcie. I zobaczył Dedal, że całe życie będzie
musiał spędzić na nienawistnej mu już dzisiaj wyspie. Często stawał
na brzegu morza i zazdrościł obłokom niebieskim, że mogą swobodnie
płynąć po jasnym błękicie, zazdrościł ptakom skrzydlatym, że mogą
opuszczać wyspę i lecieć, gdzie chcą.
Ach, ptak może, a człowiek nie może. Dlaczego to tak? Przy
roda nie dała mu ptasich skrzydeł. Więc cóż? Nie dała mu także
kosmatej skóry zwierzęcia, aby chronił się przed chłodem, a oto
zrobił sobie okrycie. Nie dała mu ostrych szponów, aby bronił
się przed wrogiem, a oto wykuł miecz. Dlaczego by nie miał
sporządzić sobie i skrzydeł? I zaczął artysta marzyć, a marząc,
począł pracować, aż domarzył się i dopracował tego, z czym
tyle szczęścia wiązała jego dusza. Niemało nam arnow ał i piór,
i wosku, niemało innych rzeczy, ale cel swój osiągnął — i dwie
pary ogromnych skrzydeł zajęły połowę jego niedostępnej pracow 
ni. Rozumie się, że aby się nimi posługiwać, trzeba było nie
byle jakiej siły, ale ludzie wówczas nie byli takimi mizerakami
jak dzisiaj.
Jeszcze przed świtem zanieśli obaj z Ikarem skrzydła na brzeg
morski i tam dopiero przypasali je do bark.
— Idź za moim przykładem, synu — pouczał starzec młodzie
niaszka. — Bacz, abyś nie niósł się za nisko, bo ci pióra ociężeją od
wilgoci morskiej, ale nie wzbij się za wysoko, bo słońce roztopi na
nich wosk. Pośrednia droga, jak wszędzie tak i tutaj, jest najbardziej
wskazana.
Wzbili się i poczęli lecieć na zachód, ciągle na zachód. Z początku
wszystko szło doskonale; ptaki dziwiły się nowym towarzyszom,
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delfiny wysuwały szpiczaste łby z morskiej głębiny. Dedal im dalej
leciał, tym bardziej cieszył się ze swego wynalazku. N a zachód, ciągle
na zachód! Ale Ikar, który początkowo słuchał się napomnień ojca,
powoli zapominał o ostrożności. Młodość w ogóle rzadko kiedy
rozumie korzyści i mądrość drogi pośredniej. Tam na wysokościach
i powietrze było przejrzystsze, i słońce świeciło promienniej; miło mu
było porwać się w zawody z szybującymi orłami i z białymi żaglami
obłoków. I stało się, co przewidział ojciec. Wosk jego piór roztopił
się od palących promieni, pióra osypały się i biedny Ikar stoczył się
błyskawicznie w otchłań morską.
Dedal sam jeden doleciał do wybrzeży sycylijskich. Pierwszym
jego czynem było usypanie mogiły zaginionego w morzu syna, aby
dusza jego posiadła przystań na ziemi. Zawsze czynili tak Helleni dla
ludzi, których zabrało morze, a takie „puste mogiły” nazywały się
„cenotafia” . N a cenotafium dla Ikara ojciec wybrał miejsce u stóp
cyprysu, przytroczył do niego swoje skrzydła, poświęcając je tej, która
mu dała natchnienie — Palladzie... „O to dla was, śmiertelni, przykład
i bodziec, źródło twórczej tęsknoty. Niemało wieków się przetoczy,
niemało zginie śmiałych Ikarów, zanim szlaki powietrzne otworzą się
przed wami!”
Spłaciwszy pobożny dług, pomyślał Dedal z kolei, aby i dla
siebie przystań wynaleźć. Takiego artystę bez wahania wszyscy
przyjęliby chętnie, lecz Dedal, lękając się prześladowań Minosa,
umyślnie stronił od większych miast. Skierował natom iast kroki ku
małej mieścinie Kamikos. Król Kokalos wraz z córkami przyjęli go
radośnie; córkom w niedługim czasie takie posporządzał niewidywane ozdoby, że nie mogły po prostu wyjść z podziwu. Słusznie
jednak domyślał się Dedal: Minosowi ani się śniło pogodzić z jego
uchodźstwem. Od rybaków dowiedział się, że z synem polecieli na
zachód. „Znaczy się, na Sycylię” — pomyślał sobie... Dla więk
szego wrażenia zabrał ze sobą część swojej floty, wyruszył również
w stronę Sycylii i rozpoczął poszukiwania. Wyszła na dobre Dedalowi jego ostrożność — gdzie jak gdzie, ale w maleńkim Karniku
Minos nawet nie podejrzewał jego pobytu; niemniej za wygraną nie
dawał. Przyzwał herolda i kazał mu otrąbić na cztery strony
świata:
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— K ról Minos obiecuje tyle to a tyle złota temu, kto spełni
polecone mu zadanie.
Zadanie zaś polegało na tym, aby ułamawszy ostry koniec muszli
ślimaka, przeciągnąć nitkę przez jego kręte komory, nie uszkadzając
przegródek.
Zachciało się i Kokalowi królewskiego złota; nie darm o — tak
sobie rozważał — dałem przytułek najznakomitszemu na świecie
artyście. Zwrócił się z tą sprawą do Dedala. Nie oparła się pokusie
dusza wynalazcy.
— Nie ma nic prostszego — tłumaczył królowi. Wziął mrówkę,
przyczepił jej do pleców nitkę i wpuścił ją przez dziurkę w dolnym
końcu pustej skorupki ślimaka. M rówka wdrążyła się w kręte załamy,
wlokąc nitkę za sobą, aż dopóki nie wydobyła się przez szeroki,
wierzchni otwór. K okalos posłał muszlę z przewleczoną nitką Minosowi i otrzymał nagrodę.
„Teraz wiem już, gdzie jest D edal” — pomyślał sędziwy król.
W krótce potem sam osobiście udał się do K okala i bez ogródek
zażądał wydania mu gościa. W ładca drobnego Karniku nie ważył się
sprzeciwić człowiekowi, który na swe usługi miał potężną Kretę o stu
grodach.
— Wy mnie teraz ratujcie, dziewice — zawołał mistrz do
królewien.
— Uratujemy — odparły.
Wysokiego gościa trzeba było ugościć, a w tym celu ofiarować
mu ciepłą kąpiel. Królewny same sporządziły m u kąpiel i postawiły
przed nim wiadro z zimną wodą. W ykąpawszy się, Minos miał się
opłukać, ale przez czas, gdy siedział w wannie, królewny zdołały
niespostrzeżenie podsunąć inne wiadro. Wylał sobie na głowę cały
potop wrzątku i — bez życia runął na ziemię.
Tak niesławnie zakończył długi żywot pierwszy prawodawca
Hellady, „dziewięcioletni rozmówca Zeusa” . Nie wróg zewnętrzny
skruszył jego siły, zabiła go własna samowola, to, że uważał się za
wyższego nad prawa, które sam nadał.
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^W yprzedziliśmy nasze opowiadanie; nawrócimy teraz do chwili,
w której je urwaliśmy — do radosnego spotkania ojca z synem nad
rozbitym kielichem trucizny.
Kiedy T e z e u s z — tak nazywano młodzieńca — opowiedział
ojcu swoje przygody, a sam usłyszał od niego o grożącym jego życiu
niebezpieczeństwie, wpadł w zamyślenie.
— Dwa czyny, jak widzę — odezwał się — muszę spełnić
w najbliższym czasie: pierwszy — to walka z bykiem maratońskim,
drugi — złożenie hańbiącej daniny M inotaurowi. Pierwszy spełnię
zaraz jutro, do drugiego zabiorę się wówczas, kiedy okrutny władca
przyjdzie po swoją zdobycz.
W rzeczy samej ruszył do M aratonu i rozjuszony byk, który
doświadczył już był ongi siły rąk Heraklesowych, musiał teraz wyznać
sam przed sobą, że nowy jego przeciwnik niewiele ustępuje dawnemu.
Zresztą Tezeusz nie zostawił mu dużo czasu dla porównań: potężny
cios żelaznej maczugi Perifeta położył kres jego życiu.
To zwycięstwo podniosło nieco mir Ajgeusa w Atenach, mocno
zachwiany od czasu jego nieszczęsnego przymierza z Minosem — ale
tylko nieco. Kiedy nadeszła pora losowania obu siódemek, pom ruk
i jęki ponowiły się. Aby pocieszyć ojców i matki, Tezeusz oświadczył,
że on sam bez losowania staje jako jeden z siedmiu młodzieńców.
Rzeczywiście szemrania i skargi umilkły, jednak strach o dziatwę
w dalszym ciągu ściskał serca rodzicielskie.
W umówiony dzień Minos zjawił się po obie siódemki i zabrał je
na swoim okręcie. Jak pośród młodzieńców Tezeusz, tak między
286

ARIADNA

dziewicami błyszczała urodą Eriboja, córka wielkiego pana ateńs
kiego. Spodobała się ona królowi kreteńskiemu, który czując się
panem młodych Hellenek, pozwolił sobie wobec niej na nieprzystojny
żart. Zagotowała się krew w młody rycerzu.
— Śmierć przyjmiemy, jeżeli bogowie nam ją ześlą — rzekł
królowi — ale obrazy ja nie przeniosę. Jeśliś ty jest synem Zeusa, to
i ja mocny jestem bożą łaską, mnie w kołysce umiłował władca
Trojdzeny, Posejdon.
— Zaraz to zobaczymy — odciął się sucho Minos. — Skoro
ciebie naprawdę miłuje władca morza, to pozwoli ci wydobyć z głębiny
ten oto mój pierścień.
Mówiąc to, rzucił swój pierścień w morze.
Tezeusz nie namyślał się długo, wskoczył na burtę, a z niej runął
w objęcia błękitnych fal. Dziewczęta i chłopcy załamali ręce, a Minos
roześmiał się hałaśliwie: niedogodny świadek i obrońca został usu
nięty.
Ale zuchowaty młodzian nie zginął w głębinie. Zaledwie zanurzył
się pod powierzchnię fal, zobaczył ogromnego delfina, który pod
płynął, zapraszając go na swój przestronny grzbiet. Usiadł, a delfin
z szybkością wiatru zaniósł go w dziwne jakieś światy. Cuda i potwory
migały przed jego olśnionymi oczyma, drapieżne rekiny i płaskie,
podobne do kapeluszy płazy, i pięciopromienne gwiazdy morskie,
i lśniące korale, i ohydne ośmiornice. N a koniec delfin zatrzymał się
przed bram ą wyniosłego zamku, który jak błękitna zjawa wynurzał
się z błękitnej mgły morza. Tezeusz wszedł do środka. Szeregi
błękitnych kolumn otaczały sporą polankę, na której, pod cieniem
olbrzymich wodorostów, srebrnonogie Nereidy zabawiały się niezna
nym, czarującym tańcem. N a jego wejście pląsy ustały, a jedna
z tanecznic ujęła go za rękę i zaprowadziła w głąb zamkową. Tam,
na błękitnych tronach, siedział sam władca mórz i jego m ałżonka
Amfitryta. Łaskawie nakazali się zbliżyć młodzieńcowi, a on przed
stawił im swoją prośbę. Posejdon pokiwał głową.
— Nie jesteś sługą M inosa, abyś mu wynosił z fal jego pierścień.
Inny damy ci dowód naszej dla ciebie łaskawości. A za twoją ufność
i odwagę otrzymasz ode mnie osobną nagrodę: spełnienie trzech
pragnień w dalszym twoim życiu. Pamiętaj: tylko trzech! Bądź
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roztropny i przemyśl je dokładnie za każdym razem, ażeby obróciły
ci się na szczęście, nie na zgryzotę.
Tymczasem wysłana przez Amfitrytę służebnica wróciła ze złotym
wiankiem w dłoni. Bogini włożyła go młodzieńcowi na głowę.
— Idź teraz i rozraduj twoich towarzyszy.
Tezeusz opuścił zamek; u progu czekał już nań delfin.
Minos rozkazał załodze rozpiąć cały żagiel i rzucić się do wioseł;
chciał uciec jak najdalej od miejsca, w którym skoczył ów odważny
młodzieniec. Chłopcy i dziewczęta skupili się na okręcie; nagle Eriboja
krzyknęła:
— Patrzcie, patrzcie! Chyba to gwiazda wybłysła pośród fal!
Gwiazda, na razie daleka, zaczęła się przybliżać, pod nią uka
zała się znana złotowłosa głowa — jeszcze chwila, a młodzieniec,
uchwyciwszy ster, wdrapał się na pokład. Krzyki radości rozległy
się na okręcie, jeden tylko Minos był chmurny i już więcej nie
drażnił Eriboi.
W krótce okręt dopłynął do wybrzeża. Minos rozkazał zaprowa
dzić obie siódemki do zamku i ugościć je przed odesłaniem do
labiryntu. Zgromadziła się cała rodzina królewska: obok Minosa
zasiadła Pasifae, dum na córka Słońca, dalej synowie ich Katreus,
Deukalion, Glaukos oraz córki A riadna i Fedra. D ruga była jeszcze
zupełnym dzieckiem, A riadna natom iast kwitła najpiękniejszą m łodo
ścią. Patrzyła ona z ubolewaniem na młode życia, przeznaczone na
tak straszną śmierć; szczególnie współczucie jej budził, rzecz zro
zumiała, Tezeusz, którego złoty wianek gasł przy blasku jej prześlicz
nych źrenic.
Po poczęstunku zaprowadzono Ateńczyków do kom nat, prze
znaczonych im na ostatnią noc. Ale Tezeusz nie mógł usnąć:
przemyśliwał o tym, co go czekało jutro. Tuszył, że zabije M ino
taura, ale jak wyplątać się z labiryntu? Wtem przypomniały mu się
jego trzy życzenia; wyszedł ze swej komnaty na dziedziniec, aby
pomodlić się do Posejdona. Noc była ciemna, bezmiesięczna, mło
dzian wyciągnął ręce ku gwiazdom i gorącą modlitwą przyzywał
Posejdona.
— Przyrzekłeś mi spełnić trzy życzenia. Pierwsze z nich wypo
wiadam, błagające: ocal nas z labiryntu!
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Długo stał, patrząc w niebo, czy nie zabłyśnie jakiś znak na jego
sklepieniu — ale na próżno czekał, gwiazdy mrugały jak wprzódy,
nic nie mąciło ciszy nocnej.
Już miał odejść, kiedy czyjaś ręka dotknęła jego ramienia.
Obejrzał się mimowolnie.
— Nie myśl źle o mnie — szepnął czyjś głos. — Długo walczyłam
ze sobą, ale nieprzeparta siła ciągnęła mnie ku tobie. Weź ten motek,
w nim twoje zbawienie. Kiedy wejdziesz do labiryntu, zacznij go
odmotywać tak, aby nitka wlokła się po ziemi, wzdłuż niej snadnie
odnajdziesz drogę pow rotną. Tymczasem żegnaj; lepiej żebyś mnie
nie widział.
Ale Tezeusz trzymał ją za rękę i nie wypuszczał, pochylił
głowę ku jej twarzy i przy blasku swego wianka poznał królewnę
Ariadnę.
Serce uderzyło mu, jak młotem.
— Wybawicielko! Nie może się stać, abyś ty miała mnie opuścić!
Pojedziesz ze mną do Aten, do ojca mojego, do naszych obywateli,
którzy ubóstwią cię jako swoją królowę...
I długo mówił jej o tym, a niewiele kosztowało go trudu przekonać
ją, że i ona go kocha. Czuła to już sama — wiedziała że powinna
pójść jego drogą... Umówili się, że się spotkają nad morzem, za
obrębem knoskiej przystani.
Następnego dnia M inos sam powiódł młodzież ateńską do
rozwartych drzwi labiryntu. Weszli do środka, on zaś czekał póki
odgłos ich kroków nie ucichł pod dzwoniącymi sklepieniami strasz
nego gmachu, po czym oddalił się.
„M inotaur będzie zadowolony” — pomyślał.
I nie mylił się. Tezeusz śmiało szedł na czele młodzieży, odm otując
w miarę kroków swój kłębek, a jego złoty wianek rozświecał mroczne
korytarze. D roga była kręta, raz na prawo, raz na lewo, to pod górę,
to na dół, ale nigdzie nie rozchodziła się, pomylić się było niepodobień
stwem. Szli już tak długi kawał czasu, wreszcie głuchy ryk dał im
poznać, że zbliżają się do środkowego pomieszczenia. W krótce
zajaśniało światło dzienne, gasząc złoty blask wianka. Obraz, który
ukazał im się w tym świetle wspominać mieli jeszcze długo z lękiem
i odrazą.
19 — Starożytność bajeczna
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Była to okrągła kom nata, uwieńczona kopułą; w samym jej
zworniku znajdował się dość szeroki otwór. Do komnaty wiodło
dwanaście korytarzy, zupełnie podobnych jeden do drugiego. Ściany
i podłoga zbryzgane były krwią, wszędzie walały się szkielety, czaszki,
porozrywane kości. W jednym miejscu ściany znajdowała się nisza,
tu na podściółce z ludzkich włosów leżał dziwotwór. Jego olbrzymie
ciało obrosło całe kosm atą sierścią, nogi i ręce były ludzkie, ale
z ostrymi pazurami, zupełnie jak u niedźwiedzia. Najokropniejszy ze
wszystkiego był wyrastający z tęgiego karku byczy łeb, cały bury
z parą ogromnych krwawych ślepi i dwojgiem krótkich i grubych,
czarnych rogów.
Dziewczęta krzyknęły w przerażeniu, kiedy M inotaur podniósł
się z ziemi i wyszedł na ich spotkanie. Oblizując żarłoczne, mokre
wargi zdawał się szukać, którą by ofiarę chwycić na początek. Ale
Tezeusz nie dał mu czasu na dokonanie wyboru; oddawszy swój
wianek towarzyszowi, wystąpił do walki z potworem i na zawarcie
znajomości dał mu potężny raz kułakiem w brzuch. M inotaur
widocznie nie spodziewał się podobnego początku, ryknął — cofnął
się o krok wstecz i spuściwszy łeb rzucił się na zuchwałego przeciwnika. 1
N a to tylko czekał Tezeusz: szybko uskoczył na stronę, schwycił go
za nastawione na siebie rogi i zwinnym susem siadł mu na karku.
M inotaur wyprężył się, wierzgnął, pragnąc wszelkim sposobem pozbyć
się niewygodnego ciężaru. Kiedy mu się to nie udało, zatrzymał się
i znienacka zaczął powoli cofać się wstecz z wyraźnym zamiarem
zmiażdżenia jeźdźca pomiędzy swoim grzbietem a kamiennymi pły- j
tami ścian. Lecz Tezeusz objął mu szyję rękoma, schwycił go za gardło
i ścisnął tak gwałtownie, że tamtem u aż dech zaparło. Usiłował
własnymi rękami zerwać zabójczy naszyjnik, ale na próżno. Tezeusz
nie wypuszczał jego gardła, nie zwracając uwagi na krew, lejącą mu
się strumieniem z rąk pod pazurami potwora. Wreszcie M inotaur
począł ciężko dyszeć, siły opuszczały go, wypuścił ręce wroga, zatoczył
się i zwalił na kamienną posadzkę. Tezeusz nie od razu uwolnił z oplotu
jego gardło, rozluźnił obręcz dopiero wtedy, gdy przekonał się o jego
niewątpliwej śmierci.
Młodzież z okrzykami radości rzuciła się ku niemu, całowała
jego ręce, ramiona, skraj jego szat. Eriboja własnym płaszczem
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owiązała mu rany. Pean uniesienia po raz pierwszy odbił się o sklepie
nie labiryntu. Nie tracąc czasu, udali się w drogę pow rotną. W tę
stronę droga co chwila dwoiła się, troiła, jednak dzięki leżącej na
ziemi „ n i c i A r i a d n y ” Tezeusz i jego towarzysze ani na chwilę nie
zawahali się, dokąd iść. W ianek Amfitryty i teraz rozświecał im mrok
krętych korytarzy, niebawem mogli pełną piersią wciągać ożywcze
powietrze pól.
Skierowali się ku wybrzeżu morskiemu... tak, ale co dalej? Okręt
M inosa, rozumie się, nie powiezie ich z powrotem.
— Nie bójcie się, wszystko jest przewidziane i ułożone: zabierze
nas okręt ateński, który król Ajgeus umyślnie posłał za nami.
Ślicznie. Oto i brzeg morski. Ale tu nowa bieda: ktoś śledzi nas.
Jesteśmy zgubieni! To królewna!
Lecz Tezeusz uśmiecha się znowu, zbliża się do dziewicy, zdejmuje
z głowy złoty wianek i zdobi nim jej skronie.
— Powitajcie — mówi — przyjaciele, moją narzeczoną, waszą
przyszłą królowę. To ona nas ocaliła.
Radości nie było końca.
Jednak gdzie jest okręt ateński? Już mknie ku nim z dali,
pomyślny wiatr wydyma jego czarny żagiel. W Tezeuszu załopotało
serce. Dlaczego czarny? Po przybiciu statku sternik wyjaśnia zagad
kę: całe Ateny przywdziały żałobę. K ról Ajgeus rozkazał: jeżeli
okręt powróci bez młodzieży — zostawić czarne płótno, jeżeli z nią,
z ocaloną, zamienić je na białe, aby obywatele, widząc go z daleka,
zdążyli usunąć barwy śmierci z siebie i ze swoich domostw. — K o
niecznie trzeba zamienić, ale nie teraz jeszcze: król Minos może
w każdej chwili dowiedzieć się o nich i wysłać pościg. Pierwsza
sprawa — ucieczka.
O kręt zawrócił, lecz i wiatr odmienił się, jak to zwykle bywa koło
południa. Płyną po pełnym „m orzu kreteńskim ” ciągle ku północy.
Siedzą na pokładzie, kręgiem dokoła Tezeusza i Ariadny, szczęśliwi
ich szczęściem, ale i swoim własnym. Czy to już wszystko? A ci, którzy
pozostali, ci, którzy z zamierającym sercem wyglądają pow rotu
okrętu? Myślą i o nich, myślą i uśmiechają się radośnie, a najradośniej
ze wszystkich — jedna. D o kogo tak uśmiechasz się, Eribojo? — Do
rodziców. — A jeszcze do kogo? — D o braci i sióstr. — A jeszcze? —
19 *
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Nie wiem. — Nieprawda, wiesz, ale i ja wiem — do walecznego
Argonauty, króla salamińskiego, Telamona.
Słońce zapada, pogoni nie widać, dokoła bezkresne morze. Tę
noc trzeba będzie przepędzić na pokładzie. A na drugi dzień już ukażą *
się wyspy: Tera, los, zaś ku wieczorowi Naksos, wyspa Dioniza.
Jutrzejszą noc będzie można spędzić na brzegu. Dopłynęli. Ścielą dla
królewny najprzedniejsze łoże, dla Atenek drugie, mniej pokaźne,
młodzieńcy spać będą na gołej ziemi. Zasnęli od razu. Śpią.
Śpi i Tezeusz, ale sen ma niespokojny. Kim jest ów młodzieniec,
który podchodzi ku niemu, wyższy wzrostem i piękniejszy niż kto
bądź ze śmiertelnych? N a głowie ma wianek z bluszczu i tyrs kołysze
się w jego prawej ręce; ale i bez tych oznak, po wilgotnym spojrzeniu,
po tajemniczym uśmiechu poznać można władcę wyspy, Dioniza.
— Powściągnij pragnienia twoje, Tezeuszu, nie żądaj szczęścia
wyższego nad ludzką miarę. Nie sobie, ale mnie przywiozłeś oblubieni
cę, nie ateński tron sądzony Ariadnie, ale olimpijskie biesiady. Pokajaj
się i nie szemraj; na pamiątkę dzisiejszej nocy królowe ateńskie będą
i nadal święciły misterium zaślubin swoich z Dionizem na pomyślność ■
swoją i swojej ojczyzny. Sen opuści cię jeszcze przed zaraniem: pobudź
cicho towarzyszy, siądźcie cicho na okręt, wszyscy Ateńczycy, a wnu
czkę Zeusa i Słońca pozostaw tutaj na boską małżonkę Dioniza.
Obudził się Tezeusz. O radości, jakże byłaś znikoma! Ale nie ma
wyjścia, trzeba poddać się życzeniu boga. I okręt cicho, cicho ślizga
się po nocnych falach.
O świcie obudziła się i Ariadna. Cóż to za milczenie dokoła, co
to wszystko znaczy? Czyżby jeszcze spali? Wstaje — milczenie i pustka
trwają. Gdzie są Ateńczycy? Byłbyże to wszystko tylko sen? Nie, tutaj
wisi podarow any jej przez Tezeusza wianek, tutaj czyjaś ręka przy
gotowała jej strawę i wino. A może poszli na polowanie? Wszyscy? 1
To nieprawdopodobne. I gdzież jest okręt? Wczoraj stał uwiązany
w tym miejscu, ślad jego dzioba rysuje się jeszcze na wilgotnym
piasku... Odpłynęli, odpłynęli!.. Porzucono ją na tym bezludnym
wybrzeżu. Oto jest wdzięczność za ocalenie!
Rozpacz przechodziła w gniew w miarę tego jak słońce, zgasiwszy
poranną zorzę, wzbijało się po sklepieniu niebieskim; gniew zastygł
w smutek, gdy zaczęło się opuszczać w wilgotne objęcia morza. Zasnęła
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jej dusza cichym snem niepamięci, podczas gdy jej oczy, szeroko
rozwarte, obojętnie patrzyły na niezmąconą taflę niebieską.
Nagle coś za nią zadźwięczało. W strząsnęła się cała. Co by to
być mogło? N a ciemnym niebie rysowała się jeszcze czarniejszym
cieniem góra, ale gwiazdy, rozsiane po niebie, zsuwają się na ten cień,
ożywiając go. G óra płonie milionem gwiazd, a gwiazdy te ruszają się
potokiem płomieni, spływają coraz niżej i niżej, już są na równinie,
już zbliżają się ku niej. A dzwon dzwoni coraz wyraźniej, dzwon
spiżowy, zmieszany z melodią fletów i z ludzkimi głosami. Zaczyna
już rozróżniać te głosy. Jedne śpiewają: Evoe! Evoe!, inne: Hymen!
Hymenajos!, trzecie: Dionizie, Ariadno! Jej imię i imię boga? Coraz
bliżej, coraz bliżej płoną, dymią się pochodnie, nieprzeliczony tłum
młodzieńców i dziewic w jelenich skórach otacza wóz, zaprzągnięty
w jakieś niewidziane, straszne, a jednak łagodne zwierzęta, a na wozie
stoi on, wiośniany bóg ze swoim tajemniczym uśmiechem na wargach.
— Raduj się, oblubienico moja! Kielich nieśmiertelności czeka
cię przy ucztach mego rodzica — a pochodnia weselna w rękach mojej
matki oświeci ci drogę na olimpijskie komnaty.
— Raduj się, władco Dionizie, i wróć mnie memu ziemskiemu
oblubieńcowi. Porzucił mnie, a leja zawsze należę do niego, od chwili,
w której jego wianek ozdobił mi skronie.
— Porzucił cię z mojej woli, zapomnij o nim. Potrzebny on jest
narodowi swojemu dla wielkiego twórczego czynu, a twórczość
i szczęście nie godzą się w ziemskiej doli.
Mówiąc to, zdjął z jej głowy złoty wianek i podrzucił w górę.
Wianek zaczął rozszerzać się, wzbijał się coraz wyżej, coraz jaśniej
rozpalały się jego złote liście — aż wreszcie zawisł na rozzłoconym
nieboskłonie opodal głowy A rktura.
Dziewica w zachwycie przenosiła oczy z wieńca na boga, z boga
na wieniec.
— „ W ianek A riadny” ukazuje drogę swojej pani. Idziemy,
oblubienico moja; w pierwszym moim pocałunku znajdziesz zapom 
nienie o ziemskiej swojej miłości.
* *
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Minęła noc. Ajgeus już od rana stał na cyplu skalnym Pallady,
w miejscu, skąd roztaczał się najszerszy widok na Faleron i opływające
Attykę morze. Dzisiaj można wyczekiwać pow rotu okrętu, wysłanego
do Knossos po Tezeusza i młodzież. Starcze serce biło mu w piersi :
z niepamiętną siłą. Co wywróży mu żagiel? Śmierć czy radość? Bezdeń
zieje pod jego stopą, skała jest tu bardziej urwista niż gdziekolwiek.
Ale on nie lęka się stania na samym skraju, jego otwarte oczy wbite
są w morze. Gdzieś u brzegu majaczą ruchome czarne punkciki; to
snują się łodzie rybackie. Jednak tafla morska tchnie pustką i nic nie
przecina granicznej linii między Eginą a przylądkiem Pasa, od
dzielającej morze od nieba. Toczą się godziny. Oto już słońce,
opłynąwszy Hymet, opuściło przylądek Pasa, morze błyszczy oślepia
jąco, aż bolą oczy. Linia graniczna zagubiła się w białej mgle. Gorąco,
nawet jaszczurki rozpierzchły się po szczelinach skalnych. Król stoi
wciąż a stoi.
Słońce opływa Eginę, graniczna linia wynurza się na nowo, a na
niej tym razem — punkcik. Okręt! Serce gotowe jest wyskoczyć z piersi.
Punkcik i nic więcej!
Trzeba czekać. Punkcik rośnie. Okręt niewątpliwie, ale żagla ‘
dotąd nie widać. Lepiej oszczędzać oczu, nie wytężać ich nadaremnie.
Niechże odpoczną na czarnej skale Hymetu. Odpoczęły. Ześlizgują
się po jego burym, spalonym zboczu, niemal ukradkiem pełzną na
prawo, wzdłuż jego falistych stoków do przylądka Pasa, do morza.
Okręt — i żagiel już widać. Czy biały? Tak, tak, wyraźnie biały.
A może jemu tak się tylko wydaje? A jak wyglądałby czarny? Tak
samo pewnie. Nie, jeszcze za wcześnie, żeby wyrokować, znowu trzeba
chwilę odetchnąć. Nic dotąd nie wiadomo. Zam yka oczy. Prawda,
złowieszczy głos szepce: gdyby był biały, już by było wiadomo. Oczy
ma zamknięte. Jeszcze chwila cierpliwości, a potem otworzy je
znienacka i zobaczy, że jest biały, niezaprzeczalnie biały.
Chwycił się ręką za serce. Cicho, cicho! Otworzyć? Tak, teraz
można. Otworzył. Czarny — na pewno czarny. Żagiel czarny. I morze
czarne. I otchłań czarna. I wszystko dookoła poczerniało.
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P ierw szym czynem Tezeusza po przybyciu do Aten było pochowanie
w grobowcu Erechtydów roztrzaskanego ciała ojca, ale wkrótce za
tym pierwszym przyszły następne. Przystań falerońska nagle zaroiła
się od okrętów. Tezeusz myślał zrazu, że to flota króla M inosa, ale
nie, to przychodziły Amazonki. Zaczęło się oblężenie Aten. Darem nie
słup płomieni, buchający z A kropołu, przyzywał ku pomocy zahymetowych sąsiadów, Pallantydów — nie przyszli. Pomimo to, oblężenie
zostało niespodziewanie zniesione, jak o tym zresztą wiecie.
A Pallantydzi nie przyszli dlatego, że nienawidzili Tezeusza, który
stanął na przeszkodzie ich ambitnym zamysłom. Liczyli przecie na
to, że im przypadnie dziedzictwo po bezdzietnym, jak mniemali,
Ajgeusie; toteż wielce nieradzi byli, gdy zjawił się ów nieoczekiwany
syn. Siedzieli atoli cicho, ciągle jeszcze w nadziei, że on zginie, najpierw
w walce z m aratońskim bykiem, potem przez M inotaura, wreszcie
teraz z rąk Amazonek. Kiedy i ta trzecia sposobność zawiodła, sami
ruszyli na Ateny, oświadczając, że Tezeusz nie jest Ateńczykiem, tylko
Trojdzeńczykiem, synem królewny Ajtry, nie wiadomo z jakiego ojca.
W tym doświadczeniu przyniósł Tezeuszowi istotną pomoc młody
król tessalijskich Lapitów, Pejritoos, śmiały i mężny syn przestępcy,
Iksiona. Pallantydzi byli pokonani i padli w boju, przeważnie z ręki
samego Tezeusza, a ich dzielnica zahymetowa przyłączona została do
dzielnicy Ajgeusa. Niemniej Tezeusz nie mógł od razu przystąpić do
zaprowadzenia ładu w zjednoczonej Attyce: przelana krew rodzinna,
zgodnie z obyczajami ateńskimi, wołała o oczyszczenie i roczne
wygnanie. Miał on już udać się do wuja swego Pitteusa do Trojdzeny,
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kiedy nieoczekiwanie zjawił się w poselstwie od Heraklesa Jolaos, aby
go zaprosić do udziału w wyprawie przeciw Amazonkom.
Z wyprawy Tezeusz powrócił nie sam: okręt jego przywiózł i jego
brankę, przecudną Amazonkę, Antiopę. Ateńczycy nie mieli nic
przeciw temu, aby żyli razem jak mąż z żoną; nie uznali jednak
Amazonki i barbarzynki za swoją królową, nawet wtedy, kiedy dała
Tezeuszowi ślicznego synka, którego na pamiątkę poległej swojej
przyjaciółki nazwała H i p o l i t e m . Zresztą powikłania wywołane jej
przyjazdem do Aten, niebawem skończyły się smutnie. Jeszcze za
dziecinnych lat Hipolita, m atka jego niespodziewanie umarła „rażona
niewidzialną strzałą Artem idy” , jak mówili w podobnych wypadkach
Hellenowie.
Rozpoczętą pracę około urządzenia Attyki przerwało zaproszenie
Pejritoosa, który żenił się z pięknością lapicką H i p p o d a m i ą i chciał
widzieć na swoim weselu przyjaciela. Dziwne to było wesele. Przecież
Pejritoos był synem Iksiona, tego samego, od którego wywodził się
ród centaurów tessalijskich. Toteż uważał za swój obowiązek i ich
zaprosić w gości. I towarzystwo było dwojakie — z jednej strony
goście — Lapitowie, krewni pana młodego, panny młodej oraz jej
przyjaciółki, z drugiej — dziki orszak tych pół-ludzi, pół-koni.
Z początku zabawa szła ochoczo, po przyjacielsku i przystojnie, jak
się godziło, ale pod wpływem suto wypitego wina centaurom zamącił
się ostatecznie nikły zarodek ich rozumu i jakby się zmówili, rzucili
się na Hippodamię i jej przyjaciółki, aby je uprowadzić ze sobą w góry.
Lapitowie i pozostali goście, rozumie się, skoczyli z pomocą porywa
nym i zaczęła się sławna w późniejszych czasach b i t w a c e n t a u r ó w
z L a p i t a m i , czyli druga centaurom achia (w odróżnieniu od pierw
szej, w której zwyciężył Herakles). Po stronie Lapitów, oprócz
Tezeusza, odznaczył się i syn Neleusa, Nestor, o którym będzie później
mowa, a jeszcze bardziej niejaki K e n a j o s . Opowiadano o nim, że
kiedyś był dziewczyną i tylko z łaski Posejdona został przemieniony
w mężczyznę i to takiego, którego nie imają się strzały. Ogromne
oszczepy centaurów były wobec niego bezsilne; sam zaś swoją długą
tessalijską dzidą raził ich jednego za drugim. Wreszcie potwory
zrozumiały, że w ten sposób sobie nie poradzą: nazrywały sosen,
nałapały kamieni i hurmem runęły na Kenajosa, miażdżąc go ciężarem.
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Pomszczona jednak została jego śmierć i potyczka zakończyła się
całkowitym wytępieniem centaurów. M imo to pamięć o nich długo
żyła w Helladzie i jej artyści z zamiłowaniem przedstawiali utarczkę
Lapitów z centauram i, pięknie zlewając linie kształtów końskich
I z człowieczymi.
Wspólne niebezpieczeństwo jeszcze silniejszym węzłem przyjaźni
złączyło Tezeusza z Pejritoosem, jednak na razie życie ich rozdzieliło.
Tezeusz powrócił do swoich trosk jako władca. Chciał na wieki
uniemożliwić odłączenie Attyki zahymetowej od Aten, dlatego ogłosił
Ateny za wspólną stolicę, a wszystkich obywateli miast attyckich
nazwał obywatelami ateńskimi. Od tej pory Eleuzyńczycy i M aratoń
czycy, i Braurończycy — wszyscy mieli prawo wchodzić na wiece
ateńskie i głosem swoim rozstrzygać wspólne sprawy. Ale to była
zaledwie część jego pracy, chociaż najważniejsza; zabiega i o sądy,
i o drogi, i o wszystko, o co tylko mógł i powinien troszczyć się dobry
rządca. I naród, który już pokochał go za jego zwycięstwa, jeszcze
bardziej zaczął go miłować za troskliwe i rozumne władanie.
Jedna myśl tylko niepokoiła go: że on, król, dotąd jeszcze nie
miał królowej. Jak już powiedziałem swego czasu, królowa w staro
żytnej Helladzie była nie tylko m ałżonką króla: w całym szeregu
obrzędów, zwłaszcza ku czci Demetry i Dioniza, była ona przed
stawicielką wspólnoty wobec bóstwa. I starszyzna rady nalegała na
Tezeusza, aby nareszcie wybrał sobie królowę. Niechętne dawał ucho
podobnym rozmowom: nie mógł zapomnieć pierwszej swojej narze
czonej, Ariadny, którą mu zabrano; lękał się przy tym, aby macocha
nie okazała się niedobra dla jego H ipolita, a właśnie w tym czasie
wyrósł on na niezwykłego młodzieńca, o prześlicznej postaci i czystej
duszy.
Dał się jednak w końcu nakłonić.
— Niech tylko — rzekł — żona moja będzie drugą Ariadną.
Kiedy byłem po raz pierwszy na Krecie, widziałem oprócz niej siostrę,
jeszcze maleńką podówczas, Fedrę. Teraz już musi być w latach
odpowiednich do zamęścia. Pójdę, pokłonię się o jej rękę.
I znowu, po długich latach, ateński okręt królewski podniósł
żagiel, kierując się na Knossos, tym razem jednak żagle jego były białe
i zielony wianek zdobił posąg Pallady na jego dziobie. K ról M inos nie
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żył już wtedy, K rętą władał jego syn, Deukalion. Przyjął on z honorami
sławnego króla potężnych Aten i z radością zgodził się wydać za niego
swoją siostrę. W yprawiono wspaniałe gody, po czym niebawem
Tezeusz na tym samym okręcie przywiózł Ateńczykom ich nową
królowę.
Wszyscy byli radzi. Pod względem urody Fedra nie ustępowała
swojej przebóstwionej siostrze, a także budziła podziw swą uprzej
mością. Największą troską Tezeusza był wzajemny stosunek pasierba
i macochy. Ale i pod tym względem rzeczy ułożyły się jak najpomyśl
niej. Hipolit macochę swoją, niewiele co przewyższającą go wiekiem,
powitał z synowskim szacunkiem, a ona jego z serdecznością starszej
siostry. Tezeusz mógł być najzupełniej zadowolony z obojga.
Czy pragnął dzieci z Fedrą? Tak, rozumie się, ale głównie dla jej
szczęścia. I to raczej dziewczynek, aby uniknąć tarcia z wolą narodu
co do następstwa tronu, który chciał zapewnić swojemu ukochanemu
Hipolitowi. Toteż nie doznał zbytniej radości, kiedy jeden za drugim
urodziło mu się dwu chłopców: Demofoon i Akamas, tym bardziej,
że naród, jak mógł od razu wyczuć zaczynając od swego najbliższego
otoczenia, zaczął patrzeć na nich jako na prawdziwych królewiczów, |
nie uważając tym samym za następcę syna Amazonki. I znowu ten
syn Amazonki oczarował go swoim miłym, braterskim stosunkiem
do dwóch malców: widać, że pycha obca była najzupełniej jego czystej
duszy.
Stosunek z tessalijskim przyjacielem trwał w dalszym ciągu, ale
szczęście jego wkrótce się przyćmiło. H ippodam ia umarła. Jej
śmierć była dlań wstrząsającym ciosem i obudziła w jego duszy
gniewny bunt przeciw bogom. Cała nieposkromiona natura Iksiona
odezwała się nagle w synu. Jakie prawo miał król cieni, aby mu
porwać żonę? Często stawiał sobie to bluźniercze pytanie i rozumie
się, odpowiedź na nie dawał odmowną. A stąd dalszy i jeszcze
bardziej bluźnierczy wniosek: jeżeli on porwał mi to, co moje, to
i ja mam prawo porwać mu to, co jego. P e r s e f o n ę z a H i p 
p o d a m i ę — tak wmawiał w siebie dzień za dniem, dopóki próba
takiego porwania nie stała się dlań czymś nie do odparcia. A sku
tek był taki, że wydała mu się ona nawet możliwa do urzeczywist- 1
nienia. I postanowił ją urzeczywistnić. Pojechał do Aten i wtajem298
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niczył Tezeusza w swój zamiar, licząc na jego współdziałanie. Darem ne
były usiłowania króla ateńskiego, aby go odwieść od równie niegod
nego jak bezrozumnego zamiaru; z chwilą jednak, gdy nie był w stanie
wybić mu go z głowy, uznał za swój obowiązek podzielić jego grzech
i niebezpieczeństwo. Pożegnał żonę i dzieci, powierzając H ipolita
opiece Fedry, a Fedrę obronie Hipolita, którego mianował zastępcą
na czas swojej nieobecności i — odjechali.
Jest w Atenach, niedaleko przedmieścia K olonos — już o nim
wspominałem — głęboka pieczara; nazywają ją „miedzianym progiem
ziemi” . Przed nią przyjaciele zarżnęli czarną owcę i na jej wnętrzności
złożyli wzajemną przysięgę wieczystej wierności, po czym wnętrzności
owe zakopali do ziemi. Przez tę właśnie pieczarę spuścili się do piekieł.
Dzięki czarom tessalijskim, dobrze znanym Pejritoosowi, udało im
się wymknąć przyciąganiu Białej Skały i zniewolić C harona, aby ich
przewiózł na drugi brzeg. W zamku Hadesa przyjęła ich straż. Wyjawili
swoje imiona i zażądali, aby ich dopuszczono do królowej. O d
powiedziano im, że gościna dla nich przygotowana. Pejritoos już
triumfował z powodu zwycięstwa, ale kiedy poproszono ich, by siedli,
poczuł, że przyrasta do skały, do której w jednej chwili przykuły go
stalowe łańcuchy. Tezeusz pozostał swobodny, ale nie chciał opuszczać
swojego nieszczęśliwego przyjaciela.
Tym sposobem obaj powiększyli zastęp karanych w piekle
grzeszników.
W śród takiej biedy przypomniał sobie Tezeusz o trzech życze
niach, jakie mu swego czasu Posejdon obiecał spełnić. Jedno spełniło
się już dawno, na Krecie, kiedy szukał sposobu wyjścia z labiryntu,
dwa pozostałe były dotąd nie wypowiedziane: ufając własnym siłom,
nie chciał prosić pomocy boga. Ale tu, oczywiście, ludzka siła nie
mogła wystarczyć. Obrócił się Tezeusz twarzą ku Tajnarowi, siedzibie
Posejdona, i wypowiedział mu swoje drugie życzenie, życzenie oswo
bodzenia ich z podziemnego królestwa.
I znowu, tak jak wtedy, zadośćuczynił pragnieniu jego człowiek,
przyjaciel. Wiecie już, że to był Herakles, który spuścił się do piekieł
z rozkazu Eurysteusza, aby sprowadzić trzygłowego psa Cerbera.
Ale mgły i strachy podziemnego królestwa nie mijają bezkarnie
dla człowieczej duszy. Tezeusz powrócił na świat, lecz powrócił już nie
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takim, jakim był poprzednio. W yraz szczerości i męstwa w jego obliczu,
uprzejmy uśmiech, miłościwy blask oczu — wszystko to znikło;
wydawał się nieufny i pochmurny. W śród obywateli nie zauważył
dostatecznej radości z powodu swego ocalenia i to jeszcze powiększyło
jego przygnębienie. A w domu tymczasem czekało go — nieszczęście.
Jednak, aby je zrozumieć, musimy wrócić do chwili jego odjazdu
z Aten.
Rzecz zupełnie jasna, że obywatele zaczęli wypytywać o powód
tego wyjazdu; stanowczej odpowiedzi nie mogła dać nawet starszyzna.
Tezeusz nikomu nic o tym nie mówił. Mimo to powoli sedno sprawy
wyszło na jaw: i Pejritoos bywał nieraz nieostrożny, i podsłuchano
parę razy jego rozmowy z innymi, a nawet znaleźli się tacy, którzy
widzieli ich obu, spuszczających się przez „miedziany próg” kolo
Kolonu. Strach ogarnął serca Ateńczyków, kiedy dowiedzieli się,
dokąd i po co odjechał ich władca. N a najbliższe Eleuzynie nie
dopuszczono go do tajnie Wielkich Bogiń i straszne słowo „bezboż
nik” zawisło nad jego głową. Zrazu jeszcze nie mieli ludzie odwagi
jawnie występować przeciw niemu, pamiętając o wielkich jego za
sługach dla narodu i o całym szczęściu i blasku jego rządów, ale już
pod wpływem Eleuzyny zaczęło się wyłaniać tajne stronnictwo, które
domagało się od niego, aby zrzekł się tronu na rzecz najbliższego
z jego krewnych, aczkolwiek dalekiego, Menesteusa.
N a razie rządy w Atenach sprawowała ustanowiona przez
Tezeusza rada, przy ścisłym udziale Hipolita i Fedry. Młodzi ludzie —
oboje byli przecie takimi — często dzięki temu widywali się ze sobą.
Hipolit dla macochy był pełen poważania, ale i tyle; od towarzystwa
jej ani nie stronił, ani go nie szukał. Syn Amazonki był za to
zapamiętałym myśliwym, szermierzem i atletą, ale nade wszystko
myśliwym; jego ulubionym miejscem pobytu były lasy Parnesu, czuł
w nich żywą opiekę swojej bogini Artemidy, a nawet niekiedy słyszał
jej głos. Jednakże Fedra nie mogła nie zauważyć, że jej uczucia dla
dorosłego pasierba z biegiem czasu stawały się coraz mniej podobne
do macierzyńskich. Tylko w jego towarzystwie czuła się dobrze;
sprawiało jej przyjemność patrzenie na niego ukradkiem, jak harcuje
na koniu albo zawodniczy z towarzyszami w zapasach na obszernym
dziedzińcu króla ateńskiego. A kiedy nieobecność Tezeusza zaczęła
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się przedłużać, kiedy ukryci przeciwnicy poczęli siać pogłoski, że
zginął, ona tym bardziej zaczęła lgnąć myślą ku pasierbowi jako ku
swojej przyszłej podporze. Aż na koniec musiała powiedzieć sobie, że
kocha Hipolita, kocha nie jak syna, ale jak narzeczonego i przyszłego
upragnionego małżonka.
Myśl sama przerażała ją. Taka miłość była nieszczęściem — wie
działa o tym doskonale. Będzie grzesznicą, winowajczynią, jeżeli jej
ulegnie; czyn jej wywoła Erynie z podziemnych m roków, nie będzie
jej wolno przystąpić do ołtarzy bogów, do ofiar i świąt. A jej dzieci?
Jakże będą mogły żyć pod ciężarem hańby matczynej? Nie, raczej
śmierć! I to teraz, od razu, nim namiętność ogarnie ją do szczętu,
póki została w niej jeszcze siła oporu. Postanowiła nie przyjmować
pokarm ów i zagasnąć cichą, powolną śmiercią głodową, nikom u nie
mówiąc o przyczynie... Niech pomyślą ludzie, że to Hekate zesłała na
nią piekielne widziadła.
Przechodzi dzień i drugi — Fedra głoduje, milczy i marnieje. Jej
dawna piastunka, która z nią razem przyjechała z Krety, gubi się
w domysłach, męczy się za nią i za siebie — toć jej życie związane
jest z życiem jej pani, czymże ona byłaby bez niej! Stara się dobadać
tajemnicy, którą ukrywa w piersi Fedra, pyta się otwarcie i za pomocą
wybiegów, długo wysila się daremnie, wreszcie wytrwałość zwycię
ża — Fedra czyni jej wyznanie.
— Aha, to o to idzie. Kochasz Hipolita. Zapewne, niedobrze się
stało, ale to jeszcze nie znaczy, żeby dlatego pozbawiać się życia.
Tezeusz zginął, a skoro zginął — jesteś wolna. H ipolit może bez
przeszkód zostać królem ateńskim i twoim mężem, a twoje dzieci jego
następcami. Oto najlepsze wyjście.
Schlebiająca mowa staruszki uśpiła na chwilę wątpliwości i obawy
królowej; piastunka, nie czekając aż odżyją na nowo, pośpieszyła,
aby zapewnić sobie zgodę Hipolita. Oniemiał z przerażenia. Co? Jemu
chcą swatać za żonę kobietę zamężną i to jeszcze żonę jego rodzonego
ojca! Sama myśl o tym wydawała mu się obrażająca. W ybuchnął
potokiem gwałtownych i obelżywych słów przeciw swojej nieszczęsnej
macosze i wyjechał natychm iast do Trojdzeny, aby tam czekać na
powrót ojca. Fedra była świadkiem jego gniewnych słów; z kolei ona
czuła się znieważona. Nie, tego za wiele, na to nie zasłużyła, gotowa
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przecie była umrzeć, aby tylko nie dopuścić do grzechu. Teraz nie
może już nawet umierać z dobrym imieniem, jej pamięć będzie
splamiona, jej dzieci przez całe życie będą nosiły na sobie piętno
pochodzenia od skalanej matki.
Nagle dobiegła wieść: Tezeusz wrócił! Lada chwila tutaj stanie...
Trzeba działać pospiesznie. Niewątpliwie Hipolit go już widział,
niewątpliwie opowiedział mu o tym, co się stało, niewątpliwie król
ateński srogo ukarze niewierną małżonkę. Umrze, to postanowione,
ale przedtem oczyści od hańby i dzieci swoje, i swoją własną pamięć,
a zarazem zemści się nad swoim nazbyt surowym sędzią, aby się nie
pysznił zanadto swoją niewinnością i nie był zanadto nieubłagany
względem grzeszników. Pisze do męża przedśmiertny list, winiąc
H ipolita za to, czym właśnie ona sama zawiniła, po czym dobrowolnie
pozbawia się życia.
Takie to było nieszczęście, które powitało Tezeusza w domu. Nie
radość, nie pozdrowienia, jak nakazywał obyczaj, lecz jęki i płacz
przywitały gospodarza, gdy przestąpił swoje progi. O przyczynę nie
trzeba było pytać. W głównej świetlicy leżały zwłoki jego żony. W jaki
sposób umarła? Czy Artemida ugodziła ją swoją niewidzialną strzałą?
Nie — zginęła z własnej ręki. Dlaczego? N ikt tego nie wie. Ale może
tabliczki, które zaciska zdrętwiałą ręką, wyjaśnią prawdę? To jest jej
przedśmiertny list do męża, na pewno jej ostatnia proś
ba — aby nie dawał macochy jej dziatkom. Nie lękaj się droga — to się
nie stanie... Nie, to nie o tym mowa — to o czymś innym. O bogi, bogi!...
Nie do pomyślenia, nie do uwierzenia — Hipolit, jego syn
ukochany targnął się na cześć swego ojca. Czyż to być może?
A jednak — czyżby bez przyczyny położyła kres dniom swoim?
Wezwać trzeba Hipolita.
Gdzie Hipolit? Nie ma go w Atenach. Pojechał do Trojdzeny.
Ach, wyjechał, uciekł przed sądem i sprawiedliwą karą! — Uszedł
mojemu gniewowi, obelga zostanie nie pomszczona!
W tej samej chwili Ałastor, duch mroków podziemnych, szepnął
m u do ucha:
— Czyżby? Masz jeszcze jedno życzenie — nie spełnione!
Gniew, zapamiętanie, rozpacz — nie zostawiły Tezeuszowi chwili
do namysłu. Podnosząc modlitewnym ruchem rękę, zawołał:
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— Posejdonie! — Zabij mojego syna!
Hipolit właśnie w tej samej porze jechał swoją czwórką wzdłuż
brzegu morskiego, kierując się ku drodze istmijskiej. Nagle ujrzał, że
z Zatoki Sarońskiej wtoczyła się na ląd olbrzymia góra wodna,
bryzgając dokoła białą pianą. Toczyła się, przewalała, wreszcie
wyrzuciła na nadm orski piasek potwornego byka. Ten pom knął
prosto na rydwan. Konie przeraziły się dziwoląga i poniosły. N a nic
się nie zdała mistrzowska sztuka Hipolita, rydwan zamigotał się, on
sam wypadł, zaplątał się w cuglach, a konie pędziły dalej oszalałe
i stanęły dopiero, kiedy ich woźnica, okaleczały, rozbity, dawał już
tylko słabe oznaki życia. U dało się mimo to przewieźć go jeszcze do
Aten, do Tezeusza. Prawda wyszła na jaw całkowicie i ojciec zro
zumiał, że dając wiarę potwarzy, poświęcił w krzywdzący sposób
niewinnego, ukochanego, o dziecięcej duszy syna.
Po tym wypadku, nawet dawni poplecznicy odsunęli się od niego.
Dla wszystkich było jasne, że to on, bezbożnik, ściągnął na swoją
głowę gniew boga. Tezeusz zaś, wpadłszy w rozpacz, nie sprzeciwiał
się już, aby władza jego przeszła w ręce M enesteusa. Ale co robić
z dziećmi? Zapytał swoich krewnych na Eubei: dzieci zgodzili się
przyjąć, jego nie. Posłał im dzieci: a sam wsiadł na okręt i popłynął
na wyspę Skyros, do swego dawnego przyjaciela, Likomedesa. Ten
na razie przyjął go radośnie, ale potem, lękając się sam gniewu bożego,
kazał go strącić w przepaść.
O wiele wieków później Ateny, zwycięskie nad grabieżcą-wrogiem, który runął na nie od wschodu, i stojące w największym blasku
potęgi i sławy, przypomniały sobie swojego znakomitego króla.
W ładza spoczywała już wówczas w rękach ludu; jego wódz Kimon,
człowiek tak bogobojny jak mężny, z rozkazu wyroczni delfickiej
pojechał na Skyros po zwłoki Tezeusza. Znalazł je i przewiózł do
Aten. Pochowawszy je, wybudował nad grobowcem przepyszną
świątynię i ustanowił doroczne igrzyska ku czci „herosa” .
...Przez ten czyn wraz z całymi Atenami dał do zrozumienia
ludziom, że choćby nawet człowiek nie potrafił zachować do końca
czystości życia — jeżeli w tym życiu są świetlane czyny i wielkie zasługi,
może żądać, aby za nie o nim pam iętano, darowując mu jego umyślne
i nieumyślne grzechy.
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JV iedy stoisz na skale Pallady, na tym samym cyplu, z którego król
Ajgeus wypatrywał powracającego z Krety okrętu, przed oczyma
twymi rozciąga się błękitna smuga morza, a za nią cały labirynt gór.
Początkowo wzrok błądzi wśród nich bezradny, ale powoli bliższe
łańcuchy zaczynają oddzielać się od dalszych. I rozróżniasz na
pierwszym planie — miękkie fale wzgórz salamińskich, a za nimi —
surowy profil Eginy. To co widać dalej, to już Peloponez.
Te dwie wyspy Ateny słusznie uważały za swoje: były im one
potrzebne dla swobodnej żeglugi po Zatoce Sarońskiej. W olno nam
zatem zająć się ich podaniam i w związku z ateńskimi.
W czasie owym, kiedy Zeus uznał za konieczne stworzyć
sobie — z matek nim f i śmiertelnych kobiet — bohaterów, po
gromców bezprawia w postaci ludzkiej i zwierzęcej, stało się, że
wzrok jego spoczął na nimfie Eginie, córce peloponeskiej rzeki
Ajsopos. Przeniósł ją na odludną stronę na samym środku Zatoki
Sarońskiej, którą następnie nazwał jej imieniem, a ona dała życie
dziecięciu krwi Zeusowej — Ajakowi. Tęskno mu było rosnąć
samemu na bezludziu; kiedyś, stojąc pod ogromnym rozłożystym
dębem, poświęconym jego ojcu, wzniósł ręce ku jego przybytkowi
niebieskiemu i modlitewną prośbę, aby mrówki, których nieprzeli
czona gromada roiła się po omszonej korze drzewa, zechciał prze
mienić w ludzi. Zeus wysłuchał jego modłów i Egina została w je
den dzień zamieszkana przez ludzi. Ludzi owych nazwano M y r m i d o n a m i , to znaczy mrówkowcami (od greckiego słowa: myrm ex — mrówka).
304

20. Dionizos z menadą

EGINA I SALAMINA

M iał teraz kom u panować — a panował danem u sobie ludowi
mądrze i sprawiedliwie, słowem i czynem szczepiąc prawość w jego
obyczaje; kiedy zaś umarł, Hades mianował go swoim zastępcą
w królestwie cieni i jednym z trzech sędziów nad umarłymi. Pozostali
dwaj — byli to synowie Zeusa i Europy: Minos i Radam antys. Nie
dziwcie się, spotykając M inosa między nimi; przypomnijcie sobie, że
był prawodawcą swego kraju, tak jak R adam antys był jego sędzią,
a również przypomnijcie sobie słowa, jakim i zakończyłem poprzedni
rozdział.
Ale to są sprawy, które miały miejsce już po śmierci Ajaka. Za
życia ożenił się on z królewną megaryjską Endeidą i miał z nią dwu
synów: Peleusa i Telamona. Znamy już ich obu jako uczestników
wyprawy Argonautów. Już starożytni dziwili się, że ani jeden, ani
drugi nie odziedziczyli królestwa ojcowskiego; objaśniano to tym, że
zabili — nie wiadomo, czy rozmyślnie — swego przyrodniego brata.
Ale rozmyślne zabójstwo zupełnie nie da się pogodzić z charakterem
tych dobrych i szlachetnych wojowników, raczej m ożna przypuścić
przypadkowe, ponieważ byłoby ono nieszczęściem, ale nie zbrodnią.
Jest to jednak dla nas zupełnie ciemna historia. Bądź co bądź, obydwaj
opuścili Eginę, przy czym Telamon przesiedlił się na sąsiednią wyspę
S a l a m i n ę , zaproszony przez jej bezdzietnego króla. Z czasem
widzimy go jako króla tej wyspy. Inne jego sprawy znacie: pojął
prawowitymi śluby za żonę Atenkę Eriboję, tę samą, która była
w liczbie siedmiu dziewic wysłanych na pożarcie M inotaurow i, a za
którą tak rycersko ujął się Tezeusz. Miał z nią syna A j a s a . Znalazł
się w drużynie Heraklesa w pierwszej wyprawie na Troję i otrzymał
od niego, jako zaszczytny dar, córkę króla trojańskiego Hezjonę.
I z nią miał także syna, którem u na pam iątkę pochodzenia m atki dał
imię Teukros (Trojan nazywano Teukrami, z niewiadomych nam
powodów). Obaj bracia przyrodni rośli w serdecznej, wzajemnej
przyjaźni pod tkliwą opieką Eriboi: kochała ona męża i dlatego
otaczała życzliwością i jego nieprawego również syna. Spotkamy się
jeszcze z obydwoma pod muram i Troi.
Bardziej zawikłane były losy drugiego syna Ajaka, P e l e u s a .
Pamiętacie, że kiedy był A rgonautą, zobaczył w falach morskich córkę
Nereusa, Tetydę, i od tej chwili nie mógł o niej zapomnieć. Jej obraz
20 — Starożytność bajeczna
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towarzyszył mu wszędzie, czyniąc go obojętnym na piękność kobiecą
i w łaskawym królestwie Hypsipyli, i w innych miejscach poznanych
w czasie podróży. Schronienie znalazł w tessalijskim Jolku, już po
wygnaniu stam tąd Jazona, na dworze Akasta, i tu spotkało go to
samo, co niegdyś Bellerofonta na dworze króla Projtosa: żona Akasta,
Astydamia, uległa czarowi jego piękności, a nie pozyskawszy jego
wzajemności, oczerniła go przed mężem. Akastos uwierzył jej, jednak
że nie zdecydował się, aby po prostu zabić swego gościa, postanowił
natom iast pozbyć się go innym sposobem. Poszedł z nim na polowanie
w lasy Pelionu, a gdy Peleus, znużony obławą, zasnął, Akastos zabrał
jego miecz i zostawił go samego. A w lasach Pelionu grasowały wtedy
bezbożne centaury — było to jeszcze przed rzezią, jaką sprawił im
Tezeusz i Lapitowie, a także przed odejściem Chirona z częścią z nich
na Peloponez. Akastos liczył, że dzikie plemię uśmierci tego bezbron
nego gościa, co by się na pewno stało. Ale Zeus nie opuścił swego
wnuka w ostatecznym niebezpieczeństwie, zeszedł ku niemu jeszcze
kiedy spał i położył obok niego inny, cudowny miecz, roboty samego
boga-kowala Hefajsta. W krótce potem tętent mnóstwa kopyt przerwał
sen Peleusa. Zerwał się i zobaczył, że jest otoczony przez gromadę
centaurów, którzy grozili mu, wymachując ogromnymi gałęziami. Ale
jednocześnie zobaczył i leżący koło siebie miecz, chwycił go i rzucił
się na potwory. Kilka z nich zabił, inne ze strachu rozbiegły się.
Widząc, że sami bogowie chronią Peleusa, Akastos zawstydził
się swych podejrzeń i złego czynu i oddał mu odludną, ale żyzną
krainę na podgórzu Pelionu. Peleus posłał na Eginę, sprowadził
stam tąd część mieszkańców i razem z nimi założył tutaj miasto Ftyję.
Doczekał się na koniec dnia, w którym spełniło się pragnienie całego
życia. Ale jak, dowiecie się już z dalszych opowiadań.

VII
WOJNA
TROJAŃSKA
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Z ł o te stoły uginają się na jasnym szczycie Olimpu, przy nich ucztują
goście dawni i nowi, bogowie i Tytani. Między Zeusem a Posejdonem
zasiada Prometeusz. Mówi zwrócony do Zeusa, ale i drugi bóg go
słyszy.
— Pradawne to i wyroczne słowo. Objawiła mi je niegdyś moja
m atka, Temida, i odtąd żadne męki nie mogły wydrzeć mi go z duszy
przez długą kolej stuleci. To słowo, przyjaciele moi, z dobrej woli chcę
wam teraz zwiastować. Wiem ja, Zeusie, że wzięła cię w niewolę córka
Nereusa, Tetyda, nie samą tylko krasą swoją: na jej prom iennym czole
dojrzałeś pieczęć ogromnej przyszłości. Wiem, Posejdonie, że i ty,
zniewolony jej czarem, nieraz szemrałeś przeciw wszechwładnej woli
twego brata. Otóż, wiedzcie, jeden i drugi: tknąć się Tetydy znaczy
dla was — zginąć. Jej przeznaczeniem jest urodzić s y n a , k t ó r y
b ę d z i e p o t ę ż n i e j s z y o d s w e g o o j c a . Jeżeli to będzie syn
Zeusa albo Posejdona — to w rękach jego zabłyśnie oręż silniejszy
od pioruna i od trójzęba, i Olimp lub morze ujrzą nowego władcę.
Nie, Tetyda zbyt jest groźna dla bogów, tylko śmiertelnemu nie będzie
ona grozić niebezpieczeństwem. Tylko śmiertelny pragnąć może dla
siebie syna, który doskonałością zaćmi własnego rodzica.
Obaj bogowie uścisnęli dłoń Prometeusza, z wdzięcznością biorąc
do serc jego radę.
— Gdzie jednak jest — zapytał Zeus — ów śmiertelny, którego
uszczęśliwimy ręką Tetydy?
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— Znajdziemy, gdy zaczniemy szukać. Teraz stało się możliwe
to, co było niemożliwością przed parom a wiekami. Ludzkość wyszlachetniała niepomiernie od czasu, kiedy...
— Od czasu, kiedyś ty jej przyniósł ogień a razem z nim warunki
lepszego istnienia. Pokazało się, że miałeś słuszność. W tedy nie
rozumiałem ciebie, ale dzisiaj rozumiem. Tak, przyjacielu, masz prawo
być dumny z dokonanego dzieła.
W tej samej chwili coś niecierpliwie poruszyło się i zachichotało
wrogim śmiechem u stóp Zeusa. Biesiadnicy ujrzeli jakąś dziwaczną
istotę. W zrostu była karłowatego, głowę miała zakończoną spiczasto
i pokrytą rzadkim porostem, szare, kłujące oczy patrzyły zezem, cała
twarz nosiła wyraz chytry i pełen złości — jednym słowem był to
M o m o s, duch nagany i przeczenia.
— Nie ma najmniejszego prawa do dumy — wtrącił gniewnie,
przeszywając ucztujących bogów swymi kosymi źrenicami. — Zapew
ne, tak na oko, to człowiek jest niczego sobie stworzeniem, ale dlaczego
wielki Prometeusz nie wymędrkował, jakby mu wybić drzwiczki
w piersiach, aby można było zazierać do serca? Dlatego to właśnie
tak się w nim gnieździ fałsz, chytrość, obłuda.
Posejdon miał już kopnąć nogą samozwańczego współbiesiad
nika, kiedy Zeus stanął w jego obronie.
— Daj pokój, i on w pewnej części przyczynia się do ogólnego
pożytku. — Tak więc człowiek, twoim zdaniem, jest niedoskonały.
Może uważasz, iż doskonalsze jest zwierzę?
— Co to, to nie. Weźmy choćby — tu wskazał na Posejdona —
ulubione jego zwierzę, byka. Co ma, na przykład, za sens, że rogi
wyrosły mu na najsłabszej części tułowia, na łbie, i to jeszcze ponad
ślepiami, tak że nawet sam nie widzi, gdzie bodzie. Powinny mu
sterczeć na karku.
— Czyli, że i pośród zwierząt nie znajdziesz doskonałości. A co
powiesz o nas, bogach? Patrzaj, tam przed tobą siedzi Afrodyta. Jakież
w niej znajdziesz usterki?
— To jest właśnie jej usterka, że nie ma żadnej.
Bogowie roześmieli się.
— Jak widzę, trudno ci dogodzić — zauważył Zeus.
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— Ze mną byłoby jeszcze pół biedy. Ale oto zbliża się ktoś ku
nam. Postarajcie się, proszę, dogodzić tej, która nadchodzi.
Istotnie pod powierzchnią Olimpu dał się słyszeć głuchy szum,
który rósł coraz i nadpływał. Co to takiego? Czyżby nowy olbrzym
zjawił się, aby zamącić spokój i wesele niebianom? Nagle rozsunął się
grunt na Olimpie, tworząc głęboką rozpadlinę, a gdzieś na jej dnie,
w ametystowym rozblasku ukazała się, tylko po pierś wyłoniona
z ziemi, olbrzymia postać kobieca. Oczy miała zamknięte, miało się
wrażenie, jak gdyby mówiła przez sen:
— Ciężko mi... Dławię się... Ciało moje boli od ucisku. Duszę
moją ranią ich zbrodnie. ...O Zeusie Olimpijski! Dziewico Ram nuncka! Dopomóżcie mi!
Ametystowy rozblask dogasł w tej chwili, znikła rozpadlina,
znikła cała zjawa. Zamilkł godowy szum wokół złotej zastawy. Po
biesiadnikach przebiegł trwożny szept:
— Ziemia-Macierz!
— Pierwszy tu ona raz przychodzi — oznajmił Zeus. — Żąda
zadośćuczynienia od zwycięzców, a będzie nim wytrzebienie rodu
ludzkiego, który nadmiernie się rozmnożył i ugrzązł w przestępstwach.
Nie wolno lekceważyć jej świętej woli. Ale jakże ją spełnić? Czy za
twoim przyczynieniem, Posejdonie, zesłać nowy potop na ziemię? Czy
za twoim, Prometeuszu, spalić ją na popiół?
Koło nóg Zeusa rozległ się znany już, chrapliwy głos:
— Dla was, bogowie, istnieją tylko okrutne, żywiołowe kary:
potop, pożoga. I na co one? Czyż istnieje dla człowieka wróg bardziej
zawzięty aniżeli sam człowiek? Tutaj wymierzcie, a spełnicie czyn
należyty.
— A czego, wedle ciebie, potrzeba, aby człowieka obrócić
przeciw człowiekowi?
— Potrzeba nie jednej rzeczy, ale dwu: bohatera wojny i przed
m iotu wojny. Potrzeba siły ponad wszelką siłę i piękności ponad
wszelką piękność. Z nich to powstanie wojna ponad wszelkie wojny
i zelżeje brzemię Ziemi-Macierzy.
— A jak mamy stworzyć ową siłę i piękność?
— O pierwszej jużeście tu radzili. Wydajcie Tetydę za najlepszego
na świecie wojownika — przeznaczenie gotowało jej syna, który winien
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zaćmić własnego rodzica, a wtedy stanie siła ponad wszelką siłę. Do
drugiej drogę pokazała sama Ziemia-Macierz: piękność będzie dziełem
twoim i Dziewicy Ramnunckiej.
Zaczęli bogowie dalej radzić jako wprzódy. A kiedy już dociągnęli
do końca swoje narady — z godów wielkiego bożego pojednania
wyrosło zarzewie wielkiej wojny, zgodnie z wolą Zeusową, aby ulżyć
brzemieniu Ziemi-Macierzy.
*

* *

Niedługo potem łąki tessalijskiej Ftyi zapłonęły tysiącem ogni,
radosne śpiewy niosły się przez wieczorne powietrze, barwnymi
splotami sunęły pląsy po murawie, a wokół marmurowych stołów bił
rozgwar hucznej biesiady. To król Peleus święcił gody swoje z córką
Nereusa, Tetydą, wieńcząc wreszcie powodzeniem pieszczone przez
lat tyle, gorące pragnienie duszy. Może Herakles wstawił się za nim,
ubóstwiony jego towarzysz z wyprawy argonauckiej? Zostać to miało
na wieki tajemnicą olimpijskich podniebi. To pewne, że pośród gości
weselnych znalazł się i on, i inni jeszcze niebianie. Nie było człowieka,
który nie pragnąłby z oblubieńcem cieszyć się urodą oblubienicy,
z oblubienicą — siłą oblubieńca. Apollo uderzył w struny swojej
złocistej cytry i dobył z nich pean uwielbienia dla przyszłego syna
szczęśliwego stadła: nie będzie nad niego bohatera, nie będzie większej
piękności, potęgi i sławy.
Jednego tylko nie powiedział: że ten syn, szlachetny A c h i l l e s ,
padnie w kwiecie wieku od jego — Apollina — strzały. Ale i my na
razie zapomnijmy o tym. Dużo nam trzeba będzie przeżyć smutków
razem z bohateram i naszej nowej opowieści; odetchnijmy więc tym
czasem pełną duszą na tym radosnym weselu chrobrego Argonauty
z urodziwą córą króla mórz.
*

* *

N a cyplu skalnym, wznoszącym się nad Ram nuntem attyckim,
niewidzialna dla oczu ludzkich siedzi surowa Dziewica, nieubłagana
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N e m e z i s: jej współwładczyni — Prawda, jej służki — Erynie. Widzi
wszystkie czyny ludzi i karze tych, którzy w pysze wynoszą się nad
dolę człowieczą.
Pewnego dnia Zeus, opuściwszy olimpijskie progi, stanął jako
podróżny w jej górskiej siedzibie. Długo radzili coś między sobą, długo
stawiała opór Dziewica, wymawiając się od przysługi, jakiej żądał od
niej bóg dla wypełnienia świętej woli Ziemi-Macierzy. N a koniec
skinęła głową: w mgnieniu oka śnieżnobiałe pióra otuliły jej dziewiczą
kibić, ręce zmieniły się w skrzydła — furknęła i wzbiła się w niebiosa.
Zeus poszedł jej śladem: ulecieli jako dwa białe łabędzie — ani mógł
się kto domyśleć dokąd.
Nadszedł czas — a w niewieściej komnacie zam ku króla spartań
skiego, Tyndara, dokonał się cud. Biały łabędź wleciał przez otwarte
okno i cicho złożył wielkie jajo na kolanach siedzącej królowej Ledy.
Pieczołowicie pełniła królowa co jej było nakazane: strzegła i pieściła
cudowne jajo, a kiedy dzień właściwy zaświtał, z jaja wykluło się
dzieciątko, dziewuszka — H e l e n a . Wielu ludzi uważało ją, co zresztą
jest zupełnie zrozumiałe, za córkę Tyndara i Ledy, a siostrę starszej
od niej Klitajmnestry; domyślniejsi zwali ją po cichu córką Zeusa
i Ledy; ale tylko prorocy, którym jawne są tajnie czynów bożych,
wiedzieli, że naprawdę była ona córką Zeusa i Nemezydy.
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D o m Tyndara roi się od gości ze wszystkich stron Hellady; ciche
dotychczas imię Sparty, jego skromnej stolicy na brzegu zielonego
Eurotasu, w południowo-wschodnim Peloponezie, rozbrzmiało po
świecie. A sławę tę zawdzięczał ubogi kraik nie świetnym zwycięstwom
swego króla, lecz niespotykanej urodzie swej królewny Heleny. Ona
wie doskonale o tym, ojciec i m atka są jak jej podwładni: mężem jej
będzie człowiek, którego ona sama dla siebie wybierze. Tak, ale kto
mianowicie?
Zalotników zbiegło się co niemiara — trzydziestu z górą. Wy
mienimy niektórych z nich, bądź to jako dawnych już znajomych,
bądź jako takich, z którymi lada chwila wypadnie nam się zapoznać.
Znamy już D i o m e d e s a , syna Tydeusa, sławnego Epigona; znamy
Menesteusa, którem u przypadł tron ateński; Filokteta, syna Pojasa,
tego samego, który Heraklesowi wyświadczył przedśmiertną przy
sługę; znamy obu Telamonidów, A j a s a i T e u k r a . Z nieznanych
dotąd, przykuwa wzrok nasz mądry król małej wysepki, Itaki,
O d y s e u s z ; dalej syn pyloskiego N estora, Antyloch; prócz niego
inny jeszcze Ajas, syn Oileusa z sąsiadującej z Parnasem Lokrydy;
tessalijczyk Protesilaos, którem u w myśli nie powstało, że swoje zaloty
przypłaci życiem; Menelaos, syn Atreusa (starszego Atrydę, Agamemnona, także widzimy na spartańskim dworze, ale nie jako zalotnika,
lecz jako męża starszej siostry Heleny, Klitajmnestry); wreszcie
Patroklos, bliski przyjaciel nieobecnego Achillesa.
Trzydziestu z górą zalotników, kwiat młodzi helleńskiej.
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Wielki to blask zaiste, świat nie widział jeszcze takiego zlotu,
lecz zarazem bez uszczerbku podobny zaszczyt się nie obejdzie:
goście żyją na koszt gospodarza codziennym ucztowaniem, pus
toszą mu spichrze, piwnice i obory. Ha, jeśli mu nie dogadza,
niechże rychlej kończy z tą sprawą. Ale on lęka się tego końca:
jakże tu uszczęśliwić jednego, a obrazić trzydziestu z górą dziar
skich młodzieniaszków? Co ma robić? Wyjścia nie widzi, a dni
płyną.
Owszem, jest wyjście, a wpadł na nie najrozumniejszy z całego
grona zalotników — O d y s . Bardzo prędko zorientował się, że wybór
Heleny na niego paść nie może. Prawda, był niepospolicie rozumny
i wiedział o tym, ale przecie pięknym dziewczętom, rzecz zwykła, nie
0 to chodzi, a blaskiem nie mógł dorównać innym. A i jego maleńka,
kamienista Itaka, daleka wysepka jońskiego morza, wątpliwe bardzo,
by kusiła spartańską królewnę. I, mówiąc prawdę, na co jemu ta
piękność, niespotykana śród ludzi? Jemu potrzebna jest żona wierna,
uprzejma, gospodarna; taką upatrzył już dla siebie w osobie córki
Ikara, brata Tyndarowego: cichej, łagodnej, a też w swoim rodzaju
ślicznej — P e n e l o p y .
Idzie zatem do Tyndara i tak mu powiada:
— Zdobądź dla mnie bratanicę swoją, Penelopę, a ja wskażę ci
takie wyjście z twoich tarapatów , że trzydziestu, jak tu jesteśmy,
zalotników, staniemy ci się nie wrogami, ale przyjaciółmi.
Tyndareos radośnie zgodził się na propozycję.
— Co to jednak może być za wyjście? — zapytał.
— Zwiąż nas przysięgą, że bez względu na to, na kogo padnie
wybór twojej córki, wszyscy jak jeden mąż staniemy przy w ybrań
cu, aby bronić go przed każdym, kto by go w sprawie małżeństwa
obraził.
— A jeżeli nie zgodzą się?
— Jakże mają się nie zgodzić? Toć każdy dufa, że to on właśnie
jest owym przyszłym szczęśliwym wybrańcem, a przeto on będzie
1 tym, który korzyść odniesie z przysięgi.
Odys miał, jak się okazało, słuszność. Niejeden, podobnie jak
Tyndar, niepokoił się w duchu, że w razie powodzenia wszyscy
odtrąceni zalotnicy zmówią się przeciwko niemu; toteż myśl przysięgi
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powitano jednogłośnym zapałem. Odbyto ją po zniesieniu ofiary,
w najbardziej uroczystych okolicznościach, po czym do komnaty
wprowadzono Helenę. W ybór jej był już z dawna przesądzony,
wypadał nadto najzupełniej w myśl życzeń jej rodziny. Wszedłszy do
świetlicy, podała rękę M e n e l a j o w i , bratu swego szwagra, Agamemnona. Były to jedynie zrękowiny; po ich odprawieniu zalotnicy
rozjechali się ze Sparty — byłoby okrucieństwem żądać od nich, aby
pozostawali nadal jako świadkowie szczęścia zwycięskiego współ
zawodnika.
Odjechał i Odys, ale nie sam: Tyndar bowiem umożliwił mu
porwanie bratanicy. Ikar wszelako spostrzegł się jeszcze w porę,
sporządził pościg i przychwycił zbiegów. Postawiwszy przed sobą
córkę, zapytał jej wręcz, za kim iść zamierza, za ojcem czy za tym,
który ją opanował. Penelopa zamiast odpowiedzi oblała się rumieńcem
i zasłoniła twarz rąbkiem szaty. N a ten widok gniew Ikara zagasł,
pobłogosławił skromną dzieweczkę, a na miejscu, na którym ją
doścignął, wystawił posąg Wstydliwości. Z czasem inni jęli naśladować
przykład Odysa i w Sparcie przyjął się obyczaj „porywania narzeczo
nych” .
Kiedy dworzec Tyndara ucichł od rozgwaru gości, przystąpiono
do przygotowań do wesela Menelaja i Heleny: pospraszano krewnych
pana młodego i panny młodej oraz znamienitszych obywateli spar
tańskich. Agamemnon od śmierci A treusa był królem Myken, a nawet
nie samych tylko Myken, ale i całej A r g o l i d y : A r g o s bowiem tak
samo przeszedł na niego, od kiedy A drastos, straciwszy w wyprawie
Epigonów swego jedynaka, umarł bezdzietnie. Wprawdzie był jeszcze
i syn jego drugiego szwagra, Diomedes, którem u warunki dotychczas
nie pozwalały na pow rót do Kalidonu, i Agamemnon chętnie pozwalał
mu przebywać u siebie, korzystając z usług wojennych tego niezrów
nanego żołnierza. Menelaos, młodszy brat Agamemnona, teraz, dzięki
małżeństwu z Heleną, stał się następcą tronu spartańskiego: obaj
synowie Tyndara, Argonauci Polideukes i K astor, byli bezdzietni
i wkrótce zeszli z tego świata. Tak więc rosła siła i władza Agamem
nona w Peloponezie.
Bogowie nie brali udziału w weselu spartańskim, jednak Zeus
śledził je z łatwo zrozumiałym przejęciem. Sprawy układają się tak
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gładko, tak jakoś domowo! Helena poślubia brata swego szwagra;
w czymże okaże się wyroczna rola córy Nemezydy? I jego małżonka,
Hera, także rada była wyborowi Heleny, który umacniał więzy
rodzinne i porywy serca podporządkowywał wymaganiom władzy
państwowej. Zadowolona była i Pallada, opiekunka wszelkich po
czynań roztropnie powziętych i roztropnie wykonanych. Za to wielce
nierada była Afrodyta. Jako bogini piękności i miłości, widziała
w Helenie, najcudniejszej ze śmiertelnych, swoją wybrankę, jak gdyby
drugą, ziemską, Afrodytę. Menelaos był dzielnym, zacnym i dorod
nym wojownikiem, ale tylko tyle. Helena wybrała go nie ze skłonności
osobistej, lecz ponieważ był bratem Agamemnona i ponieważ takie
było życzenie rodziny.
„Nie znasz jeszcze miłości, kochana moja — pomyślała bogini —
ale ja sprawię, że ją poznasz” .
I postanowiła rozerwać małżeństwo, skojarzone niezgodnie z jej
prawami.
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K r ó lo w a trojańska Hekabe śniła kiedyś złowróżbny sen: roiło jej
się, że zamiast syna dała życie płonącej pochodni i że od tej pochodni
stanęła w ogniu cała Troja. Opowiedziała sen mężowi swemu, Priamowi, który natychm iast przyzwał wieszczbiarzy. Orzekli oni jedno
głośnie, że syn, który niedługo urodzi się Hekabie, ściągnie klęskę na
kraj. Toteż, kiedy ów syn ujrzał światło dzienne, Priam, aczkolwiek
z ciężkim sercem, postanowił poświęcić go na ofiarę ojczyźnie.
Odprawił wszelkie obrzędy, łączące się z narodzinam i dziecięcia,
nazwał chłopczyka P a r y s e m , po czym nakazał wiernemu słudze,
Agelajowi, podrzucić go w lasach Idy, panującej nad Troją góry.
Agelaos spełnił polecenie. Po kilku dniach pobiegł jeszcze raz
w lasy, zobaczyć, co się dzieje z dzieckiem; niechybnie — myślał
sobie — rozszarpały je dzikie zwierzęta. Jednak ze zdumieniem
i lękiem przekonał się, że chłopiec żyje i że karmi go łagodna
niedźwiedzica. Widocznie, zauważył, sami bogowie ujęli się za maleń
stwem. O tym co widział, postanowił wszakże nie pisnąć ani słówka
królowi, a za to nie spuszczać z oczu chłopczyka. W krótce potem
znaleźli podrzutka pasterze, wzięli do siebie, a od miejsca, gdzie się
nań natknęli, dali mu imię Idajosa. W ten sposób wyrósł między nimi
na pastuszka. Pewnego razu rozbójnicy rzucili się na trzody; bojaźliwi
pasterze potracili głowy, tylko jeden Idajos odważnie zmierzył się
z nimi i odegnał rabusiów. To zjednało mu poważanie towarzyszy,
którzy obdarzyli go zaszczytnym imieniem „ A l e k s a n d r a ” . Ozna
cza ono „broniącego od mężów” . Po raz pierwszy spotykamy wtedy
to z czasem tak sławne imię.
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Aleksander wyrósł na młodzieńca, ale różnego wielce od swoich
rówieśników. Wszyscy oni lubili głośne pijatyki, bójki, zalecanki do
dziewcząt wiejskich. Aleksander boczył się na nich i na ich towarzyszki
i lubo przewyższał wszystkich urodą i niejedno serce dziewczęce zabiło
dla niego, nie zaszczycił ani jednej wzajemnością. Za to lubił polow a
nie, lubił leśne samotnie, nawoływania ptactwa, szum drzew i inne
głosy przyrody, tak niedostępne, a tak zarazem bliskie naszemu sercu.
I stało się, że raz ujrzał jedną z cór przyrody, nimfę O j n o n ę; podbiła
jego serce i złączyli się ze sobą. Przepiękna jak wszystkie nimfy,
zgodziła się dzielić z nim jego ubogą dolę i została gospodynią
pastuszej izby. I zaczął się dla obojga szczęśliwy żywot, tak szczęśliwy,
że można było pragnąć jedynie, aby przetrwał jednako do starości
i do cichego zgonu. U m arłby wtedy Aleksander jako idajski pasterz,
mąż nimfy Ojnony.
I znowu w niebie para cudnych oczu zapaliła się gniewem na
widok sielskiego szczęścia śmiertelnych. To to ma być miłość? Nigdy.
Jej żywiołem jest śmiały poryw i udręka — a jeśli trzeba to nawet
grzech i zatracenie.
Pewnego wieczora wrócił Aleksander z trzodą swoją do chaty.
Oczy czujnej gaździny wypatrzyły zaraz, że był dziwnie nieswój i jak
gdyby zakłopotany.
— Co się stało, drogi?
Długi czas wzdragał się z odpowiedzią. Ale jej łagodne naleganie
skłoniło go do szczerości. Zaczął mówić w te słowa:
— Ułożyłem się, jak zwykle pod cieniem dębu; nadchodziło
południe, dzień był gorący, usnąłem. Nagle czuję jakieś lekkie
muśnięcie, ocknąłem się — przede mną stoi Hermes i dotyka mnie
swoim złotym posochem. W mgnieniu oka jestem na nogach.
„Nie lękaj się — mówi do mnie bóg — błogosław raczej niebian
za wielkie wyróżnienie, jakim cię darzą. Święciliśmy właśnie wesele
Peleusa z Tetydą, wszyscy bogowie byli zaproszeni w goście, prócz
niedobrej Eris, bogini niezgody. Obraziła się i zapowiada nam zemstę.
Zerwała jabłko niespotykanej piękności, wydrapała na nim wyraz:
„Najpiękniejszej” i rzuciła je między nas. Wszyscy wszczęliśmy spór
o to, komu ono powinno przypaść w udziale. Rozumie się, musi to
być bogini, ale która? N a skutek kłótni inne ustąpiły, trzy tylko
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upierają się przy swoim pierwszeństwie: Hera, Pallada i Afrodyta.
Zeus postanowił zdać na śmiertelnego sąd rozjemczy co do ich
piękności — i sędzią ogłasza ciebie.”
Patrzę — a tu opodal ze złotej powietrznej koleśnicy schodzą ku
mnie, w pełnym majestacie, wszystkie trzy boginie. Aż pociemniało mi
w oczach, tak oślepiająca była ich uroda. Podeszła ku mnie Hera
i z łaskawym uśmiechem odprowadziła mnie na stronę:
„Jeżeli — rzekła mi — mnie przyznasz pierwszeństwo, obdaruję
cię całą Azją i całą Helladą.
A Pallada tak mówiła:
„Jeżeli mnie wyróżnisz nad inne, uczynię cię pierwszym przywód
cą Azji i Hellady, i zadziwisz świat mnogością i blaskiem twoich
zwycięstw.”
O statnia przemówiła Afrodyta:
„Jeżeli mnie przeniesiesz nad pozostałe, dam ci na małżonkę
najpiękniejszą kobietę w Azji i w Helladzie.”
Przez czas ich łaskawej ze mną rozmowy oczy moje oswoiły się
nieco z nieziemskim blaskiem ich urody i strach mój rozwiał się. Ale
na chwilę tylko, bo zadrżałem na nowo, kiedy z ich boskich ciał opadły
szaty i wszystkie trzy stanęły przede mną jako samo, niczym nie
zaćmione piękno. Długo błądziłem bezradny wzrokiem po wszystkich
trzech, ale trzeba się było na koniec zdobyć na rozstrzygające słowo.
Wziąłem od Hermesa jabłko, które trzymał w ręku, i podałem je
Afrodycie.
H era i Pallada zmierzyły mnie gniewnym wzrokiem i oddaliły
się, nie zaszczyciwszy mnie nawet jednym słówkiem na pożegnanie, za
to zwycięska Afrodyta położyła mi rękę na ramieniu i rzekła:
„Przygotuj szybko okręt i płyń do Sparty. Tam, w dworcu
Menelaja, znajdziesz jego żonę, Helenę. Ona jest właśnie tą, którą ci
obiecałam. Czym w niebiosach Afrodyta, tym na ziemi Helena. Ruszaj
tedy do Sparty, a mnie zostaw resztę.”
Ojnone słuchała uważnie jego opowiadania. Po twarzy jej prze
latywały to płomienie gniewu, to chmura niepokoju. Ale ostatnie słowa
Parysa jak gdyby przywróciły jej równowagę.
— Teraz widzę wyraźnie, kochany, że cała ta przygoda śniła ci
się jedynie. Jaka mogła być kłótnia na weselu Peleusa i Tetydy?
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Wesele to dawno już się odbyło i Peleus ma dzisiaj dorosłego syna.
I łatwo było Afrodycie wyprawiać cię do Sparty: czyś ty może
królewicz, abyś na życzenie zbudował sobie okręt? Tak, nic innego,
tylko „dem on południowy” kusił cię majakiem zgorszenia, on lubi
takie sprawy. Ale tkwi w tym coś innego, a ważniejszego. Lubo we
śnie tylko, aleś zgrzeszył przeciw trzem wielkim boginiom i to
zgrzeszyłeś trojako. Po pierwsze przypisałeś im niegodną niebian
próżność. Pomyśleć, że dziewicza Pallada i surowa H era miały wadzić
się z A frodytą o pierwszeństwo w piękności! Po wtóre nawet nie
umiały swarzyć się jak przystoi, tylko starały się przekupić cię
podarunkam i i to jeszcze nie byle jakimi. A po trzecie — i w tym
przede wszystkim widzę sprawkę demona południowego — dopro
wadziłeś je do tego, że zrzuciły przed tobą szaty. Taki sen kala, wiedz
o tym drogi, i nie zaznam spokoju, dopóki nie zmyjesz go wodą
strumienną i nie oczyścisz duszy modlitwą do bogiń, którym ubliżyłeś.
— Masz słuszność we wszystkim — posępnie odparł Aleksan
der — a już głównie w tym, co mówisz o okręcie. Tak, to prawda,
nie jestem królewiczem, abym sobie sam okręt sporządzał. Zapom nij
my oboje o tym bezrozumnym przywidzeniu.
A przecie sam nie mógł o nim zapomnieć. Życie potoczyło się
dalej tą samą koleją, ale dawna wesołość uleciała od niego.
Razu pewnego zaszedł do pasterzy Agelaos. Król, powiada, kazał
mu wybrać najlepszego byka z ich stada i dostawić do Troi. W ybór
padł na ulubieńca Aleksandra, śliczne zwierzę, niepokalanej białości.
Żal go było oddawać, bo co królowi po nim?
— Zbliża się — objaśnia Agelaos — dwudziesta rocznica urodzin
zaginionego królewicza Parysa; król chce obchodzić ją uroczystymi
igrzyskami i byk stanowić ma nagrodę zwycięzcy.
Aleksandrowi uczyniło się lżej na sercu. Istnieje zatem nadzieja
odzyskania byka z powrotem, trzeba tylko zostać zwycięzcą na
igrzyskach.
Pierwszy raz w życiu wybrał się Aleksander do Troi. Igrzyska
rozegrać się miały pod murami, pomiędzy Skajską Bramą a świątynią
Apollina Tymbrejskiego. Przepych grodu poraził skromnego pasterza.
H ektor, jako starszy syn Priam a, kieruje igrzyskami, sam udziału
w nich nie biorąc; za to idą w szranki Deifobos i inni królewicze, dalej
21 — Starożytność bajeczna
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krewny ich bliski, Eneasz, syn Anchiza i Afrodyty, wreszcie synowie
A ntenora i innych świetnych mężów trojańskich. Śliczny pastuszek
przykuwa wszystkie oczy, zasypują go pytaniami. Dobrotliwość
królewiczów dodaje mu odwagi, prosi o wielką łaskę: nich mu pozwolą
stanąć do zawodów. Obruszył się Deifobos: pierwszy raz widzi
podobne zuchwalstwo, aby niewolnik chciał się mierzyć nie tylko
z wolnymi, ale jeszcze z wielmożami grodu!
— Boisz się, widać, że niewolnik odbije ci nagrodę — karci go
wyniośle Hektor.
Pada znak, współzawodnicy rzucają się w zapasy. I rzecz nie
spodziewana: Aleksander wychodzi zwycięzcą ze wszystkich walk,
wychodzi i z tej, w której nagrodą był biały byk. Niemiła to sprawa,
ale nie ma rady. Przychodzi rozdanie nagród: już tutaj chyba niewolnik
nie zapomni, co mu przystoi, a co nie przystoi. W rzeczy samej
zachowuje się skromnie, ale kiedy przychodzi kolej na byka, upomina
się o swoje prawo. Tego za wiele Deifobowi; zbliża się do pyszałka
i wymierza mu mocny cios. Niewolnik — o zgrozo — nie zostaje mu
dłużny. Przebrała się miara, wszyscy porywają się do mieczów.
Aleksander szuka ucieczki u ołtarza. Ale i tam nawet nie oszczędza
go ich gniew — i nie wiadomo, czy wyszedłby cało, gdyby nie wmieszał
się w zawieruchę starzec Agelaos i po długich korowodach nie dowiódł
im, że najlepiej zrobią, kiedy z tą sprawą udadzą się do samego króla
Priama.
Idzie tedy cały orszak do Pergamu — tak nazywał się zamek
królewski w Troi — i Aleksandra prowadzą ze sobą jako jeńca.
Priama wzruszyła niezwykła piękność młodego pasterza, w pierwszej
chwili gotów był wybaczyć; kiedy jednak Deifobos opowiedział
mu całą prawdę, uniósł się i on. Takiej rzeczy nie wolno puszczać
płazem — niewolnika, który poważył się podnieść rękę na królewicza,
czeka kaźń.
Jest jednak ktoś, kto z bijącym sercem czeka na wyrok królewski.
To Agelaos. Widzi gotującą się zbrodnię i nie jest w stanie trwać
dłużej w milczeniu.
— K rólu — wybucha — nie masz prawa karać tego młodzieńca!
— Nie mam prawa karać buntowniczego niewolnika?
— On nie jest niewolnikiem, królu.
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— A któż on taki?
— On jest wolnym człowiekiem... on wielki z wielkich... on twój
syn, Parys, którego uważałeś za umarłego.
Słowo padło jak grom. N adbiega cała rodzina królewska: bracia,
siostry, sama królowa Hekabe. Agelaos rozpowiada o tym, jak spełnił
polecenie królewskie, mówi o cudzie z niedźwiedzicą, o wychowaniu
Parysa-Idajosa, o zwycięstwach Parysa-Aleksandra. Uniesienie nie ma
granic, Hekabe leje radosne łzy, bracia ściskają odnalezionego brata,
Deifobos wylewniej od innych. Nagle jedna z sióstr, K assandra, którą
uważano w rodzinie za obłąkaną, zamiast przyłączyć się do ogólnego
wesela, wybucha szlochem rozpaczy...
K assandra nie była obłąkana. Najurodziwsza ze wszystkich cór
króla Priam a, podbiła swą pięknością samego Apollina, opiekuna
swojej ojczyzny, i bóg, w nagrodę za miłość, obdarzył ją siłą proroczą.
Ale królewna, otrzymawszy dar ów od niebieskiego swego wielbiciela,
nie odpłaciła mu wzajemnością. D aru swego Apollo cofnąć już nie
był w stanie, za to do daru dorzucił przekleństwo, że nikt nie będzie
dawał wiary wieszczbom wiarołomnej dziewicy.
Sprawdziło się to i w tej chwili. K assandra nieukojonym płaczem
zamąciła ogólną radość. Śród łkań mówiła o dawnym śnie Hekaby,
o tym, co by on znaczył, a usta jej raz po raz rzucały wyrazy groźby:
„Razem z odnalezionym królewiczem Pergam zgubę sam sobie
wprowadza we własne m ury” . Ale obecni wzruszali ramionami,
a sprowadzeni wieszczkowie orzekli, że nie m a żadnych obaw,
ponieważ sen Hekaby już się spełnił: Parys już był żagwią dla własnej
ojczyzny, z chwilą, gdy wniósł do niej płomień niezgody. U spokojony
Priam przyjął na nowo syna do rodziny.
I teraz przypomniały się Aleksandrowi słowa Ojnony: „Czyś ty
królewicz, żebyś miał sam sobie okręt gotować?” Dzisiaj on naprawdę
jest królewiczem, marzenie może przemienić się w rzeczywistość. Coraz
silniej poczęła się budzić w jego sercu tęsknota do tej, która była
Afrodytą na ziemi. Zadźwięczały siekiery w lasach Idy, a wkrótce
potem nowy, strojny okręt zakołysał się na fali.
Z Oj noną Parys nie widział się, odkąd wrócił w rodzicielskie progi;
teraz, przed odjazdem poszedł się z nią pożegnać. Rzuciła się ku niemu,
cała we łzach radości.
21
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— Aleksandrze! Jużem cię miała za straconego!
— I nie myliłaś się, Ojnono: twój mąż Aleksander w istocie jest
dla ciebie stracony. Stoi przed tobą w tej chwili królewicz Parys. Nowe
imię, nowe dostojeństwo, nowe życie. Nie myśl źle o tamtym; ten zaś,
aby spełnić przeznaczenie swoje, odpływa jutro do Sparty.
Ojnone odstąpiła parę kroków i spojrzała mu w oczy głęboko,
głęboko, z wyrazem niepocieszonego smutku.
— K i e d y d o p e ł n i się p r z e z n a c z e n i e twoje,
p r z y p o m n i j s o b i e , że c z e k a m n a c i e b i e .
Wymówiwszy te ciche słowa, odeszła, aby zaszyć się w samotnej
grocie, której nie miała już opuścić aż po swój ostatni dzień.
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P rz y sta n ią spartańską na południowym morzu był Gythejon, za
mieszkany w połowie przez Greków-Achaj ów, w połowie przez
kupców fenickich i tkaczy purpury. Handel morski spoczywał
w owym czasie w rękach Fenicjan, a w morzu, w tych właśnie
okolicach, żyły małże, z których Fenicjanie umieli wyciskać płyn,
służący do barwienia tkanin, czemu właśnie zawdzięczali imię swoje
„Fenicjan” , co znaczy „szkarłatnych” . Do tego G ythejonu obok
mnóstwa okrętów, zawinął i ów śliczny, nowiuteńki, który Parysa
przywiózł z Troi, a przeznaczony był dla jego wymarzonej królowej.
Dalej już musiał królewicz ze świtą swoją podążać na wozach w górę
doliny Eurotasu ku Sparcie. K ról Menelaos przyjął z honoram i
zamorskich gości: imię Priam a zdążyło już obiec całą Helladę, ani
jedno z jej miast nie mogło iść w zawody pod względem bogactw
i blasku z jego rodzinną Troją — czyli Ilionem, jak ją także nazywa
no — ani Mykeny, ani Sparta, ani K orynt, ani Ateny, nie mówiąc
już o wielkich ongi, ale dzisiaj zburzonych Tebach. Sam wygląd
królewicza i jego drużyny w zupełności potwierdzał wieści o bogac
twach trojańskich: tak wszyscy świecili od złota i mienili się od
drogich kamieni i cennych tkanin.
Z mdlejącym sercem wyczekiwał Parys pojawienia się swojej
królowej -m arzenia.
Wobec starohelleńskiej gościnności Menelaja niecierpliwość jego
miała być wkrótce zaspokojona. Z trudem panował nad sobą, aby
nie zdradzić się drżeniem rąk lub głosu, aby nie zalać się niepożądanym
rumieńcem albo nie wzbudzić podejrzeń rozprom ienioną źrenicą;
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Helena zauważyła wszystko, ale zauważyła zarazem, że dusza ciąg
nie ją ku temu nieznanemu młodzieńcowi, że się jej od razu spodo
bał. I kiedy zaczął prawić o swojej młodości — nie wszystko,
rozumie się — i o przebytych niebezpieczeństwach, ona za niego
drżała i triumfowała; gdy zaś jął kreślić przepych trojańskiego
dworu, spartańskie życie wydało jej się szare i mało ponętne.
I powoli obudziło się w niej poczucie, że miłość, jaką znała dotych
czas, przykładna i cicha, której celem jest założenie domu i prze
dłużenie rodu poza kres własnego istnienia — nie jest jedyną moż
liwą miłością; że, owszem, istnieje inna, wiodąca być może do
grzechu i zatracenia, ale która tai w sobie zarazem źródło niewysłowionej błogości. Ona była szczęśliwą żoną Menelaja, szczęśliwą
m atką Hermiony — a jednak z każdą chwilą jakaś nieznana siła
zaczynała ją mocniej i mocniej rwać od tej miłości ku tamtej,
nieznanej.
Co do Menelaja, nie zauważył niczego; nie przeto, iżby z natu
ry swojej był niedomyślny, ale iż zbytnią czcią otaczał gościa
swojego i żonę, a jego szlachetna dusza, sama niezdolna do zdrady,
nie umiała podejrzewać zdrady u innych. Kiedy zatem sprawy
rodzinne odwołały go na Kretę — jego m atka Aerope, wiarołomna
żona Atreusa, była wnuczką króla M inosa — starohelleńskim oby
czajem polecił gościa staraniom małżonki, ją zaś oddał w opiekę
gościowi. N a obojgu spoczywały spojrzenia Zeusa, patrona gościn
ności, i Hery, strażniczki małżeńskiej cnoty; czego więc miałby się
lękać?
Nie wiedział o tym, że na nich obojgu spoczęło także i spojrzenie
Afrodyty, która losy ludzkie splatała wedle swego swoistego prawa,
nie wedle społecznych obyczajów. Dawno już upatrzyła ona Parysa
dla Heleny i teraz postanowiła urzeczywistnić swoje zamiary. Zaczęły
się tajne schadzki zakochanych, które ułatwiała stara piastunka
Heleny; zaczęły się przebąkiwania o ucieczce. Początkowo projekt ten
napawał królowę strachem, potem tylko niepokojem, wreszcie zaczął
budzić ciekawość i ukryte, słodkie oczekiwanie. To co początkowo
wydawało się niepodobieństwem, stało się możliwe, pożądane, ko
nieczne. I kiedy dnia pewnego przybysze trojańscy opuszczali gościnny
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dwór Menelaja, w gronie ich widniały dwie postacie niewieście: Helena
i jej stara piastunka.
Ale ciekawe, jakim sposobem ucieczka ich mogła pozostać
niedostrzeżona? Przecież Sparta nie była miastem nadmorskim, szmat
drogi dzielił ją od Gythejonu, gdzie stał na kotwicy okręt Parysa. Jak
mogli dworzanie nie zatrzymać swojej władczyni? Dlaczego nie dano
znać Tyndarowi i Ledzie, którym nietrudno było zarządzić pogoń za
zbiegami?
Parys nie zapomniał słów Afrodyty, aby „resztę jej zostawić” ;
toteż ona troszczyła się o tę resztę. N ikt nic nie zauważył. Helena
mknęła z Parysem zamkniętą kolasą po gościńcu, ale zarazem
ta sama Helena, jak dawniej, wydawała rozkazy czeladzi, załatwiała
gospodarskie sprawy z klucznicą, pieściła maleńką Hermionę. H e
lena kołysała się na okręcie Parysa po błękitnych falach Archi
pelagu, a jednocześnie Helena z czcią przyjmowała u siebie starego
Tyndara i z m atką Ledą gawędziła o rodzinnych mykeńskich stro
nach. I kiedy Menelaos, ukończywszy swoje sprawy kreteńskie,
wrócił w domowe progi, Helena tkliwie powitała wchodzącego,
Helena ugościła go kąpielą i wieczerzą, Helena usłała mu łoże
w małżeńskiej komnacie, a potem, oddaliwszy się, stanęła w kąciku
i już nie ruszyła się z miejsca. Daremnie przemawiał do niej
— nie rzekła ani słowa, a gdy wreszcie, chwyciwszy świecznik,
rzucił się przerażony w jej stronę, chłód kamienia odpowiedział
na żar jego ręki, a czar Afrodyty zastygł w kamiennych źrenicach
posągu.
W tej właśnie godzinie okręt Parysa dobijał do trojańskich
brzegów i zarył się głęboko w nadmorskie piaski między przylądkami
S i g e j s k i m a R e t e j s k i m . W jednej chwili pchnięto herolda do
miasta; na moście Skam andra Hekabe, z licznym orszakiem, dzierżąc
w ręku pochodnię weselną, witała syna i jego oblubienicę. Przed
świątynią Apollina Tymbrejskiego odprawiono weselną ofiarę, po
czym tłum śród okrzyków radości wszedł przez Skajską Bramę do
miasta i udał się na Pergam. Helena promieniała pięknością i szczęś
ciem, zdawało jej się, jakoby w tej chwili budziła się z długiego snu.
Olśniła wszystkich, niby bogini, która zstąpiła z wyżyn niebiańskich,
aby cząstkę swej słonecznej doli zlać na skromne życie jednodniowych
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mieszkańców ziemi. Pieśni, gwary, uniesienie przeciągnęły się długo
poza północ, ludzie czuli, że przeżywają coś niebywałego, cudownego,
jedynego w swoim rodzaju.
I tylko gdzieś, w pustej izdebce pergamskiego zamczyska, od
daliwszy się od szczęścia i śmiechów, „obłąkana” K assandra wylewała
w tęsknej pieśni żal i lęk o tę, która tak lekkomyślnie wstępuje w tej
chwili na drogę grzechu i zatraty. Zwierzając gwiazdom niebieskim
ból jasnowidzącej duszy, słała pozdrowienie w cierpieniu innej tęsknej
ptaszynie, tej, co w cieniu groty idajskiej zlewa łzami minione
i niepowrotne szczęście wiośnianej młodości.
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H e le n a w Troi! Parys porwał Ełelenę! Parys zhańbił gościnny dom
swego gospodarza! Wieść ta pomrukiem oburzenia obiegła Helladę
z jednego końca na drugi.
Znieważony małżonek, Menelaos, zwrócił się o radę do Agamemnona, starszego swego brata, króla Myken i Argolidy i pierwszego co
do potęgi władcy w całej Helladzie. Znalazł żarliwą popleczniczkę
w żonie jego, Klitajmnestrze, siostrze porwanej Heleny. Pomimo całej
ostrożności, do jakiej obowiązywało go wysokie stanowisko, Agame
mnon uznał, że przestępstwo winno być ukarane. W innych warunkach
byłoby to przedsięwzięcie nie lada. Troja była potężniejszą od wszyst
kich innych pojedyńczo branych miast greckich i przy niedoskonałych
środkach ówczesnej wojny oblężniczej, osaczeni mogliby nie lękać się
nawet przeważających sił przeciwnika. Jedynie przymierze licznych
państw Hellady było w stanie stawić czoło tak silnemu wrogowi. A to
właśnie przymierze, nie tylko że przedstawiło się w tym wypadku jako
możliwe, lecz istotnie od niejakiego czasu istniało: przypomnijmy sobie
przysięgę, którą Tyndar, idąc za radą Odysa, związał zalotników
Heleny: że staną oni ramię w ramię przy wybrańcu, aby bronić go
przeciw każdemu, ktokolwiek ośmieli się targnąć na jego małżeństwo.
Ta przysięga obecnie stała się powodem sojuszu. A tak od razu
przemówiła wyroczna siła córki Nemezydy: przecież nic innego tylko
jej piękność związała ze sobą tych młodych królów i zmusiła ich do
przysięgi. Oni też stworzyli wojsko karzącej bogini.
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Pierwszą rzeczą zatem jest zwołać ich, zaczynając od tego, kto
Tyndarowi poddał samą myśl przysięgi, to jest od Odysa. Król Itaki
żył szczęśliwie ze swoją młodą m ałżonką Penelopą, w której znalazł
wierną towarzyszkę i dzielną gospodynię. Dzięki jej i własnej skrzętności, pomnożył dobytek i rozszerzył panowanie, podbiwszy sąsiednią
wyspę rozbójników, Kefalonię, tudzież brzegi przeciwległego lądu.
Z czasem bogowie dopełnili miary jego szczęścia, zesławszy mu syna,
Telemacha. Zbyteczne byłoby wspominać, że niechętnie był usposo
biony do wyprawy tak dalekiej, gdzieś, het, poza Helladę. Ale Odys
był mądry człek nie lada, więc jakżeby nie miał znaleźć dla siebie
wymówki? Nie polegając na własnych siłach, Agamemnon przywiózł
ze sobą swego doradcę, P a 1a m e d a. Był on synem Naupliosa,
doradcy Atreusa. Nauplios, od którego imienia nazwana została
przystań argejska, po śmierci Atreusa przesiedlił się na Eubeję, lecz
syn jego pozostał nadal przyjacielem Agamemnona. To był człowiek
nie tylko wysoce m ądry — przypisywano mu cały szereg pożytecznych
wynalazków — ale i sprawiedliwy, a te dwie siły w złączeniu
Agamemnon uważał za niepokonane.
Tak więc samowtór udali się oni do Odysa na Itakę. Przebiegły
władca wysepki zdążył tymczasem dotrzeć przez wyrocznię do pozna
nia losów przygotowującej się wyprawy i swoich w niej kolei.
Dowiedział się, że sądzone mu jest, jeżeli weźmie w niej udział, wrócić
do domu dopiero po dwudziestu latach, samemu jednemu i na cudzym
okręcie. Ta groźna wieszczba umocniła go w postanowieniu, aby pod
wszelkim pozorem wymówić się od wyprawy. Kiedy doniesiono mu
0 przybyciu Agamemnona i Palameda, od razu domyślił się, z czym
do niego przychodzą i wymknął się z domu. Przyjęła gości Penelopa
1 oznajmiła im, że mąż jej ni z tego, ni z owego oszalał, zaprzągł do
pługa byka i kozę i taką nierówną parę orze pole. Goście chcieli
przekonać się o tym własnymi oczyma.
Penelopa poszła z nimi, aby ich zaprowadzić i wzięła ze sobą
maleńkiego syna. Przychodzą, patrzą — zaiste, mądry król pogrążony
w całkowitym zapomnieniu zacina swoją śmieszną parę, sam prowadzi
pług. Nawet nie zauważył gości, nie obdarzył słowem powitania,
pytania ich pozostawiał bez odpowiedzi, a tymczasem bruzda za jego
pługiem słała się coraz dalej i dalej.
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Bez namysłu Palamedes chwycił maleńkiego Tełemacha i posadził
go na ziemi, na drodze, którą właśnie miał przejść pług; okaże się, co
na to zrobi ojciec. Zauważył! — Szarpnął w bok swoją parę, skrzywił
bruzdę i okrążył dziecko. Aha! Tak wygląda jego obłęd! Palamedes
podszedł do symulującego wariata i poklepał go przyjaźnie po
ramieniu:
— Dajże spokój zmyśleniom, wspomnij na przysięgę i połącz się
z towarzyszami.
Nie było rady — Odys musiał ustąpić. Agamemnonowi od tej
pory służył wiernie i rzetelnie, za to Palameda znienawidził jako
najgorszego wroga, człowieka, który obrócił w ruinę całe jego życie.
Toteż poprzysiągł sobie zemścić się na nim, skoro tylko czas nadejdzie.
Los jego zaś w oczach Hellenów stał się pouczającym przykładem
mądrości, której ostrze obraca się przeciw samemu mędrkowi. Sam
był autorem przysięgi i sam, pierwszy, w najdotkliwszy sposób od
niej ucierpiał.
Najbliższą troską było teraz zebrać pozostałych uczestników
wyprawy. Diomedes, jako wasal Agamemnona, był już pewny;
Tersander, obaj Ajasowie, Teukros, Menesteus zgodzili się chętnie,
król Idomeneus oddał swoje wojsko kreteńskie do rozporządzenia
krewniakom; z Antylochem ofiarował się iść sędziwy ojciec jego,
Nestor, słynący z mądrości. Pozostało jeszcze ściągnąć Tessalijczyków.
Protesilaos miał lada dzień żenić się z piękną Laodam ią, córką A kasta
z Jolku, mimo to i on nie czynił wstrętów. Nie czynił ich także Filoktet,
syn Pojasa, ten którem u przypadł w darze łuk Heraklesowy; szczególne
natom iast było położenie Patrokla. Nie posiadał żadnych włości; za
lat pacholęcych jeszcze miał nieszczęście zabić przypadkowo towarzy
sza, a że wszelkie zabójstwo kala, ojciec jego, Menojtios, zmuszony
był wywieźć go z kraju. Oddał go przyjacielowi swojemu, Peleusowi,
a ten wychował go wspólnie ze swym jedynakiem, Achillesem, niewiele
od niego młodszym. Obaj chłopcy zawarli ze sobą najserdeczniejszą
przyjaźń. N a tę właśnie okoliczność liczył Odys, aby wciągnąć do
udziału i Achillesa, znanego mu z męstwa, a z nim razem i wojska
myrmidońskie. Achilles nie był związany przysięgą: zbyt był młody,
aby znajdować się w liczbie zalotników Heleny — pociągnąć go mogła
jedynie przyjaźń i żądza sławy. Z drugiej strony Peleus niechętnie
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puszczał od siebie jedynaka, podporę swojej starości, a i Tetyda
przeciwna była jego udziałowi.
— Dwie masz przed sobą drogi — mówiła mu proroczo — albo
ciche i długie życie w ojczystej krainie, albo żywot pełen blasku
i chwały, ale krótki.
Achilles wybrał ten drugi.
Czy słusznie postąpił? Zapewne, że kto stawia sławę ponad
długowieczność, mówi tym samym, że ma duszę wielką i szlachetną.
Ale pamiętajmy, że żył jeszcze jego ojciec, Peleus, którego życie
skłaniało się już ku końcowi. Gdyby więc syn umrzeć miał młodo,
groziła mu samotna i beznadziejna starość. Milczał, nie chcąc od
wodzić syna z drogi chwały i syn nie dostrzegł niemego wyrzutu w jego
smutnych oczach. Obraz ich stanął przed nim dopiero znacznie
później, kiedy już było poniewczasie.
Miejscem spotkania dla towarzyszy miała być Aulida, przystań
beocka w Cieśninie Eubejskiej. Oznaczono dokładnie dzień, aby razem
odpłynąć do Troi. Stawili się wszyscy.
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Ż e g lu g a grecka znajdowała się jeszcze podówczas w zaczątku. Nie
tylko nie istniały te wszystkie środki, które dzisiaj pozwalają bezpiecz
nie oznaczać kierunek, jak mapy morskie i kompasy, nie tylko nie
było sposobu zmierzenia szybkości jazdy — ale nawet nie znano jeszcze
tego, czym posiłkowali się ludzie w historycznej starożytności: tablic
odległości, róży wiatrów, wynalazków, na które złożyć się musiało
długie doświadczenie. Gdzie szukać Troi? D okładnie nie można było
tego wiedzieć. Należało jechać na wschód, obok Andros i Chios, ku
wybrzeżu azjatyckiemu, tam wyszukać jakiegoś miejscowego człowie
ka i od niego dowiedzieć się dokąd płynąć dalej.
Znaleźli takiego człowieka.
— Czy znasz Troję?
— Nie znam.
— A Ilion znasz?
— Także nie.
— No, to może znasz Pergam.
— O, Pergam to znam.
— Wyśmienicie.
Wzięli go na okręt admiralski, niechaj wskaże, gdzie należy
lądować.
Pokazuje. Wysiadają. Idą w głąb kraju. Pergam rzeczywiście tam
był, lecz nie trojański, tylko mizyjski, nad rzeką Kaikiem, o wiele
bardziej na południe od trojańskiego, a koło Pergamu leżało miasto
Teutrania, królestwo Telefa, wychodźcy z Arkadii. T e l e f o s był
człowiekiem bitnym i odważnym. Widząc, że przybysze pustoszą jego
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kraj, wyszedł naprzeciw nich ze swoim wojskiem i wywiązała się
zażarta bitwa. W bitwie tej padł z ręki Telefa Tersander, syn Polinejka;
Patrokłos, który pośpieszył mu na pomoc, został niebezpiecznie ranny.
Nieszczęście przyjaciela wznieciło silny gniew Achilla. Potyczka ta
była pierwszą w jego życiu. Potrząsając potężną dzidą z peliońskiego
jesionu, którą swego czasu centaur Chiron podarował jego ojcu,
Peleusowi, rzucił się Achilles w pościg za Telefem i ugodził go w biodro.
I rzecz jasna, że Mizyjczycy nie wytrzymaliby nacisku najprzedniej
szych sił achajskiej drużyny Agamemnona, gdyby nie to, że nagle
znany dźwięk mosiężnej trąby dał znak do odwrotu. W rozmowach
z jeńcami nieporozumienie wyszło na jaw, cała krwawa bitwa stoczona
była nadaremnie: Troja leżała jeszcze daleko.
Wojsko weszło znowu na okręty, nastrój panował wielce przy
gnębiony. N aturalnie winna wszystkiemu była Ate, dwa razy gorzej
jeszcze grasująca i brojąca śród ludzi od chwili, kiedy Zeus strącił ją
z Olimpu. Niemniej widać, że i bogowie jakoś niezbyt sprzyjają
Achajom, jeżeli dopuścili do podobnego błędu.
Co jednak ma być dalej? Rozumie się, że trzeba jechać do Troi
albo cieśniną między Lesbos a lądem stałym, pełną skał podw od
nych, albo też opłynąć Lesbos. Wybrali to ostatnie. Stało się jed
nak, że flota achajska natknęła się na dziką nawałnicę, która po
rozrzucała po morzu okręty. Z trudem mogli ziomkowie poodnajdywać się wzajemnie, a i tak nie doliczyli się wielu towarzyszy;
0 skupieniu zaś całej floty na pełnym morzu nawet mowy być nie
mogło.
Tak więc porozjeżdżali się do domów. Achilles wszelako nie
dopłynął do swojej Ftyi, burza zaniosła okręt jego na wyspę Skyros.
Panował tam do tej pory Likomedes, którego znamy jako zabójcę
Tezeusza. Wyspa jego jako gniazdo rozbójników, nie cieszyła się dobrą
sławą śród Greków. Achilla jednak Likomedes przyjął ze czcią wielką
1 pozwolił mu żyć z córką swoją, piękną Deidamią. Achillowi
wywczasy te były miłe, mimo to małżeństwa owego nie uważał za
prawne, ani nawet za trwałe. W krótce zatęsknił do czynnego życia
i na pierwsze wezwanie pośpieszył do Atrydów, do Myken. Deidamia
już za jego nieobecności urodziła syna, którego on nigdy nie miał
zobaczyć — N e o p t o l e m a .
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I oto Atrydzi znowu znaleźli się w Mykenach. Powstaje pytanie,
co dalej robić? Menelaos i Klitajm nestra nalegają na ponowienie
wyprawy, ale naród wyraźnie przeciwstawia się wojnie, której po 
czątek tak się niefortunnie zakończył. Agamemnon ociąga się: warto
byłoby poznać wolę bogów. M iał on u siebie wróżbitę, najsławniej
szego za owych dni, godnego następcę Tejrezjasza, Orfeusza, M elampa
i Amfiaraja. Nazywał się Kalchas. Nigdy — tak prorokow ał on
królowi — Achaje nie znajdą i nie zdobędą Ilionu, jeżeli ich przewod
nikiem nie zostanie — Telefos. Przepowiednia ta była bardzo dogodna
dla przeciwników wojny: jak to, uciekać się o pomoc do Telefa, do
wroga?
Ale zdarzyło się coś nieoczekiwanego.
Zaszedł do Myken jakiś kulawy żebrak; dowiedziawszy się, że
w zamku przebywa sama królowa, a króla nie ma, udał się do niej
i przypadłszy do ołtarza wyznał, kim jest. Był to przebrany Telefos,
król mizyjski. Rana, jaką otrzymał w biodro, okazała się nie do
zagojenia. U dał się do wyroczni i usłyszał odpowiedź, że „uzdrowi
go ten, kto go zranił” . Ranił go Achilles; w nadziei tedy znalezienia
go tutaj przybywa teraz do Myken. Klitajmnestrze pojawienie się
Telefa wydało się znakiem niebieskim: właśnie człowiek, który im był
potrzebny, sam, dobrowolnie wchodzi im w ręce! Jego położenie było,
rozumie się, nad wyraz niebezpieczne: był wrogiem wojsk achajskich,
zabił Tersandra — mogli się znaleźć mściciele: właśnie z myślą o tym
przywdział obcy ubiór.
Klitajmnestra zapytała go, czy w razie, gdyby spełniła jego
życzenie, zgodzi się zostać przewodnikiem wyprawy na Troję,
a uzyskawszy odpowiedź potakującą, nauczyła go jak ma postę
pować.
— M ąż mój — rzekła mu — waha się i raczej skłania się
z narodem, aby nie ponawiać wyprawy. Wieszczba Kalchasa, doty
cząca twojej osoby, była dla niego wygodną wymówką, toteż w ątp
liwą jest rzeczą, aby ucieszył się twoim pojawieniem. Powinieneś tedy
jak najmocniej podkreślić, że idzie ci o „hikesję” (to jest ubłaganie).
Kiedy wróci król, schwyć naszego maleńkiego synka, Oresta, siądź
z nim u ołtarza i zaklinaj ojca na jego główkę, żeby spełnił twoją
prośbę.
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— Zgoda — odparł Telefos — tym jednak, kto mnie ranił, nie
jest Agamemnon, lecz Achilles. On szczególnie jest na mnie zagniewa
ny, ponieważ o mały włos zabiłbym mu przyjaciela, Patrokla. Jakże
mam go skłonić, aby zechciał być moim uzdrowicielem?
— A, co do tego — i tu Klitajmnestra uśmiechnęła się znaczą
co — to już polegaj na mnie.
Kiedy Agamemnon wrócił do zamku, Telefos postąpił wedle rady
jego żony; malutki Orestes pomógł mu pozyskać opiekę potężnego
króla. Agamemnon wyciągnął rękę do gościa:
— Poprę twoją prośbę u Achilla, ale więcej nic obiecać ci »
nie mogę.
Do żony zaś rzekł:
— Nie posunęliśmy się ani na krok naprzód. Achilles nigdy nie
zgodzi się uleczyć człowieka, który zranił jego przyjaciela, Patrokla.
Klitajmnestra, niezrażona, dała mu tę samą odpowiedź co
i Telefowi.
Niebawem zjawił się i Achilles, płonący zdwojoną żądzą czynu
po próżniaczym życiu, jakie pędził na Skyros. Klitajmnestra nakłoniła
męża, aby z powodu jego przybycia wyprawić biesiadę i zaprosić
wszystkich wojowników goszczących w tym czasie w Mykenach. I oto
kiedy skończyła się właściwa uczta, a rozpocząć się miała hulanka,
z kom nat niewieścich wyszła razem z Klitajmnestrą i orszakiem
kobiecym starsza królewna, I f i g e n i a, dziewczę niepospolitej urody.
Zatrzymawszy się z dala od gości i spuściwszy skromnie oczy, przy
akompaniamencie flecistki, zaintonowała pieśń biesiadną na cześć
Zeusa-Zbawiciela. Po czym, nie patrząc na nikogo, oddaliła się
cichutko ze świetlicy.
Wszyscy goście zaczęli jednogłośnie dawać wyraz zachwytowi nad
urodą i skromnością dziewczęcia, winszując serdecznie ojcu: tylko
Achilles siedział milczący, pogrążony w dziwnej zadumie czy olśnieniu
wobec niespodziewanego widoku, jak wobec jakiejś zjawy niebieskiej.
Zdawało mu się, że Artemida opuściła wyżyny olimpijskie i spłynęła
ku śmiertelnej biesiadzie.
Nagle poczuł czyjąś rękę na ramieniu... Drgnął, obejrzał się —
była to królowa i pani zamku, Klitajmnestra.
Zerwał się na równe nogi.
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— U podobałeś sobie naszą Ifigenię!
— O, jak bardzo!
— Czy nie byłoby dla ciebie hańbą zostać zięciem władcy
mykeńskiego?
— Królowo... Tylko gdzie znajdę wiano w całej Ftyi godne takiej
boskiej piękności?
— Twoim wianem będzie pewna usługa, i to nie ciężka wcale;
masz uzdrowić pewnego chorego, który leży w naszej izbie.
I opowiedziała mu dzieje Telefa.
Achilles początkowo ściągnął chmurnie brwi i odmawiał zgody,
jednak piękność Ifigenii przemogła gniew.
N a następny dzień wyznaczono uzdrowienie Telefa, a następnie
odmarsz wojsk. Bardzo łagodząco podziałała na szeregi wiadomość,
że Telefos nie jest Mizyjczykiem i barbarzyńcą, lecz Hellenem z ar
kadyjskiej Tegei. Poza tym uspokoił on swoich nowych towarzyszy,
że nie tylko gotów jest przeprowadzić nową wyprawę, lecz co więcej —
złożyć uroczystą przysięgę, że ani on, ani jego dom nigdy nie przystąpią
do żadnej akcji wojennej wymierzonej przeciw Achaj om. Słysząc to,
Achilles przyniósł swoją dzidę z peliońskiego jesionu, tę samą, którą
ranił swego czasu Telefa, i przyłożył ją do jego rany. W tej samej
chwili krew przestała się sączyć, a wkrótce potem ustały i cierpienia.
Ranę owiązano, ale już od razu, nie doczekawszy się nawet cał
kowitego wyleczenia, Telefos mógł dźwignąć się i chodzić, jakby był
zdrów.
Wszystko to działo się na placu przed dworcem królewskim.
Agamemnon pożegnał żonę i dzieci i właśnie miał dać znak do
wyruszenia, kiedy nagle nowe, niespodziewane zjawisko przykłuło
jego uwagę. Dwa orły, jeden zupełnie czarny, drugi czarny z białym
ogonem, spuściły się na gzyms pałacowy. Jeden z nich trzymał
w szponach kotną zajęczycę i oba bezlitośnie zaczęły szarpać ją
dziobami dopóki w oczach króla i wojska nie pożarły jej doszczętnie
wraz z całym płodem. Wezwano Kalchasa, aby objaśnił, co ta sprawa
wróży: powodzenie dla wyruszających czy klęskę?
— Powodzenie — odparł Kalchas — ale kosztem ciężkiej ofiary.
Orły — to dwaj Atrydzi, kotna zajęczyca — to Troja ze wszystkim,
co w niej się znajdzie. Naszym wodzom sądzono, wedle tego znaku,
22 — Starożytność bajeczna
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wziąć i zrabować miasto. Ale samice wszystkich leśnych zwierząt,
zanim urodzą się małe, znajdują się pod szczególną opieką bogini
i bogobojność nakazuje myśliwym oszczędzać je w imię Artemidy.
Orły, zlekceważywszy tę zasadę, zasłużyły na jej nienawiść i lękam
się, że ich zjawienie wróży nam jej gniew, bo ona kocha Troję nie
mniej niż brat jej, Apollo; lękam się, że zażąda ona od nas nowej
i ciężkiej, niebywałej ofiary... Niech jednak zwycięży dobro!
Wszyscy z zapałem podchwycili jego ostatnie słowa i wojsko
ruszyło. Klitajmnestra triumfowała. Nie bez słuszności poczytywała
ona wyprawę za swoje dzieło, a teraz, po proroctwie Kalchasa, nie
wątpiła o jej powodzeniu. Gdyby mogła była przeczuć, jaki gorzki
stanie się dla niej pierwszy owoc dokonanych zabiegów — przeklęłaby
i samą sprawę, i swój w niej udział. Bo znowu, tak jak to już raz
miało miejsce z Odysem w Sparcie, mądrość obróciła się przeciw temu,
od kogo mądry czyn wypływał. Ale nikomu nie dane jest poznać
zbliżenia się Ate, która niewidzialna i niesłyszalna kroczy po głowach
ludzkich.
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P o raz wtóry jako punkt zborny wybrano Aulidę nad Cieśniną
Eubejską. Zbierano się, rzecz zrozumiała, dosyć powoli — bo przecie
uczestników było wielu. Kiedy już w końcu stawili się wszyscy,
Agamemnon złożył hekatom bę bogom olimpijskim, po niej zaś
nastąpiła wedle obyczaju, uczta ludzka. Następnego dnia flota miała
odpłynąć.
Ale właśnie tego następnego dnia sprzyjający wiatr, jaki wiał do
tej pory, odmienił się nagle — niepodobieństwem było wyruszyć.
Zaczęło się czekanie. Taki wyczekujący postój wielkiego wojska
z konieczności pociąga za sobą powszechną bezczynność, a przez to
demoralizująco wpływa na dusze żołnierzy. Początkowy zapał stygnie,
wkrada się nuda, niezadowolenie, mnożą zwady z towarzyszami,
nieposłuszeństwo wobec władz. Dowcipny wynalazek Palameda
ubiegł pojawienie się tych szkodliwych objawów: wymyślił on m iano
wicie grę w warcaby, a dokładniej w ,,pessy” , coś pośredniego między
naszymi szachami a warcabami — i nauczył jej żołnierzy. Swoją drogą
czas uchodził, zapasy marnowały się bezużytecznie, a co najważniej
sza — nie było widać końca.
Wodzowie i teraz zwrócili się do Kalchasa: jakiż to bóg na nich
zagniewany? I w jaki sposób da się uśmierzyć jego gniew? Kalchas
najpierw wybadał swoje ptaki, potem zarżnął na cześć bogów owcę,
uważnie śledził palenie się jej ofiarnych części oraz przestudiował
rysunek na wątrobie. Twarz jego zachmurzała się coraz bardziej.
22*

339

WOJNA TROJAŃSKA

Wziął na stronę obu Atrydów i Odysa.
— Wszystkie oznaki — tłumaczył im — zgadzają się co do jednej
rzeczy. Wiedzcie, że cała Aulida i przyległe pobrzeże poświęcone są
Artemidzie...
Drgnęli Atrydzi, na dźwięk tego imienia. Przywiodło im na
myśl słowa Kalchasa z powodu orłów, na samym odchodnym
z Myken.
— I oto Artemida nie daje nam pomyślnych wiatrów i nie da,
aż dopóki...
— Dopóki co?
— Dopóki ty, Agamemnonie, nie złożysz jej w ofierze starszej
twojej córki, Ifigenii.
Łzy zalśniły w oczach ojca; oburzony, uderzył berłem o ziemię:
— To nie nastąpi nigdy — zawołał — nigdy, nigdy!
Nikt nie nalegał; obecni rozeszli się w milczeniu.
Wrogość przyrody i gniew bogini trwały dalej. Co tu robić?
Czyżby rozpuścić wojsko? Łatwo to mówić. Ten sam wiatr, który
uniemożliwił im odjazd do Troi, odcinał także i pow rót do domu —
wszystkim, z wyjątkiem Tessalczyków. Jak w zasadzkę wpadli do tej
Aulidy. Nastrój wojska stawał się po prostu wrogi, spróbuj tylko
odejść — nie puszczą. I widocznie, jednej rzeczy domyślili się: to jest,
że bogowie jako warunek pomyślnych wiatrów postawili coś, czego
król nie chce spełnić.
Nie ma rady, uporem nie dopniesz niczego. Aby ubiec bunt
i bratobójczą wojnę, nieuchronnie trzeba było spełnić żądanie bogini.
Agamemnon poddał się. Jakkolwiek serce rodzicielskie zalewało się
krwią na myśl o tym, co grozi, niesłychana ofiara musi się dokonać.
Posłał do Myken Odysa ze swoim heroldem Taltybiosem i dał im list
do Klitajmnestry: „Postanowiłem przed wyruszeniem w pochód
odprawić wesele Ifigenii z Achillem. W ypraw ją tu do mnie, razem
z moimi posłam i” .
Nadjechała Ifigenia, ale razem z nią zjawiła się i Klitajmnestra.
Szczęśliwa m atka nie mogła wyrzec się prawa oddania sama córki
przyszłemu mężowi i niesienia przed nią własnoręcznie weselnej
pochodni.
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M atk a i córka w stąpiły do n am io tu ojca. N a d o m iar goryczy
trzeba było udaw ać zadow olonego, prom ieniejącego radością.
— I kiedyż wesele?
— Ju tro , ale przedtem muszę złożyć ofiarę A rtem idzie.
— Czy i ja m am w niej wziąć udział?
— T ak jest, ty, ty przede wszystkim ...
Jednak sieci obłudy w ątłe są... Stary niew olnik K litajm nestry
podsłuchał rozm ow y dow ódców i doniósł swojej pani, na co się zanosi:
nie weselna pochodnia, lecz nóż k ap łan a czeka jej córkę w Aulidzie.
K litajm nestra w pada w bezdeń rozpaczy; u kogo szukać pom ocy?
K to tu jest m ądry i czysty zarazem ? Jeden chyba Palam edes. Zaw ie
dziona przez O dysa, uderza do jego śm iertelnego w roga. Palam edes
z kolei pow iadam ia Achillesa; jego narzeczoną w ydają na śmierć,
niechajże nie dopuści! Ale i M enelaos nie traci czasu, na niego
największa padnie hań b a, o ile w ypraw a nie dojdzie do skutku. U cieka
się do Odysa. Teraz nie m a ju ż co zachow yw ać tajem nicy, niechaj
wojsko się dowie, że król gotów był spełnić wolę bogini, aby zapewnić
okrętom pom yślną żeglugę, i że to tylko Palam edes i Achilles
sprzeciwili się jego zam ierzeniom .
T ak, dziś już tym bardziej niep o d o b n a uniknąć bratobójczej
wojny. A krew poleje się nie za H elenę — przeklinaną przez cały
naró d achajski — ale za Ifigenię.
Co m ogła czuć, słysząc o tym wszystkim, ta słodka, d obra,
kochająca dzieweczka? Z początku porw ał ją tylko strach, wielki
strach przed nożem , przed śmiercią, przed ciem nością podziem nego
królestw a. Czyż o tym m arzyła, kiedy ją tu sprow adzano? O bie
cywano jej wesele z najpiękniejszym , najwaleczniejszym w ojow ni
kiem całej Hellady; na myśl o tym, jak aś nieznana jasność zalew ała
jej duszę, coś, od czego serce słodko om dlew ało... A teraz nagle
— t o . . . Nie, nie, to niepodobna, wszystko inne raczej, byle nie
to. I zaczęła czepiać się życia wszystkimi siłami swojej młodej
duszy.
A jednak widzi rozpacz ojca. Czyżby jej nie kochał, jeżeli zgodził
się na podobne okrucieństw o? Nie, on tylko uległ. To znaczy, że
istnieje konieczność wyższa n ad jego siły. W idzi swego narzeczonego;
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o! on za to na pewno jej nie opuści, on ją obroni — jeden przeciw
wszystkim. I poleje się krew — za nią... Czy to ma być tak okropne?
A nagrodą będzie pogodzenie się przyjaciół, zwycięstwo, sława —
sława, jakiej nie zdobyła jeszcze żadna na świecie dziewica. Ona
w swoich wątłych dłoniach dzierży losy wojny, ona, jeżeli zechce,
może stać się zwyciężczynią Ilionu! A ona tego właśnie chce, chce
koniecznie! Po bezwładzie strachu ogarnia ją pragnienie sławy. Ona
dobrowolnie poświęci się na ofiarę za ojca, za wojsko, za całą
Helladę — ona złoży w darze bogini swoje młode życie.
Napięcie znika nagle jak pod dotknięciem różdżki czarodziejskiej:
córka Agamemnona wielkością duszy wprawia wszystkich w szał
zachwytu.
Już ołtarz wzniesiony, już płomień syczy i bucha. Pokropienie,
płynna ofiara — wszystko odbywa się według przepisów. Oto się
zbliża dziewica, ubrana jest cała w bieli, wstępuje powoli na stopnie
ołtarza. Ostatnim, pożegnalnym spojrzeniem obejmuje zgromadzo
nych. Taka sama była i wtedy, w Mykenach, gdy śpiewała pean
biesiadny przyjaciołom ojca; tylko wówczas zawstydzenie, a dzisiaj
zapał natchniony płonie zorzą na jej obliczu. I Achilles w takim, jak
wtedy, olśnieniu patrzy na bohaterkę. Jest w pełnej zbroi; zwycięski
oszczep, pelioński jesion, trzyma w mocarnej dłoni; jedno słowo z jej
ust, a rzuci się na jej wrogów. Ale ona i jemu przesyła ten sam jasny,
błagalny uśmiech. Stoi straszny ołtarz, a na nim dziewica, tuż przy
czerwonym płomieniu, nadchodzi kapłan, ostry nóż błyszczy w jego
drżącej dłoni. Podnosi go — dziewica nadstawia białą pierś — wszyscy
mimo woli spuszczają oczy ku ziemi.
Nagle zapada ciemność, słychać głuchy odgłos wrażającego się
w ciało noża i głuchy stuk ciała, padającego na ziemię. Ciemność
rozprasza się: za ścianą płomieni pali się coś — czego niepodobna
zobaczyć. Stało się — Ifigenii już nie ma. Agamemnon tonie w roz
paczy; w sercu Klitajmnestry góruje nad rozpaczą dzika, niepoham o
wana żądza zemsty.
Spojrzenia jej, jak dwie strzały, wbijają się w serce męża: „O,
zapamiętasz ty sobie tę ofiarę w Aulidzie!”
*

*
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A tymczasem przez błękity, wysoko, gdzie nie dobiega wzrok
śmiertelnych, mknie skrzydlaty wóz, unosząc boginię i dziewicę.
— Ciesz się, wybranko moja! Niechaj ogień aulidzki pożera
łanię, którą kapłan, nie wiedząc o tym, zabił miast ciebie. Ty odtąd
będziesz moją kapłanką i zamieszkasz u Taurów na Euksynie, na
dworze króla Toasa, Jazonowego syna. Tam, w moim przybytku
będziesz wyczekiwała, dopóki twój los się nie dopełni i uległy woli
bogów brat twój nie przywiezie z powrotem do Hellady swojej
dalekiej siostry.
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P o m y śln y wiatr towarzyszył żeglarzom i szlaki morskie świetnie
wskazywał im Telefos. Szybko dopłynęli do Chryse; naprzeciw nich
piętrzą się czarne ściany lemnijskich gór, niedaleko już stam tąd do
Tenedos, wprost wybrzeża trojańskiego. Główne trudności i niebez
pieczeństwa leżą dziś poza nimi; można pozwolić sobie na wytchnienie
dla ciała i na rozrywkę dla duszy. Rozkładają się wszyscy na świeżej,
nadmorskiej łące, z dna okrętów wytaczają kadzie z winem. Cała
druga połowa dnia poświęcona będzie na hulankę.
Weselą się wodzowie — kto może, naturalnie. Bo nie może wielu.
Trzeba omówić dużo ważnych i poważnych spraw. Zacząć należy,
rozumie się, od wyprawienia poselstwa z propozycją i warunkami
pokoju, ale jest mało prawdopodobne, aby zostały przyjęte, a w takim
razie — wojna. A wojna potrwa zapewne bardzo długo.
Troja nie jest już dzisiaj owym małym ogródkiem, jakim była za
króla L a o m e d o n a , kiedy Herakles ze swymi ochotnikami mógł ją
zdobyć w ciągu paru miesięcy. Szeroko rozłożyło się królestwo
P r i a m a, od Hellespontu po leżące naprzeciw Lesbos wybrzeże. Moc
miast mu podlega. Ale i na tym nie koniec: stoi on na czele przymierza,
ogarniającego liczne narody w Azji, w Europie, a nawet w Libii. —
Czyżby aż w Libii? — Tak jest, król M emnon, syn Jutrzenki, to jego
brat stryjeczny, a panuje nad Etiopami; jeżeli będziemy długo zwlekali,
to i on nadciągnie. — Jakim to sposobem syn Jutrzenki jest jego
stryjecznym bratem? — Jutrzenka, powiadają ludzie, porwała kiedyś
Titona, zachwyciwszy się jego urodą. Był to brat Laomedona, ojca
Priama. Wyprosiła u Zeusa nieśmiertelność dla swego ukochanego, ale
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zapomniała wyprosić i wieczną młodość. Biedny Titonos zestarzał się,
zgarbił, zgrzybiał, stawał się coraz mniejszy i mniejszy — wreszcie
bogini przemieniła go w świerszcza i wypuściła na pole.
Nie był to jedyny porwany członek ich rodu; wcześniej jeszcze
podobny los spotkał Ganim eda, którego Zeus dla jego piękności
wziął na Olimp i uczynił swoim podczaszym, obdarzywszy go ró 
wnocześnie wieczną młodością. — A Anchizes, rodzony brat Priama!
Oto ni mniej, ni więcej, tylko sama A frodyta zachwyciła się jego
urodą i przedzierzgnąwszy się w pasterkę, żyła z nim w lasach
Idy. Przez długi czas nie wiedział nawet, że jego juhaska jest
wielką boginią. Owocem tej miłości był bohater trojański Eneasz,
z którym niebawem zawrzemy znajomość.
Ale oddaliliśmy się od sprawy sprzymierzeńców. Zatem Priam
ma ich mieć także w Europie? — Rozumie się, to po tej stronie
Hellespontu Trakowie, naród znany z bitności. — A w Azji kto
taki? — Przede wszystkim Mizyjczycy; jeden z ich królów, nasz
przewodnik, Telefos, ożeniony nawet jest z jego siostrą, Astiochą,
i ma z nią syna Eurypyla. — Ten na szczęście wojować z nami nie
będzie, mamy przecie jego przysięgę. — On nie, ale są jeszcze inni
mizyjscy władcy. A dalej liczne plemiona Lików; nad jednymi panuje
Glaukos, wnuk Bellerofonta, nad drugimi — Pandaros, nad trzeci
mi — potężny Sarpedon, syn samego Zeusa. — Jak to, syn Zeusa
i Europy? Czyż możliwe, aby żył do tej pory? — Sam nie wiem, jak
to wytłumaczyć, to tylko pewne, że żyje i że nazywa siebie synem
Zeusa. Dalej Frygowie, także złożeni z mnóstwa plemion. A wszystko
to dopiero bliżsi sąsiedzi. Powiadają jednak, że w przymierzu z Priamem znajdują się i Amazonki w Temiskirze nad Termodontem . —
Tak, ale czy ich nie wytrzebił Herakles z Tezeuszem? — Nie, jak
widać. Zadali im tylko srogą porażkę. Dawno już podźwignęły się
z niej i ich piękna królowa, Pentesileja, na pewno nie przepuści
sposobności, aby pomścić śmierć Hipolity. — Co za szkoda, że nie
ma teraz między nami Heraklesa; przydałby się nam ze swoim
zaczarowanym lukiem. — Heraklesa nie ma, ale luk jego znalazł się
u nas; ma go w ręku dzielny Filoktet. Czy nie prawda, Filoktecie? —
Lecz gdzie jest Filoktet? — Odszedł gdzieś tajemniczo, z zagadkowym
uśmiechem na ustach. — A to dziwak! Czy przypadkiem nie wynalazł
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jakiej urodziwej dziewczyny na tej pustynnej wyspie? — A i choćby
nawet, jego rzecz. — Co to? Jak gdyby jęki jakieś słychać było
w zaroślach. A może przesłyszałem się tylko? — Nie, i ja słyszę: jęki,
tak, stanowczo jęki... co by to być mogło?
*

* *

Tak rozprawiali wodzowie. A żołnierze porozkładali się tym
czasem na trawie grupami, każda dokoła swojej kadzi — i swojego
wesołka. Ale największa ciżba tłoczyła się dokoła jakiegoś niepraw
dopodobnie szpetnego Achaja, którego trudno nawet nazwać żoł
nierzem. Był to kulawy, garbaty, kosooki potwór, imieniem T e r s y t e s. Największą uciechą było dla niego zniesławianie wodzów;
towarzysze wymyślali nań często za bezczelne gadanie, nieraz go i obili,
a jednak słuchali go chętnie, nie wierząc wcale ani jednem u jego słowu:
dziwnie był pocieszny w tych swoich potwarzach. Co do własnej osoby
był samochwałem nie znającym umiaru. Tak choćby i teraz, kto by
go słyszał, pomyślałby, że całe powodzenie, cała nadzieja wyprawy
opiera się na nim i tylko na nim. Wszyscy inni są zupełnie do niczego.
— Przyznaj się jednak, że Achilles jest waleczniejszy od ciebie,
a Odyseusz rozumniejszy.
— Co takiego? Achilles jest według was waleczny? A to dosko
nałe! Kiedy Odyseusz po niego przyjechał, wówczas on pobiegł do
pani matki i ujął za poły szaty, niby dzieciak jaki. — „Schowaj mnie —
kwili — schowaj mnie przed nim!” Ona przebrała go za dziewczynkę
i wyprawiła na Skyros do Likomeda: niech tam się chowa między
jego córkami. Ale Odyseusz z Diomedesem zwęszyli, dokąd on
czmychnął. Pomknęli na Skyros. Likomedes sprowadza im i pokazuje
swoje córki. „N o i któraż z nich, przyjaciele — powiada — jest
Achillesem?” Patrzą — nie sposób poznać. Odjeżdżają i wracają się;
to znaczy, wraca się sam Odyseusz, a Diomedes tymczasem staje
z trąbą w pewnym oddaleniu. „Przychodzę — powiada — pożegnać
się z tobą i proszę o wybaczenie, żem pozwolił sobie rzucić na cię
podejrzenie. Dla odkupienia winy, pozwól mi złożyć podarki królew
nom .” Likomedes, rozumie się, nic nie ma przeciwko temu. Roz
kładają owe podarunki: kądziele, zwierciadełka, parasolki, stroje,
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a obok tarczę i dzidę. Królewny zaczynają w nich przebierać,
przymierzać, rozkoszować się. Nagle trąba zaczyna trąbić na trwogę.
Dziewczęta zaczynają w jednej chwili piszczeć, rozlatywać się; tylko
Achilles przypada do dzidy i tarczy. Odyseusz chwyta go za rękę: tuś
mi, ptaszku, musisz teraz pójść z nami.
— A widzisz! Sam mówisz, że przypadł do dzidy i tarczy, i to
się po twojemu nazywa, że nie jest odważny?
— Pewnie, że nie. On jest tylko niedostępny strzałom. Kiedy
jeszcze był niemowlęciem, jego m atka, Tetyda, zapragnęła uczynić go
nieśmiertelnym i biorąc go za piętę trzymała głową w dół, w płomie
niach ogniska. Podpatrzył ją któregoś dnia Peleus, krzyknął — ona
rzuciła i jego, i dziecko i wróciła do swego ojca Nereusa. Nieśmier
telnym nie zdążyła go uczynić, ale zrobiła go niedostępnym dla ran,
z wyjątkiem tej właśnie pięty, za którą go trzymała. No, a teraz
powiedzcie mi: jakaż ta jego odwaga? W ten sposób każdy może być
odważny, jeżeli strzała go się nie ima z wyjątkiem jakiejś tam
„Achillesowej pięty” .
— Ślicznie, ale dlaczego Tetyda ukrywała- go między córkami
Likomeda, jeżeli niby to nie można go zranić?
— Eh, jakże wy mu możecie wierzyć. Wszystko kłamstwo
wierutne.
— A Odyseusz może nie mądrala? A to ci dopiero wybieg
wymyślił!
— Może on tam sobie i m ądrala, ale co mi po takiej mądrości?
— Bo co takiego?
— Ano tak. Ten to już zupełnie jest złodziejskiego pochodzenia.
— Co ty wygadujesz!
— Zaraz się przekonasz. Czyj jest syn według ciebie?
— Laertesa.
— No, niekoniecznie. Ale o tym za chwilę. A m atka jego kim jest?
— Mówią, że Antikleja.
— To za to niewątpliwe. A ona czyją jest córką?
— Skąd ja to mogę wiedzieć?
— W takim razie powiem ci. Córka Autolika. A to był największy
złodziej i oszust na ziemi. Ojcem jego był Hermes. Dawszy mu
błogosławieństwo na kradzieże, pozwolił mu, ile tylko zechce zaklinać
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się jego imieniem; łżyj i klnij się, nie bacząc. I połowicę wynalazł sobie
godną. Nazywano ją M estrą, a była córką Erysichtona tessalijskiego.
— Czy i on był złodziejem?
— Nie, ale strasznym żarłokiem. Dla jego pohulanek za ciasna
się stała świetlica dworcowa, postanowił wystawić sobie na ten cel
obszerny budynek, zaś aby tego dopiąć nie wpadł na lepszy pomysł,
jak na zwalenie topoli poświęconej Demetrze. Sama bogini w postaci
swojej kapłanki przyszła do niego, aby go upomnieć; zamachnął się
na nią toporem. Ha, jeśli tak, to dobrze, ty psie bezwstydny, budujże
sobie ten przybytek obżarstwa — doskonale będziesz sobie w nim
ucztował. I w istocie od tej pory zaczął Erysichton odczuwać niena
sycony głód. Im więcej jadł, tym miał puściejszy żołądek. Je od rana
do wieczora, śpi i jeszcze śni mu się jedzenie. Zjadł wszystkie swoje
stada, śpichrze i zapasy, sprzedał skarb, dom, ziemię, wszystko zmienił
na jedzenie — zawsze mu mało. Aż wreszcie została mu już tylko
córka, M estra...
— Czy i ją zjadł?
— Nie, lepiej jeszcze. Ta M estra otrzymała od Posejdona dar
odmieniania postaci, a za co otrzymała, domyślcie się sami. Otóż
sprzedaje on ją pewnego pięknego dnia jako niewolnicę — a ona mu
od razu zamienia się w konia, czy w krowę, czy tam w co jej się
podoba i wraca do ojca. W ten sposób ojciec znowu przez czas jakiś
miał pożywienie. Zwrócił jednak na nią uwagę nasz Autolikos, zaczął
ją śledzić, aż przekonał się, że ilekroć chciała odmienić postać,
chwytała się za pierścień. Kupił ją tedy u ojca i pierwsze, co zrobił,
zdjął jej ten pierścień tak, że została u niego.
— A co potem jadł jej ojciec?
— Samego siebie.
— W jaki sposób?
— Bardzo prosta rzecz. Odrąbuje nogę i zjada, potem tak samo
drugą, dalej rękę lewą, prawą i tak ciągle. Tak, że w końcu zjadł się
sam do szczętu, nie było nawet nic do pochowania.
— O, znowuż zapędził się w kłamstwie. Tylko co to wszystko ma
wspólnego z Odysem?
— Poczekaj, a dowiesz się. Tak więc córka jego ze swoim
cudownym pierścieniem została u Autolika, a ten poszedł w jej ślady.
348

UCZTA NA CHRYSE

Nie tylko samego siebie, ale i inne stworzenia nauczył się przemieniać,
żółtą krowę w białą, na przykład, a dzięki takim fortelom wzbogacił
się co się zowie. Pewnego dnia widzi — rzecz działa się w Arkadii —
że przybliża się do niego człowiek. Twarz jakaś znajoma.
„Czy to ty, Syzyfie?”
„Ja.”
„Przecież ty już jesteś umarły?”
„Byłem umarły, a teraz, jak widzisz, jestem żywy.”
„Co też ty mówisz!”
„Ano tak. Ja już dawno nakazałem żonie, aby po mojej śmierci,
nie odprawiała żadnych zadusznych obrzędów. Spełniła moją wolę.
Wobec czego idę do Hadesa i użalam się: «Pozwól — mówię mu —
powrócić na świat, nauczyć żonę obowiązków.» Pozwolił. No, a mnie,
rozumie się, niepilno, znowu powracać do podziem i.”
Przypadł ten Syzyf do gustu Autolikowi: „Słuchaj no — prawi —
zamieszkajmy razem.”
Zgodził się. Mieszkają razem, ale widzi Syzyf, że jego trzody
z każdym dniem topnieją.
„Cóż to — pyta A utolika — czy to nie ty uprowadzasz moje
krowy?”
Tamten klnie się na Hermesa, że nieprawda, „a nie wierzysz —
powiada — to sam patrz” .
Patrzy Syzyf — i istotnie, swoich nie widzi, ktoś je wszystkie
przemalował. Ale podejrzenie jego nie znikło: wszystkim pozostałym
krowom wyrżnął znak na spodniej stronie kopyta. Mija dzień — zno
wu jedna krowa przepadła. Ale Syzyf tym razem wyśledził sprawę
przez odbicie znaku na piasku, wypatrzył A utolika i przyzwał go do
siebie. Ten wpadł w takie uniesienie, że aż go uściskał.
„Co za szkoda, że nie mam drugiej córki, zaraz zostałbyś moim
zięciem. Ale niestety mam tylko jedną, a tę obiecałem wydać za
Laertesa z Itaki.”
„Obiecałeś? Czyś przysięgał?”
„Tak, przysięgałem.”
„Czy może na Hermesa?”
„Nie, na olimpijskiego Zeusa i H erę.”
„A to inna sprawa. Ale jak ty ją wyślesz do niego?”
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„Pod czyją bądź opieką.”
„Czy chciałbyś pod moją?”
„I owszem.”
Pojmujecie teraz, jaki to rozum ma Odys. Toteż bardzo on nie
lubi, kiedy go nazywać synem Syzyfa. Ale prawda jest prawdą. Po
Syzyfie, jako ojcu, po Autoliku, przez matkę, a oto jaki jest wasz
sławny Odyseusz.
Przeszli z kolei do pozostałych wodzów. O każdym Tersytes umiał
opowiedzieć jakąś ubliżającą historię. Wreszcie ktoś z obecnych
wymienił Palameda. Tersytes zamilkł.
— A widzicie — odezwał się triumfalnie jeden z szeregowców
wspomnianego bohatera — na niego nie może zupełnie nic wymyślić.
Jemu nic nie można przylepić.
— Tym gorzej dla niego, niedługo zostawią go żywym.
— Kłamiesz! — krzyknął szeregowiec, rzucając się na trefnisia.
— Cicho bądź ty, rozumiesz!
Zaczęto ich rozdzielać, zrobił się hałas.
— Ciszej! Ciszej! — wołało kilka głosów.
— Słyszeliście? — Co to za jęki w zaroślach? O, znowu... coraz
bliżej i bliżej.
*

*

*

Co do Filokteta, to ów dowcipniś nie mówił zupełnie nie
prawdy, bo w oko młodzieńca wpadła nie dziewczyna śmiertelna,
ale nimfa, sama C h r y s a, władczyni wyspy. Albo dokładniej — on
jej wpadł w oko i w tajemnicy przed innymi szepnęła mu, aby
przyszedł na schadzkę do jej niedostępnego gaju. Zapomniał Filoktet, że ta wyspa to już nieprzyjacielska ziemia; zagrała w nim
młoda krew: nie mówiąc nikomu ani słowa, wymknął się w stronę,
którą mu wskazała boginka. Ledwo wszedł w las, dobiegł go cichy,
daleki śpiew: to na pewno jego nimfa nuci i przywabia go pio
senką. Zaczął iść jeszcze śmielej. Pieśń stawała się coraz bliższa
i wyraźniejsza, ale i las gęstniał z każdą chwilą, tamując najzu
pełniej kroki: trzeba było przecinać się mieczem skroś splątanych
gałęzi, które owijały mu się dokoła ciała i nie pozwalały ruszać
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z miejsca. A poprzez śpiew nimfy przebijały się jakieś znajome,
łagodne, a jękliwe głosy, które ostrzegały go: nie chodź! nie chodź!
Ale nimfa kusi, a on jak zaklęty idzie dalej i dalej. Aż naraz srogi
gąszcz rzednie, rozściela się przed nim szeroka, zielona polana, cała
w nieopisanej piękności kwiecia. Pośrodku łąki wznosi się coś na
kształt łoża z darni, a na nim na poły siedzi, na poły leży kusicielka.
N a widok Filokteta rozśpiewała się jeszcze głośniej, jeszcze pieściwiej
i wyciągnęła ku niemu ramiona:
— Chodź do mnie, mój cudny, mój upragniony! Miłość czeka
na ciebie.
Zabiło wzruszeniem serce młodziana, szybkim zamachem noża
zrąbał ostatnią, wstrzymującą go gałąź — jej wężowe końce opadły
z jękiem — i rzucił się naprzód.
Czy to kwiaty tak pachną, czy ciało bogini? Jest oszołomiony, nic
nie widzi, nic nie słyszy, oprócz jej jednej. Już nachyla się nad nią —
już dwoje ram ion owija mu szyję — już słodkie jak miód usta zwierają
się z jego ustami...
Aż nagle — piekielny, nieopisany ból przeszył mu nogę, przeszył
ciało, przeszył całą jego istotę. Patrzy — wgryzła się w niego zębami
ogromna żmija, zielona, z czerwonym grzebieniem i źrenicami z pło
mieni. Zam achnął się na nią mieczem — chybił; zdołała znowu ukryć
się pod łożem z darni. Nimfa przepadła, kwiaty poznikały, została
zwykła łączka śród kolących zarośli. Jedna tylko rana nie znikła;
coraz mocniej, coraz boleśniej dolega.
Trzeba wracać; ale tak ciężko, tak niewypowiedzianie ciężko
stąpać zranioną nogą. Filoktet ścina mieczem młody jesionek i tak,
podpierając się nim jak kijem i utykając co krok, wlecze się ku
obozowi. Gdzie tylko stopę postawi, znaczy się ślad, na razie jaskrawo
czerwony, a potem coraz okropniej czarny. Z początku krew, a potem
już ropa wycieka mu z rany. Zaczyna się wydzielać woń zgnilizny
i zagłusza wieczorny, świeży oddech lasu; on sam prawie że mdleje,
gdy ją wdycha.
Ach, nareszcie skraj tego opętanego lasu. Skroś rzedniejących
drzew majaczy już polana, na której ucztują Achajowie. Jego jęki
przywabiają licznych towarzyszy. Co z tego, gdy mało kto odważa
się przedrzeć ku niemu przez otaczającą go sferę ohydnej woni —
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najodporniejsi nie mogą wytrzymać długo. Luzując się, pomagają mu
podejść, ale łoże ścielą tam, jak najdalej od swoich. Lekarze omywają,
przewiązują mu ranę, jednakowoż kiwają głowami wszyscy — nic
podobnego nie zdarzyło im się jeszcze widzieć w życiu.
Noc minęła niespokojnie, krzyki chorego mało komu pozwoliły
zamknąć oczy. Następnego dnia trzeba było podnieść kotwicę bez
złożenia zwykłej ofiary: krzyki mąciły pobożne skupienie, bez którego
nie masz modlitwy ani obcowania z bogami. Popłynęli. Dla współ
towarzyszy Filokteta żegluga owa była ciężkim doświadczeniem,
ohydna woń rozniosła się po całym okręcie, najtęższy wiatr morski
nie mógł jej rozegnać. Zawinęli do wybrzeża łemnijskiego, ale nie tam,
gdzie swego czasu panowała Hypsipyle, a dziś władał jej syn, Jazonida
Euneos, lecz podpłynęli do bezludnej, dzikiej okolicy ostrowia. Obaj
Atrydzi i Odyseusz odbyli naradę: jak uciec najdalej od towarzysza,
z którym przebywanie stało się niepodobieństwem dla bogów i dla
ludzi?...
Kiedy Filoktet po późnym i ciężkim śnie obudził się o świcie
następnego dnia, całe pomorze było puste; obok siebie zobaczył swój
łuk, przedzgonny dar Heraklesa, nieco odzieży i stos zapasów żywno
ści. A na wschodzie widnokręgu, w czerwieniach rannej zorzy znikały
żagle ostatnich achajskich okrętów.

54
P R O T E S IL A O S

P o Lemnos — Tenedos, a tam już brzeg trojański, dolina Skam andra
pomiędzy przylądkiem Sigejskim, Retejskim, a widniejącym z dala
pagórkiem Pergamu. Telefos spełnił swoje zadanie, puszczają go
z powrotem na jego własnym okręcie. Jako zięć królewski, nie chce,
aby go Trojanie dostrzegli. A Trojanie nie każą na siebie czekać.
Z królewiczem Hektorem na czele, obsadzili wybrzeże, aby rzucić się
na wrogów od razu, gdy będą lądowali. Achajowie jeszcze nie mają
zamiaru schodzić na ziemię. W ojna jeszcze nie wypowiedziana, trzeba
spróbować uniknąć jej nawiązując rokow ania o pokój. Achajowie
pragną wyprawić posłów do Priam a i Trojan; H ektor zgadza się na
to. Posłować podejmują się dwaj mężowie: poszkodowany Menelaos,
tudzież najświetniejszy mówca między Achajami, Odyseusz. N a rozkaz
H ektora otaczają ich synowie A ntenora, możnowładcy trojańskiego,
i prowadzą do domu swego ojca. A ntenor najpierw, wedle obyczaju,
ugaszcza ich za swoim stołem, a następnie przedstawia radzie trojań
skiej. Żądania Achaj ów są nader umiarkowane, ale jedno główne
i natychmiastowe: wydanie Heleny. Zdania rady rozdwajają się, nie
ma innego wyjścia, jak przekazać tę sprawę zgromadzeniu ludowemu
Trojan.
Lud zaczyna się zbierać. N a podwyższeniu, obok A ntenora
zasiedli wysłannicy achajscy. Przygląda im się ludek trojański, porów 
nywa między sobą, szepce uwagi. Wywołali dobre wrażenie. Zebranie
rozpoczyna się. Herold daje głos Menelajowi. Podnosi się z ławy
Menelaos, spogląda po zgromadzonych, jego oczy patrzą otwarcie,
prosto... M owa jego silna jest a zwięzła wielce. Dwie są drogi: droga
23 — Starożytność bajeczna
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prawdy i droga krzywdy; prawda wymaga zwrócenia bezprawnie
porwanej, czyżby Trojanie wybrali drogę krzywdy? — Po Menelaju
wstaje Odyseusz; herold wręcza mu berło. Stoi Odyseusz i zaczyna
cichutko, wbiwszy wzrok w ziemię i ściskając w prawej dłoni nieru
chome berło. Oho, myślą sobie Trojanie, temu to się nie uda na pewno:
stropił się, biedaczysko, widać, że pierwszy raz ma przemawiać na
zgromadzeniu. Przecież Odyseusz powoli ożywia się, podnosi głos,
mówi o tym samym, co i Menelaos, ale jak! Co chwila to porównanie,
to przykład, to pouczenie, czy zaklinanie, a głos jak łoskot gromu,
a słowa jak śnieżna nawałnica w zimowy dzień. Nie, podobnego
mówcy Trojanie jeszcze nie słyszeli; są wzruszeni, przejęci i gdyby
nakazano głosować teraz z miejsca, żądanie Achaj ów byłoby spełnio
ne, wojny dałoby się uniknąć. — Dzieje się jednak inaczej: trzeba
wysłuchać i oskarżonego, krzywdziciela — królewicza Parysa.
Wchodzi na podniesienie, witany przez tłum szemraniem. Nieświetny z niego mówca, ale rumieniec zawstydzenia krasi mu poli
czki — śliczny jest teraz jak zawsze. Krzywda, porwanie, wydanie
z powrotem — myślałby kto, że to mowa o jakim martwym, nieczułym
przedmiocie, a nie o żywym człowieku. Helena dobrowolnie podążyła
za nim, dlatego, że go pokochała. Czy będziemy się wdzierali w święte
prawa miłości? I jakież życie czeka ją w domu porzuconego męża,
pośród obywateli porzuconego kraju, ją, która zhańbiła się ucieczką?
Dla kogo pow rót taki będzie szczęściem, dla niej czy dla męża? Czy
nie będzie to wydaniem jej na śmierć zamiast na życie? Głos królewicza
załamuje się, łzy nie pozwalają mu mówić dalej. Słowa jego zrobiły
wrażenie; wielu obecnych, zwłaszcza młodzież, stanowczo jest zdoby
ta. Jakiś szaleniec posuwa się nawet tak daleko, że wskakuje na
podwyższenie i żąda śmierci dla Achaj ów — to nie posłowie, to
wdziercy! Gorliwca, rozumie się, w tej chwili ściągają z powrotem,
jednakże przy głosowaniu większość opowiada się za Parysem. Pro
pozycja Achajów w ten sposób pozostaje odrzucona; pod eskortą tych
samych Antenorydów wracają na swój okręt.
Trzeba wysadzać wojsko na ląd. Sprawa to niełatwa — brzeg
obsadzony jest przez Trojan. A tu jeszcze proroctwo jest nie pocie
szające wcale: że czyja noga pierwsza dotknie wrażej ziemi, ten padnie,
jako pierwsza ofiara wojny. Tchórze mieszają się — odważni nie myślą
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0 tym, a śród nich odważnych jest większość. Zeskakują z okrętów:
Achilles, Diomedes, inni za nimi, po pas w wodę i brną ku brzegowi.
W ręku trzymają dzidy i potrząsają nimi buńczucznie. Najbliżej brzegu
stanął okręt P r o t e s i 1a o s a, on też pierwszy dosięga ziemi i trium 
falnym krzykiem oznajmia o swoim zwycięstwie. N a pewno okrążyliby
go Trojanie, na szczęście tuż za nim dobiega Achilles ze swoją ogrom ną
dzidą, peliońskim jesionem. Trojanie uchylają się nieco wstecz, ale
oto dwaj ich wojownicy przeciskają się do pierwszych rzędów, dwaj
synowie bogów: Eneasz, syn Afrodyty i Kyknos, syn Posejdona.
Eneasz wysuwa się przeciw Protesilaosowi, Kyknos idzie na spotkanie
Achillesa, inni mimo woli drętwieją, utkwiwszy wzrok w zapasy
wodzów.
Dzielnie odpiera napaść Protesilaos, ale nie sposób mu mierzyć
się z synem bogini. Po kilku nieudanych odparow aniach pada z ręki
Eneasza. Pierwsza ofiara na ołtarzu wojny złożona. Eneasz, pomny
praw zwycięzcy, już schyla się, by zerwać z niego zbroicę, kiedy
Achilles, widząc, że zbeszcześcić mają towarzysza, potężnym ciosem
obala K yknosa i rzuca się ku Eneaszowi. W tej samej chwili dobiegają
inni: zwłoki Protesilaosa ocalone, a brzeg dostaje się ostatecznie w ręce
Achaj ów.
Za pom ocą balików wyciągają oni teraz swoje okręty na ląd
1 ustawiają je w długi szereg; z zapadnięciem wieczoru uroczyście palą
zwłoki Protesilaosa, aby wdowie odesłać urnę z popiołami...
W dową tą była L a o d a m i a, m łodziutka córka A kasta z Jolku,
syna Peliasa. Jako taka była bratanicą znajomej naszej Alkesty,
a przypominała ją obyczajami i charakterem . Podobnie jak ona,
głęboko, do samozaparcia kochała swojego męża. Niedługo dane jej
było cieszyć się nim; zaraz nazajutrz po weselu musiał wyruszyć do
Aulidy. Od tego dnia jedyna jej tylko została pociecha: woskowy
posąg, przedstawiający Protesilaosa, dzieło najlepszego w Helladzie
artysty, ucznia Dedala. Podobieństwo było uderzające: gdyby nie
bezwład, można by mniemać, że to żywy Protesilaos.
Któregoś dnia zjawia się wysłannik od wojska: „Padł twój
Protesilaos, przynosimy ci jego prochy.” Pogrzeb, stypa, współubolewanie krewniaków, pocieszenia Akasta. M łoda kobieta jest zupełnie
zmartwiała: patrzy nie widząc, słucha nie słysząc, jak senna, wyko23'

355

WOJNA TROJAŃSKA

nywa, czego od niej żądają. A potem cały świat zwęża się dla niej do
ciasnej pustelni, do niedostępnej komnaty, gdzie odświętnie przy
strojony króluje posąg Protesilaosa. Mijają miesiące, kończy się czas
żałoby. W olno już młodej wdowie myśleć o nowym weselu; a jeżeli
nie jej, to jej ojcu. Znalazł się już narzeczony, naznaczono dzień
uroczystych zaślubin. Lecz Laodam ia tylko głową kiwa, a tajemniczy
uśmiech błąka się po jej wargach. Nowy mąż? Dla niej? I po co?
Tessalijska ojczyzna Laodamii to ojczyzna czarodziejów: siłę
rzeczy oni wiedzą i wiele nauczyć mogą. Nieprzemożone więzy łączą
wyobrażenie z rzeczą wyobrażaną. Nie wszyscy wiedzą o tym, nie
wszyscy umieją to wyzyskać. Ale kto potrafi, ten może przez wyob
rażenie działać na przedmiot wyobrażony, gdzie bądź się on znajduje,
na lądzie czy morzu, na ziemi czy pod ziemią...
N a ziemi czy pod ziemią... Laodam ia w szczęściu nie wiedziała
0 niczym, ale cierpienie nauczyło ją niemało i dziś rozumie niejedno...
Ojciec jest niezadowolony z jej odmowy. Niech sobie będzie!...
Trudno! Ona odchodzi do swego pałacu, do niedostępnej świetlicy,
gdzie w rozjaśnionym świecznikami rogu stoi cały w zieleni posąg
Protesilaosa. N a skroniach ma bluszczowy wianek, nebryda zwiesza
mu się z ramienia; to Protesilaos, a zarazem Dionizos. I Laodamia
przywdziewa symbole służby Dionizosa: bluszczowy wianek i nebrydę,
1 w jedną rękę bierze tyrs, w drugą tympan; oto jest bachantką,
służebnicą Dioniza. Cóż, że uderzy po dom u jej pieśń, szumy jej pląsów
i echo tympana: to właśnie dobrze, nikt nie poważy się wtargnąć do
niej, bachantki, która odprawia swoje obrzędy. I zaczyna taniec przed
posągiem — zapamiętały, opętany taniec. Tym pan huczy, bije pieśń
„Evoe, evoe! Zjaw się, Dionizosie! Zjaw się... Protesilaosie!”
Długi, oszałamiający tan. Świadomość jej zatraca się w tej
wichurze, tympan wysuwa się z ręki. Pada — ciemność powleka jej
wzrok. Ale tylko na chwilę. Podnosi znowu spojrzenie. Co to? Obok
jej Protesilaosa stoi drugi, taki sam. Czy to jej się w oczach dwoi?
O nie! Taki sam jest, a jednak niezupełnie. Tamten się nie rusza, ten
podchodzi do niej, usta jego rozchylają się:
— Ciesz się, ty wierna moja! Miłość przemogła śmierć, pieśń
kochania rozwarła bramy Hadesu. Jestem twój i tyś moja — na tę
noc...
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O poranku stary niewolnik zbliża się do pałacu Laodamii: młoda
pani powinna wyjść na jego spotkanie i przyjąć od niego kobiałkę
owoców; tak w dom u zarządzono. Ale jej nie widać, a w dom u cisza.
Co by to mogło znaczyć? Starość ma swoje przywileje; zagląda nasz
sługa przez szparkę i — odskakuje w przerażeniu. To to tak, to to
jest owa osławiona wierność? To tak wygląda owo niepocieszone
wdowieństwo! O kobiety, kobiety! — Idzie do króla Akasta:
— Biegnij, panie mój, spiesz się, popatrz na własną hańbę! Córka
twoja jest w swojej izbie, a z nią — wstyd człowiekowi powiedzieć...
A kastos w uniesieniu dobywa miecza i rzuca się ku drzwiom. To
na to były jej potrzebne owe obłudne Dionizje! To dlatego wymawiała
się od nowych, a uczciwych ślubów! Już, już ma wpaść do niedostępnej
komnaty, kiedy nagle same drzwi się otwierają i staje w nich...
Kochanek? Sprawca hańby? Nie: to jej prawy mąż, jego zięć, Protesilaos. Gniew przechodzi w strach, strach w oburzenie. Skąd się bierzesz
tutaj? Dlaczego z piekieł wyciągasz nienasytną rękę po tę, której
miejsce jeszcze długo być winno pod promieniami słońca? W idmo
przechodzi mimo, z łagodnym uśmiechem na ustach, w cieniu ukazuje
się Hermes, który tu przyszedł za nim.
Ale gdzie jest córka? Gdzie Laodamia? Siedzi u stóp posągu
Protesilaosa, wyraz błogości rozlany jest na jej obliczu. U stóp
posągu — aha, teraz rozumie. Czary to wszystko zdziałały, niecne,
przeklęte czary. Ten posąg był nie tylko pociechą jej wdowieństwa,
to było razem ogniwo łańcucha, który skuwał ją z światem królestwa
podziemi. On, ojciec, strzaska to ogniwo, zdobędzie z powrotem córkę
swoją dla podsłonecznego świata, który ma niezaprzeczone prawo do
jej młodego życia.
Z jego rozkazu ludzie ustawiają stos na dziedzińcu. On sam
wchodzi do kom naty po posąg. Laodam ia wybucha rozpaczą: jakże
ma go oddać? Ten posąg jest jedyną rękojmią dalszych, błogich
spotkań. Trudno — w podobnych wypadkach wolno uciec się nawet
do przemocy. Kiedyś ona sama błogosławić go będzie, tego ojca,
który teraz przyszedł, jak wróg, wydrzeć jej jedyne szczęście. Już posąg
chwieje się w ram ionach służby, już pada w uścisk płomieni; już owija
go czerwony wieniec. O, jak musi mu być strasznie, jak zniekształciło
się jego piękne, szlachetne oblicze! Co to znaczy? On wzdycha,
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przyzywa ją... Idę! Idę! Ty mój, twoja jestem — jeżeli nie wolno na
tym, to na tamtym świecie! I znowu jej ram iona owinęły ukochany
kształt; tak jak szkarłatne węże wszechpotężnych płomieni owinęły
jej smukłą kibić.
Laodam ia nie umarła. Czar wieczystej młodości wyniosła z og
nistej kąpieli; jako nieśmiertelna baśń przeżyła zgubę swojego narodu.
Żyje i między nami, nosząc inne imiona: Lenory, Ludmiły... albo też
bez imienia, jak na przykład bohaterka „Ucieczki” Mickiewicza.
Zawsze to ta sama Laodam ia, ta sama baśń o oblubieńcu, który
powraca z mogiły do kochającej dziewczyny, baśń o miłości, która
zwycięsko przełamała śmierć.

55
U A P O L L IN A T Y M B R E JS K IE G O

W ojna rozgorzała na dobre. Zamknięci w wieńcu grodzkich murów,
Trojanie byli niedosięgalni; Grecy nie umieli jeszcze wtedy prowadzić
wojny oblężniczej. Jedynym środkiem było ogłodzenie, ale na to nie
zanosiło się jeszcze: w oczekiwaniu nieprzyjaciela Trojanie nagrom a
dzili olbrzymie zapasy, a już zużyte — zastępowali dzięki udanym
wycieczkom. Prawda, że i Achajowie byli niedosięgalni pod osłoną
swoich okrętów: wyciągnięte na brzeg, stanowiły też jak gdyby mur,
z którego snadnie można było razić wroga, gdyby się tylko odważył
podejść bliżej. Wynikały wprawdzie raz po raz poważne trudności
z żywnością; trzeba było urządzać napady na okoliczne wioski i miasta.
Złupione zapasy wzbogacały składy wojskowe, a resztę było można
zbywać na Lemnos albo sprzedawać przejezdnym kupcom, w zamian
za ich towary.
Łatwo zrozumieć, że w obozie achajskim imię Heleny było
niesłychanie głośne: przecież to o nią prowadzono tę wojnę. Z drugiej
strony Trojanie o nikim tak często nie mówili, jak o zwycięzcy
olbrzyma Kykna: miano go niemal za stałego przywódcę napadów
na sąsiednie miasta. Czyż więc dziwne, że tych dwoje bohaterów
obustronnych gadek zapragnęło zobaczyć się wzajemnie? Achilles
zwierzył się z tego życzenia swojej matce, Tetydzie, która chętnie
wieczorami wypływała ku niemu z podwodnego swego pałacu. Helena
zdradziła tę chęć Afrodycie, często nawiedzającej ją w kom natach
Parysa. Boginie postanowiły uczynić zadość ich pragnieniom; wie
działy, że Achilles i Helena byli przeznaczeni dla siebie poza szrankami
życia ziemskiego.
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Stała poza obrębem murów trojańskich stara świątynia Apollina — nazywano ją „t y m b r e j s k ą” od imienia miasta Tymbre,
którego była sąsiadką. Przy świątyni znajdował się gaj, a w nim
krynica. Tutaj, przed wojną, często schodzili się Trojanie, a zwłasz
cza Trojanki, dla odprawiania obrzędów religijnych; miewało to
miejsce jednak i teraz jeszcze swoich gorliwych czcicieli w chwilach
wolnych od walk. Afrodyta namówiła Helenę, aby udała się tam
w towarzystwie jednej tylko służebnicy, przywiezionej ze Sparty;
tegoż samego wieczora Tetyda przywiodła do świątyni Achilla.
Podali jedno drugiemu rękę i długo patrzyli sobie w oczy, ale serce
nie drgnęło w żadnym z nich. Oboje czuli wyraźnie, że stoją wobec
skończonej doskonałości, wobec piękna bez skazy, ale widać serce
ziemskie właśnie szuka skaz, aby mogła w nim zakwitnąć ziemska
miłość. I rozeszli się ze sobą w zachwycie wzajemnym, ale bez
tęsknoty.
W krótce potem w obozie achaj skim zaczęto rozprawiać o pewnej
zasadzce w celu pochwycenia jednego z królewiczów trojańskich z jego
oddziału. Mistrzem od urządzania podobnych zasadzek był Odyseusz;
w Achillu, przeciwnie, budziły one odrazę, był zawsze za otwartą
walką, w której zwycięstwo odnosi odwaga, nie zaś przebiegłość.
Słowa jego uraziły Odysa. Przebiegłość, podstęp — mówił wzgard
liwie — wydaje się, że to niby nic; jednak skoro Achilles myśli, że
przy urządzaniu zasadzki można obejść się bez odwagi, grubo się
myli. Przecież tam jeden człowiek albo najwyżej kilku ludzi, stawia
czoło całej gromadzie i jeżeli rzecz się wykryje, grozi im śmierć
niechybna. Wszyscy przyznali mu słuszność i Achilles zrozumiał, że
zgodnie z tym, co mówili, poczytywano by mu za tchórzostwo, gdyby
uchylił się od przygotowywanego przedsięwzięcia.
— Postanowiłem iść z wami — odezwał się — gdzie urządzacie
zasadzkę?
— W gaju Apollina Tymbrejskiego; przeprowadzi cię tam jeden
ze zbiegów.
— Nie trzeba, sam pójdę.
— Jak to? Czyżbyś znał ten gaj?
— Owszem, znam.
Odyseusz popatrzył na niego ze zdziwieniem i pokiwał głową.
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Z zapadnięciem m roku Achilles wziął dzidę i tarczę i powęd
rował znajomą ścieżką wzdłuż koryta Skamandra: było już ciemno,
kiedy doszedł do gaju i zaczaił się w jego zaroślach. Po chwili od
strony miasta, ukazał się zbrojny orszak; poprzedza go dwoje ludzi
na wozie, wszystko to majaczy w widmowym półświetle młodego
miesiąca. Podjeżdżają do skraju lasku. Achilles czeka z nastaw io
nym oszczepem, a z pamięci nie może odegnać niedawnego spotka
nia: wspaniałej kobiety, która przyszła tutaj tą samą drogą... Co to
jest? Czyżby ucieleśnione wspomnienie? Znowu widzi przed sobą
kobietę, tę samą, co wtedy, dorodną i cudną, tylko z dzbankiem na
głowie. Znikła. A teraz zbliża się tych dwoje, którzy przyjechali na
wozie, w mrocznym gaju twarze ich są niewidoczne, ale to na
pewno oni. Jednym z nich jest królewicz, trudno tylko poznać
który. Nie, teraz widać, zamigotało złoto. Czas przystąpić do
dzieła!
Potężny, przenikliwy głos rozdarł nocne powietrze, jak gdyby
rzucony z mnóstwa piersi ludzkich — w tej samej chwili jesion
pelioński, ciśnięty m ocarną dłonią, wbił się w pierś królewicza. D rgnął
cały oddział, zaczął gnać ku miastu. Teraz sprawa jest jasna: Achilles
zrywa się ich śladem, porazi ich wszystkich, jednego za drugim, potem
wróci tu raz jeszcze, złoży zwłoki królewicza na wozie i popędzi ku
swoim.
Niespodziewanie dobiega go żałośliwy głos kobiety. Gdzież jest
ta płacząca? Podchodzi bliżej: nad zwłokami klęczy i łka, i zawodzi
dzieweczka: ,,Troilu! Bracie mój, Troilu!” Achilles zbliża się bardziej
jeszcze. Gdzież się podział królewicz? N a ziemi leży milutki złotowłosy
chłopczyk. Czyżby on zabił dziecko? A kim jest ta dziewica? Jakaż
jest cudna w swojej boleści! Przecie nie tak dawno stała tutaj Helena,
niedościgniona w majestacie swojej piękności. Jednak ku tamtej nie
ciągnęło go nic, teraz czuje się wzruszony, wszystko by uczynił, byle
osuszyć te łzy.
— Kto jesteś, dzieweczko? Widzisz przed sobą Achilla, ale nie
lękaj się, powiedz tylko, kim jesteś?
— Jestem Poliksena, córka Priama, kapłanka tej świątyni. We
zwałam brata dla odprawienia wspólnego nabożeństwa do Apollina.
Jeżeli ty jesteś zabójcą tego dziecka, to świat nie widział jeszcze bardziej
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żałosnego zwycięstwa. Ale jestem w twojej mocy, rozkazuj, co mam
czynić.
— Nie ty jesteś w mojej władzy, ale ja jestem w twojej. Brata
twojego zabiłem nie naumyślnie, nie wiedziałem, że to dziecko. Gotów
jestem za wszelką cenę odkupić mój mimowolny grzech. To ty mi
rozkazuj, co mam czynić?
— Czy wpuścisz mnie z powrotem do Troi?
— Rozumie się.
— Z ciałem brata?
— Tak jest.
— Ale jak ja sobie z nim poradzę?
— Zabierzesz wóz i konie.
— Nie mogę uścisnąć twojej ręki, splamionej krwią mego brata.
Aleś jest szlachetny i czuję wdzięczność dla ciebie.
Od tego dnia Apollo znienawidził człowieka,
k t ó r y u ś m i e r c i ł mu k a p ł a n a w jego ś w i ą t y n n y m
gaju.
Samotnie powlókł się Achilles pow rotną drogą ku obozowi. Dwa
obrazy na przemiany stawały mu przed okiem duszy: zabity chłopczyk
i urocza królewna. O, jakżeby kochał tę dziewicę, jakżeby ona jego
kochała, gdyby ich nie dzieliła krew!
N a radzie królewskiej powitano go bardzo ozięble; chmurniejszy
nad innych był Odyseusz.
— I cóż królewicz? — zapytał.
— Zabity.
— Niepotrzebnie. Dziecko można było wziąć żywcem, okup
byłby dał większą korzyść. Ale gdzie podziałeś jego ciało i konie?
Pokrótce, niechętnie, Achilles opowiedział całe zdarzenie. W m ia
rę jego słów Odyseusz wpadał w coraz silniejszy gniew.
— Jeżeli to nawet nie jest zdrada — wycedził przez zęby — to
coś bardzo jej bliskiego.
Achilles porwał się na równe nogi, ale uprzedził go Palamedes.
— Achilles i zdrada wykluczają się wzajemnie — krzyknął
z przekonaniem — a za jego niepowodzenie ty odpowiadasz, Odyseuszu. Dlaczegoś go nie uprzedził, że będzie miał do czynienia
z małym chłopcem?
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— A czy poszedłby wtedy? — odbił półgłosem, przeszywając
Palameda spojrzeniem żrącej i nieubłaganej nienawiści.
Wiemy już, że w Palamedzie widział on swego najzaciętszego
wroga, burzyciela całego szczęścia swego życia, jako męża, ojca
i króla. „Powrócisz za lat dwadzieścia, sam jeden, na cudzym
okręcie” — pam iętał te złowrogie słowa. Toteż w zamian za ofiarę
pożądał zwycięstwa i sławy, zwycięstwa za wszelką cenę, chociażby
za cenę unicestwienia tych, którzy mu stawali na drodze. I postanowił
nie zwlekać już dłużej z zemstą, jaką w duszy swojej zaprzysiągł
Palamedowi.
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IVLusimy teraz dowiedzieć się o najczarniejszym czynie w całym życiu
Odysa. Nie ma dla niego uniewinnienia; ale i wybaczyć mu będziemy
mogli nie teraz od razu, ale kiedyś dopiero, po długich latach cierpień,
jakie mu były pisane.
Poza wielką radą wojenną, w której uczestniczyli wszyscy wo
dzowie, w namiocie Agamemnona zbierała się niekiedy i rada ściś
lejsza, złożona obowiązkowo z obu Atrydów i Odysa; czasami
dobierano do niej jeszcze i innych członków, najczęściej sędziwego
Nestora.
Pewnego dnia, na tę właśnie radę ściślejszą, zjawił się Odyseusz.
Wyglądał na silnie wzburzonego. Podał Agamemnonowi list, przejęty,
jak oznajmił, przez jego szpiega. List ten brzmiał:
„Pozdrowienie Palamedowi od króla Priama! Dufam, że znajduje
się już w twoim ręku owo złoto — w tym miejscu była wymieniona
waga — któregoś zażądał w zamian za wydanie w nasze ręce obozu
Achajów i umożliwienie nam spalenia przystani ich okrętów. Wymień
posłannikowi porę, którą uważasz za najdogodniejszą dla tej sprawy.
Bywaj zdrów!”
— To potworny dokum ent — odezwał się Nestor, przerywając
ciężkie milczenie, jakie zapadło po odczytaniu listu przez Agamemno
na — ale właśnie przeto sprawa wymaga od nas podwojonej ostroż
ności. Wszelki rozłam między nami jest na rękę Trojanom , toteż skorzy
są, by walczyć potwarzą z naszym wojownikiem, którego ich dzidy
nie dosięgną. Nie wątpię ani na chwilę, mężny Odyseju, że twój szpieg
istotnie przejął to pismo, ale cóż powiemy, jeżeli Priam, czy inny jaki
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Trojanin napisał je umyślnie, by zgotować zgubę naszemu towarzy
szowi?
— I mnie przychodziła podobna myśl — z zimną krwią zaczął
Odyseusz — toteż sądzę, że zanim co bądź przedsięweźmiemy, musimy
się upewnić, czy to, co tu napisano, jest praw dą czy kłamstwem. Ale
w jaki sposób przekonać się o tym?
— Najpewniejszy sposób w podobnych wypadkach — odpowie
dział N estor — to przetrząsnąć nam iot osoby podejrzanej.
— To jest zupełnie nie do pomyślenia! — zawołał z oburzeniem
Menelaos. — K to by miał odwagę zjawić się u towarzysza, u wodza,
u Palameda i powiedzieć mu: podejrzewamy cię o zdradę, daj nam
przeszukać swój namiot?
— Jestem całkowicie tego samego zdania — zauważył Ody
seusz. — Przeszukania, o ile uznamy je za konieczne, można będzie
dokonać tylko pod nieobecność Palameda. Z chwilą, gdy, jak sądzę,
nic nie znajdziemy, cała sprawa zostanie między nami.
Tak też postanowili. Następnego dnia Agamem non rozkazał
wojsku opuścić obóz i zająć nowe stanowisko na brzegu Skam andra.
Gdy wszyscy już zgromadzili się na nowym posterunku, tych czterech,
dobrawszy sobie jeszcze innych członków rady wojennej, wróciło
niepostrzeżenie do opuszczonego obozu i weszło do nam iotu Palam e
da. Przewertowali go wszerz i wzdłuż, a gdy nic nie znaleźli, dobrali
się do skromnego posłania, które służyło wodzowi za łoże. Tu zwróciło
ich uwagę miejsce, które widocznie świeżo dopiero było rozkopane.
Zaczęli kopać — i na nieznacznej głębokości natrafili na dzbanek ze
złotem, wagi dokładnie oznaczonej w liście.
N ikomu, naturalnie, nie mogłoby nigdy przyjść do głowy, że
dzbanek ten ledwo co zakopał tam Odyseusz, korzystając z nieobec
ności Palameda.
Nestor zwiesił smutnie głowę, wszyscy stali jak rażeni gromem.
Niezwykła prawość, z jakiej słynął ich towarzysz, okazała się teraz
zwykłą obłudą: starał się, widać, zaskarbić sobie dobre imię, aby
tym drożej sprzedać swoją zdradę! Lecz sądzić i ukarać zdrajcę
mogło tylko całe wojsko; obowiązek wodzów ograniczał się jedynie
do tego, aby przestępcę, dla uniemożliwienia mu ucieczki, zakuć
w kajdany.
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Palamedes od razu, ledwo się dowiedział strasznej prawdy,
poczuł, że jest stracony. Miał przy sobie w obozie młodszego brata,
imieniem Ojaks. Do niego zwrócił się z następującymi słowy:
— Uciekaj, bracie mój, twoje życie jest tu także w niebezpieczeń
stwie. Wszystko to są tylko wymysły Odysa, zemsta za to, że wykryłem
jego udane obłąkanie. On zakopał złoto i list sam podrobił. Biegnij
do naszego wspólnego ojca Naupliosa, na Eubeję, opowiedz mu, jak
naprawdę było. A spiesz się, spiesz! Mnie, wszystko jedno, i tak już
nie ocalisz, a tylko zgubisz sam siebie.
Ojaks spełnił wolę brata. Ale jak miał jechać na Eubeję? Prze
cie nie ma mowy, aby mu dano okręt. A zanim obiegnie morze
dokoła, upłynie moc czasu. Zaczął od tego, że napisał kilka listów
jednobrzmiącej treści o losie swojego brata i włożył do glinianych
butelek; butelki te zatknął drewnianymi korkam i i rzucił w morze.
A nuż chociaż jedną z nich Nereidy zaniosą ku brzegowi helleń
skiemu, kto wie? Może ktoś ją znajdzie i odda staruszkowi Naupliosowi? A później sam skoczył do Hellespontu, przepłynął na
drugi brzeg, dalej zaś ruszył już piechotą z Tracji do Macedonii,
stam tąd przez Termopile do Fokidy, z Fokidy do Beocji, aż wresz
cie na Eubeję.
Tymczasem Agamemnon zwołał sąd nad Palamedem. Jako
pierwszy oskarżyciel wystąpił Odyseusz; mówił bardzo skromnie
i rzeczowo, opowiedział o tym, jak przejął list, jak go przeczytał —
i tyle. Ze wszystkiego, co miało miejsce później, zdał sprawę jeden
z uczestników rady królewskiej, którzy brali udział w przetrząsaniu
namiotu. Żołnierze, słuchający słów Odysa z osłupieniem, po części
nawet z niedowierzaniem, teraz wpadli we wściekłość; zaczęły się
sypać pogróżki i obelgi, a kiedy na podwyższeniu stanął sam oskar
żony, wodzowie z ledwością przeprowadzili, że pozwolono mu się
obronić. Ale co mógł mówić Palamedes? Był niewinny i tyle; czy
jednak gołosłowne wyparcie się winy mogło walczyć o lepsze z druz
gocącymi dowodami, jakim i były list i wynik poszukiwań w nam io
cie? Jego rzetelne słowa trafiły do przekonania jednem u tylko słu
chaczowi. Prawda, że tym jednym był Achilles, ale Achilles nie był
mężem rady, nie umiał wygłaszać świetnych mów. W ysłuchano go
i koniec.
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Kiedy umilkł, przystąpiono do głosowania. Przytłaczającą więk
szością głosów Palamedes zasądzony był jako winny.
Zdrajcę czekała kara śmierci i to przez ukamieniowanie. Do tego
rodzaju kaźni uciekano się głównie ze względu na to, aby przelana
krew obywatela nie obciążała jednego człowieka: wobec tego, że
w wymiarze sprawiedliwości brali udział wszyscy, trudno było określić,
czyj kamień był przyczyną śmierci karanego. W yprow adzono Palameda daleko poza obóz i tam poddano tej haniebnej karze. Nie potrzeba
nawet było sprawiać mu pogrzebu — mogiłą stał się stos kamieni,
który wyrósł nad jego martwym ciałem. Straszna to mogiła przekleń
stwa — przerażony wędrowiec obchodzi ją z daleka, jako siedzibę
złego ducha.
Nereidy spełniły posłusznie zlecenie Ojaksa: jeszcze na długo
przed jego przybyciem, N auplios otrzymał wieść o losie syna. Bez
zwłocznie siadł na okręt i popłynął do obozu Achajów. Nie po
zwolono mu wysiąść na brzeg, jako ojcu zdrajcy, ale miał prawo
z okrętu powiedzieć, o co mu idzie. Dużo ludzi zebrało się nad
wodą, aby go posłuchać, a był między nimi pierwszy Agamemnon.
Starzec mówił z uniesieniem, pragnął przywrócić dobre imię swemu
synowi — więcej nic nie mógł uczynić, jego Palam eda nie było
już pośród żyjących. Form alnie żądał dla siebie okupu za krew,
to jest wypłacenia mu pewnej grzywny za śmierć syna, ale czynił
to jedynie dlatego, że taka wypłata byłaby uroczystym uznaniem
niewinności, ponieważ okup wypłacano za zabitego, lecz nie za
skazanego na śmierć... Przywodził na pamięć Achajom zasługi ich
ofiary, Agamemnonowi przypomniał przywiązanie tego najlepszego
przyjaciela, tego, co pierwszy przyszedł mu z pom ocą, kiedy trzeba
było zbierać towarzyszy wyprawy. Agamemnon siedział ze smutnie
zwieszoną głową, jego przeświadczenie zachwiało się: cóż, jeżeli
naprawdę poświęcił w ofierze Odysowi swojego najlepszego przy
jaciela?
Ale Nauplios nie przekonał Achajów, nie potrafił wykazać
niesłuszności oskarżenia — toteż okupu mu odmówiono. Wtedy
przestał panować nad sobą. Z ust jego posypały się przekleństwa na
Odysa, na Atrydów, na wodzów, na wszystkich Achajów, którzy
przelali niewinną krew jego syna. Straszliwy był widok tego starca,
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jak stał na rufie swojego okrętu z błędnymi oczyma, z rozwianym na
wietrze białym włosem i białą brodą, z wyciągniętą i drżącą prawicą,
która m iotała przekleństwa. N ikt nie śmiał przerwać potoku jego
gniewnych słów — i przygniatające milczenie trwało dalej, kiedy,
zamilkłszy, rozkazał towarzyszom rozwinąć żagiel i odpłynąć od
krzywdzicieli.
Od czasu tych bolesnych dni osiadł jak duch pomsty na swoich
eubejskich skałach, wyglądając godziny, kiedy Erynie oddadzą w jego
ręce powracające do ojczyzny achajskie zastępy.
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]V tin ęło z górą dziewięć lat. Wypełniło je, rozumie się, nie tych kilka
opowiedzianych w poprzednich rozdziałach wydarzeń, ale przewlekła,
szara wojna oblężnicza, urozm aicona niekiedy napadam i na podw ład
ne Priamowi albo sprzymierzone z nim miasta. Przez ten długi czas,
dokoła okrętowej przystani Achajów wyrosła cała osada. Miejsce
dawniejszych nam iotów królewskich zajęły domki, a ściślej — ciosanki
drewniane, każda dwu-trzyizbowa, ze schowankiem na zapasy i łupy.
Żołnierze gnieździli się po szałasach między okrętami, a nawet i na
gołej ziemi pod osłoną szerokich burt.
Szczególnie korzystny był napad na miasto Lirnessos prow adzo
ny przez Achilla z początkiem dziesiątego roku. M iasto było zdobyte
i splądrowane, zwycięzcom dostała się sowita zdobycz, a między
innymi i młoda królowa-wdowa, Bryzeida, oraz bawiąca u niej
w gościnie córka Chryzesa, kapłanka Apollina, Astynoma. Łupy
rozdzielono zgodnie z tym, jak orzekli wybrańcy całego wojska, przy
czym Achillowi tytułem daru zaszczytnego przysądzono Bryzeidę.
Agamemnon, jako naczelny wódz, otrzymał Astynomę.
M łoda branka, poddając się nowemu losowi, wniosła w dom
swego władcy ład i urok kobiecości, których jego życiu nie dostawało.
Poweselały mu godziny, spędzane za stołem, a które dzielił z nim,
oprócz Patrokla, Fojniks, stary jego wychowawca, który podążył
razem z nim z Ftyi... Bryzeida wszystkim przypadła do serca. Patroklos
pocieszał ją często zapewnieniem, że skoro wrócą do Ftyi, jej pan
uczyni z niej swoją praw ą małżonkę. — A on sam? A Achilles? Nigdy
nie miał już zapomnieć o bolesnym, a słodkim spotkaniu w gaju
24 — Starożytność bajeczna
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Apollina Tymbrejskiego; wszelako przywiązał się do Bryzeidy i stała
mu się w życiu nieodzowna.
Aż pewnego dnia zjawił się niespodzianie w obozie achajskim
Chryzes, kapłan, z wozem pełnym kosztownych naczyń i tkanin;
ofiarował je jako wykup za swoją córkę. Achajowie życzliwie przyjęli
prośbę czcigodnego starca, za to Agamemnon zapałał gniewem. Ani
słyszeć nie chciał o oddaniu Astynomy, choćby nawet za wykup.
Nieszczęsny Chryzes musiał wracać, jak przyszedł, bez ukochanej
córki; toteż w chwili opuszczania obozu wzniósł ręce do swego boga:
— Spraw, aby strzały twoje pokarały Achajów za moje łzy!
I Apollo wysłuchał jego prośby: pod gradem niewidzialnych strzał
m ó r nawiedził obóz achaj ski. Rozhulała się śmierć, nie było końca
stosom pogrzebowym, zapalanym u skraju okrętowej przystani. Przez
dziewięć dni znosili Achajowie z uległością klęskę zarazy; kiedy jednak
i po dziewięciu dniach nic się na lepsze nie odmieniło, Achilles zwołał
zgromadzenie Achajów i zwrócił się do Kalchasa z zapytaniem
o przyczynę gniewu Apollina — powietrze zawsze uważane było za
karę z jego ręki — oraz o sposób przebłagania go. Kalchas dał
odpowiedź na oba pytania. Przyczyną jest krzywda uczyniona kap
łanowi boga, Chryzesowi — przebłagać go można, zwracając ojcu
córkę, ale teraz już bez wykupu i ze złożeniem ofiarnej hekatomby.
Agamemnon pobladł z gniewu: to znaczy po prostu, że mają mu
odebrać jego dar zaszczytny! Zresztą, dobrze, odda Astynomę, jeżeli
to konieczne, ale niech wiedzą: wojsko musi mu dać zadośćuczynienie
za tę stratę.
Żeby zdać sobie dokładnie sprawę ze stanowiska Agamemnona,
musimy przywołać do pamięci fakt, że zawsze, w każdym rycerskim
stanie, pojęcie honoru gra podstawową rolę i że na ówczesnym
poziomie kultury symbol honoru utożsamiał się z nim samym.
Agamemnon nie był chciwy: gdyby Astynoma dostała mu się była
inną drogą, poświęciłby ją dla powszechnego dobra. Jednak pozbawie
nie go d a r u h o n o r o w e g o uważał po prostu za zniewagę, a znie
ważyć się nie da. Użyje więc raczej władzy, aby zapewnić sobie
odszkodowanie.
Achilles uniósł się sprzeciwem. Skądże znowu odszkodowanie?
Nie ma już więcej nie rozdzielonej zdobyczy, niechże lepiej poczeka,
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dopóki nie wezmą Troi. — Jak to? Czekać? Trochę za długo będzie!
Lepiej niech zapłacą inni, ktokolwiek — Ajas, Diomedes albo
chociażby ty sam. Ale o tym pomówimy kiedy indziej, na razie trzeba
wyprawić poselstwo do Chryzesa. K to stanie na jego czele? Ajas?
Odyseusz? Czy może — ty?
Było to równoznaczne z odbiciem. O wynagrodzeniu pomówi się
„kiedy indziej” — teraz tylko powiedzcie mu, że uznajecie jego prawo,
nie obrażajcie go odmową, a rzecz się sama przez się ułoży.
Cóż kiedy z całej tej, tchnącej rozwagą, przemowy Agamemnona,
Achilles dosłyszał tylko jedno słowo: groźbę, że mu odbiorą jego dar
honorowy, jego Bryzeidę, i ta groźba wstrząsnęła nim do głębi.
Daremnie stary N estor usiłuje pojednawczym słowem trafić do jego
wzburzonej duszy. On ciska berło na ziemię i opuszcza zebranie:
niechajże obejdzie się bez niego, skoro nie umieli go poszanować!
Tak zaczął się zgubny dla Achajów g n i e w A c h i l l a . A ga
memnon spełnił swoją pogróżkę: tegoż samego dnia jeszcze jego herold
odebrał towarzyszowi nieszczęsną niewolnicę. Achilles wyciągnął
błagalnie ręce do swojej m atki, morskiej bogini: toż ona kiedyś
zapowiedziała mu, że czeka go żywot albo sławny, albo długoletni,
i on wybrał był pierwszy zamiast drugiego. Gdzie teraz jego sława?
Agamemnon znieważył go, zbezcześcił jego imię!
W ysłuchała Tetyda tej bolesnej modlitwy, udała się na Olimp do
Zeusa rodzica.
— Czego życzysz sobie ode mnie?
— Zadośćuczynienia!
Kiwnął jej Zeus nieśmiertelną głową, zaprzysiągł się jej uroczyście
na siły piekielne:
— Bądź spokojna, będzie miał zadośćuczynienie.
Tak, będzie je miał — za cenę klęski i zguby towarzyszy. Tylko,
czy będzie mu rad?
Wschodzi nowy dzień. Agamemnon musi pokazać, że doskonale
daje sobie radę bez Achilla — i dlatego wydaje bitwę Trojanom .
Niełatwo przychodzi mu wlać ducha w żołnierzy: Tersytes plącze mu
szyki, jego zatrute strzały godzą teraz nie w Achilla i nie w Odysa,
ale w samego naczelnego wodza. Szczęście, że wymowa Odysa
i N estora odnosi trium f nad jego zjadliwością; wojsko ustawia się
24 *
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w szyku bojowym, rusza ku Skamandrowi i poprzez Skamander ku
Troi. Dowiedzieli się Trojanie, że strasznego Achilla nie ma śród
idących zastępów. Co z tego, że Diomedes dokonywa cudów walecz
ności? Przecie i oni mają swoich bohaterów: nie byle kim są: Eneasz,
Sarpedon, Azjos, a nade wszystkich H e k t o r . Udaje im się przerwać
linię nieprzyjacielską, zagnać napastników na sam brzeg Skamandra,
potem za Skam ander aż do samej przystani okrętowej. N a szczęście
dla Achajów zachodzi słońce: cóż z tego, jutro trzeba będzie ciągnąć
dalej rozprawę. Tymczasem Trojanie rozkładają się obozem tuż koło
nich, opodal achajskich okrętów.
Była to dla Achajów noc pełna trwogi. Agamemnon jest przybity
i zawstydzony; zwykła dum a opuszcza go w tej chwili, wyprawia
poselstwo do swego hardego rywala, przyrzeka oddać mu Bryzeidę
i obdarzyć go suto daram i — na próżno. Zbyt silnie odczuł swoją
zniewagę Achilles, dary wroga są mu nienawistne. Nie może bić się
z nim razem i za niego... Czego zatem żąda, by się uspokoić? On sam
tego nie wie. Ale wie za niego Nemezis; czas przyjdzie, a ukarze go
nieuleczalną raną — w samo serce.
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Z a ru m ie n iła się krwawa zorza drugiego dnia bitwy. Tym razem nawet
sam Agamemnon, który dotychczas jedynie przewodził sprawom
wojennym z pokładu swojego okrętu, wdziewa na się zbroję i rzuca
się w bój. Diomedes i Odyseusz stają mu do pomocy, ich zgodnym
wysiłkiem udaje się wyprzeć nieprzyjaciela. Nie na długo jednakowoż;
Achaj o wie jeden za drugim ubywają z szeregu, ranni czy to grotem,
czy oszczepem. Trojanie napierają na nowo.
Achilles przez cały czas śledził przebieg potyczki, stojąc na
swoim okręcie u samego skraju przystani. Sama bitwa rozgrywała
się częściowo koło jej środka, częściowo u drugiego końca: m ądry
H ektor umyślnie starał się ją odsuwać jak najdalej od miejsca,
w którym znajdował się Achilles, aby przypadkiem nie zaciągnąć
go do rozprawy. Toteż Achilles nie mógł widzieć porażki Agamemnona, Diomedesa i Odysa; na bliskim jem u odcinku poła bitwy
zaszedł tylko mało ważny, chociaż dla niego bardzo dotkliwy
epizod.
Pomiędzy bojownikami tessalijskimi walczyło dwu synów As
klepiosa, boga-lekarza, M achaon i Podalirios, dzielni, ale bądź co
bądź drugorzędni żołnierze. Kiedy pierwszy z nich został rażony
strzałą Parysa, Nestor, który właśnie znajdował się w pobliżu, wziął
go na dwukolnię i zabrał do swego namiotu. Przepędzili opodal okrętu
Achilla, na zbyt jednak wielką odległość, aby był w stanie poznać,
kto jest ów ranny... A zresztą w gruncie rzeczy, co go to obchodzi?
Czyż nie zażądał dla siebie zadośćuczynienia, chociażby z cenę porażki
i zguby towarzyszy? A przecie serce zabiło w nim teraz, kiedy zobaczył,
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że jeden z nich jest ranny. Zwrócił się do Patrokla, prosząc, aby
poszedł przekonać się, kto to taki?
Tak, wiedziała Nemezis, czego mu trzeba, aby zapomnieć
0 gniewie. A jednak było to dopiero pierwsze, słabe i łagodne,
ostrzeżenie.
Patroklos spełnił życzenie przyjaciela. W namiocie N estora zastał
już i poznał M achaona — i miał właśnie wracać co prędzej z tą
wiadomością do Achilla, kiedy N estor ujął go za rękę i pociągnął ku
sobie. Odkądże to Achilles tak się przejmuje dolą swoich towarzyszy?
A czy nie wie tego, że przyszedł na nich dzień strasznej próby?...
Opowiada starzec młodzieńcowi o wypadkach toczącej się od wczoraj
bitwy, opowiada o tym, jak kiedyś on sam, dawno, jeszcze w młodości,
nie posłuchawszy się ojca, pośpieszył z pom ocą swoim i przyczynił się
do ich zwycięstwa; ,,a ludzie potem modlili się z bogów — do Zeusa,
a z ludzi — do N estora” . Niechże on to sobie zapamięta. I skoro
Achilles sam nie chce przyjść wspomagać swoich — niechże przyśle
chociaż jego, Patrokla...
Teraz dopiero Nestor wypuścił swojego niespodziewanego gościa.
Wiedział co robił Patroklos, kiedy próbow ał się oddalić, skoro tylko
poznał M achaona: serce jego czuło niebezpieczną siłę tego życia, od
którego do tej pory stronił razem z przyjacielem. Teraz już za późno,
walka owiała go skrajem swojej szaty, teraz on wraca do Achilla nie
tylko z wieścią, ale i z prośbą zarazem.
Szczęście, jak wprzód, wiernie sprzyjało Trojanom . Przełamawszy
opór Achajów, wypchnęli ich poza rów, okalający przystań okrętową,
1 podeszli ku linii okrętów. Najbliżej stał okręt Protesilaosa, pierw
szego bohatera wojny. A j a s, stojąc na pokładzie, olbrzymią kuszą
przebijał każdego, kto tylko zbliżył się ku niemu. N a czele napastników
biegł Hektor.
— Ognia! — huczał. — Ognia! Zeus dał nam dziś dzień, który
stanie za sto innych!
Długi czas wysiłki śmiałków były bezowocne; wreszcie H ektor
szybkim zamachem miecza odrąbał ostrze Ajasowego oszczepu.
Cofnął się Ajas, a w chwilę później czerwony słup ognia buchnął
z okrętu Protesilaosa.
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Działo się to wkrótce potem, kiedy Patroklos, cały we łzach,
wszedł do nam iotu Achilla. Nie po myśli było gniewnemu bohaterowi
to jawne przejęcie się posła losem jego przeciwników, wysłuchał jednak
cierpliwie słów przyjaciela. Czyżby wewnętrzny głos sumienia podszepnął mu, że pora puścić w niepamięć gniew, a wspomnieć o więzach
wspólności z towarzyszami? Jeżeli nawet i szeptało tak sumienie, to
zagłuszał je inny głos — głos dumy, co dotąd jeszcze karmi mu serce
nieprzejednanymi słowami o doznanej krzywdzie, o złości, o znie
sławieniu.
Nie zdążył wylać Achilles przed przyjacielem całego rozgorycze
nia i żalu, gdy nagle niebo zasnuło się łuną od płonącego okrętu.
Bohater uderzył się rękami po biodrach:
— Co tchu, Patroklu! Bierz zbroję, śpiesz się! Śpiesz się!
Nie starczyło mu jednak odwagi, aby dodać:
„I ja biegnę z tobą.”
Przywdziawszy zbroję Achilla, pom knął Patroklos na czele za
stępów myrmidońskich ku Trojanom . Jego zadanie ograniczało się
jedynie do tego, aby ich odegnać od przystani okrętowej. Zjawienie
się jego wlało nowe siły w walczących, nie potrzebow ał więc zbytnich
wysiłków, aby uwolnić okręt Protesilaosa i ugasić ogień. H ektora już
nie znalazł, ponieważ, uczyniwszy swoje, przerzucił się on na drugie
skrzydło. Patroklos nie miał zam iaru szukać go: pam iętając otrzymane
rozkazy, starał się tylko wypędzić Trojan za rów, wzdłuż całej linii
okrętów. Kiedy po dłuższym starciu zadanie zostało uwieńczone
powodzeniem, postanowił wrócić do obozu; i właśnie miał zwołać
swoich M yrmidonów, gdy niespodzianie wyszedł mu na spotkanie
jeden z najzacniejszych wojowników trojańskich — wódz Lików, syn
Zeusa, S a r p e d o n .
Pociemniało w oczach Olimpijczykowi na ten widok; wiedział,
że dwubój z Patroklem grozi śmiercią jego synowi. Czyż nie stargać
m ocarną prawicą łańcucha przeznaczeń? Czy nie ocalić cudem umi
łowanego syna od zawisłego nad nim losu? Ale H era sprzeciwia się:
a gdzież jest prawo, władające bogami? Czego oczekiwać po innych,
skoro samowładca Olimpu pierwszy daje przykład bezprawia? I Zeus
poddał się; ogarnęło go poczucie niemocy, bożej niemocy wobec prawa
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i przeznaczenia. Krwawa rosa padła z nieba na ziemię. Ludzie dziwili
się jej, a były to łzy pana Olimpu wylane nad własnym synem.
Zaczął się dwubój. Wszyscy dokoła stanęli w skupieniu, oczekując
jego wyniku. Ale nie potrzebowali czekać długo. Lubo Sarpedon
bardzo był potężny, jednak nie starczyło mu sił, aby się uporać
z ognistym, młodym przeciwnikiem. Przeszło chwil niewiele, a zwalił
się jak podcięty dąb. Patroklos schylił się, aby zerwać z niego zbroję,
gdy znienacka hurmem ruszyli nań Trojanie i Likowie.
Zaczęło się ogólne zmaganie, olbrzymie ciało Sarpedona znikło
pod stosem poległych z obu stron. A wtedy zleciały ku niemu z woli
Zeusa dwa demony: Śmierć i Sen, niewidzialne pochwyciły trupa
i zaniosły do ojczyzny, do Likii, aby go tam uroczyście pochować.
Patroklowi mąciło się w głowie. Oszołomiony powodzeniem
zapomniał o rozkazie przyjaciela: zwołał M yrmidonów, ale nie po to,
aby zbierać się do odw rotu — przeciwnie, po to, aby ich powieść na
Troję. Wszyscy z zapałem ruszyli jego śladem. Już toczy się przed
nimi nurt Skamandra, już leży równina za Skamandrem — już jeżą
się mury Troi. Nie strome są, lecz pochyłe, jak w ogóle mury
owoczesne, można się na nie wdrapać, jeżeli nie ma obrońców. Trzeba
się przekonać, czy są w tej chwili. W darł się już Patroklos na pierwszy
występ, gdy wtem ktoś, mocnym uderzeniem w tarczę, strącił go
z powrotem. W drapał się po raz drugi i trzeci — to samo. I rozległ
się głos, podobny do łoskotu gromu:
— Odejdź stąd, Patroklu! Nie tobie sądzone zdobyć Troję.
Pobladł wojownik: to mówił Apollo. Zataczając się, zszedł na
dół, zaledwie zdolny zasłaniać się tarczą. I tu właśnie, w tej chwili,
stanął oko w oko z dawno szukanym przeciwnikiem — Hektorem.
Przyskoczył widząc zagrożone mury, serce jego pałało wściekłością
przeciw człowiekowi, który zniweczył owoce zwycięstwa tego wieko
pomnego dnia. I znowu wywiązał się dwubój, stokroć namiętniejszy
od pierwszego i jeszcze bardziej odeń błyskawiczny. Siły bohatera
achaj skiego były na wyczerpaniu, nie mógł dotrzymać mocy; razy,
jakie zadawał przeciwnikowi, były przypadkowe i słabe, a co za tym
idzie nie mógł i sam skutecznie osłaniać się przed jego dzidą. Po chwili
leżał wyciągnięty na ziemi. I dusza jego opuściła ciało, płacząc nad
zatratą młodości i męstwa.
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K rótko trwał sam pojedynek, za to długo toczyły się zapasy
o zwłoki zabitego. Najbliżej spomiędzy wodzów znajdował się w tej
chwili Menelaos. Ustępując innym pod względem siły, górował
nad wieloma szlachetnością i poczuciem wdzięczności. Pamiętał,
że Patroklos padł za jego, Menelaja, cześć i postanowił nie wy
dawać jego ciała na urągowisko wrogom. W strzymywał się jeszcze,
dopóki nie nadbiegli inni, ale gdy poczuł koło siebie gromadkę,
bitwa stała się jeszcze bardziej zażarta. Niemniej H ektor zdołał
w pewnej chwili, dzięki przelotnem u powodzeniu, zerwać z Patrokla zbroję. Nie drożył się on zbytnio o jego ciało, gotów by
nawet zostawić je Achajom, cóż kiedy Likowie namówili go, by
je wziął: mogło bowiem posłużyć jako wykup dla znajdującego
się, jak mniemali, w achajskich rękach ciała Sarpedona. W ten
sposób walka nie miała się ku końcowi. Achajom to udawało
się opanować zwłoki i unieść kawałek drogi, to znowu zmuszeni
byli je rzucać i bronić się. Wreszcie przekonali się, że bez pomocy
Achilla nie podołają zadaniu; zostawili Ajasa i M enelaja do obrony
trupa, a Antyloch, syn N estora, poleciał do Achilla, niosąc wieść
żałobną.
— Górze, Achillu! Padł waleczny Patroklos! Bijemy się o jego
ciało, ale zbroja dostała się w ręce Hektora!
Czarna mgła przesłoniła oczy Achillowi, padł ciężko na ziemię,
okropny dreszcz wstrząsnął jego piersią; wreszcie wydał jęk taki
przeraźliwy, taki rozdzierający, że usłyszała go w morskiej głębinie
jego boska m atka. Przybieżała w jednej chwili:
— Dziecię moje, kto znów skrzywdził ciebie? Czyliś nie otrzymał
zadośćuczynienia, które Zeus na twoją prośbę mi obiecał?
— Tak, otrzymałem. O, gdybym to ja sam mógł przedtem zginąć!
Jedna odtąd owładnęła jego sercem troska: pomścić śmierć
przyjaciela. Do bitwy teraz przyłączyć się nie może, jego zbroja, którą
miał na sobie Patroklos, znajduje się w ręku H ektora. Tetyda
przyrzekła mu, że w ciągu tej nocy zdobędzie mu nową zbroję od
boga-kowala Hefajsta. Wszakże, aby wydobyć ciało Patrokla nie
potrzeba jest osobiście rzucać się w bitwę. W stąpił na nasyp rowu,
okalającego przystań okrętową, i zakrzyknął, ile było siły w jego
przepotężnej piersi. Zbledli Trojanie, rzucili się w tył.
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— Achilles! Achilles! — szum przeleciał przez ich szeregi. Achajowie skorzystali z ich popłochu, schwycili ciało Patrokla i przynieśli
bolesne owo brzemię do nam iotu Achilla.
Tak ujrzał bohater swego miłego druha; taki był wynik poselstwa
do Nestora, w które on sam wyprawił kochanego przyjaciela o połu
dniowej godzinie. Zalała Patrokla fala życia i zatopiła.
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C ie m n a noc i ciemne myśli. O czym? O zgubnym gniewie, wywoła
nym przez krzywdzący czyn Agamemnona. O tak, słodszy niż miód
sączy się gniew w duszę człowieka, ale potem rozpanoszą się i dusi
ją jak dym. Okropne przejrzenie: Patroklos żyłby jeszcze, gdyby nie
ten gniew! O niechże przepadnie nienawiść, przeklęta od bogów i od
ludzi! Bo praw dą jest: ona godzi i we wrogów, i w swoich.
A teraz co zostało? — Zemsta! Zemsta za Patrokla na jego zabójcy
Hektorze! — A to czy znowu nie gniew? A to czy znowu nie nienawiść?
Nie, młoda duszo, tyś jeszcze nie doskonale przejrzała, czeka cię jeszcze
jedno doświadczenie.
Skoro świt nadpływa Tetyda z darem wykowanej przez Hefajsta
zbroi. Potem zbiera się nowe zgromadzenie Achaj ów, zwołane po
śpiesznie przez Achilla; a celem jego jest zaniechanie gniewu, uroczyste
pojednanie z Agamemnonem. Główny wódz nie ustępuje swemu
przeciwnikowi pod względem szlachetności: po raz drugi proponuje
mu swe dary, które obiecał przez swoich posłów, a na pierwszym
miejscu Bryzeidę. Ale Achilles nie myśli teraz o darach. ,,Możesz je
dać, możesz i nie dać, twoja wola.” Rozumie się, że Agamem non je
daje. A teraz — walka.
Trojanie ciągle jeszcze zajmują nowe swoje stanowiska koło
okrętowej przystani. Takie było życzenie H ektora, który, dumny ze
zwycięstw dni poprzednich, oparł się radzie rozważnego swojego
rodaka, Polidamasa, aby jeszcze w ciągu nocy ściągnąć wojsko do
środka trojańskich obwarowań, ponieważ od chwili, w której na placu
boju pojawił się Achilles, czas zwycięstw przeminął. W ypadki przy-
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znały słuszność Polidamasowi; Trojanie nie są w stanie stawić czoła
szeregom achajskim, odkąd nad nimi objął dowództwo Achilles.
Biegną ku Skamandrowi, rzucają się wpław, koryto rzeki całe zawalo
ne jest ciałami — i umarłych, i żywych, którzy rozpaczliwie szamocą
się pośród fal.
Jęczy Skamander:
— Ulituj się, o ty, równy bogom! Choć w moim korycie nie
zabijaj ich!
— I nie będę, daj tylko przejść na drugi brzeg.
To mówiąc z nabrzeżnego urwiska rzuca się w toń. Tego właśnie
czekał bóg trojańskiej rzeki. Groźnie się nasrożył i całym swoim
nurtem uderzył w jego tarczę. Ugięły się kolana pod bohaterem, usunął
się w tył, najpierw powoli, krok za krokiem, a potem coraz szybciej
i szybciej niosła go woda w dół łożyska, ku morzu.
U dało się Achillowi wyskoczyć na brzeg. Skamander i tutaj bieży
w jego ślady, dogania go, zalewa swoim strumieniem. Już niedaleko
do miejsca, w którym Simoeis wpada do niego.
— Chodź, chodź mój bracie! — przyzywa go Skamander. —
Złączymy nasze wody i zalejemy tego śmiałka, niechaj nasz piasek
będzie mu mogiłą!
Próżne są wysiłki bohatera, nie ma ujścia od zagłady. Ale dlaczego
ginąć w taki sposób? Już jeśli paść, to lepiej od dzidy H ektora niż
pod kłębami rozhukanych fal!
Jednak nie zapomnieli o Achillu bogowie.
— Idź, mój synu — mówi H era do Hefajsta — wymierz potęgę
twojego żywiołu przeciw bezprawiu rozjuszonej wody.
W jednej chwili pola po obu stronach rzeki zajmują się płomie
niem, coraz silniej, coraz bliżej, cały step staje w ogniu. Już nawet
rybom robi się duszno w wodnej głębinie, wody stają się gorące, kipią...
Już trudno jest wytrzymać. Skamander śle modły do królowej niebios:
— Wstrzymaj twojego syna, a w tej chwili będę posłuszny
twej woli.
W mgnieniu oka pożar znika, Skamander i Simoeis płyną
zwykłym korytem. Achilles, ocalony, stoi na drugim brzegu.
Bądź co bądź, nieoczekiwana pomoc ojczystej rzeki pozwoliła
Hektorowi powstrzymać ucieczkę swoich i w lepszym ordynku wpro380
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wadzić wojsko w mury trojańskie. N a m urach stoi sam król Priam,
a z nim królowa Hekabe. Z jego rozkazu otw arto Bramę Skajską,
Trojanie wchodzą, z rozkoszą myśląc o wypoczynku po bitwie
i ucieczce. Jeszcze tylko H ektor ma przekroczyć bramę, po czym
będzie ją można zamknąć. Ale H ektor nie chce wejść.
— Wczoraj można było, dzisiaj już za późno: tchórzem nazwie
mnie Polidamas, którego rozumnym sądem wzgardziłem.
Daremnie stary ojciec i m atka błagają, aby miał litość nad nimi:
nic nie pomoże — postanowił czekać na wroga u m urów i zmierzyć
się z nim nie na życie, ale na śmierć.
I oto przychodzi ten wróg: jak czerwona, złowroga gwiazda goreje
ostrze jego dzidy, peliońskiego jesionu; ale jeszcze straszliwiej goreją
jego nabiegłe krwią źrenice. N a jego widok zwykłe męstwo opuszcza
H ektora; nasunąwszy hełm na ram iona, puszcza się pędem wzdłuż
trojańskich murów. Achilles za nim. Dzielny mąż umykał, ale jeszcze
dzielniejszy ścigał go. Ze współczuciem przypatryw ał się z Olimpu
Zeus tym nieszczęsnym zapasom.
— Biada! — mówił sam do siebie. — Umiłowanego męża widzę
oczyma moimi, jak gnany jest wokół grodu, i ból przenika mi serce.
Nie słabnie biegnący, ale tym bardziej nie słabnie goniący go.
Już dokonali trzeciego obiegu w okrąg miasta; nagle H ektor słyszy
drogi głos, widzi drogą postać.
— Czyś to ty, bracie mój, Deifobie?
Tak, to Deifobos; wyszedł, by pomóc bratu w tym rozstrzygają
cym dlań boju. H ektor przystaje. Achilles przypada do niego, po
trząsając dzidą. Rzuca w niego H ektor swoim oszczepem — daremnie:
broń odskakuje od wykutej przez Hefajsta tarczy. Jego oszczep
przepadł, ale przecie Deifobos ma drugi. Gdzie jest Deifobos? Nie
ma go, zniknął; czy w ogóle był tu przed chwilą? Teraz już nastąpił
wyraźny koniec: miecz przeciw kuszy — to beznadziejna walka. Tak,
koniec niechybny; rażony niepołomnym jesionem Pelionu, H ektor
leży w kurzawie, u stóp ojczystych murów.
Tak samo wczoraj leżał tu Patroklos, ugodzony jego dzidą! N a
to wspomnienie dzika wściekłość owłada duszą zwycięzcy. Każe
podać sobie wóz, przywiązuje doń trupa wroga i wlecze za sobą,
pędząc ku obozowi achajskiemu. A tymczasem brzmi triumfalny
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pean z piersi stu towarzyszy bohatera. Głośno niesie się pieśń, ale
jeszcze głośniej rozlega się łkanie rozpaczy z murów u Skajskiej
Bramy.
Podczas kiedy Priam i Hekabe widzieli z wysokości murów
cofanie się trojańskich szeregów, A ndrom acha, żona H ektora, krzą
tająca się koło spraw domowych, nic nie wiedziała o porażce swoich.
Nagle wydało jej się, że słyszy jęki na murach. Serce jej ścisnęło się
przeczuciem strasznym: czy aby jakie nieszczęście nie spotkało jej
męża? Zawołała na dwie niewolnice, kazała im iść za sobą i puściła
się pędem ku murom. Wbiegła na szczyt — przed jej oczyma przez
piaski i wyboje trojańskiej równiny Achilles wlecze zabitego H ektora,
przywiązanego do śmigającego wozu...
Tu płacz, tam — dzika radość. A przecież i tam płacz nie przycichł
dotąd. Patroklos jeszcze leży, czekając na pogrzeb. Najpierw zemsta,
a potem pogrzeb, bo tak — sądził Achilles — będzie milej duszy jego
przyjaciela. Jakże jednak szalone są nieraz wyroki ziemskiego rozumu,
to widzi ten, kto poznał tajemnicę. Przyszła we śnie dusza Patrokłowa
i tak mówiła druhowi:
— Zapomniałeś o mnie, Achillu; spraw mi pogrzeb co rychlej,
daj, abym przekroczył wrota Hadesu ...
Zapomniał? Ach, a o kimże on myślał ustawicznie, jeżeli nie
o nim, kiedy dręczył Trojan i zabijał Hektora? Myślał, tak, ale na
pewno nie o tym, że umarłym służyć należy czynami miłości, a nie
nienawiści i gniewu.
Smuga białego, cichego światła wlała się w krwawą zorzę zemsty,
ale tylko smuga. Achilles wyprawia zmarłemu przyjacielowi przepysz
ny pogrzeb, uświetniając stypę żałobną igrzyskami; ciało H ektora
tymczasem leży w przedsionku jego nam iotu i czeka na psy, które
rozszarpią je na sztuki. Igrzyska wypełniły cały dzień. Achilles pada
ze zmęczenia, ale sen doń nie przychodzi. Dlaczego nie może zasnąć?
Widocznie przyjaciel wciąż jeszcze nie jest zadowolony. Dźwiga się
z łoża, przywiązuje trupa H ektora do swojej dwukolni i trzykroć
objeżdża z nim kurhan Patrokla — niechże się raduje jego dusza na
tamtym świecie poniżeniem swojego zabójcy! U spokojony wraca do
namiotu, ale spać nie może jak i przedtem. N a stole jego czeka
nietknięta wieczerza, ale on i do jedzenia nie ma ochoty. Smutny
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siedzi przy stole, ze wzrokiem wbitym w półm rok izby, którą słabo
tylko oświetla migotliwe światło kaganka.
Nagle drzwi otwierają się bezszelestnie. Do kom ory wchodzi
starzec. Białe ma włosy, na piersi spływa mu biała broda, wygląd jego
cześć budzi, jednak znać zaniedbanie w wyniosłej postaci. W chodzi
jakby chwiejnie; nagle rzuca się do nóg zdumionego jego przybyciem
bohatera i podnosi jego rękę do swoich bezkrwistych ust.
— Wspomnij twego ojca, bogom podobny Achillu, podeszłego
wiekiem, tak jako i ja. Pewno i jego szarpią źli sąsiedzi, a nie ma
przy nim potężnego syna, iżby odparł ich podstępy. A przecie ja
jeszcze jestem nieszczęśliwszy. Ja uczyniłem to, czego nie uczynił
żaden śmiertelny: podniosłem do ust rękę czerwoną od krwi moje
go syna!
Silniej i władniej rozlewa się cicha smuga białego światła,
czerwona łuna gniewu i nienawiści chwilami jeszcze wybucha, ale
coraz rzadsza, coraz niklejsza. Tak, to prawda! Gdzieś daleko we Ftyi
pędzi ciemne dni samotnej starości jego ojciec, opuszczony przez syna,
a co w tej chwili robi on, jego jedynak? Jakaż jest myśl istotna tego
największego zwycięstwa, jakie odniósł w tych dniach? Tę myśl on
dopiero teraz zrozumiał, ujrzawszy przed sobą sędziwego rodzica
swojej ofiary.
— Tak — zaczyna mówić — mój ojciec tęskni tam sam jeden,
a ja tutaj jestem, aby dręczyć ciebie i twoje dzieci!
N a koniec ziemska dusza przejrzała!
Priam przyszedł z wykupem po ciało syna; jego prośba będzie
wysłuchana. N a rozkaz Achillesa niewolnice myją, namaszczają,
przystrajają ciało jego niedawnego wroga, kładą je na wózek, na
którym przywieziono okup Priam a. Teraz można już pomyśleć
i o ugoszczeniu. Jest to zaiste noc cichych cudów: Achilles w swoim
namiocie ugaszcza ojca H ektora. Teraz naprawdę miłość zwyciężyła;
teraz dopiero Achilles ma prawo powiedzieć: ,,0 niech zginie niena
wiść, przeklęta przez bogów i ludzi!”
W szarej mgle pierwszego zarania wózek trojański cicho powiózł
ku Skajskiej Bramie ciało najprzedniejszego bojownika Troi, aby było
opłakane i pochowane we czci przez rodziców, przez żonę i braci.
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A dalej co? Czy będzie znowu Achilles bić się z Trojanami, znowu
„dręczyć Priam a i jego dzieci”? Nie, po tej cichej nocy już się to stało
niemożliwe. Dzieło miłości winno być uwieńczone dziełem pokoju;
Achilles nie zapom niał o tym, tylko w pierwszych czasach przykuwały
go inne, nie cierpiące zwłoki sprawy.
Zaledwie wiatr zdołał zwiać dym, unoszący się ze stosu H ektora,
a już równina Skam andra zabielała od niezliczonych namiotów. Nie
byli to Trojanie — oni nie wychylali się już poza mury i nie mieli
nawet praw a do tego. Taki był warunek, jaki im postawiła, w zamian
za udzieloną pomoc wojenną, nowa ich sojusznica — P e n t e s i l e j a ,
królowa Amazonek.
Dzielna drużyna rycerek z dalekiej Temiskiry nad Termodontem
nie zapomniała swoich dawnych najazdów i zuchwałego oblężenia
Aten i nie przebolała niepowetowanej utraty pasa królowej Hipolity.
Od owych wypadków dwa pokolenia zdążyły już zstąpić do grobu;
czasy przyniosły nowy rozkwit świetności i wnuczka zmarłej Hipolity
zapragnęła zmierzyć swe siły z bohateram i helleńskimi. Przymierze
z Priamem było jedynie pozorem, chociaż najzupełniej prawowitym;
celem zaś istotnym — chęć zemsty za Hipolitę.
Nie tylko płeć, wszystko było nowe w tym nadbiegłym zastępie.
Ani śladu wozów, czy ciężkich zbroi — Amazonki walczyły konno
na drobnych, lecz bardzo wytrzymałych wierzchowcach, ciosy od
pierały małymi, wypukłymi tarczami, a zadawały je, oprócz dzid,
dwusiecznymi toporkam i, którymi posługiwały się ze zdumiewającą
zręcznością i wprawą. Ale jeszcze dziwniejsza była ich niespotykana
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pogarda śmierci. Niemało ich padło w przednich szeregach zaraz
pierwszego dnia bitwy — widok ten ani na chwilę nie stropił
następnych. Z drugiej strony, walcząc z piechotą, miały bezwarun
kową przewagę, tym bardziej, że koń był dla nich także pewnego
rodzaju bronią: na rozkaz stawał dęba i całym ciężarem przednich
nóg spadał na nieprzyjaciela.
Już zaraz pierwszego dnia wyparły Achaj ów poza Skamander.
Dzień następny pozwolił im zawładnąć całym polem bitwy, aż po
przystań okrętową. Ale Pentesileja nie była zadowolona. Oczyma
szukała Achilla — i nie znajdowała go. Achilles usunął się od walki
dla nieznanej nikomu przyczyny. Zawiedziona kazała zagrać w trąby
i oznajmiła, że wynik całej sprawy wojennej uzależnia od wyniku
swojego dwuboju z Achillem: jeżeli on zwycięży, Amazonki oddalą
się bezpowrotnie. Przeciwnego zobowiązania nie żądała, bo i bez tego
najzupełniej była przeświadczona o powodzeniu.
Poszli tedy woje achajscy do Achilla. Czyż może on i nadal trwać
w bezczynności, skoro królowa rzuciła mu osobiste wyzwanie bojowe
i jeżeli jego zwycięstwo może położyć kres całej tej krwiożerczej
a niedorzecznej wojnie? Niechętnie uległ im bohater: zupełnie czym
innym żyła teraz jego dusza.
Roześmiała się radośnie Pentesileja widząc, że idzie ku niej
upragniony przeciwnik. Zaciąwszy konia ostrogą, puściła się na jego
spotkanie — i w pół drogi zatrzymała się nagle, uderzona jego
pięknością.
— Chodź z nami — krzyknęła mu — do Temiskiry na święto róż!
Ale Achilles nie patrzył na nią. Szedł przed siebie chmurny,
z zarzuconą na ramię dzidą. A m azonka podjechała jeszcze bliżej.
Uparty! Wszystko jedno zresztą, nie zabije go, tylko zrani, a potem
zabierze z sobą jako jeńca. Niestety! Jej oszczep ześlizgnął się wzdłuż
ciała Achilla, który uchylił się zwinnie spod samych kopyt konia,
i w jednej chwili, zanim Pentesileja zdążyła się wyprostować, pchnął
ją dzidą pod prawą, nie osłonioną pierś. Zwisła głowa i ciało królowej.
M artw a stoczyła się do nóg koniowi.
Teraz dopiero spojrzał na nią zwycięzca — spojrzał i zdumiał
nad jej jedyną w swoim rodzaju, nieodpartą pięknością. Taka,
niezaprzeczenie, była Pallada w walce z Olbrzymami. Stał nad nią,
25 — Starożytność bajeczna
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ponuro oparty na oszczepie, z którego ostrza ściekała jeszcze jej gorąca
krew. Stało mu w pamięci nocne spotkanie w gaju Apollina Tymbrejskiego: czemu to los kazał mu być katem tej przedziwnej piękności?
Tymczasem Achajowie zbiegli się wokół swojego szermierza,
wdzięczni za wybawienie od dalszej wojny. Nikt, atoli, nie odważył
się przemówić do niego ani wszcząć zwycięskiego peanu; szanowali
wszyscy jego przygnębienie, lubo nie umieli wytłumaczyć sobie jego
przyczyny. Jeden tylko Tersytes przejrzał ją, prawda, że po swojemu.
Przecisnął się skroś kupiących się szeregów i dotarł do zabitej.
— Nie martw się, wodzu — zawołał, jakby szydząc ze zwycięz
cy — bezrozumna to rzecz uroda. Popatrz jak mały krok dzieli ją od
szpetoty.
I zanim kto bądź mógł go powstrzymać, z szyderczym chichotem
wbił swoją dzidę w oko martwej piękności.
W jednej chwili ocknął się Achilles, oczy jego zapaliły się
niesamowitym blaskiem.
— Zgiń, gadzino! — krzyknął i uderzeniem mocarnej dłoni
powalił najpługawszego w obozie żołnierza obok zwłok najpiękniejszej
z kobiet.
Przeszedł pom ruk po cisnącej się gromadzie. Tersytes nie cieszył
się sympatią. Wszelka inna kara za jego szkaradny wybryk byłaby na
pewno przyjęta z zadowoleniem. Ale tu zabity został swój człowiek,
a krew współobywatela jest źródłem zmazy, bez względu na to, czyja
ona i po co była przelana. Achilles odczuł, co się działo w duszach
jego towarzyszy broni; z posępnie schylonym czołem opuścił pole
swoich bolesnych zapasów i zaszył się w swym namiocie, aby go już
więcej nie opuścić.
Amazonki spełniły przyrzeczenie: pochowawszy zabitą królowę,
porwały się niby stado ptaków i dolina Skamandra przyjęła na nowo
swój zwykły wygląd. Nie na długo wszakże: wkrótce owo osobliwe
wojsko ze wschodu zastąpiło niemniej osobliwe wojsko z dalekiego
południa. Byli to Etiopowie. Mieszkali oni nad Morzem Czerwonym,
które dlatego nosi tę nazwę, że rumieni je szkarłatem zorza poranna
i wstające słońce. Ono to przepala skórę nadbrzeżnym mieszkańcom,
skutkiem czego nazwano ich Etiopami (.Aithi-opes, tj. ogniolicymi). Był
to zastęp Zorzy, a przewodził mu M e m n o n, syn Zorzy, który, jak
386

Z BAJECZNYCH K RAIN

już wiemy, przez ojca, Titona, był węzłami krwi związany z królem
trojańskim.
Przybycie tych śniadych żołnierzy w białych płaszczach w ró
żyło wyczerpanym szeregom achajskim nowe boje; a Achilles wy
raźnie nie objawiał najmniejszego zamiaru, aby w nich uczestniczyć.
Po części stała tu na przeszkodzie przelana krew Tersytesa. Odyseusz, chcąc usunąć choćby ten jeden szkopuł, udał się pewnego
dnia do nam iotu Achilla. Trzeba przyznać, że od czasu zdradliwego
morderstwa, dokonanego na Palamedzie, które splamiło jego su
mienie, ale nie jego sławę, Odyseusz zdołał wyświadczyć Achaj om
nieocenione usługi i pozyskał poważanie całego wojska, nie wy
kluczając Achilla, który mienił go jednym ze swych najlepszych
przyjaciół. N a ogół w głębi duszy był to człowiek szlachetny albo,
mówiąc dokładniej, potrafił być szlachetny tam, gdzie nie wcho
dziły w grę widoki większej korzyści albo niepoham owana nam ię
tność.
Przyszedł tedy Odyseusz do Achilla. M ądrymi, łagodnymi słowy
jął go przekonywać, aby nie znosił dłużej na sobie niezmytej krwi,
lecz poddał się ustanowionem u przez Apollina obrządkowi oczyszcze
nia, przy czym on sam, Odyseusz, ofiarował się być jego oczyścicielem.
To zbliżyło ich jeszcze bardziej. Achilles począł mu zwierzać swoje
ukryte myśli, które nie przestały go prześladować od czasu owych
nocnych odwiedzin króla Priam a. Odyseusz patrzył na te sprawy
trzeźwym wzrokiem doświadczonego w życiowych kolejach człowieka.
Nie chciał urażać uczuć swego młodego przyjaciela, ale mimo najlep
szej woli, nie widział żadnego wyjścia z gęstwiny jego myśli.
W owym czasie doszło właśnie do pierwszego starcia między
wojskiem M em nona a Achajami i przewaga okazała się po stronie
pierwszego. Udział Achilla mógłby był od razu zmienić stan rzeczy,
lecz Achilles uparcie wzdragał się przystąpić do towarzyszy, nie
dlatego, aby miał boczyć się na nich, ale że bitwy, z nieskończonym
łańcuchem zabójstw, stały mu się nienawistne. Nie chciał już dłużej
,,dręczyć Priam a i jego dzieci” . Szukał innego wyjścia, a nie był w mocy
go znaleźć.
A przecie wypadki zmusiły go jeszcze raz — teraz już naprawdę
ostatni — rzucić się w wir boju. Rzecz działa się na brzegu Skaman387
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dra; Memnonowi udało się przerwać szeregi achajskie, tak że wo
dzowie na rydwanach w gorączkowej ucieczce rzucili się ku przy
stani okrętowej. Pośród uchodzących był i stary Nestor; ścigał go
sam przywódca zamorskich wrogów. Nagle jeden z koni uciekające
go padł, rażony z daleka strzałą Parysa, i rydwan stanął. Straszny
syn Zorzy podjeżdżał coraz bliżej i bliżej, trzymając wysoko gotową
do ciosu dzidę. Jeszcze chwila, a starzec zapłaci krwią swoje boha
terstwo; zawróciło mu się w głowie i przerażonym głosem zawołał
na syna.
Antylochos znajdował się tuż obok, dowodząc odwrotem wojska
pyloskiego. W mgnieniu oka zdał sobie sprawę z grożącego ojcu
niebezpieczeństwa, skoczył mu na pomoc i we własną pierś przyjął
godzącą w starca kuszę. Wszystko to dokonało się z błyskawiczną
szybkością; biedny młodzieńczyk nie mógł długo wytrzymać natarcia
przeciwnika-olbrzyma. Ale śmierć jego wystarczyła, aby ocalić Nes
tora; zdążył przez tę chwilę przeciąć rzemień, wiążący jego wóz
z zabitym koniem, i już bezpiecznie przepędził dalszą drogę aż do
przystani.
Dla Hellenów, w wysokiej mających cenie miłość synowską,
Antylochos zginął najchwalebniejszą śmiercią, o jakiej tylko może
zamarzyć człowiek. Jeden głos uznania pozostał po nim, jeden chór
zachwytu winszował Nestorowi takiego syna; pragnęli bowiem ludzie
tymi słowami pochwały osłodzić starcowi ciężkie godziny żałoby.
W iadomość o śmierci Antylocha doszła do Achilla i zabolała go
podwójnie. Kochał tego chłopca; od śmierci Patrokla był to jego
najlepszy przyjaciel — czysty, szczery, wesoły. Mimo to chęć zemsty
nie byłaby go jeszcze rzuciła w odmęt wojny — za dobrze pamiętał
zemstę za Patrokla i to, co ona za sobą pociągnęła. Czuł jednak na
sobie pełne wyrzutu spojrzenie starego Nestora; a mówiło mu ono:
więc zostawisz nie pomszczoną śmierć twego młodziutkiego przyja
ciela? A więc dobrze, jeszcze raz przyłączy się do walki, jeden jedyny
raz. Zam iar swój objawił głośno i wyraźnie, dowiedzieli się o nim
przyjaciele, dowiedzieli się i wrogowie.
Dowiedzieli się tym bardziej i niebianie. U stóp tronu Zeusa
zjawiły się dwie boginie i padły na kolana przed królem niebieskim,
błagając każda o życie dla swego syna. Były to — Tetyda i Zorza.
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Zam iast odpowiedzi Zeus podniósł w przestworze widmową
wagę, jarzącą jak słońce — wagę Przeznaczenia. Następnie wywołał
dusze obydwu bohaterów i położył je na dwu przeciwnych szalach.
W aga poruszyła się, czas niejaki kołysała się w powietrzu, po czym
szala Achilla poczęła powoli, ale nieubłaganie, opuszczać się ku
dołowi. Tetyda załamała ręce i opuściła czoło.
W tej samej chwili młody złotoskrzydły bóg w wieńcu róż na
włosach wzbił się od ziemi ku niebiosom. Znalazłszy się na wysokości
wagi, wionął skrzydłem ku szali Achilla. W jednym mgnieniu poczęła
się ona podnosić, a z tą samą szybkością szala M em nona spadała, aż
dopóki nie znikła w mgłach Hadesu.
Zorza opuściła zasłonę na jasne oczy i odeszła w milczeniu.
A kiedy następnego dnia pogasły światła nocy, rydwan słońca wzbił
się samotnie na sklepienie niebieskie: nie poprzedzał go, jak zwykle,
radosny blask Różanopalcej.
Wyszedł M em non za Skajską Bramę. Jeszcze w przeddzień doszła
go wieść, że Achilles postanowił przystąpić do walki: pomny tedy na
przykład H ektora, postąpił rozumniej od poprzednika i jeszcze nocą
wprowadził wojsko w mury miasta. On sam, jako krewniak królewski,
zamieszkał w dworcu i otrzymał izbę obok izby Parysa, który teraz,
od śmierci H ektora, był najpierwszym pośród synów Priamowych
i wodzem armii trojańskiej. Obu dowódców złączyła między sobą
przyjaźń najserdeczniejsza. Tak więc wyszedł M em non za Skajską
Bramę; część jego wojska poszła jego śladem. Wszyscy wiedzieli, że
do ogólnej bitwy nie dojdzie, dwubój wodzów rozstrzygnie o wszyst
kim. Sam król Priam wstąpił na mury jako widz wiekopomnych
wydarzeń; towarzyszyła mu żona Hekabe z córką Polikseną, prócz
nich A ntenor i nieco starszyzny.
Niewiele czasu upłynęło, a od strony przystani okrętowej uka
zało się wojsko achajskie. N a przodzie jechał Achilles, za nim
pozostali wodzowie, na rydwanach. Heroldowie obu stron, Taltybios i Idajos odmierzyli pole dla zapasów; jeszcze chwila, a prze
ciwnicy stanęli oko w oko. Gdy tak stali, na razie nie można ich
było rozróżnić między sobą: na jednym i na drugim zbroja złocona,
dzieło Hefajstowej ręki i m łota, świeciła tak, że oczy mrużyły się od
blasku.
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Heroldowie rzucili losy, którem u z zapaśników ma przypaść
pierwszy rzut włócznią. Szczęście uśmiechnęło się Memnonowi. W i
dzowie czekali z zapartym oddechem. M emnon zamierzył się — czarne
drzewce rzuciło długi, też czarny cień na zieleń trawy i śmignęło. Ale
pyszna tarcza Hefajsta wytrzymała cios i włócznia władcy Etiopów
padła bezsilnie u stóp tessalijskiego bohatera.
Zbierając się do odbicia razu, zauważył Achilles, że tarcza jego
przeciwnika, według zwyczaju jego rodaków, była mniejsza i zo
stawiała nie osłonioną górną część piersi. Tutaj więc wycelował swój
cios. Wszakże M emnon uskoczył w porę i pelioński jesion przeleciał
ze świstem mimo jego głowy.
Heroldowie podnieśli z ziemi oszczepy i oddali obu właścicielom.
Powtórny cios M emnona wymierzony był tam, gdzie i pierwszy,
tylko ze zdwojoną siłą. Nie potrafił przebić miedzianej tarczy i teraz,
jednak Achilles zachwiał się i musiał cofnąć się kilka kroków, aby nie
upaść. W tej chwili z m uru dobiegł głośny, trwożliwy krzyk. Co to
takiego? To nikt inny, tylko królewna Poliksena. Widocznie niebez
pieczeństwo wroga wywołało okrzyk lęku z piersi dziewczęcia, obojęt
nego na niebezpieczeństwo własnego szermierza. A może był to zwykły
okrzyk przerażenia...
Achilles w mgnieniu oka zrozumiał wszystko. Widać, nie jeden
tylko Zeus jednakim spojrzeniem bada oba wrogie sobie zastępy,
rozdając miłość swoją zgodnie z wartością i zasługą każdego wojow
nika; jest jeszcze inny bóg, dla którego nie istnieją stworzone przez
ludzi zapory. Znalazła się nareszcie z zamętu dawno utęskniona chwila
dla jego duszy. Teraz zacznie naprawdę wielką, godną służbę. Ale
przedtem musi paść jeszcze jedna ofiara.
Oszołomiony niespodziewanym triumfem, poczuł, iż cudowna,
nieziemska siła wypełniła całą jego istotę. Nigdy jeszcze jego kochana
dzida nie wydała mu się tak lekka. Rzucił ją, prawie że nie celując —
a ostrze jej przebiło miedzianą tarczę przeciwnika, przebiło miedziany
napierśnik i głęboko zaryło się w ciało. Padł M emnon jak zrąbany
dąb, głucho jęknęła na nim zbroja, a dusza jego po raz wtóry ubiegła
w mroczną przepaść Hadesu.
* *

*
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Pośród rozpalonych piasków krainy, której brzegi omywa Morze
Czerwone, siedzi samotnie granitowy olbrzym na granitowym tronie.
W milczeniu znosi napaści dyszącego wiatru pustyni, który żółtym
pyłem sypie w jego nieruchome oczy; w milczeniu patrzy dniem na
karawany wielbłądów, gdy miarowym krokiem suną koło jego skowa
nych nóg; w milczeniu słucha nocą wycia szakali, przerażonych cichym
toczeniem się godzin. Raz tylko, na granicy nocy i ranka, kiedy
z niewidzialnej tafli morskiej wynika czerwona łuna, zaczarowane
życie wlewa się w jego kam ienną pierś i olbrzym odzywa się cichym,
przeciągłym, bolesnym jękiem. To M em non — tłumaczyli Helleno
wie — ongi król tej pustyni, jękiem niedopełnionego życia wita swoją
matkę, boską Zorzę.
Trzydziesty wiek już minął od jego śmierci. Po dziś dzień siedzi
nieruchomo na swej pustynnej warcie, po dziś dzień bije weń skrzydło
samumu, po dziś dzień wielbłądy i szakale m ącą ciszę jego królestwa;
tylko dzisiaj — inaczej niż za lat minionych — jego jęków nikt już
nie słyszy i nie usłyszy. Zamilkł od dnia, w którym dłoń człowieka
zerwała tajemniczą zasłonę z helleńskiego Olimpu, a odbóstwione
Słońce obojętnie poczęło spoglądać na odbóstw ioną Ziemię.
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Z n o w u , jak w dniu wielkiego pojednania, rozwarła się na szczycie
Olimpu jaśniejąca ametystowym blaskiem grota.
— Pomnij, Zeusie, że dzieje się tak, jak się dziać nie powinno.
Dane mi przyrzeczenie nie zostało spełnione. Jasnowłosy syn Afrodyty
swoim kapryśnym lotem zmienił ciążenie wag Losu. Stworzone przez
nas siły zapomniały, do czegośmy je przeznaczyli. Syn potężniejszy od
ojca chce utopić swoją burzycielską potęgę w dziele powszechnego
pokoju, chroniąc od zniweczenia gniotące mnie brzemię. Córka
Nemezydy długą pokutą w domu mężowskim pragnie odkupić grzech,
dla którego była wydana na świat. Dziś już zaczyna się rodzić to, dla
czego jeszcze i za trzydzieści wieków nie wybije godzina. Pomnij,
Zeusie, że tak być nie może.
Zeus słuchał jej, z głową smutnie zwieszoną na piersi. Kiedy
znikła, przesunął spojrzenie na brzeg Hellespontu, na równinę Skam andra, na gaj Apollina Tymbrejskiego.
Kwitło w nim teraz tak bujne życie, jakiego jego wawrzyny dawno
nie pamiętały. Pośród krzewów porozstawiano stoły z kręgiem ław.
D okoła na ławach leżały rozesłane skóry zwierzęce. W krótce zjawili
się i gospodarze; przyszli i złożyli broń u wejścia zagrody. Był to król
Priam z synami. Jednego tylko między nimi brakło: Parysa. Przybył
A ntenor z Antenorydarni i wielu innych znakomitych Trojan, star
szyzna i młodzież. Towarzyszyli oni dziewicy, okrytej gęstą zasłoną.
Po niejakim czasie znaleźli się w gaju i Achajowie; pierwszy szedł
Achilles, za nim Ajas z Odysem, w tyle dobrany poczet najdzielniej
szych. I oni złożyli broń na skraju lasku. Co do celu spotkania, obie
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strony z góry porozumiały się przez obopólnych heroldów. Były to
z r ę k o w i n y A c h i l l a z P o l i k s e n ą , a potem, jako ich warunek
i następstwo, ostateczny pokój między Helladą a Troją. Rozumie się,
że Helena musiała być zwrócona Menelajowi — zgadzało się to z jej
własnym życzeniem, ponieważ świadomość klęsk, jakie wywołała
przez swoją zdradę, stała się już dla niej nie do zniesienia, zwłaszcza
od czasu śmierci H ektora. Ponadto Priam przystał na zapłacenie
Achajom odszkodowania, którego wysokość mieli właśnie omówić.
Achilla to nie obchodziło. Całą rozprawę z Priamem i Antenorem
zdał na Odysa, tymczasem pozostali towarzysze mogli się zabawiać
swobodnie przy kielichu z Trojanam i. On sam podszedł ku oblubienicy
i ująwszy ją za rękę, zawiódł na wzgórek, skąd roztaczał się widok
na Troję, na równinę Skam andra i na morze. W krótce uwaga
wszystkich uczetników biesiady pochłonięta została rozmową i nikt
nie zauważył, jak ze świątyni A pollina wypełznął, skradając się, jakiś
cień i schował się za jedną z frontowych kolumn.
Wodzowie tymczasem opowiadali sobie wzajem wspomnienia
przeszłości, tej nieskończenie długiej wojny, o której tyle kiedyś będą
mieli do mówienia potomkowie. Odyseusz obrabiał ze starszyzną
trojańską sprawę teraźniejszych pretensji, przy czym każda ze stron
starała się wyciągnąć dla swoich jak najkorzystniejsze warunki.
Achilles zaś z Polikseną gawędzili o przyszłości — o tej niewysłowienie
promiennej przyszłości, jaką ich małżeństwo gotowało i Helladzie,
i Troi, i ludzkości całej.
— Patrz — mówił do niej, wskazując jej ręką wybrzeże Helles
p o n t — to jest nasza przystań okrętowa, a statek najbardziej na
lewo jest mój. Dziesięć lat statki już tak zsychają się, wyciągnięte na
piasek nadbrzeżny, lecz to nie szkodzi: peliońskie sosny są trwałe
i wydałem już rozporządzenie, aby je gruntownie wysmarowano.
N atychm iast po naszych zaślubinach spuszczą je na morze, a jeżeli
Nereidy dadzą nam dobrą żeglugę, to już na trzeci dzień dopłyniemy
do mojej ojczystej Ftyi. A dadzą nam ją na pewno, bo starsza z nich,
Tetyda, jest moją rodzoną m atką... Tak, Polikseno, będziesz synową
bogini.
Tak mówili. A tymczasem pod cieniem kolum n ktoś drżącą ręką
naciągał cięciwę na prężny luk. Szczególny to był luk, zrobiony z dwu
393

WOJNA TROJAŃSKA

rogów ogromnego koziorożca. Żywo rysowała się w myśli łucznika
pewna pamiętna obława. Pomnił, że długo czatował na hardego
zwierza pośród skał Idy, przyczajony w cieniu... ot tak samo jak
w tej chwili. Aż na koniec rogacz ukazał się na szczycie urwistego
złomu. Obejrzał się dookoła trwożnym wzrokiem, wciągnął w pierś
zapas rześkiego powietrza poranka... Nagle — wyczuł, widać, coś
podejrzanego, bo już już miał szusnąć w bok i przepaść w labiryncie
skalnym, gdy puszczona niezawodną ręką myśliwca włócznia ugo
dziła go prosto w serce. Zwalił się nieżywy do nóg przeciwnika...
Dlaczego teraz ten obraz tak natrętnie narzuca się myślom właś
ciciela łuku? Tam to było uczciwe polowanie i uczciwa była miłość,
którą, jak nagrodą, radował się szczęśliwiec w pastuszej chatce,
pośród idajskich lasów. A teraz...
A teraz Achilles nie przeczuwa nic podejrzanego. Z ręką ciągle
jeszcze wyciągniętą ku brzegowi Hellespontu, opowiada dalej narze
czonej o szczęściu, jakie ich czeka w tessalijskiej Ftyi.
— ...I wyjdzie na nasze spotkanie mój stary ojciec, Peleus. Wobec
niego przede wszystkim czuję się winny; dałem się skusić sławie
i pozostawiłem go samotnego pośród zawistnych sąsiadów. To był
grzech: miłość świętsza jest od sławy. Ale teraz kres idzie temu
grzechowi, we dwoje wynagrodzimy mu wszystko, co przecierpiał
przez długi czas mojej nieobecności; czy prawda, Polikseno?
Uścisnęła mu rękę w milczeniu.
— A wtedy — ciągnął dalej Achilles — otworzy się pole nowej
chwały. Popatrz, tam u stołu Odyseusz z ojcem twoim spierają się
o wysokość wynagrodzenia strat; a jednak czy oni sami myślą o tym,
co właściwie ustanawiają w tej chwili? Nie, nie wiedzą tego, za to
wiem to ja. To jest początek w i e l k i e j a m f i k t i o n i i pod zawo
łaniem Apollina Tymbrejskiego. Dla was on jest tymbrejski, dla nas
dełficki, ale przecie to jest jeden i ten sam Apollo. Priam, to w naszych
oczach cała Azja, a Odyseusz przemawia w imieniu Agamemnona,
naczelnika całej Hellady. Azja i Hellada, oto pierwsi członkowie
wielkiej amfiktionii. Potem przyjdą Fenicjanie: oni także czczą A pol
lina, chociaż pod innym imieniem. A jeszcze potem Egipt. Dalej
Kartagina, Italia z mnóstwem swoich narodów, wszystkie powinny
znaleźć się w wielkiej wspólnocie; a kiedy to się stanie — nienawiść
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wygnana zostanie ze świata ludzkiego, jak już wygnana została ze
świata bogów. A stanie się to, wierz mi, Polikseno: Apollo jest z nami!
Tymczasem na dole, pod cieniem kolumny zdradziecka ręka
dobyła grot z kołczana i sprawdziwszy jego ostrze, naciągnęła go na
morderczy luk. Już, już miała go wypuścić do upatrzonego celu, kiedy
znienacka czyjaś mocniejsza dłoń strąciła strzałę na kamienną taflę,
a na jej miejsce wsunęła inną, złotą. Łucznik obejrzał się w przerażeniu:
za nim, w cieniu kolumny stała jakaś wspaniała postać, z oczyma
pałającymi gniewem pod wichrem złotych, opadających kędziorów...
Poliksena w zachwycie spojrzała na narzeczonego.
— A ty? — zapytała miękkim głosem.
Niespodziewany zamęt nie pozwolił mu odpowiedzieć. Do gaju
wbiegła kobieta niepospolitej urody, ale oczy miała błędne i włos
rozpuszczony w nieładzie.
— Obywatele — wołała — póki pora, zagaście fatalną pochod
nię! Sen się iści. Nie dowierzajcie ciszy: pochodnia bucha, dymi, a mój
oblubieniec trzyma ją w ręce! Tak, mój oblubieniec uzbroił się
przeciwko jej oblubieńcowi. Krew chłopięca jego sługi, przelana w tym
gaju, woła o pomstę. Widzicie, jak w ogniu stoją dworce trojańskie,
widzicie, jak walą się krzepkie mury miasta? Ojciec stary leży w p ro 
chu, m atka i siostry w niewoli, a między nimi twoja biedna oblubienica!
O, zagaście, zagaście co żywiej, obywatele, przeklętą pochodnię!
Pom ruk przeszedł przez gromadę trojańską.
— Czemu tutaj wpuszczono tę obłąkaną? Zabierajcie ją stąd! —
rzucił rozkaz Priam.
Dwaj młodzieńcy zbliżyli się do wieszczki i przemocą zaciągnęli
ją z powrotem do Troi.
— To K assandra, moja nieszczęsna siostra — objaśniła Polikse
na. — Apollo odebrał jej rozum, kiedy... Nie, opowiem ci to kiedy
indziej. Teraz ty chciałeś mi mówić o tym, co masz zam iar czynić,
kiedy będziemy we Ftyi.
— Będę zwiastunem i prorokiem wielkiej amfiktionii! Podobnie
jak nasz Tryptolemos eleuzyński z nakazu Demetry objeżdżał kraje
na jej wozie, zaprzężonym we smoki, aby uczyć ludzi rolnictwa
i łagodnych obyczajów, tak ja na wozie mojej matki, Tetydy,
nawiedzać będę plemiona ludzkie. Kres już nadszedł udrękom żelaz395
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nego wieku! Znowu zalśniły złote nitki, spływające z przędziwa Parek.
Kres już wojnie! Do amfiktionii przynoście, o narody, wasze krzywdy,
obelgi, kłopoty, aby je rozsądził prawy sąd słowa, nie zaś nieprawa
siła oręża. Wygnaliśmy niesprawiedliwego Aresa, ale i Apollo odrzucił
łuk: odtąd będzie on dla nas bogiem złotej kitary, wielkim mirotwórcą... Och!
Wypuścił dłoń jej z ręki, mgła przesłoniła jego radosne marzenia,
natchnione słowa zacichły na wieki.
N a jego przedśmiertny krzyk zbiegli się Achajowie i Trojanie.
Wszystkich oniemił niespodziany wypadek, jednak grot, głęboko
wbity w jego pierś, aż nadto jasno mówił, co się stało. Odyseusz
wyrwał zabójczą strzałę.
— Zdrajcy! — krzyknął, podnosząc ją wysoko przed oczyma
zebranych.
— Nie trojańska to strzała — zaprzeczył z siłą Priam, dojrzawszy
jej złote lśnienie.
— Nie trojańska! — powtórzył An tenor i inni. — Takich strzał
u żadnego z nas się nie znajdzie!
Lecz Achaje nie słyszeli ich tłumaczeń.
— Zdrajcy! Zdrajcy! — huczał tłum.
Dwu ludzi pochwyciło martwe ciało Achilla, pozostali rzucili się
do oręża.
Poszli za ich wzorem i Trojanie. Priam jednak zabronił im
atakować odchodzących. Ajas z Odysem znieśli zwłoki zabitego
towarzysza w dolinę i posuwali się w dół Skamandra. Kiedy mijali
Troję, wypadła z grodu zbrojna drużyna Parysa w wyraźnym zamiarze
odbicia ciała Achilla i uśmierzenia jego towarzyszy. Ajas musiał sam
wziąć ciało na potężne barki, podczas gdy Odyseusz z włócznią w ręce
osłaniał odwrót. G arstka zuchów znalazła się w położeniu rozpacz
liwym, niejeden z nich opłacił śmiercią bohaterstwo, kilku zaledwie
zdołało przedrzeć się z żałobnym ciężarem aż do przystani okrętowej.
Poliksenę przyniesiono do Troi zemdloną.
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obozie achajskim wrzał gniew przeciw Trojanom , wszyscy
byli święcie przekonani, że Achillesa zabił podstępnie Parys, obu
rzony, iż pokój jaki zawierano odbierze mu Helenę. Lecz stary
N estor pokiwał głową, kiedy mu pokazali strzałę wyciągniętą z ciała
bohatera.
— Szlachetni byli i zabity, i zabójca — zawyrokował.
Kalchas potwierdził jego podejrzenia; od niego dowiedzieli się
Achajowie, że tylko łuk i zamiar pochodziły od Parysa, strzała zaś
i ręka były Apollinowe.
Najpilniejszą sprawą stało się jednak pochowanie bohatera
i pogrzebowa stypa po nim. Agamemnon wziął się żarliwie do dzieła,
ale wkrótce zajęła jego miejsce m atka zamordowanego, która sama
zapragnęła przewodzić uroczystościom. Ciało spalono na stosie,
popioły zaś, zgodnie z wyrażonym niegdyś przez nieboszczyka życze
niem, zmieszano z prochami Patrokla i u Przylądka Sigejskiego
przysypano je wysokim kurhanem . Jako płaczka śpiewała pieśni
żałobne sama Tetyda z siostrami Nereidami, a śpiewała tak, że cała
przyroda stanęła w milczeniu. I długo jeszcze potem wspominali
Achajowie tę niebywałą, nigdy już odtąd nie słyszaną pieśń. Stypę,
wedle zwyczaju helleńskiego, uświetniły igrzyska. Jako nagrody po
służyć na nich miały zdobycze wojenne bohatera. Pod koniec Tetyda
ogłosiła nowe współzawodnictwo z nie byle jaką wygraną. Była nią
mianowicie zbroja tak niedawno wykuta przez Hefajsta. Z góry
przeznaczyła ją bogini „najlepszemu” — co znaczyło: temu, kogo
najlepszym osądzi zgromadzenie wodzów achajskich.
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Zrozumieli wszyscy, że to jest najważniejsza część igrzysk, wobec
niej zgasną wszystkie pozostałe: sława z niej będzie najpromienniejsza,
a nagroda ze wszystkich najbardziej drogocenna. Zaczęto roztrząsać
zasługi i wielkość każdego z wojów po kolei; wybitnych było niemało,
jednak nikt nie przewyższał Ajasa i Odysa. Tetydzie ci dwaj byli
szczególnie drodzy: toć oni znieśli z gaju tymbrejskiego martwe ciało
jej syna. Ale którego z nich dwu wyróżnić? Sam Agamemnon
przewodził sądowi, w którym zasiedli wszyscy naczelnicy achajscy,
oprócz obu upatrzonych. Spierali się długo, lecz jakoś nie umieli się
zdobyć na wybór żaden.
Aż nagle jednem u z sędziów przyszło do głowy niespodziewane
rozstrzygnięcie: a żeby tak dowiedzieć się, co nieprzyjaciele sądzą
0 dzielności obu współzawodników?
Posłani na zwiady żołnierze podkradli się niepostrzeżenie pod
mury trojańskie. Ponieważ operacje wojenne nie zostały jeszcze
wznowione, mury służyły za ulubione miejsce przechadzek dla miesz
kańców miasta. W jednym miejscu zasiadła grom adka dziewcząt
trojańskich, jak się zdawało, w ożywionej rozmowie. Tutaj zwrócili
swe kroki wywiadowcy.
— Dziwna rzecz — mówiła jedna — że Achajowie dotąd nie
wszczynają na nowo wojny.
— Niewątpliwie prędko to się stanie, tymczasem rozgrywa się
u nich sąd nad zbroją Achilla.
— A kto ma do niej uroszczenia?
— Dwu jest ludzi, powiadają: Ajas i Odyseusz.
— I czy wydaje się, że długo będą się wahali między nimi?
— A któremuż z nich, twoim zdaniem, należałoby przyznać
wygraną?
— Rozumie się, że Ajasowi. K to inny wyniósł ciało Achilla, jeżeli
nie on?
— Bardzoś to płytko rozstrzygnęła, moja droga: nosić ciężar
1 dźwignąć potrafi i kobieta. A przecie Odyseusz cały czas osłaniał
niosących, sam jeden przeciw gromadzie i niemało naszych położył
trupem. A tego już kobieta nie dokona.
— To prawda — zawołało naraz kilka głosów — na pewno
Odyseusz jest znakomitszy.
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Z taką odpowiedzią wysłannicy powrócili do obozu achajskiego.
Teraz już nie było żadnej przeszkody, aby przystąpić do głosowania.
Sędziowie oddawali głosy w postaci różnokolorowych kamyczków.
Przy obliczaniu okazało się, że znaczna większość oddana była na
Odysa. Jemu więc Agamemnon wręczył zbroję Achillesową. Chwila
była groźna: jak zniesie dumny Ajas podobną porażkę? Ale on milczał
cały czas i wszyscy uspokoili się.
Tak, milczał; wszelako w gronie samych sędziów znalazł się ktoś,
kom u jego milczenie wydało się podejrzane. Był to młodszy syn
Asklepiosa, Podalirios.
Podobnie jak brat jego, M achaon, był on biegłym lekarzem, ale
podczas kiedy przedmiotem badań M achaona były choroby ciała,
Podalirios ze szczególną gorliwością starał się zgłębić duchowe nie
moce człowieka. I teraz, przyglądając się bacznie Ajasowi, wyczytał
w jego oczach coś, co mu się nie spodobało. Podzielił się swoim
wrażeniem z Agamemnonem, lecz odpowiedzią było tylko wzrusze
nie ramionami.
— Bądź co bądź, uważałbym za wskazane uprzedzić jego brata,
Teukra.
— Owszem, kiedy wróci z Mizji, dokąd go wyprawiłem po zapasy
dla wojska.
Sąd był rozstrzygnięty, Ajas wrócił do swego nam iotu. Tak jak
i inni wodzowie, i on miał na swe rozkazy brankę-gospodynię. Była
nią T e k m e s s a , córka jednego z książąt frygijskich, którego miasto
padło ofiarą najścia achajskiego już przed kilku laty. Żył z nią od
dawna i mieli synka, którego na pam iątkę swojej olbrzymiej tarczy
nazwał Eurysakiem. Do nam iotu tedy i rodziny przyszedł prosto
z sądu. Tekmessa w jednej chwili z wyrazu jego twarzy poznała, że
doznał porażki; przywitawszy ją, padł na łoże i pogrążył się w smętnej
zadumie.
Przed oczyma stanęło mu całe życie od chwili urodzenia, a nawet
wcześniej jeszcze, od owego radosnego znaku, jaki na prośbę H erak
lesa Zeus zesłał jego ojcu, Telamonowi, i którem u zawdzięczał swoje
imię. Czyż jego życie było orlim lotem? Trudów przeniósł niemało,
nieraz wyręczał towarzyszy, kiedy inni opadali na siłach albo m ało
dusznie zaszywali się w bezpieczne miejsca. Tak było i wtedy, kiedy
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dumny H ektor rzucił wyzwanie najlepszym spomiędzy Achajów...
I wówczas nikt nie miał nic przeciwko temu, aby owym najlepszym był
on, Ajas. Wywiązał się tego dnia między nimi dwubój groźny i byłby
w nim Ajas zwycięzcą, gdyby noc nie była rozdzieliła zapaśników.
A wtedy uprzejmie zamienili między sobą podarki: podarunek H ekto
ra, dobry miecz, i teraz wisi u niego na ścianie. Ileż razy od owej pory
samopas potykał się na polu! A i ten pamiętny był dzień, w którym trzej
dowódcy ponieśli rany, a on, Ajas, jeden jedyny, osłaniał odwrót
swoich i długo jeszcze, stojąc na rufie, odwracał ogień od statku
Protesilaosa ratując całą przystań okrętową. A owego wieczora, kiedy
padł Patroklos, kto wydostał jego ciało? W tedy szło o ciało Patrokla
— dziś o ciało Achilla i za jednym, i za drugim razem on dźwigał ciężar
,,jak kobieta” . A więc to tak: w godzinie trudu i niebezpieczeństwa
przyzywa się Ajasa, lecz kiedy idzie o przysądzenie nagrody, inni
okazują się lepsi, jem u zaś dostają się — szyderstwa i obraza!
A teraz co? Towarzysze pozbawili go czci, za wszystko dobre
odpowiedzieli czarną niewdzięcznością. Czy jest jakieś wyjście z tego
położenia? O tym myślał, o tym jedynie. Jak odzyskać na nowo cześć,
z której go odarto?
Słońce zaszło. Szorstko i zniecierpliwionym głosem odpowiedział
Tekmessie, która przyzywała go, by się posilił wieczerzą. Jego inny
głód trapi, o wiele dotkliwszy od zwyczajnego. Jak go nasycić? Jakim
sposobem zdobyć na nowo utracony honor? Gęsty m rok otulił świat,
topiąc w sobie wszystkie przedmioty. Jemu jest wszystko jedno, w jego
duszy jeszcze jest czarniej. Słońce jego czci zapadło; co uczynić, aby
wzeszło na nowo?
Co uczynić? Snop promieni wypływającego na niebo księżyca
przebił się skroś okiennice i oświecił na ścianie miecz, dar Hektora.
Czyżby to była odpowiedź na pytanie?
Ajas wstał, jakaś nieprzeparta siła ciągnęła go do tego miecza.
Tak, to na pewno jest odpowiedź. Krwią wroga zmywa się zniewagę,
z kąpieli krwi cześć wykwita czysta i nieskalana... Wroga? Ale kim
jest ów wróg? — Przede wszystkim szczęśliwy współzawodnik, dalej
sędziowie, a potem wszyscy, którzy wybór pochwalili, wszyscy, którzy
nie stanęli przeciwko niemu. Obóz już zasnął. Krew poleje się obficie...
Zdjął ze ściany miecz i skierował się ku wyjściu.
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— D okąd idziesz, Ajasie?
Nie odpowiedział, wysunął się. Obóz leżał przed nim spowity
snem. Jego okręt stał na samym skraju, tuż przy Przylądku Retejskim.
Ciemno. Mniejsza o to. Ileż on razy przemierzył tę drogę i dniem,
i nocą! I teraz minęła jedna chwila a już dochodził do najbliższych
namiotów. Nagle wszystko stanęło w jakim ś purpurowym świetle. Jak
to się wygodnie składa! Teraz zobaczył ich wyraźnie: wszyscy naczel
nicy, wszyscy Achaj o wie leżą tutaj, posnęli na gołej ziemi. Zaczyna
ich rąbać jednego za drugim, krew leje się rzeką, dodając czerwieni
owej niezwykłej łunie. Ot, tu leży Idomeneus, obok zaraz Diomedes;
dalej, zrąbać im obu głowy! A ów bielusieńki, czy to przypadkiem
nie sędziwy Nestor? Wszystko jedno, i on był między sędziami, i jem u
śmierć! Lecz gdzie jest Odyseusz? Oto i on! Ale jego nie zabije tak od
razu, niech najpierw zakosztuje hańby pod jego kańczugiem! Wiąże
go w dyby, a do niego przytracza obu Atrydów, by podzielili jego
dolę. Tymczasem znowu cios na lewo, cios na prawo, coraz szybciej,
coraz gwałtowniej. Sława bogom, już wszyscy leżą trupem; już po raz
wtóry nie targną się na jego cześć! Teraz dopiero odetchnął swobodnie.
Porywa swoich brańców i ciągnie ich z wysiłkiem w drogę pow rotną —
teraz dopiero napawać się zacznie boską rozkoszą! Już stanął przed
swą sadybą. Przywiązuje jeńców do słupa w swoim domostwie, chwyta
gorączkowo batog i dalejże ich zdzielać! Odysa! Agamemnona!
Menelaja! Bicz świszczy, ciosy sypią się, wreszcie ręka sama opada
w zmęczeniu. Dosyć już im tej zabawy, można ich podobijać. Jeszcze
trzy zamachy miecza i będzie po wszystkim.
Przysiada na ziemi. Cała lepka jest, ale miłe mu to — przecie to
krew jego wrogów. I jakże mu? Czy dobrze? O i jak dobrze! Aż śmiech
bierze, zwłaszcza, gdy sobie przypomni, jak oni krzyczeli pod razami
jego kańczuga. Zupełnie nie swoimi głosami krzyczeli, to nie był krzyk,
ale jakieś głuche beczenie. Tak, cieszy się, cieszy, a przecie jakoś mu
nieswojo. Czuje w sercu jakiś ucisk, który rośnie i rośnie. Żeby choć
noc minęła szybko! Przez cały czas było tak jasno, jak od setek łuczyw,
a teraz nagle m rok się położył, gęsty, nieprzebity. Znowu ciężej na
sercu — ma wrażenie, że się dusi. A w uszach świdruje mu to głupie
beczenie. Zawoła na Tekmessę, niechaj przyjdzie ze światłem. Zaw o
ła — cóż kiedy nie może, kamień przywalił mu piersi. Zbiera całą siłę:
26 — Starożytność bajeczna
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— Tekmesso!
Wychodzi jakieś okropne rzężenie, niepodobne do ludzkiego
wołania. Ona nie może usłyszeć. Wysila się raz jeszcze:
— Tekmesso!
Byk tak ryczy, ale nie człowiek, nie on. Mimo to usłyszała,
nadleciała z kagankiem w ręku.
— Ajasie! N a koniec przyszedłeś do siebie! Gdzieś ty chodził?
I dlaczego tak okładałeś biedne barany?
Barany? Jakie barany? Tak, tutaj koło niego trzy zarżnięte barany
walają się we krwi. Czyżby to było złudzenie? Przeciera oczy.
Rzeczywiście, barany. Za późno, stało się. Chwyta rozpaczliwie
Tekmessę:
— Mów wszystko, co wiesz, nie ukrywaj niczego!
... Robi się biały dzień, schodzą się przyjaciele, salamińscy wojacy.
Cały obóz wre: stado zarżnięte, był ktoś, co go widział z mieczem na
miejscu krwawej rozprawy, będzie musiał teraz tłumaczyć się, stawać
przed nowym sądem.
— Gniew ludzi niestraszny — odpowiada łagodnie Ajas —
straszny jest gniew bogów. Z woli Pallady wpadłem w szaleństwo.
Muszę zmyć z siebie omamienie czystą wodą m orską i utopić w niej
ten nieszczęsny miecz, narzędzie mojej hańby. A gdy się poczuję już
czystym, sam się stawię przed sądem królewskim.
Pożegnał czule Tekmessę, syna i towarzyszy i puścił się brzegiem,
daleko od przystani okrętowej.
W tym samym czasie Teukros powrócił z Mizji. W obozie o mało
go nie ukamienowali jako brata zdrajcy: Achajowie bowiem zdążyli
już przez ten czas się domyśleć, że Ajas tylko dzięki napadowi
szaleństwa rzucił się na barany i na owce, w istocie zaś razy, jakie
wymierzał, przeznaczone były dla nich, dla własnych towarzyszy
broni. Dowiedziawszy się od Podaliriosa, jak się rzeczy miały, pobiegł
co tchu do nam iotu brata, aby zapobiec dalszym klęskom. Było już
za późno: Ajas opuścił swój dom, rzekomo dla oczyszczenia. Telam onida w jednej chwili przejrzał to, czego ani przyjaciółka, ani
najbliżsi nie byli w stanie zrozumieć. W yrok sądowy mógł pozbawić
Ajasa czci zewnętrznej; byłoby to jeszcze pół biedy. Istnieje bowiem
i cześć wewnętrzna, a tej pozbawiamy się tylko sami przez hańbiące
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postępki. Ajas, marząc, aby przywrócić sobie cześć zewnętrzną, jakiej
go wyrok towarzyszy pozbawił, nie tylko pod tym względem chybił,
ale na dom iar złego i wewnętrzną swoją cześć utracił. Znaczy więc...
— Idziemy! — zawołał Teukros. — Idziemy wszyscy, weźmiemy
go żywym, czy umarłym!
Szukali długo, nagle krzyk Tekmessy dał poznać towarzyszom,
że nieszczęśliwy był wynik jej poszukiwań. W śród wątłych krzewin
nadm orskich leżał w kałuży krwi Ajas, a miecz H ektora, wbity
rękojeścią w ziemię, wystawał ostrzem z jego pleców. Takie było
oczyszczenie bohatera!
Niewielka garstka wojaków dążyła za Teukrem, aby oddać
ostatnią posługę synowi Telamona. Tylko kurhan, usypany na drugim
skraju przystani okrętowej, u Przylądka Retejskiego, niósł świadectwo
potomnym, że cześć to wielki skarb, a jej utrata jest wielką klęską.

26*
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P o zgonie dwu wnuków Ajaka — Pelidy Achilla i syna Telamonowego Ajasa — siły Achaj ów były tak nadwątlone, że nie można było
nawet i marzyć o pomyślnych wynikach wojny z Trojanami. Należało
pomyśleć o zdobyciu sobie nowych witeziów, ale kogo? Ludzkie
obliczenia podsuwały raz po raz jakieś imię, o większym czy mniejszym
rozgłosie, pragnęło się jednak poznać i wolę bogów. Zdania niebian
atoli okazały się rozbieżne. Wedle mniemania jednych Troję mógł
zdobyć jedynie Ajakida, wedle innych ulegnie ona tylko temu, kto
już ją raz pokonał — łukowi Heraklesa. Jedynym Ajakidą był
Neoptolemos, syn Achillesa i Deidamii, który wychowywał się przy
matce na Skyros — prawda, że był jeszcze bardzo młody, ale za to
był synem Achilla. Łuk Heraklesa znajdował się w rękach Filokteta,
którego towarzysze swego czasu porzucili na odludnym brzegu wyspy
Lemnos.
M usiał Odyseusz puścić się w drogę po chłopca i po oręż.
Skusić Neoptolem a nie było trudno: wyrostek aż drżał, aby zoba
czyć pole chwały i śmierci ojca. W obozie powitano go przymileniami: „Tyś nie syn Achilla, tyś sam Achilles!” , powtarzali z unie
sieniem Myrmidonowie, stare wiarusy jego ojca. Odyseusz wielko
dusznie odstąpił mu zbroje Hefajstowe, które tak niedawno zostały
mu przyznane przez sąd towarzyszy. Menelaos ze szczególną tkliwo
ścią przyjął nowego szermierza swojej czci i obiecał, że po ukoń
czeniu wojny odda mu za żonę córkę swoją, Hermionę, która tak
podobna była do m atki swej, Heleny, jak on, Neoptolemos, do
swojego ojca, Achilla.
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Trudniejsza była sprawa nakłonić Filokteta, aby powrócił do
dawnych towarzyszy. Kiedy Odyseusz przybył do niego razem z Neoptolemem, zastał go na tym samym miejscu, gdzie towarzysze opuścili
go przed dziesięciu laty. Jego mieszkaniem była grota, za pożywienie
służyło mu wszelkiego rodzaju ptactwo, na które polował zaczarowa
nym łukiem swego zmarłego dobroczyńcy. Kiedy wreszcie udało się
i jego namówić, wrogowie mogli tylko odpowiedzieć śmiechem
pogardy na owoc trudów Odysowych: całe posiłki, zdobyte dla wojska,
to wyrostek i kaleka, który ledwie że powłóczył nogami! A jednak
ten wyrostek był bohaterem , a kaleka, uleczony całkowicie wytrawną
ręką M achaona, stał się wkrótce postrachem nieprzyjacielskiego
obozu.
Pomoc obydwu zjawiła się w samą porę. Trojanie zdobyli sobie
właśnie podówczas nowego sprzymierzeńca: był nim młody król
mizyjskiego Pergamu, Eurypylos. D opóki żył jego ojciec, Telefos,
onego czasu uzdrowiony przez Achilla, dotrzymywano święcie przy
sięgi, która stanowiła warunek tego uzdrowienia: Telefos sam nie
ruszał się z miejsca i synowi nie pozwalał. Ale gdy um arł, jego wdowa,
Astiocha, siostra Priam a, zawładnęła najzupełniej synem. Niepomny,
że staje się naruszycielem przysięgi ojca, który złożył ją w imieniu
własnym i całego rodu, Eurypylos zgromadził wojsko mizyjskie i ruszył
na odsiecz Priamowi. Podobnie jak M em nona, i jego naczelny wódz
załogi trojańskiej, jego wuj, Priam, przyjął radośnie i z wszelkimi
honorami.
I tak po długiej przerwie wojna rozpaliła się na nowo. Powszechne
zainteresowanie budzili, rozumie się, ostatnio przybyli, Neoptolem os
i Filoktet po stronie achajskiej, a Eurypylos po stronie Trojan. Dwaj
pierwsi, przyzwani na podstawie wyroczni, uważali się za posłanników
losu i w bój szli ramię przy ramieniu; tak samo zresztą i Parys nie
odstępował na krok Eurypyla. I stało się, że pewnego dnia bitwa
rozegrać się miała jako podwójny dwubój obu pancernych wojaków,
Neoptolem a z Eurypylem, i dwu łuczników, Filokteta z Parysem.
Dwaj pierwsi podjechali ku sobie na najbliższą odległość i znowu
zakołysała się włócznia peliońska — ta sama, co błyskała ongi
w rękach Achilla na zgubę jego przeciwnika, Telefosa. Teraz potrząsał
nią syn przeciw synowi. Jednak wynik był tym razem bardziej
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stanowczy — nie raną, lecz śmiercią w kwiecie wieku okupił Telefida
nieposzanowanie ojcowskiej przysięgi.
W tej samej chwili strzała wypuszczona ze zwycięskiego luku
Heraklesa wytrawną dłonią Filokteta, rozdarła skórę pantery okry
wającą pierś Parysa i wryła się głęboko w jego ciało.
Znaczyło to — śmierć i Parys wiedział o tym. Śmierć... czyliż
zaprawdę? W natłoku myśli, które nagle kłębić się poczęły w głowie
rannego, jedna zamigotała tak wyraźnie, że zdało mu się, jakoby czyjś
głos śpiewny i pieszczotliwy zadźwięczał przed nim: ,,K i e d y p r z e 
z n a c z e n i e t w o j e s i ę d o p e ł n i , p a m i ę t a j , że j a c i ę
c z e k a m! ”

Przyjaciele chcieli go odstawić do Troi — nie pozwolił.
— N a Idę, do niej!
Zrozumieli. Podtrzymywany przez nich, z największym wysiłkiem
zaczął się wlec wzwyż po zboczu trojańskiej góry. Im dalej, tym
wyraźniej dawne, zapomniane obrazy zmartwychwstały przed oczyma
jego duszy. Drożyny zawiane suchymi liśćmi, potoczek, który z cichym
szemraniem rozpryskiwał się na kamieniach, potężne wiązy, na
których pomarszczonej korze wypisał kiedyś jej imię, łącząc je ze
swoim imieniem — wszystko to świadkowie dalekiego, niewinnego,
niezamąconego szczęścia. A oto fatalna polana, na której ukazały mu
się trzy boginie... jeżeli to przypadkiem nie był sen...
W tym miejscu siły opuściły go. Przyjaciele złożyli go na miękkiej
darni, a jeden z nich udał się na poszukiwanie pustelniczej groty
Ojnony. N ietrudno było ją odnaleźć, drogę do niej wskazała nieutulo
na pieśń tęsknoty, jaka płynęła bez przerwy z ust jej mieszkanki.
K oon — takie było imię Trojanina — raźnym krokiem wszedł do
groty.
— Niechaj nam będzie dobrym znakiem, że śpiewasz o nim —
zaczął mówić w zapale. — On jest tutaj, blisko ciebie, jest śmiertelnie
ranny, oczekuje pomocy od swojej dawnej przyjaciółki.
Ale Ojnone zaprzeczyła surowym głosem:
— Śpiewam — odrzekła — o Aleksandrze, moim utraconym
przyjacielu. Parysa, męża Heleny, nie znam.
Koon jednak nie przestał ponawiać próśb i piękna nimfa,
zapominając urazy, dała się na koniec wzruszyć jego słowom. Wzięła ze
sobą naręcze ziół leczniczych i poszła za Trojaninem na wyroczną łąkę.
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Parys leżał z zamkniętymi oczyma. Nawet teraz, z cieniem śmierci
na obliczu, piękny był jak niebianin. Ojnone przypadła mu do ust,
do piersi — oddychał jeszcze, serce jeszcze biło, chociaż prawie
niedostrzegalnie. Śmierć jeszcze niezupełnie oderwała jego duszę,
aczkolwiek trzyma się ona już ledwie, ledwie i tylko patrzeć, jak uleci.
Ojnone wyjęła strzałę, przewiązała ranę, wlała w usta umierającemu
życiodajne zioła. W estchnął głęboko, powieki rozchyliły się. — O cu
do! Śmierć wyraźnie wypuszcza swoją ofiarę! Jeszcze parę kropel,
a czarowne oblicze rozpromienia się uśmiechem błogości, ranny
wciąga w pierś wonny powiew: tak, niewątpliwie poczuł jej obecność.
O bogi! Czyżby go odzyskała, czyżby na nowo zakwitnąć miało dawno
utracone szczęście?
Wargi jego drgnęły — wyraźnie coś szepce. Ojnone słucha
z mdlejącym sercem. Tak — on szepce... słowo... imię...
— He-le-no...
W jednej chwili Ojnone odskoczyła od niego. Rozbiwszy naczyń
ko z życiodajnymi ziołami o najbliższy kamień, w milczeniu pociągnęła
z powrotem do swojej groty. Uśmiech zastygł na ustach Parysa, śmierć
po raz wtóry przywarła do swej ofiary i tym razem już nie dała
przywołać jej do życia.
Zahuczały siekiery w gęstwinach Idy, na tej samej wyrocznej
polanie, z której wyszła ciernista droga sławy dla Aleksandra-Parysa;
w głębokiej zapadlinie sporządzono mu stos pogrzebowy. Tak po 
stanowili przyjaciele, nie chcąc pogłębiać przepaści między jego
rodzicami a zobojętniałą dla niego małżonką. Z nadejściem wieczora
wszystko było gotowe. W puste miejsca między bierwionami natkali
smolistych gałęzi i drzewołomu. Ciało królewicza położyli na stosie,
wszystko starannie obłożyli dokoła szpikiem zarżniętych owiec z są
siednich pastwisk, i skoro tylko gwiazdy zajaśniały na niebie, K oon
podpalił łuczywem stos. W jednej chwili buchnął wysoki słup płomieni,
dając znak o pogrzebie i leżącemu na równinie miastu, i okolicznym
gajom, i pieczarom Idy.
W pewnej chwili, spomiędzy otaczających polanę drzew wynu
rzyła się postać niewieścia, cała w bieli, niby mglista m ara, wionęła
ledwie dotykając murawy i utonęła w słupie ognistym. Wszystko stało
się szybko, jak widzenie. Stos płonął do samego zarania...
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P o śmierci Parysa Trojanie zupełnie poniechali wychodzenia na
otwarte pole; zaczęła się na nowo wojna oblężnicza, która groziła, że
się zaniesie na bardzo długo. Odyseusz, będący dzisiaj więcej niż kiedy
indziej duszą obozu, widział jasno, że tylko podstępem da się złamać
zacięty opór nieprzyjaciela. Jeśli chodzi o podstępy nikt nie mógł mu
dorównać, a jednak te, którym zawdzięczał sławny śród swoich i śród
wrogów przydomek „najprzebieglejszego” , umożliwiały mu tylko
drobne powodzenia, tak dalece drobne, że nawet nie mieliśmy
potrzeby zwracać na nie dotychczas uwagi. Teraz wszelako położenie
wymagało podstępu na wielką skalę; podstępu, który by zadecydował
o wszystkim i raz nareszcie położył koniec wojnie.
Długo naradzał się on w tej sprawie z niejakim E p e j o s e m
budowniczym w achajskim obozie; treść ich narad znana była jedynie
wodzom. Potem zaczęli coś sporządzać czy budować w szczelnie
ogrodzonej części przystani okrętowej. Jeszcze później — a było to
już podczas zapadającej nocy — wojsko otrzymało niespodziewany
rozkaz, aby wszystkie okręty spuścić na wodę i odpłynąć. Toteż kiedy
Trojanie obudzili się dnia następnego, oczom ich przedstawił się obraz
tak nieoczekiwany, że po sto razy przecierali powieki, nie mogąc
w żaden sposób dać wiary, żeby to miała być rzeczywistość, nie zaś
resztka nierozpierzchłych widzeń minionej nocy.
Przystań okrętowa znikła bez śladu. Stały tu i owdzie szałasy,
które do wczoraj służyły za namioty wodzom, ale i one świeciły pustką.
N atom iast na środku opustoszałej przestrzeni wznosił się olbrzymich
rozmiarów drewniany koń.
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Ale kto wie, może to zasadzka? Być może, że wojsko i flota
Achajów zaczaiły się opodal, za Przylądkiem Sigejskim? Wysłali
Trojanie wywiadowców — wrócili z wieścią, że tam nie ma nikogo.
Ta nowina wprawiła ich w szał radości: spełniło się marzenie dziesięciu
lat! Teraz już nikt nie wątpił, że Achaj owie, utraciwszy wiarę w zwycię
stwo, odpłynęli do domów. Wszystko, co żywe w Troi, wyległo za
mury, aby odwiedzić rodzinne wybrzeże, nareszcie wolne od wroga.
Herold Idajos służył za przewodnika: oto nam iot ongi Achilla, teraz
Neoptolema, tu mieszkał Diomedes, tutaj N estor, a tam dwaj Atrydzi.
Przed ich siedzibą stoi obecnie drewniany koń. Co on ma znaczyć?
Czytają napis: „Wdzięczność Palladzie” . V o t u m widocznie. Co
z nim teraz robić? Zostawić tutaj? Czy wprowadzić do miasta? Czy
też — cisnąć do morza?
Właśnie w tej chwili nadchodził ku wybrzeżu kapłan Posejdona
L a o k o o n z dwoma synami; bóg sam, za pom ocą zjawy sennej
przyzwał go tutaj, ażeby odkupił pewien grzech, o którym nikt poza
nimi dwoma nie wiedział. Kiedy ujrzał drewnianego konia i usłyszał
spory, jakie toczyły się o niego, nie wytrzymał.
— Szaleni! — krzyknął — i wy wierzycie zdradliwemu wrogowi?
Dla mnie podejrzane są nawet podarunki Achajów; trzeba za wszelką
cenę zajrzeć do wnętrza temu straszydłu.
Wziął dziryt z rąk najbliżej stojącego żołnierza i z całej siły rzucił
nim w brzuch konia. Kolos drgnął, a z jego środka zadźwięczał
zupełnie jakby mosiężny dzwon.
— Czy słyszycie? — zawołał triumfalnie Laokoon.
Lecz nie słuchali go; uwagę wszystkich ściągnęła na siebie
grom adka młodych ludzi, którzy prowadzili ze sobą jeńca achajskiego.
Natychm iast zbiła się dokoła niego ciżba. Zaprow adzono go przed
króla Priama, który znajdował się w pobliżu.
— Ktoś ty? Skąd przybywasz?
— Imię moje S i n o n — odpowiedział jeniec. — Jestem tow a
rzyszem Palameda, który poniósł niesprawiedliwie śmierć skutkiem
przewrotności Odysa. Skoro tylko wodzowie powzięli zam iar po 
wrotu do domów, zagroziłem mordercy, że gdy staniemy na ziemi
rodzinnej, od razu wytężę siły ku zemście. Tą pogróżką napędziłem
mu strachu. W tedy Kalchas w zmowie z nim puścił między lud
wieszczbę, że droga pow rotna, tak jak i droga w tę stronę, musi być
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okupiona ofiarą ludzką i ten los właśnie mnie przypadł w udziale.
Uciekłem i ukryłem się w sitowiu Simoeisu, gdzie mnie właśnie
wytropiła twoja młodzież.
Tą swoją, jak się wydało, szczerą opowieścią nastroił wszystkich
życzliwie dla siebie.
— A co ma znaczyć ten drewniany koń? — nagabywał dalej
Priam.
— To jest dar ofiarny dla Pallady.
— Tyle już i my sami wiemy, ale dlaczego jest taki ogromny?
Sinon stropił się; wszakże przyrzeczenie Priama, że otrzyma
obywatelstwo trojańskie, niby rozwiało nieco jego lęk.
— Dlatego jest taki duży — zaczął tajemniczym głosem — żebyś
cie nie mogli wprowadzić go na wasze zamczysko. W yrocznia głosi,
że o ile go zniszczycie albo uszkodzicie, ściągniecie na siebie nieubłaga
ny gniew Pallady; jeżeli natom iast wprowadzicie go w wasze mury
i ustawicie przed jej świątynią na Pergamie, miasto wasze stanie się
niezwyciężone.
Rozdzierający krzyk, jaki doleciał w tej chwili z wybrzeża,
przerwał dalsze rozprawy. Laokoon z obydwoma chłopcami stał
u wzniesionego dla Posejdona ołtarza. Nagle od strony m orza wypełzły
dwa olbrzymie węże, z błyskawiczną szybkością rzuciły się na kapłana
i jego synów i oplątały ich pierścieniami gładkich i oślizgłych ciał. Nie
było mowy o jakiejkolwiek pomocy i w parę chwil wszyscy trzej
wyzionęli ducha. Rozumie się, że to była kara, zesłana na Laokoona
przez Posejdona za jego tajemny grzech. Trojanie jednak, którzy nie
domyślali się nawet całej owej przygody, wytłumaczyli sobie jego
straszny koniec całkiem inaczej.
— Widzicie? — mówiły liczne głosy. — Sinon ma zupełną
słuszność: kara bogini dotknęła człowieka, który bezczelnie rzucił
dzirytem w jej dar. Prędzej, do Pergamu, do Pergamu!
Sporządzili niski pom ost na kołach, umieścili na nim konia
i zawieźli ku miastu; a ponieważ potw ór ani rusz nie chciał przejść
przez Skajską Bramę, rozwalili dla niego spory kawał murów.
Teraz już cała ludność oddała się niepohamowanej radości. Gdzie
spojrzeć tańce, ucztowanie, wino leje się jak rzeka. Zaproszono Sinona,
aby wziął udział w ogólnej hulance. Była już późna noc, kiedy
biesiadnicy po sutych libacjach porozchodzili się po domach.
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Gdyby byli zwrócili uwagę na morze, zobaczyliby rząd cieni,
okrążających Przylądek Sigejski — było ich pięć, dziesięć, coraz
więcej. Cicho, cichutko podpłynęły ku wybrzeżu majaki okrętów
i tak samo cicho poczęły się z nich wysypywać majaki ludzi.
Uformowawszy się w szeregi, zaczęły pomykać ku sennemu miastu.
Gdy stosowna chwila nadeszła, ze stojącego na przedzie okrętu
buchnął słup ognia. N a ten znak Sinon, który ułożył się na nocleg
w przysionku świątyni Pallady, podszedł ku drewnianemu koniowi
i nacisnąwszy sprężynę w jego brzuchu, wyciągnął z niego płytę,
długą i szeroką na dwa łokcie. Przez dziurę zaczęli się wydobywać
jeden po drugim towarzysze: Odyseusz, Neoptolem os, Epejos, Diomedes i kilku innych wojowników. Razem wynurzyło się ich z cze
luści dziesięciu. Natychm iast pobiegli ku Skajskiej Bramie, nie
spodziewanym napadem obezwładnili półsenną wartę i wpuścili
wojsko achajskie, które właśnie w tej chwili nadchodziło. Znalazło
się ono w Pergamie wcześniej, zanim kto bądź z Trojan zdążył je
zauważyć. I dopiero kiedy podłożono ogień pod pałace otaczające
świątynię Pallady i gdy czerwone języki objęły zamek królewski —
mieszkańcy spostrzegli się, że ich gród rodzinny jest w rękach
nieprzyjaciela.
Achajowie rozdzielili się. N eoptolem a Agamem non posłał do
dworca Priam a i tam, przed ołtarzem Zeusa, padł z jego ręki leciwy
władca, rzekomo dla odkupienia śmierci Achilla. Nieposkrom iony
młodzian nie wiedział, że starzec był w tej zbrodni całkowicie bez
winy; wiedział to natom iast Apollo. Potrząsnął w gniewie złotowłosą
głową i zawyrokował:
— Nie dożyje starości, kto starości żyć nie daje.
Menelaos rzucił się w stronę dom u Deifoba, gdzie, jak było mu
wiadome, od śmierci Parysa mieszkała Helena. Wywiązała się tu
zażarta walka; pod koniec Deifobos padł, przebity dzidą M enelaja,
inni rozbiegli się. Król spartański pchnął drzwi i wszedł do środka
domu. Helena była sama jedna; służebne jej uciekły, gnane strachem.
Podniecony przelaną krwią, rzucił się i na nią z podniesionym
mieczem. Helena nie próbow ała ani się bronić, ani szukać ratunku
w ucieczce; nie myślała nawet błaganiem zmiękczyć serca pokrzyw
dzonego małżonka. Stała w milczeniu, ze spuszczoną głową i prawą
ręką odpinała klamrę, spinającą jej chiton nad lewym ramieniem.
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Opadła barwna zasłona, obnażając śnieżną pierś pod cios żądnego
krwi żelaza. Menelaos zatrzymał się wpół ruchu, miecz zastygł mu
w podniesionej dłoni — po czym opadł bezgłośnie.
— Za mną! — rzucił rozkaz wiarołomnej żonie, a w jego
głosie surowość walczyła już z jakimś mimowolnym, miększym
uczuciem. I córka Nemezydy, sprawczyni losu miasta, które ją
przygarnęło, bez słowa sprzeciwu ruszyła za swoim pierwszym m ał
żonkiem.
D ookoła przewalały się już płomienie, ulice były zatarasowane
przez trupy. Z poroztwieranych drzwi domostw, to tu, to tam,
wynurzały się gromadki zwycięzców. Jedni nieśli na plecach, inni
wywozili na mułach łupy — złoto, srebro, miedź, drogie tkaniny; inni
jeszcze pędzili branki. Pomiędzy brankam i Helena poznała wiele
bliskich sobie osób: szła Poliksena, szła A ndrom acha z maleńkim
Astianaksem na ręku, szła, jak uosobienie boleści, sędziwa królowa
Hekabe. Mijając ją, przeklinającym ruchem powitała przez złe losy
zesłaną synowę. Lecz gdzie Kassandra? Ze swojej izdebki w dworcu
Priamowym rzuciła się szukać schronienia w świątyni Pallady i przy
padła do nóg bogini. W świątyni zastała kapłankę Teano, która
umyślnie na ścieżaj rozwarła drzwi, aby ścigani mogli znaleźć ocalenie.
Osoba Teano była nietykalna dla Achajów: była ona małżonką
A ntenora, tego samego, który tak gościnnie przyjął obu ich posłów
przed rozpoczęciem wojny; za to Kassandry broniła jedynie świętość
miejsca i to od tych tylko, którzy poważali świątynie. Nie należał do
nich, niestety, człowiek, który się puścił za nią w pogoń. Był to Ajas
lokryjski, syn Oileusa. W padł za królewną do świątyni, a ujrzawszy ją
u stóp posągu Pallady, w pierwszej chwili zawahał się. W krótce jednak
namiętność wzięła górę. Schwycił błagalnicę za ramię, chcąc ją
przemocą odciągnąć od posągu. Zaczęła się walka i posąg, śród
obustronnego szamotania, sam upadł do stóp swojej wiernej.
— Zbrodnia! — krzyknęła Teano.
Ale Ajas, nieprzytomny, nie słyszał jej; z dzikim śmiechem
wywlókł swoją brankę ze świątyni.
I znowu przystań okrętowa zaludniła się od narodu. Byli tam
i zwycięzcy, i zwyciężeni. N a wschodzie wykwitała jutrzenka, jednak
jej różane palce bledły wobec czerwieni ognia, który pożerał umęczoną
Troję.
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T r o j a leży w gruzach, zdobycz już rozdzielona pomiędzy zwycięzców;
dlaczego flota achajska ociąga się jeszcze na wodach Hellespontu?
— Nie wolno przepływać mórz, wlokąc za sobą piętno zmazy,
a właśnie zmaza ciąży na wojsku achajskim, jeżeli praw dą jest to, co
mówią ludzie o Ajasie Oileidzie, że oderwał błagalnicę od ołtarza
Pallady.
Skąd idzie podobna wieść? — Z własnych ust Kassandry. Przy
podziale łupów przypadła ona w udziale samemu naczelnikowi wojsk,
Agamemnonowi. To jednak sprawa mniejszej wagi, główna rzecz
w tym, że w ogóle zdarzył się tego rodzaju czyn. Prócz Kassandry
oskarża Ajasa Teano, kapłanka Pallady, m ałżonka A ntenora. Nie jest
ona branką: całej rodzinie A ntenora pozwolono swobodnie opuścić
zgliszcza trojańskie i szukać nowego miejsca osiedlenia. Słowa Teano
są wysoce obciążające; na ich podstawie Agamem non ustanaw ia sąd
nad Ajasem. Co może powiedzieć Ajas na własne usprawiedliwienie,
wbrew skargom Kassandry i świadectwu Teano? Zaprawdę — nie ma
nic na swoją obronę: będzie skazany i czeka na ukamieniowanie. Ale
on nie dopuści, by tak się stało: z bogów nic sobie nie robi,
krzywoprzysięstwem się nie brzydzi. Przysięga tedy — kłamliwie — że
jest niewinny, a wodzowie dają bezbożnikowi wiarę. Od tej chwili
klęska zawisa nad wojskiem.
Po jego przysiędze Achajowie mogli odpłynąć do ojczyzny. Nie
wszyscy jednakże równocześnie podnieśli kotwice. N eoptolem a Tetyda, która z góry wiedziała, jakie rzeczy dziać się będą, wyprawiła
drogą lądową; o jego przygodach dowiecie się w późniejszym roz-
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dziale. N estora, ze względu na wiekopomną mądrość i bogobojność,
los oszczędził; puścił się w drogę oddzielnie i szczęśliwie dopłynął do
swego Pylosu, gdzie spokojnie dokonał długiego żywota, zachowując
do ostatniej chwili krzepkość ciała i jasność ducha. W sprawach
państwowych dopomagali mu dwaj synowie: Pizystrat i Trazymedes;
ród jego przetrwał czas niemały i to nie tylko w Pylosie: w ręce
potom ków wielkiego władcy dostały się i rządy ateńskie w epoce,
która nastąpiła po tej, jaką opisujemy w tej chwili.
Szczęśliwą miał żeglugę Diomedes, którego Pallada nadal ota
czała miłością, jaką przeniosła na niego z jego ojca Tydeusa. Nie
tylko, że dopłynął szczęśliwie do Hellady, ale co więcej, udało mu się
to, o co daremnie kusił się jego ojciec: dostać się do K alidonu i uwolnić
dziadka swojego, Ojneusa, ze sromotnej niewoli, w jakiej trzymali go
niegodziwi krewni, oraz zawarować mu tron. Później wszelako
niesnaski we własnym rodzie zmusiły go do opuszczenia Hellady
i szukania szczęścia w południowej Italii. Od niego to zaczęła się owa
ziemia zaludniać na wybrzeżu swoim Hellenami, co miało mieć
w przyszłości tak nieopisane znaczenie dla obu narodów.
Ci wszyscy zatem wkrótce ujrzeli ojczyste strony; nad pozostałymi
natom iast, wskutek gniewu Pallady, już zaraz po opuszczeniu brzegów
trojańskich rozszalała najokrutniejsza burza. Okręty Menelaja i Odysa
odrzuciła od razu od reszty floty; toteż obaj bohaterowie przeżyli cały
szereg przygód nie podzielonych przez towarzyszy, a o których
dowiemy się w następstwie. Najsurowsza kara boża ugodziła w okręt,
wiozący samego przestępcę — Ajasa Oileidę, gwałciciela i krzywoprzysiężcę. Z woli znieważonej bogini strzaskał go piorun, Ajas wpadł
w morze, nie utonął jednakże; dostał się wpław do jakiejś sterczącej
nad falami rafy i w drapał się na jej wierzchołek.
— Ocalony jestem! Ocalony! — zawołał z butą. — Wbrew woli
bogów!
To zarozumialstwo zgubiło go ostatecznie. Rozsierdził się Posej
don, uderzeniem trójzęba rozłupał skałę, do której przywarł wróg
bogów, morze po raz wtóry zagarnęło Ajasa — ale już teraz
bezpowrotnie. A ród jego po najpóźniejsze pokolenia musiał omywać
zmazę jego czynu w świątyni Pallady. Kiedy bowiem dokoła tej
świątyni wyrosło drugie miasto, Nowy Ilion — Lokryjczycy zmuszeni
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byli posyłać do niego regularnie dwie swoje dziewice, aby były
świątynnymi służebnicami bogini. U stała ta swego rodzaju danina
dopiero w równe tysiąc lat od chwili zburzenia Troi.
W racamy atoli do floty achajskiej. Burza, która skruszyła okręt
Ajasa, nie cichła, owszem gnała bez ustanku po całym Archipelagu,
coraz dalej ze wschodu na zachód. Po dwu dniach pędu po bałwanach
ukazał się jakiś ląd; nikt nie wiedział, że to była Eubeja. Brzeg w walce
z burzą jest zbawieniem, ale może być i niebezpieczeństwem: jakże
łatwo o uszkodzenie statku o podw odną skałę! Szczęście, jeżeli
gościnne światło ogni wskazuje żeglarzowi przystań, do której można
wprowadzić okręty... I w rzeczy samej ognie wybłysły. Okrzyk radości
wzbił się z umęczonych korabi: teraz już żeglarze pewni są ocalenia,
jest gdzie przeczekać rozpętanie m orza i gniew bogów. I sternicy
z większą siłą chwycili się wioseł sterniczych, aby, walcząc z przeciw
nym wiatrem i prądem , jak najszybciej doścignąć upragnioną ostoję...
Ojciec skazanego niesprawiedliwym wyrokiem Palameda, N auplios, nie doprosiwszy się okupu za śmierć syna i przywrócenia mu
czci odebranej, wrócił na Eubeję. Od tego czasu zamieszkał na
Przylądku Kafarejskim, u samego wjazdu do cieśniny, którą dziś
jeszcze przepływają okręty, kierujące się od brzegów Azji Mniejszej
do portów Attyki i Peloponezu. W ybudował sobie tutaj zamek z wieżą,
skąd roztaczał się szeroki widok na wschód i południe. Stały tam
zawsze dniem i nocą warty, najczęściej wszakże zasiadał na czatach
sam pan zamku i wbijał wzrok w zamglone dale. Przed jego myślą
przesuwały się cienie okrętów, widma żagli, nadpływających od
wschodu ku jego przylądkowi. Starcze oczy strzelały wtedy dzikim
blaskiem i cała jego istota skupiała się w jednym uczuciu, w niepo
skromionej zemście.
U stóp przylądka stała zawsze w pogotow iu lekka a m ocna łódka,
która nie lękała się rozszalałych wichrów ani bałwanów.
Długie lata czekał Nauplios, lecz nie tracił cierpliwości i jednym
tylko się trwożył: aby śmierć nie odwołała go, zanim zdoła dokonać
swego mściwego dzieła. Wreszcie Erynie usłuchały jego modłów.
Pewnej burzliwej nocy, przy świetle błyskawicy, ujrzał sznur pędzących
ku jego brzegowi okrętów, gnanych huraganem i wściekłością spienio
nych bałwanów. Okrzyk trium fu wyrwał mu się z piersi; przywołał
27 — Starożytność bajeczna
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do siebie syna Ojaksa i obaj rzucili się ku łódce. W chwilę potem
zapłonęły ogniska na skałach Przylądka Kafarejskiego.
Były to te same ogniska, które dostrzegli z daleka smagani burzą
pławcy achajscy, ogniska, które napełniły ich dusze tak radosnym
uczuciem ulgi.
Wszystkie okręty zaczęły pruć fale w ich kierunku.
— Przystań! Przystań!
Tak, przystań. Pierwszy okręt, mknący co sił ku utęsknionemu
celowi, wpadł na skałę podw odną i strzaskał się na dwoje; drugi,
rzucony wiatrem, zarył się na mieliznę i był wywrócony; trzeci
nawałnica zagnała między dwie rafy, które zdruzgotały go na miazgę;
czwarty nabił się na ostry cypel skały i, przedziurawiony, poszedł na
dno; piąty, szósty i innych niemiara zginęły w ten czy w inny sposób.
Żeglarze, rzucani w odmęt, daremnie zmagali się z falami; niejedno
krotnie pęd wody ciskał ich o sterczące głazy, bardzo nieliczni
z ogromnego zastępu zdołali wpław dopłynąć do miejsca, skąd już
możliwe było dokołatać się do brzegu. Ale na brzegu oczekiwał ich
sroższy jeszcze nieprzyjaciel: bałwany i rafy były miłościwe w porów 
naniu ze starcem, który stał wyniosły w swojej łodzi z ostrogą w rękach.
Takim widzieli go już przed laty u trojańskich brzegów. Nic strasz
niejszego nie mogło ich spotkać. H uragan, przewały, opoki to żarty
jedynie, ale ten nieubłagany starzec w świetle czerwonych błyskawic,
z rozwianym na wietrze włosem i brodą, z podniesioną ostrogą — to
był sam Hades; kto go raz zobaczył, temu już innych widoków nie
było sądzone oglądać.
Tak przy rozhukach gromu i poświście burzy odbyła się późna
stypa po Palamedzie.
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N iem n iej okrętowi, który wiózł Agamemnona i garść ludzi z jego
otoczenia, udało się szczęśliwie uniknąć burzy i zemsty Naupliosa. Na
drugi dzień niebo rozjaśniło się trochę, statek opłynął Sunion, opłynął
wyspę Hydreję i wjechał na spokojną toń Zatoki Argejskiej. Tu już
znikł ślad jakiego bądź niebezpieczeństwa: jeszcze kilka godzin,
a gościnne półkole przystani argejskiej — wiemy już, że nosiła ona
imię Nauplii, jednobrzmiące z imieniem owego krwawego mściciela —
zarysowało się przed wzrokiem żeglarzy.
W Mykenach oczekiwano ich, jedni z tęsknotą, inni z lękiem
w sercach. W duszy królowej Klitajmnestry wszyscy przypuszczali
tęsknotę; w rzeczywistości zaś w niej rozszalał się strach, a obok niego
inne, jeszcze o wiele potężniejsze uczucie.
Dziesięć lat temu wróciła była z Aulidy z sercem dyszącym zemstą
za córkę, zabitą, jak była przeświadczona, w ofierze Artemidzie. Dzień
i noc widmo Ifigenii stało przed oczyma jej duszy, opłakujące swoją
przedwcześnie zgaszoną młodość. Wobec uczucia bólu i zemsty
wszystkie obowiązki zeszły na plan dalszy, a przede wszystkim
obowiązek wierności małżeńskiej. Klitajmnestra nie była podwładna
miłości, jak jej siostra Helena: będąc wychowana w surowych zasadach
domu Tyndara, ona, w innych warunkach, nawet nie kochając swojego
męża, do końca życia zachowałaby imię i sławę wiernej małżonki. Ale
dla spełnienia piekącej zemsty potrzebny jej był pomocnik. Stało się
właśnie, że w otoczeniu jej zaczął się kręcić człowiek, który najlepiej
nadawał się do tego rodzaju sprawy. Był to stryjeczny brat jej męża —
Ajgistos.
27 *
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Był on synem Tyestesa, brata Atreusa. Mówiliśmy już swego
czasu o sporze obu braci; na razie spór ten został uwieńczony
potwornym rozwiązaniem, „ucztą Tyestesa” , na której Atreus dał
bratu jako poczęstunek ciało jego własnych dzieci. Ajgista nie było
jeszcze wtedy na świecie; urodził się on później dopiero — Tyestes,
ojciec jego, zapragnął mieć syna po prostu dlatego, aby pozyskać
mściciela. Teraz właśnie ów mściciel doszedł do lat męskich. Prawda,
że tak Atreus, jak i Tyestes zeszli już wtedy byli ze świata, ale co
z tego? Dług nie spłacony spadł z ojca na syna, nienawiść między
Atreusem a Tyestem przeżyła ich samych i przerodziła się w nienawiść
ich synów, Agamemnona i Ajgista; wedle pojęć owych czasów nie
mogło być inaczej.
Wyruszając na wojnę, Agamemnon powierzył królestwo całe
i dom opiece żony, albowiem o jej rozumie i przywiązaniu miał
wysokie mniemanie. Jednak dla spraw państwowych ustanowił jed
nocześnie radę starszyzny, a dla domowych dał jej jako doradcę
mądrego pieśniarza — pieśniarze bowiem byli przewodnikami su
mień w owej epoce. Długi czas ostrzegał ów pieśniarz królowę
swoją przed wpływem Ajgista, pod koniec jednak żądza zemsty
w jej sercu przemogła: pewnego dnia kazała niedogodnego n a
uczyciela wywieźć na odludną wyspę, na której dni swych dokonał.
Od tej chwili nikt już nie przeciwstawiał się związkowi występnej
pary. Rozumie się, że i Ajgistem kierowała nie miłość, lecz prag
nienie zemsty: nie Hera skojarzyła ich dwoje i nie Afrodyta, lecz
Erynie.
Swoją drogą, dopóki Agamemnon wojował w Troi, związek ten
był ukryty; z rodziny królowej domyślała się go tylko najstarsza po
śmierci Ifigenii córka, E l e k t r a — młodsza, Chryzostemis, była
najzupełniej uległa matce, a syn Orestes był jeszcze małoletni. N aj
trudniejsze przejście czekało oboje w chwili pow rotu męża; toteż
Klitajm nestra przygotowała wszystko z góry, tak aby nie być za
skoczona znienacka. Ułożyła z Agamemnonem — pod pozorem troski
o niego — że sporządzony zostanie cały łańcuch sygnałów ognistych,
które — zapalone, poczynając od samego pobrzeża trojańskiego,
poprzez wyspy aż do Myken — miały jej w jak najprędszym czasie
przynieść wieść o upadku oblężonego miasta.
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Sygnały takie w rzeczy samej dano, a Klitajm nestra w obłudnej
radości zaczęła składać bogom ofiary dziękczynne. W niewiele dni
później zjawił się i sam zwycięzca; królowa z taką samą obłudną
radością wyszła na jego spotkanie. Z uczuciem złośliwej uciechy
dostrzegła siedzącą na jego rydwanie królewnę Kassandrę, dar za
szczytu wojska dla wodza. „Jego kochanka” — pomyślała, nader
skwapliwa, aby obwinić męża o ten sam grzech, którym sama zmazała
się wobec niego. D oprow adzając swoją uniżoność do ostatecznych
granic, kazała służebnicom całą drogę od rydwanu aż po próg dom u
wysłać purpurowym suknem i namówiła męża, aby przeszedł po nim:
„A nuż — myślała w duszy — wywoła gniew bogów przez to, że się
im upodobnia?” Tymczasem wewnątrz domu, czekała nań ciepła
kąpiel, miłe orzeźwienie po długich niewygodach.
K assandra została sama na rydwanie, pogrążona w głębokiej
zadumie. Nie rozjaśniły jej czoła słowa królowej, która szorstkim
głosem zapraszała i ją do udziału „w ofierze” domowej; przywołało
ją do rzeczywistości dopiero spojrzenie jej ojczystego boga, którego
posąg wznosił się u progu dworca Atrydów. O statni raz zagrała w niej
siła wieszcza: ujrzała topór zawisły nad głową Agam em nona i nad
swoją własną. Lecz daremne były jej prorocze słowa: także i tym
razem nikt nie dał jej wiary. O pętana rozpaczą wstąpiła do wyrocznej
sieni, a w chwilę potem krwawe jej zwłoki walały się na ziemi obok
trupa zamordowanego króla.
Od tej pory dom Atrydów stał otworem dla Ajgista; toteż zagarnął
go na czele najemnych gwardzistów, których nietrudno mu teraz było
wynaleźć na rachunek skarbu królewskiego. Elektra od razu wyczuła
niebezpieczeństwo, grożące małoletniemu królewiczowi Orestowi:
korzystając z odrętwienia, w jakim zbrodnia królowej pogrążyła cały
dom, schwyciła chłopca za rękę i zaprowadziła do Taltybiosa, herolda
swego ojca, który razem z nim przybył spod Troi. Wymogła na nim,
aby bez chwili zwłoki uwiózł malca do m iasta Krisy pod Parnasem,
królestwa Strofiosa, najserdeczniejszego druha zamordowanego w ład
cy. Dzięki temu Orestes ocalał.
Przeszło dużo lat. Ajgistos trzymał się ze swymi rządami prze
mocy nad szemrzącą w oburzeniu ziemią mykeńską, a jedyną podporą
jego było wojsko najemników. K litajm nestra stroniła lękliwie od
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wzgardzonej mogiły na gwałt pochowanego męża; nocnymi ofiarami
starała się ułaskawić zawzięte Erynie i A lastora, aby nie żądał nowych
ofiar prócz tych, jakie już widział krwawy dom Pelopsa. Elektra,
nieukojona w płaczu po ojcu bohaterze, żyła w domu znienawidzonej
matki jedynie zgryzotą i pragnieniem zemsty; łzy jej były wiecznym
wyrzutem dla zabójców, nienawidzili jej, a zarazem bali się tknąć.
Orestes tymczasem rósł na obczyźnie; z chłopca stał się młodzieńcem,
a razem z nim rósł straszny dług, jaki mimowolnie nałożyła nań własna
m atka, gdy zamierzyła się siekierą na jego ojca, nie podejrzewającego
zbrodni.
Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć? Z pewnością nie, a przynaj
mniej nie od razu. Skoro ojciec powiada synowi „zabij!” , a matka:
„ulituj się!” , to wedle naszego rozumienia świętszy jest głos matki.
Ale na chwilę powinniśmy zapomnieć o naszym sposobie myślenia,
a postarać wczuć się w myśl ówczesnych Hellenów. Zgodnie z ich
wierzeniami dusza człowieka zabitego zamieszkiwała podziemia, po 
grążona w głębokim, niepocieszonym smętku, aż dopóki za niego nie
dokonano zemsty; zemsta jedynie mogła mu zapewnić spokój, jakiego
zażywają inne dusze na asfadelowym błoniu. Tak więc dusza ojca
modliła się do Oresta, iżby skrócił jej smutek, grożący, że trwać będzie
na wieki; m atka zaś pragnęła, aby życie jej ziemskie trwało o kilka
lat dłużej. A gdyśmy to zrozumieli, zmienia się dla nas obraz. — Taka,
powtarzam, była wiara Hellenów w owej epoce. Z czasem i ona ulegnie
zmianie.
Trapiony wątpliwościami, Orestes zwrócił się do Delf, jednak
Apollo tylko umocnił w nim przekonanie o nieodzowności zemsty.
W ciężkiej duchowej rozterce opuścił Krisę w towarzystwie starego
Taltybiosa oraz młodego syna swojego gospodarza, z którym przez
lata pobytu zadzierzgnął serdeczną przyjaźń — Pylada. Orestes
z Pyladem, to po Heraklesie i Jolaju, Tezeuszu i Pejritoosie, wreszcie
po Achillu i Patroklu — czwarta para przyjaciół, jaką nam przekazała
starożytność bajeczna, czwarta i najdoskonalsza.
W pierwszych czasach jednakowoż, borykanie się z męką ciążą
cego na nim długu moralnego musiało ustąpić w myślach Oresta przed
innym, ciężkim zadaniem: w jaki sposób uśpić czujność podejrzliwych
władców Myken? Trzeba było pomitrężyć nieco, aż do chwili, gdy
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Ajgistos oddali się z miasta. W tedy to umyślił Orestes pchnąć
Taltybiosa do Klitajmnestry ze zmyślonym doniesieniem, jakoby on,
jej syn, zginął w Delfach podczas igrzysk, na wyścigach koleśni.
Podszedł Taltybios z takow ą wieścią, stało się jednak, że jego
opowiadanie, oprócz Klitajmnestry, posłyszała i Elektra i wpadła
w rozpacz wielką. Zgasła dla niej ostatnia nadzieja: znikąd już dzisiaj
nie może oczekiwać pomocy. Ale skoro tak, to czy nie na jej barki
spada od tej chwili ów straszny obowiązek, którego już nie spełni jej
zmarły brat?
Gęstnieje m rok. Do dworcowych kom nat wsuwa się dwu m ło
dzieńców, przynosząc rzekome popioły rzekomego nieboszczyka. Są
to Orestes z Pyładem. Elektra nie wie o tym. Płacze nad swoją stratą
tak niepowstrzymanie, tak rozdzierająco, że Orestes nie może dłużej
utrzymać się w swojej przybranej roli: daje się jej poznać. Zasłona
m roku spada, wybłyska słońce i oczy nasze z lubością spoczywają na
rozgrywającej się scenie, śledzą objawy bohaterskiej tkliwości w czło
wieku, którego w krótce oglądać będziemy jako matkobójcę. W krótce,
tak jest; przeznaczenie bowiem nie czeka i Orestes z zakrwawionym
mieczem wymknie się z tego domu, krew zaś na jego mieczu — będzie
krwią matczyną.
Znowu m rok zaczyna słać się po scenie, m rok czarny, nieprzebity,
a na jego strasznym tle migają jakieś zjawy. Inni ich nie widzą, widzi
je on jeden. I co z tego, że lud mieni jego zemstę sprawiedliwą? Sam
siebie nie może rozgrzeszyć. Z trudem wydobywa się z jego ust kilka
pożegnalnych słów:
— Oddajcie je Menelajowi, gdy powróci!
Po czym myśli jego zaczęły się mącić w obłędzie, rzucił się
w opętany bieg, dokąd — sam nie wiedział.
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G n ie w króla spartańskiego na wiarołomną małżonkę, który już zaraz
przy pierwszym widzeniu począł niknąć pod wrażeniem jej piękności,
przy dalszym obcowaniu znikł doszczętnie. Do córy Nemezydy nie
wolno było przykładać zwykłych ludzkich miar; jak lata przeżyte
w Troi spłynęły po niej, nie znacząc najlżejszego śladu, tak i obyczajami
wyrosła ona ponad człowiecze prawa. Zapragnęła na nowo być żoną
Menelaja i została nią na nowo — i nie ona u niego, ale on u niej był
w niewoli.
N a razie zresztą, oboje oni byli służebnikami kapryśnej bogini,
która postanowiła trzymać ich w oddaleniu od jej starej i od nowej
ojczyzny. Burza, która okręt Menelaja oderwała od całej floty, przeszła
szybko, jednak gdy chmury odpłynęły, ani Menelaos sam, ani jego
chwacki sternik nie wiedzieli, gdzie się znajdują ani jakiej drogi należy
się trzymać. Obrali sobie jakiś kierunek na chybił trafił, aby dostać się
do jakichkolwiek ludzkich stron, zasięgnąć w jaki bądź sposób języka
i wypłynąć znowu na właściwą drogę. W istocie widzieli zamieszkane
miasta, pasące się trzody, pola uprawne — cóż z tego, kiedy ludzie ich
mowy ani rusz zrozumieć nie mogli i ani o Helladzie, ani o Troi nie
mieli najlżejszego pojęcia? Jedni przyjmowali ich gościnnie, od innych
trzeba było co rychlej uciekać, bo groziło niebezpieczeństwo życia.
Bywało i tak, że konieczność zmuszała nieszczęsnych żeglarzy udawać
piratów, napadać znienacka na sioła pomorskie i w ten sposób
zdobywać zapasy na najbliższą przyszłość. Mijały tak dni, miesiące,
lata — przeszło dziewięć pełnych lat. Beznadziejna rozpacz opadła
duszę wszystkich, a końca jak nie było, tak nie było widać.
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Wreszcie los ulitował się nad tułaczami: w krainie, która udzieliła
im gościny poznali Egipt, starą ojczyznę D anaja, protoplasty królów
argejskich. Aczkolwiek gościnność nie należała do przyrodzonych
zalet jego mieszkańców, jednakow oż lekcja, dana swego czasu przez
Heraklesa Buzyrysowi, nie poszła na marne: król egipski przyjął
helleńskich podróżnych z otwartymi ram ionam i i wskazał im drogę,
jaką mieli obrać, aby się dostać do domu. Z sercem wezbranym
radością ruszyli w dalszą wędrówkę, dopłynęli do wyspy Faros, gdy
nagle niebo zasępiło się, powiał ostry wiatr z północy i ani mowy być
nie mogło o podróży. Bezradnie błądzili żeglarze po bezludnej wyspie,
a w myślach ich majaczyły dalekie dni aulidzkie. Zapasy, w jakie
zaopatrzył ich gościnny król, szybko wyczerpały się, marynarze rzucili
się do rybołóstwa, po części, aby zabić nudę, po części, aby mieć co
do ust włożyć. Ale wiatr dął i dął, ten sam, zimny, bezlitosny; końca
nędzy nie było nawet skąd wyglądać.
Z duszą pełną tęsknoty błąkał się i Menelaos po smutnym
wybrzeżu płaskiej wyspy. Nagle widzi — pośród pian bałwanów, które
przebiegały z hukiem i roztrzaskiwały się o skały, wynurza się złota
główka dziewczęca, za główką szyjka, piersi — aż oto stoi nie
spodziewanie przed nim cud-istota. N a skroni ma wianek z w odoro
stów, z błękitnego płaszcza spływa woda morska. Zbliża się do
bohatera i kładzie mu rękę na ramieniu.
— Czemuś się tak zadumał? Czy ja nie mogłabym dopom óc ci
w strapieniach?
Opowiedział jej wszystko. Pokiwała główką.
— Sprawa jest wyraźna: jakowyś bóg gniewa się na ciebie, ale
który, za co i jak go przebłagać — nie wiem doprawdy. Może to
odgadnąć ktoś rozumniejszy od biednej Ejdotei.
— K tóż taki? — zagadnął Menelaos.
— Mój ojciec, Proteus.
— A więc prowadź mnie do niego, ubłagam go.
Ejdotea roześmiała się.
— Nie łudź się, że cię wysłucha! Nie, tutaj trzeba podstępu.
Idź za moją radą. Sprowadź tu zaraz, na to samo miejsce, trzech
krzepkich duchem towarzyszy, tymczasem i ja zrobię, co do mnie
należy.
425

KONIEC KRÓLESTWA BAŚNI

Zgodnie z jej życzeniem Menelaos przywiódł trzech co najlepszych
swoich marynarzy i zaczął wypatrywać ponownego zjawienia się
uprzejmej nimfy.
Wypłynęła niebawem ze swojej podwodnej siedziby i przyniosła
ze sobą cztery skóry morsów.
— W krótce — mówiła — ojciec mój wychyli się z głębiny
morskiej, aby wygrzać się trochę na słońcu ze stadem swoich morsów.
Gdyby ujrzał w was ludzi, schowałby się w jednej chwili i wtedy
wszystko byłoby na nic. Toteż nakryję was tymi skórami, a on pomyśli,
że jesteście morsami. Przeliczywszy swoje stado, zdrzemnie się. Wtedy
rzućcie się na niego i trzymajcie, co sił starczy. Słyszycie? Trzymajcie
go mocno i nie puszczajcie, nie zważając na to, co będzie robił, choćby
was nawet i tęgi strach chwycił. Zaszkodzić wam nie może, ale może
nastraszyć; dowiedźcie, że nie jesteście tchórzami!
To mówiąc, oblekła ich wszystkich w skóry morsów; okazało się
jednak, że to nie jest fraszka. M enelaos o mało że się nie zadusił: tak
ohydną wonią nie oddychał jeszcze nigdy w życiu. Trzeba było znowu
wzywać pomocy Ejdotei. W ybuchnęła śmiechem.
— Aha, prawda! To trudniejsza sprawa niż zdobyć Troję. N a
szczęście mam ja sposób i na to.
Plusnęła znowu do swojego podwodnego pałacu i po chwili
wypłynęła z dzbankiem ambrozji i potarła nią wszystkim wargę pod
nosem. Ohydny zapach w mgnieniu oka zniknął; zdało się Achajom,
że są w ogrodzie Zeusa, na kwietnych błoniach Hesperyd. I czekali
cierpliwie nadejścia wieszczego starca morskiego.
Przyszedł. W zrostu był miernego, o przebiegłych oczach, miał
długą, siwą brodę. Za nim wypłynęło stado morsów. Rozłożyły się
dokoła naszych udanych morsów i zarywszy pyski w piasek, posnęły.
Staruszka także widocznie sen morzył, jednak wypełnia swój obowią
zek, zaczyna liczyć swoją kompanię, czy nie ma w niej zbiegów. Nie,
wszystko w najlepszym porządku, coś nawet jakby jest ich więcej, niż
być miało; siada tedy na piasku, pierś cała tonie w brodzie, nos
w wąsach morsa, oczy śród gęstych rzęs. Śpi.
Menelaos, który śledził wszystko, cośmy opowiedzieli, skroś
szpary wywiercone na oczy w nadzianej skórze, wyśliznął się spod
niej cichutko i dał znak swoim towarzyszom, aby poszli za jego
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przykładem. Powrozy mieli już przygotowane z góry; runąwszy
hurm ą na starca, liczyli, że go skrępują od razu. Ale rzecz nie poszła
tak z płatka. Starzec otworzył oczy — w jednej chwili zrozumiał, co
się święci — i w oka mgnieniu w rękach Achaj ów był już nie
wiekowy człowiek, lecz lew — zły, olbrzymi, ze zjeżoną grzywą.
Jeden z nich odskoczył przerażony, pozostali za to, pom ni przestróg
Ejdotei, nie wypuszczali potw ora z rąk: wiedzieli, że owa zmiana
postaci to nic innego jak złudzenie dla oczu i że rzekomy lew ani
odrobinę nie jest silniejszy od poprzedniego starca. Widząc, że lwia
postać nie wywiera żadnego skutku, Proteus w jednej chwili prze
mienił się w delfina: myślał sobie, że da susa w morze i w ten sposób
uwolni się od wroga. Ale zamiary jego spełzły na niczym: sznury
krępowały mu płetwy i ogon, a na dobitkę towarzysze M enelaja
siedli mu, jeden okrakiem na kark, drugi na płaski pysk. Aby
pozbyć się niepożądanych jeźdźców, Proteus nagle przedzierzgnął się
w gładkiego węża, co początkowo poprawiło m u niemało położenie.
Obaj Achaj o wie stoczyli się na piasek, a z powrozów udało mu się
jakoś wyśliznąć. Za to M enelaos chwycił go za gardło i zaczął tak
gwałtownie dusić, że wąż po paru m inutach zniknął, rozpływając się
w strugę wody, która powoli zaczęła spływać pochyłym wybrzeżem
po morzu. Jednakże bohater nie dał się zbić z drogi podstępem:
błyskawicznym ruchem wywiercił piętą głęboki dół w miękkim pias
ku, woda wlała się do dołu, płynąć dalej nie mogła już w żaden
sposób. Po chwili rozlała się w zwykłe bajoro. Siedzą nasi żeglarze
a wyczekują, co się dalej przygodzi. Zamąciło się bajoro, zakipiało,
trysnęło wodotryskiem, w odotrysk przemienił się w mewę z rozpo
startymi skrzydłami, gotową, by się porwać do lotu. Przecież i to się
nie udało: i skrzydła, i nóżki mewy znalazły się w chwytnych rękach
Achaj ów, daremnie szam otała się — ani mowy nie było o wy
plątaniu. Zaryła się wtedy w ziemię i jakby wrosła w nią, skrzydła
owinęły się w rozłożyste gałęzie i w jednej chwili przed oczyma
osłupiałych żołnierzy wyrosła strzelista topola; jej zielony wierz
chołek kołysał się wesoło na fali północnego wiatru. To co się stało,
było zresztą wysoce niemiłe: wprawdzie w tej postaci Proteus nie był
w stanie uciekać, mógł za to, gdyby mu przyszła wola, wziąć głodem
swoich przeciwników.
427

KONIEC KRÓLESTWA BAŚNI

— Przynieś no siekierę! — krzyknął Menelaos jednem u z tow a
rzyszy.
Topola najwyraźniej przelękła się: zjeżyła się, zasyczała i mgnieniu
oka zamieniła się w ogień.
— Zdusić go skórą! — zakomenderował znowu Menelaos
— i wolny syn eteru pod skórą m orsa stracił lotność i zaczął pokornie
lizać m okrą powierzchnię. Nie przypadła mu do gustu ta czynność;
wyczerpawszy krąg swoich siedmiu przemian, znowu wrócił do
pierwotnej postaci starca morskiego.
— Widzę — m ruknął ponuro — że musiała was pouczyć moja
niegodna córa. Gadajcie, czego wam potrzeba!?
Menelaos zapytał go o przyczynę klęski.
— Czym rozgniewaliście bogów? — powtórzył pytanie Pro
teus. — Tym, że się zawsze bezrozumnie śpieszycie. Tym samym
zawiniliście i pod Troją: twój brat mówił ci, że należy przed pusz
czeniem się na fale złożyć ofiarę bogom nieśmiertelnym, ale ty nie
miałeś na to cierpliwości. Tymczasem on, który złożył hekatombę,
już po paru dniach znalazł się w ojczystej ziemi. Prawda, że ledwie
przybyły padł z ręki swojej niecnej żony, ale w tym już nie bogów
wina. Ciebie natom iast...
— Czekaj! — krzyknął Menelaos i zbladł w jednej chwili. — Coś
ty powiedział — że mój brat, Agamemnon — zginął z ręki żony? Jak
to się stało?
Proteus opowiedział mu to, co już wiemy — o krwawej łaźni,
jaką Klitajmnestra przygotowała w M ykenach dla powracającego
męża, o jej zbrodniczym panowaniu, o tym jak Orestes, jako wy
gnaniec, chowa się na obczyźnie — działo się to bowiem jeszcze, zanim
dokonał swojej zemsty.
— I teraz znowu, kiedy błysnęła wam nadzieja pow rotu do
Hellady, tak samo nie pomyślałeś o tym, aby znieść ofiarę bogom
nieśmiertelnym. Zawróć do Egiptu, spełnij swój obowiązek, a wtedy
pomyślny wiatr południowy poniesie cię skroś morza libijskiego ku
brzegom Peloponezu.
Menelaos poszedł za radą starca i życzeniu jego stało się zadość.
Atoli wieść, jaką usłyszał o bracie, kazała mu przede wszystkim udać
się do Myken. Stanął nazajutrz po Orestowej zemście, pochował
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Klitajmnestrę i Ajgista i ustanowił tymczasową radę starszyzny dla
sprawowania rządów do chwili oczyszczenia i pow rotu prawego
następcy, Oresta. D opiero po ukończeniu tych wszystkich spraw
zawitał do Sparty, gdzie na nowo ujął wodze rządów, odbierając je
z rąk sędziwemu Tyndarowi. Córkę swoją, Hermionę, w myśl danego
jeszcze pod Troją przyrzeczenia, wydał za Neoptolem a; o tym
małżeństwie będziemy jeszcze mówili. W ogóle całe jego dalsze życie
było spokojne i szczęśliwe: dożył późnej starości i nie zaznawszy
śmierci, został przeniesiony przez bogów na pola elizejskie, gdzie
pośród innych ulubieńców niebian kosztował wieczystej błogości.
Ale Helena nie poszła już tam w jego ślady: dana m u ona była
jedynie na ziemską małżonkę. Swego czasu, w dzień wielkiego
pojednania, bogowie postanowili stworzyć siłę ponad wszelkie siły
i piękno ponad wszelkie piękno: postanowili stworzyć Achilla i Helenę,
aby dać powód wielkiej wojnie i ulżyć brzemieniu Ziemi-Macierzy.
Zadanie to zostało spełnione; teraz im obojgu, synowi Peleusa i córze
Nemezydy, kazano zamieszkać pospołu na Białej Wyspie, u samego
wejścia do Pontu Euksynu.

68
O RESTES

P rześladow any przez Erynie zabitej matki, Orestes mimowiednie
pom knął do świątyni boga, który pobudził go do strasznego czynu —
do świątyni Apollina Delfickiego. W stąpił w kojący cień świętego
przybytku; Erynie co praw da wśliznęły się jego śladem, sen je wszakże
ogarnął i w ten sposób nieszczęśliwy zaznał chwili wytchnienia dla
umęczonej duszy.
Apollo oczyścił swego błagalnika wedle ustanowionego obrzędu.
Od tej pory ludzie mogli bez trwogi obcować z m atkobójcą, jednak
oczyszczenie nie przyniosło mu spokoju: było ono w stanie zmyć
wszelką krew — oprócz matczynej.
— Bieżaj — rozkazał mu bóg — nie pozwól, aby zmogło cię
znużenie. One nie przestaną cię gnębić. Bieżaj do Aten i uproś Palladę,
aby ustanowiła sąd nad tobą. Reszta będzie dziełem jej świętej woli.
Orestes znowu poszedł za radą Apollina. Jego gnębicielki, pod
żegane przez mściwego ducha Klitajmnestry pognały za nim, przydybały go w Atenach w chwili, gdy obejmował posąg Pallady. Bogini
przychyliła się do jego modłów i wybiegającym Eryniom zadała
pytanie, czy przystają na jej sąd. Przystały wszystkie, z wyjątkiem
trzech najzażartszych: Megajry, Tisifony i Alekto. Począwszy od
owego dnia te trzy — pierwsza nade wszystko — stały się raz na
zawsze uosobieniem złości w postaci niewieściej.
Aby nie dać Eryniom dostępu do świątyń swojego A kropolu,
Pallada ustanowiła swój sąd na przylegającej doń skale, którą swojego
czasu obwarowały Amazonki, gdy zagony swoje przypuściły aż do
Aten. Skała ta nosiła miano A r e o p a g u . Z obywateli swego grodu
wybrała dw unastu czci najgodniejszych, aby byli sędziami Oresta i jego
zbrodni. A czyniąc tak, raz na wsze czasy nadała ludziom przykazanie:
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„W w y r o k a c h n a j l e p s z y c h s p o m i ę d z y r ó w n y c h
s o b i e z n a j d z i e c i e s we u s p r a w i e d l i w i e n i e ” .
Oskarżycielkami były Erynie. Dając początek obyczajowi, potem
nienaruszenie przestrzeganemu w sądzie Areopagu, właśnie one zwró
ciły się z zapytaniami do obwinionego:
— Czyś zabił własną matkę?
— Tak, zabiłem.
— Czyś złamał przez to wszechludzkie prawa?
— Tak jest, złamałem je.
Dzięki tym nieodzownym przyznaniom się do winy dwie, żeby
tak powiedzieć, pozycje obrony zostały wzięte: faktyczna i prawna.
Zostawała jeszcze trzecia:
— Co możesz powiedzieć na usprawiedliwienie swojej zbrodni?
Gdyby miał prawo powiedzieć: „dokonałem mimowiednie” albo:
„dokonałem pod przymusem” , lub wreszcie: „dla samoobrony” —
sprawa jego byłaby wygrana. Ale on miał na swoją obronę tylko
jedno: „uczyniłem to, mszcząc się za zamordowanie ojca” . A tu
zachodziła kwestia, czy sąd uzna to usprawiedliwienie za wystar
czające.
W tej właśnie chwili, gdy nad głową podsądnego zawisło naj
groźniejsze niebezpieczeństwo, sam Apollo zjawił się jako świadek,
aby przemówić na korzyść swojego błagalnika. Oznajmił, że to
on właśnie wmówił w Oresta konieczność dokonania zemsty. Ważkie
to było świadectwo, ale przecie człowiek nosi w piersi swojej prawo
moralne, które przemawia w nim głosem s u m i e n i a — a jeśli
tak, to czy może je usunąć rozkaz, chociażby nawet pochodził
od samego boga?
Sprawa była już wyłuszczona; teraz kolej na sędziów, aby
wypowiedzieli swoje mniemanie. Przy obliczaniu okazało się, że
rozpadli się na dwie równe połowy: sześciu było po stronie oskarżo
nego, sześciu przeciw niemu. Co wobec tego począć? Rozwikłała
trudność Pallada, oświadczając, że dołącza swój głos do głosów
obrony. Od tego czasu ilekroć głosy rozdzielają się równo, podsądny
zostaje uniewinniony; przypuszcza się bowiem, że w podobnych
przypadkach „głos Pallady” niewidzialnej przyłącza się do głosów,
które żądają odpuszczenia.
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Po ukończeniu sądu Erynie, które dotychczas prześladowały
Oresta, musiały go odstąpić. Było rzeczą Pallady ugłaskać je, aby nie
obróciły z kolei gniewu przeciw ludziom, którzy rozgrzeszyli matkobójcę. W ten sposób ze złych Erynii przemieniły się one wobec nich
na dobrotliwe „Eum enidy” . Jedynie owe trzy, które nie przystały na
sąd, oświadczyły, że i teraz wyrok tego sądu ich nie obowiązuje i że
nie odstąpią od swoich praw. Musieli Apollo i Atena wdać się z nimi
w układy i do takiego doszli porozumienia:
Sam wyrok uniewinniający nie wystarcza: potrzebna jest p r a c a
o d k u p i e ń c z a , tylko ona ma moc przywrócić duszy ludzkiej
równowagę m oralną, którą zbrodnia jego naruszyła. Niechajże Apollo
i Atena wyznaczą Orestowi jakąś pracę odkupieńczą, a gdy zostanie
dokonana, one, Erynie, odstąpią go bez szemrania.
Naznaczono mu więc taką pracę, a oto na czym polegała:
u dzikiego narodu Taurów — od których dziś jeszcze nosi imię
Tauryda — znajduje się pradawny posąg Artemidy, siostry Apollina,
zhańbiony przez to, że składano mu raz po raz ofiary ludzkie.
Artemida urażona jest srom otą tego kultu; toteż Orestes winien
uwolnić jej posąg i przywieźć z Taurydy do Attyki. Ten czyn będzie
mu policzony jako odkupienie.
Dzieło było trudne nie lada. Aby dostać się do Taurydy trzeba
było przede wszystkim mieć okręt, a skąd go miał wziąć wygnaniec
i tułacz? N a szczęście jednak miał przyjaciela: był nim znany nam już
Pylades. On to wystarał się o okręt i sam zgodził się jechać razem
z Orestem, aby czuwać nad nim (Erynie nie przestały dotąd dręczyć
go obłędem) i dzielić jego niebezpieczeństwa.
O kręt już gotów, towarzysze siadają u wioseł, śmiga łódź helleń
ska po zielonej roztoczy, od czasu czynów A rgonautów tak już dobrze
znajomej przedsiębiorczej młodzi helleńskiej.
Przybiwszy do brzegu Taurydy, Pylades, który przewodził wy
prawie z powodu niemocy przyjaciela, rozkazał majtkom ukryć statek
w łagodnym miejscu między skałami, a sam, pospołu z Orestem,
wyruszył na przedwstępne wywiady.
Odnaleźli świątynię, ale teraz trzeba było pomyśleć o najtrudniej
szej sprawie: w jaki sposób wykraść z niej czujnie strzeżony posąg?
Orestes ostatecznie podupadł na duchu, żądanie Apollina wydało mu
się teraz po prostu naigrywaniem się z niego; Pylades czynił, co mógł,
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aby go podźwignąć, a z nim samego siebie — przecież i dla niego
było jasne, że im zlecono zadanie ponad siły. N a dom iar złego Oresta
napadł nowy atak szaleństwa: nieprzytomny przywoływał to Erynie,
to matkę, to przyjaciela; przyciągnęło to uwagę tuziemców. Schwytano
obu nieznajomych, a jako cudzoziemców zaprowadzono ich do
kapłanki, aby ich przeznaczyć na ofiarę Artemidzie taurydzkiej.
K apłanka zaczęła rozpytywać się o imiona brańców; ludzie,
którzy ich przywiedli umieli tylko odpowiedzieć, że jeden z nich
nazywa się Pylades.
Kazała sprowadzić do siebie obydwu.
— Ty jesteś — Pyłades — rzekła. — A ciebie, jak zowią?
— Nieszczęsny.
— To twój los, ale nie imię twoje.
— Co ci po moim imieniu? Czyń z nami, co masz uczynić, byle
jak najspieszniej.
Jednak kapłanka wcale nie okazywała pośpiechu.
— Nie bój się, nie będzie ci gorzej, jeżeli odpowiesz na moje
pytania.
— A więc pytaj, jeśliś wiedzieć rada.
A ona zaczęła go nagabywać o Helladę, o Mykeny, o losy
Agamemnona, Klitajmnestry, Elektry, Oresta... Dziwili się m łodzian
kowie: skądże ona wie o tym wszystkim, skąd to jej zainteresowanie?
— Czyżbyś ty sama była z tam tych stron?
— Odgadłeś, młodzieńcze. A teraz posłuchaj, co ci powiem.
Jednego z was... — ty nim będziesz — mówiła, zwracając się do
Oresta — puszczę wolno pod warunkiem, że zawiezie mój list do
Myken.
— Doskonale mówisz — odparł Orestes — tyle tylko, że puścić
wolno winnaś nie mnie, lecz jego — to mówiąc wskazał na Pyłada.
Pylades wszakże długi czas zgodzić się nie chciał na propozycję;
wreszcie Orestowi udało się przekonać kapłankę i ona poszła po ów list.
Teraz rozegrać się miała ostatnia scena: rozstanie się przyjaciół
i złożenie bogini ofiary z Oresta. K apłanka wróciła, niosąc list dla
Pylada.
— Musisz mi poprzysiąc, że dostarczysz pismo na miejsce
przeznaczenia.
28 — Starożytność bajeczna
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— Będzie, jak żądasz. W jednym tylko przypadku winnaś
uwolnić mnie od przysięgi: jeżeli okręt mój się rozbije i list twój stanie
się pastwą bałwanów.
— Słusznie powiadasz. Ażebyś jednak i w podobnym przypadku
mógł mi wyświadczyć tę cenną przysługę, przeczytam ci list mój, a ty
zapamiętaj, co w sobie mieści.
Rozwinęła pismo i poczęła czytać:
„O r e ś c i e, twoja siostra Ifigenia, o której sądzisz, że jest umarła,
żywa jest i wygląda twojej pomocy, abyś ją odbił z niewoli taurydzkiej
i przywrócił do ojczyzny”
A spojrzawszy na Pylada pełnymi niepokoju oczyma, dorzuciła:
— Pyladzie, prawda, że spełnisz moje polecenie?
— Spełnię, I f i g e n i o, spełnię w tej chwili! — zawołał młodzie
niec, promieniejąc radością.
I biorąc pismo z rąk kapłanki, wręczył je przyjacielowi:
— Patrz, Oreście, to list dla ciebie od siostry.
Radość rodzeństwa, które odnalazło się wzajemnie na samym
skraju śmierci nie da się oddać piórem, tak jak nie da się oddać
wdzięczność obojga dla Apollina i Artemidy, którzy ich strzegli śród
kolei życia, aby ich połączyć w tym cudownym spotkaniu! Rozumie
się, że zadanie, poruczone przez boga delfickiego, nie było jeszcze tym
samym wykonane; niemniej teraz, kiedy do tajemnicy dopuszczona
została sama kapłanka bogini, nie przedstawiało już ono szczególnych
trudności. I zanim jeszcze dnia tego słońce pogrążyło się w morskich
pianach, okręt Pylada ważył się na fałi, unosząc obu przyjaciół,
kapłankę i boginię. Erynie odstąpiły młodziana, który tyle już był
wycierpiał. Uzdrowiony na duszy, nie tylko Apollinowi przywoził
siostrzycę z barbarzyńskiej Taurydy — przywoził razem i swoją siostrę,
pow róconą ojczyźnie.
Dalsze ich życie przedstawia już tylko jedną, niezamąconą radość.
Ifigenia zachowała godność kapłanki — w tym bowiem celu swojego
czasu ocaliła ją Artemida — ale odtąd służyła ona bogini swojej
w Attyce, już wedle obrządku helleńskiego, nie wedle praw barbarzyń
skich. Pylades ożenił się z Elektrą i był z nią tak szczęśliwy, jak sobie
zasłużył przez swoją pełną zaparcia, niezachwianą przyjaźń. Ożenił się
i Orestes, ale z kim i jak — okaże się w następnym opowiadaniu.
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C o fa m y się raz jeszcze do chwili, poprzedzającej odpłynięcie floty
achajskiej od wybrzeży trojańskich.
Przy podziale łupów Neoptolemowi przypadła jako dar zaszczyt
ny, Andromacha, wdowa po Hektorze — prawda, że bez maleńkiego
synka Astianaksa, którego Achajowie zabili, trzymając się surowej
zasady, że „głupi, kto ojca zabiwszy, nietkniętym syna zostawia” .
Ta strata złamała jej dumę; zdawało się, jak gdyby zerwał się
związek między nią, a otaczającym ją światem; owładnęła nią jakaś
tępa pokora, zupełna obojętność na wszystko, co działo się z nią
i dokoła niej. Oprócz Andromachy w namiocie Neoptolema znajdował
się jeszcze jej dziewierz, Helenos, wieszczek Apollina, którego Achajowie nie zabili przez szacunek dla jego niebieskiego daru. Przebywał
dalej w orszaku młodego bohatera Fojniks, ongi wychowawca jego
ojca, Achilla, dzisiaj jednak był to już człowiek zgrzybiały i nie zniósł
niewygód i trudów powrotnej drogi. Bryzeidę dawniej jeszcze odesłano
Peleusowi, jako pamiątkę po synu; osładzała mu ona starość z tkliwo
ścią niemal córki.
Neoptolemos był jeszcze bardzo młody, mimo to nie udało mu
się zachować czystości, jaka do końca życia znamionowała jego
rodzica. Krew starca Priama była czarną plamą na jego sumieniu
i zawisło nad nim groźne słowo Apollina:
„Nie dożyje starości, kto sam starości żyć nie daje” .
Tymczasem chroniła go i otaczała miłością babka, wiecznie młoda
córa Nereusa, Tetyda. Stosownie do jej rady wybrał drogę lądową,
aby powrócić do kraju i to ocaliło jego drużynę od burzy i od ogni
28*
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eubejskich. Dążąc skroś równin Tracji i Macedonii, koło podnóża
Olimpu i Ossy, doszedł do Ftyi, do dworca dziada swojego Peleusa.
U radow ał się starzec wnukiem, którego teraz dopiero po raz pierwszy
zobaczył. N a czele swoich zwycięskich M yrmidonów młodzieniec
szybko rozproszył nieprzyjaciół i sam objąwszy rządy w Ftyi, dziad
kowi oddał pod panowanie sąsiedni Farsalos. Androm achę trzymał
przy sobie i doczekał się z nią syna, Anchiala, jednak małżonką jego
wedle prawa ani królową być nie mogła jako branka i barbarzynka.
Za swoją przyszłą towarzyszkę i władczynię ftyjskiego państwa
uważał H e r m i o n ę, córkę Menelaja i Heleny. Ojciec przyrzekł mu
ją jeszcze pod murami Troi; aby jednak otrzymać jej rękę, musiał
doczekać się pow rotu tego ojca, ponieważ dziadkowie, u których
mieszkała — Tyndar i Leda — nic o obietnicy Menelaja nie wiedzieli.
Co się tyczy samej Hermiony, to narzeczony tessalijski już tym samym
nie władał jej sercem, że od najmłodszych lat marzenia jej szły ku
innemu człowiekowi, którego losy śledziła z niepokojem. Był to
Orestes. Jedynak Agamemnona był zaiste najstosowniejszym w ybrań
cem jedynaczki Menelaja; tak samo rozumieli dziadkowie obojga,
Tyndar i Leda, i sprzyjali tej sprawie. Domyślamy się łatwo, że
westchnienia dzieweczki płynęły do Krisy pod Parnasem, gdzie pędził
chłopięce swoje lata mykeński następca tronu, nigdy jeszcze nie
oglądany jej oczyma. Aż nagle on, już jako młodzieniec, zjawił się
w Mykenach, zjawił się na to, aby zostać m atkobójcą. Wówczas
Tyndar i Leda, rodzice Klitajmnestry, przeklęli go, lecz Hermione
jeszcze i teraz nie mogła oderwać serca od nieszczęśliwego, któremu
wyrok losu, wbrew jego woli, pisał jako pierwszy czyn życiowy
potw orną zbrodnię. Miłość Hermiony, nieprzeczuwana, towarzyszyła
Orestowi w jego tułaczkach po dalekich ziemiach; teraz przecie kiedy
piętno m atkobójstw a zamknęło przed nim wszystkie domy Hellady,
oprócz pokrewnego, miłość jej tym bardziej będzie mu ostoją.
Taka droga miłości sądzona była Hermionie i wyrosłaby ona
niezawodnie na drugą Alfesiboję przez oddanie i samozaparcie, gdyby
jej pozwolono pójść za głosem serca. Stało się jednak inaczej. Zjawił
się Menelaos, a wkrótce po nim zjawił się i Neoptolemos. D ana pod
Troją obietnica musiała być nieugięcie spełniona. A zresztą, czy można
było wahać się w wyborze? Z jednej strony syn Achilla, który od razu
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stanął między najpierwszymi bohateram i wojny trojańskiej, zwycięzca
groźnego Eurypyla, uczestnik sławnej zasadzki w drewnianym koniu,
zdobywca Troi — z drugiej młodzieniec, który wyrósł z dala od wojny,
a którego jedynym czynem było matkobójstwo! Toteż Menelaos nie
wahał się i wola jego, rzecz prosta, przeważyła nad wolą córki. W ten
sposób rozstrzygnięto zamęście Hermiony: nie pozwolono jej być
kochającą i wierną żoną umiłowanego człowieka, została żoną męża,
którego nie kochała.
W ydana za N eoptolem a, podążyła z nim do Ftyi. Tam pierw
szymi osobami, jakie się nasunęły jej spojrzeniu, była A ndrom acha
i jej synek Anchialos. Od razu poczuła się zbyteczna w tym domu:
barbarzynka panow ała już nad sercem jej męża. N a pewno, gdyby
go sama kochała, znalazłaby w duszy dość siły, aby wybaczyć; ale
tej właśnie miłości nie dostawało. W iedziała jedno, że jest upoko
rzona, pozbawiona ostatniej korzyści, jakiej mogła jeszcze oczeki
wać w tym niepożądanym małżeństwie. Neoptolem os zauważył jej
przygnębienie i domyślił się istotnej jego przyczyny: A ndrom a
cha — to tylko wymówka, sedno sprawy w tym, że ona sama
kocha innego, kocha Oresta. D um a jego nie mogła się z tym
pogodzić: jak to, przenosić nędznego m atkobójcę nad niego, zdo
bywcę Troi, syna Achilla?
— No i co z tego? — w głosie Hermiony drżał tajony gniew. —
Orestes, jako szlachetny syn, pomścił śmierć ojca, nie tak jak ty: tobie
ducha nie dostaje, aby się zemścić na tym, który tobie ojca zam or
dował!
N eoptolem os obrzucił ją zdumionym spojrzeniem:
— Przecież Parys zabity — odpowiedział.
— Ale kto tu mówi o Parysie! — szyderczym tonem ciągnęła
dalej Hermiona. — Toć wszyscy wiedzą, że właściwym zabójcą twego
ojca jest nikt inny tylko Apollo.
Zdumienie N eoptolem a wzrosło bardziej jeszcze.
— Czyżbyś chciała, abym szukał odwetu na Apollinie?
— To już twoja osobista sprawa. Jedno wiedz, że póki nie spełnisz
swego synowskiego obowiązku, nie będę twoją żoną.
Wyniosła i gniewna oddaliła się do swych niewieścich kom nat
i od tego czasu nie rozmawiała z nim więcej.
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Neoptolem os wpadł w głęboką zadumę. Im jednak więcej myślał,
tym wyraźniej przekonywał się, że żona jego mówiła prawdę. Syn ma
obowiązek pomścić gwałtowną śmierć swego rodzica. Żadne wyjątki
nie są tu dopuszczalne; przecie i Orestes nie szczędził rodzonej matki.
Zapewne, że boga zabić niepodobna, ale prawo helleńskie zna jeszcze
inne zadośćuczynienie — to okup za śmierć, ten właśnie okup, jakiego
domagał się od zabójców swego syna Naupłios, ponieważ sam nie
mógł zemścić się na nich wszystkich.
Neoptolem os puścił się w drogę do Delf, ażeby stanąć w nich
w dzień wyroczni. Czekała tam już chm ara pątników. Razem z nimi
rzucił losy, które stanowiły o porządku, w jakim przystępować miano
do boga, kiedy podszedł ku niemu sługa i zagadnął:
— K to jesteś, cudzoziemcze i jakie pytania przychodzisz zadać
bogu?
Król odrzekł mu:
— Powiedz, że Neoptolem os, syn Achilla, dom aga się okupu za
śmierć swego rodzica.
Sługa oddalił się w milczeniu, kiwając z niedowierzaniem głową.
Nigdy jeszcze nie przygodziło mu się stawić przed obliczem boga z tego
rodzaju poruczeniem.
Tymczasem zuchwałe słowa N eoptolem a zaczęły obiegać tłum
delficki.
— To jest zbójca tessalijski — szeptali jeden drugiemu ludzie. —
Przyszedł tutaj, aby złupić bogatą świątynię naszego boga.
Tu i ówdzie poczęły się skupiać grom adki pątników; postawa ich
i mowa stawały się z każdą chwilą groźniejsze. Wreszcie wszystkie
razem hurmem rzuciły się na przybysza. Z dziesięcioma dałby sobie
jeszcze radę zwycięzca Eurypyla, ale tutaj miał przeciw sobie setki.
Przed nim wznosił się ołtarz Apollina, jeszcze dymiący od ostatniej
ofiary. Bez namysłu Neoptolem os przypadł ku niemu: przecie Delfijczycy nie złamią świętego prawa schronienia! U stóp ołtarza był
ocalony. Lecz w tej właśnie chwili przed oczyma duszy wybłysnął mu
inny, podobny obraz: siwobrody starzec u ołtarza Zeusa, gdzieś
daleko, w męczeńskiej Troi, Priam król, pod podwójną strażą — staro
ści i świątyni — a przed nim pijany powodzeniem zwycięzca, który
targnął się na obie świętości. N i e m a p r a w a d o ż y ć s t a r o ś c i
438

NEOPTOLEMOS

t e n , k t o s a m s t a r o ś c i ż y ć n i e p o z w o l i ł ; i nie ma prawa
szukać schronienia u ołtarza człowiek, który sam to schronienie
pohańbił. Zdało mu się, że ołtarz odtrąca go od siebie; nagłym zrywem
rzucił się w najgłębszą ciżbę napastników , skroś dziesięciu się przebił,
lecz sam padł pod setką wrogich ramion.
Hermione nie przeczuwała, że wysyła męża na zgubę: postanowiła
skorzystać z jego nieobecności, aby usunąć A ndrom achę z dzieckiem.
Nie zdołała wszakże postawić na swoim: w samą porę zjawił się
staruszek Peleus i swoją zawsze jeszcze potężną dłonią zasłonił
praw nuka razem ze sponiewieraną m atką. W tedy dziki strach padł
na Hermionę — co będzie, gdy mąż wróci i dowie się o jej zakusach?
Była już zdecydowana uciec z domu, kiedy niespodzianie ujrzała przed
sobą nieznajomego młodzieńca. Nieznajomego, tak, a przecie był to
człowiek, dokoła którego krążyły wszystkie jej myśli już od lat tylu:
oczyszczony, wracający z Taurydy — Orestes.
— Chodź ze mną!
Z nim? O, z całej duszy! Ale już za późno: ona już teraz zamężna
niewiasta...
— Zamężna? Nie! Jesteś wdową...
Po długich nieszczęsnych korow odach stało się to, co winno się
było stać o wiele dawniej: Orestes ożenił się z H ermioną, został królem
M yken i zostawił po sobie następcę, którem u na pam iątkę swojego
czynu dał imię Tisamena, to jest „M ściciela” . Razem z nim wy
chodzimy już z królestwa baśni.
Kiedy wieść o zgonie N eoptolem a dobiegła do Ftyi, stary Peleus
polecił Androm achę z synkiem pieczy Helena. Panować we Ftyi nie
mieli prawa, jednak znaleźli nową ojczyznę w ościennym z Tessalią
Epirze. Jeszcze królowie ostatniej i najpóźniejszej epoki wywodzili się
od Anchiala, a przez niego od Neoptolem a i od Achilla. N ajznakom it
szym z nich był król Epiru, Pyrrus, który wojował z Rzymem.
Wrócimy do niego we właściwym czasie.
Co do samego Peleusa, to wydał on na pastwę, kom u tylko się
chciało, Farsalos i Ftyję: po tej drugiej ciężkiej stracie nic go już nie
wiązało z życiem. Powędrował na wschód, tam gdzie groźny Pelion
spuszcza się w morze. Tutaj to, siła już lat temu, jego boska
oblubienica — ta sama, którą pierwszy raz oczy jego ujrzały z wysokiej
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burty Argo, w orszaku Nereid — wyszła ku niemu, aby zostać jego
małżonką. Czy pamięta jeszcze o nim?... Cicho pluskają wody, nie
przelewają się jak ongi w burzowych hukach. Szemrzą, toczą się
senne — i bezszelestnie wychodzi ze swego podwodnego pałacu ta,
na którą czeka jego serce. Ujmuje go za rękę — rozstępuje się przed
nimi purpurow a głębia i znowu zwiera się na wieki, zakrywając przed
oczyma śmiertelnych tajemnicę podwodnego raju bogini i jej wybrań
ca, Tetydy i Peleusa.

70
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O k r ę ty Odysa burza tak samo oderwała od ogólnogreckiej floty;
bądź co bądź wszystkie one zdołały utrzymać się razem i ku wiel
kiej zgryzocie Naupliosa — uniknęły niebezpieczeństwa ogni eubejskich. Jednak klątwa jego spełnić się miała, aczkolwiek na innej
drodze.
Ponieważ ojczyzna Odysa, Itaka, leżała na M orzu Jońskim,
aby się do niej dostać, musiał opłynąć południowo-wschodni przy
lądek Peloponezu, Maleję. Tu chwycił go wicher i uniósł daleko,
daleko, na ogromne, nieznane wody. Ujrzał na koniec brzeg i wy
prawił co najdzielniejszych towarzyszy, aby mieszkańców poprosili
o trochę żywności. Mieszkańcy owi okazali serdeczną gościnność
wysłannikom, częstując ich strawą, jaką pożywali sami: kwieciem
lotosu. Poczęstunek ten wydał się tak smaczny, że kto spożył owo
kwiecie, nie chciał już odjeżdżać z tej krainy, zapom inał o swojej
ojczyźnie; budziło się w nim pragnienie, aby na zawsze pozostać
pośród onych ludzi i żywić się kwiatem lotosu. Toteż sam Odyseusz
widział się zniewolony zejść na ląd w poszukiwaniu zaginionych
towarzyszy. Zrozum iał od razu, jaki czar tkwi w tym kwiecie, sam
wyrzekł się jego niebezpiecznej rozkoszy i siłą zmusił płaczących
majtków, aby powrócili na okręt. Długo jeszcze potem wspominali
oni L o t o f a g ó w i ich czarodziejski kwiatek, który im kazał za
pomnieć o ojczystej ziemi.
Po czym nowa tułaczka i nowy nieznany ląd. Zostawił Odyseusz
wszystkie inne okręty w miejscu, gdzie mógł być o nie zupełnie
spokojny, a na swoim własnym popłynął dalej w głąb zatoki i wysiadł
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na brzeg. Rozejrzawszy się dookoła, ku największemu swemu zdzi
wieniu zobaczył w przestronnej jaskini całe gospodarstwo mleczarskie:
mleko w dzbanach i w misach, twaróg i ser w koszałkach.
— Zabierzemy, co się da — zadecydowali towarzysze — i co
rychlej w nogi, na okręt!
— Nie wolno! — odciął im Odyseusz. — Trzeba poczekać na
pow rót gospodarza, a potem uczciwie się z nim rozmówić.
Ale ledwie zdążył ukazać się ów gospodarz, a już pożałował
Odyseusz, że nie usłuchał roztropnej rady towarzyszy. Był to olbrzym,
dziki, kosmaty, z jednym wielkim krągłym okiem na środku czoła.
Widząc to, towarzysze Odysa w tej chwili przezwali go „cyklopem”
to znaczy „okrągłooki” ; prawdziwe jednak imię jego było, jak się
potem pokazało, Polifem, a był on, podobnie jak wielu innych
znajomych naszych olbrzymów, synem Posejdona. Zagnawszy swoje
stado baranów i owiec do środka groty, rozejrzał się dookoła,
zatarasował wejście potężnym głazem i zapytał przybyszów, kto zacz
są i gdzie zostawili okręt? N aturalnie, że Odyseusz nie powiedział
prawdy: okręt — tłumaczył — roztrzaskał się nam na pełnym morzu.
Ale olbrzym ani słuchał jego opowieści: porwał dwu jego towarzyszy
i w mgnieniu oka pożarł ich, zapijając tę dziką potrawę owczym
mlekiem. Po chwili rozwalił się na ziemi i zasnął.
Nie ulegało najmniejszej wątpliwości — wpadli w samotrzask
ludożercy. Co tu teraz począć? Czy zabić tego dziwoląga? Było to
możliwe w tej chwili, kiedy spał, ale cóż z tego? Żadna ludzka siła
nie wyważy skały, którą Polifem zabarykadow ał wejście do jaskini;
wszyscy, jak są, umarliby wtedy z głodu. Nie, tu trzeba chwycić się
innego sposobu, a jakiego — należy się zastanowić. Tymczasem noc
minęła, Polifem obudził się, przekąsił sobie jeszcze dwu innych
towarzyszy i pognał trzodę na paszę, jednakow oż starannie zatarasowując za sobą wejście jaskini tą samą skałą. Tymczasem dojrzał już
w myśli Odysa plan ocalenia i zemsty. Znalazł gdzieś w kącie groty
ogromny drąg z drzewa oliwnego, zaostrzył go mieczem i zaczął
wypatrywać pow rotu cyklopa. Powrót ten, prawda, kosztował jeszcze
życie dwu towarzyszy, ale miał zadecydować o wyzwoleniu. Bohater
podszedł do gazdy z wielkim kielichem tęgiego wina w ręku (wziął je
był ze sobą na wszelki możliwy wypadek wymiany).
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— Popijże człowiecze mięso winem, cyklopie — odezwał się,
podając mu kielich.
G ulnął cyklop — w smak mu poszło, po prostu niby żywy płomień
rozszedł mu się po całym ciele.
— Nalewaj dalej!
Odyseusz spełnił życzenie.
— Dalej, nie bój się! Znajdę i ja gościniec dla ciebie.
Po trzeciej szklanicy cyklop na dobre sobie podochocił.
— No, a teraz, co słychać z moim gościńcem? — Przypomniał
się Odyseusz.
— Powiedz ty mi najpierw swoje imię.
— Moje imię? — N ikt — chytrze wykręcił się bohater.
— A więc posłuchaj, mój przyjacielu, ciebie zjem na samym
ostatku, już po wszystkich twoich towarzyszach, a zaś ich wszystkich
przed tobą. Słyszysz, N ikt, taki będzie twój gościniec ode mnie!
I roześmiał się na całe gardło.
”No, to się jeszcze zobaczy” — pomyślał sobie Odyseusz.
Cyklop tymczasem, po swoim dowcipie, gruchnął na ziemię
i zasnął, a sen jego po trzech kubłach wina był po prostu kamienny.
W tedy Odyseusz chwycił swój zawczasu przygotowany drąg i wsunął
go ostrzem między rozżarzone węgle ogniska, które olbrzym po
powrocie do groty rozpalił. Kiedy już cały drąg poczerwieniał, przy
pomocy czterech towarzyszy złapał go za tępy koniec i wbił rozpalone
ostrze w oko straszydłu. Oko w tejże chwili wypłynęło. Oślepiony
potw ór zerwał się na równe nogi, był już najzupełniej trzeźwy.
Z początku zaczął się taczać po jaskini, myśląc, że złapie swoich katów,
ale kiedy nic zrobić nie mógł, uderzył w dziki krzyk, przyzywając
braci swoich, cyklopów. Zbiegli się u wejścia pieczary.
— Krzywdzą mnie! M ordują! — szlochał Polifem.
— K to cię krzywdzi, kto cię morduje?
— N ikt — płaczliwie odparł im oszukany.
— Jeżeli nikt cię nie krzywdzi i nikt nie morduje — to pomódl
się do bogów i tyle.
Tak odpowiedzieli i popowracali do domostw.
Atoli Odyseusz rozumiał doskonale, że dopiero połowa dzieła
dokonana; trzeba teraz było wykopać się z krwawej jaskini, a to nie
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były przelewki. Powiązał owce trójkami i pod każdą trójką przy
troczył jednego towarzysza, sam podlazł pod tryka przewodnika
stada i uczepił się kudłów na jego piersi. Cyklop obmacał dokład
nie po wierzchu swój kierdel, ale nie przyszło mu do głowy wsa
dzać ręki pod brzuchy, tak że wszyscy pomyślnie wydobyli się
z groty. Teraz można było śmiało odpłynąć, jednak Odysa korciła
myśl, że Polifem nie dowie się, kto go ukarał za dzikie obejście się
z gośćmi.
— Słuchaj, cyklopie — huknął mu, stojąc już na burcie swojego
okrętu. — Jeżeli kto zapyta kiedy, kto cię oślepił, odpowiedz, że to
był Odyseusz, syn Laerta, król Itaki.
Cyklop usłyszał dumne przechwałki i pożalił się ojcu swemu,
Posejdonowi na krzywdziciela. Od tej pory gniew Posejdona zaczął
gnębić Odysa po wszystkich drogach.
Bez godziny zwłoki, uwożąc, rozumie się, stado zabrane Polifemowi — ruszył Odyseusz do miejsca, gdzie pozostawił wszystkie
inne okręty; cała fłotka popłynęła dalej razem, aż po nowej włóczę
dze po bezkresnych morzach natknęła się na pływającą wyspę.
W ładcą jej był E o 1, król wiatrów, ojciec licznego a szczęśliwego
potomstwa. Przyjął on szczerym sercem Odysa i jego drużynę,
ugościł, a na odjezdnym puścił z pomyślnym wiatrem, wszystkie zaś
inne ofiarował mu zaszyte w miechu. W istocie okręty pomknęły, jak
strzały. Kiedy znajdowali się już tak blisko Itaki, że można było
rozróżnić dym, wzbijający się z jej domostw, Odyseusz, do tego dnia
nieprzerwanie czujny i rześki, uległ znużeniu i zdrzemnął się na
chwilę. Jego nieopatrzni towarzysze zaczęli przez ten czas gawędzić
między sobą:
— Ciekawa rzecz, co też on za drogocenny podarunek otrzymał
od króla Eola?
— Na pewno bryłkę złota.
— Tak, wszystko to dla niego, a dla nas nie będzie nic!
— Daj no tutaj, zobaczymy!
Rozwiązali miech — i niesprzyjające wiatry po raz wtóry zagnały
okręty ku wyspie Eola. I znowu stanął Odyseusz jako błagalnik przed
obliczem gościnnego króla. Ale tym razem czekało go nieżyczliwe
przyjęcie.
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— Uczyniłem dla ciebie, co mogłem — mówił mu chłodno
władca wyspy — ale widać znienawidzony jesteś przez bogów, skoro
ci tak wszystko idzie na opak. Idź teraz i próbuj sam szczęścia, jak
potrafisz.
Zerwały się znowu okręty Odysa w daleką drogę, ale tym razem
bez czarodziejskiego wiatru. Znowu zamajaczyła nieznana ziemia:
trzeba wybadać, kto tu mieszka, trzeba prosić u mieszkańców pomocy
dla nieszczęsnych tułaczy. Okręty um ocowano powrozami do brzegu
i Odyseusz z kilkoma towarzyszami udaje się na poszukiwanie ludzi.
N a spotkanie ich wychodzi dziewczyna wzrostu jak góra; zapytana
wskazuje im drogę do miasta L a j s t r y g o n ó w — wskazuje rybom
drogę do niewoda. W yskakują rojem — z ostrogam i w rękach, rzucają
się na okręty, chwytają zdobycz ludzką... N a jednym okręcie i z garstką
najbliższych zdołał Odyseusz uciec od tej grozy. Wszyscy pozostali
majtkowie stali się pastwą ludojadów.
N a tym jednym jedynym ocalonym okręcie puścił się bohater
w dalszą żeglugę, nie wiedząc nawet, czy zbliża się, czy oddala od
swojej ziemi. Upłynęło parę dni; widzą, przed nimi jakiś zaklęty
brzeg — dziwna roślinność, dziwne zwierzęta i ptaki, jakiś czar rozlany
w powietrzu i czyjś słodki głos rozśpiewany w oddali. Odyseusz
podzielił towarzyszy na dwie gromady; z jednymi pozostał sam na
okręcie, drugich wyprawił pod wodzą Eurylocha w stronę śpiewającej.
Idzie Eurylochos: im dalej, tym cudowniejszy kraj; na koniec natrafia
na wysoki dworzec, z niego to właśnie płynie owo czarujące śpiewanie.
Posyła towarzyszy do środka, a sam zostaje u wejścia, czekając co
się mu też nagodzi.
Śpiew umilkł, naprzeciw towarzyszy wyszła kobieta przedziwnej
urody, za nią dwie służebne. W swojej roli wysłanników powiedzieli
jej, co mieli nakazane. Ale cudna kobieta nie odpowiedziała jednym
słowem na ich prośby, tylko dotknęła każdego po kolei różdżką,
którą trzymała w ręku, a oni jeden po drugim w mgnieniu oka
popadali na ręce, ciało ich na poczekaniu porosło szczeciną, twarz
wyciągnęła się w ryj — grom adka wojaków stała się niespodziewa
nie stadem świń.
— Do chlewa! — krzyknęła, śmiejąc się, czarodziejka i odeszła
do komnaty, z której wyszła przed chwilą.
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Eurylochos zdębiał. Przekonawszy się, że na szczęście on sam
został, jak był, człowiekiem, puścił się w nogi nie oglądając się za
siebie i zatrzymał się dopiero, kiedy doleciał do Odysa.
— N a okręt! N a morze! Umykajmy z tych przeklętych miejsc! —
krzyczał co siły w piersiach.
Ale Odyseusz puścił mimo uszu jego krzyki. Kazał mu opamiętać
się i opowiedzieć po kolei wszystko, co zaszło, a potem zaprowadzić
go samego do dworca wróżki. Błagał i szlochał Eurylochos, aby
poniechał szalonego kroku; chórem powtarzali za nim błagania
towarzysze: niech ulituje się nad swoją i ich dolą, niech już lepiej
zostawi przemienionych ich strasznemu losowi. Lecz Odyseusz był
nieugięty: gdzie w grę wchodziło ocalenie towarzyszy, tam nie istniały
dla niego żadne przeszkody.
Lękliwego Eurylocha zostawił na okręcie: dworzec wróżki mógł
przecie znaleźć i bez jego pomocy. W rzeczy samej, zaledwie zdołał
ruszyć w drogę, a już na nowo rozległ się śpiew, który był dla niego
nieomylnym drogowskazem. M imo to, idąc śmiałym krokiem za
przewodem tego śpiewu, nie mógł nie poddać się bezwolnie urokowi
przedziwnej, niespotykanej nigdzie dotąd przyrody. W gęstwie leśnej
tu i ówdzie brodziły dzikie zwierzęta, nie rzucały się jednak na niego,
tylko patrzyły nań wielkimi oczyma, bądź to ze smutkiem, bądź jakby
z przestrogą.
,,I wy, widocznie — pomyślał bohater — musiałyście być ludźmi,
a kto wie, czy niebawem i ja się nie stanę tym, czym wy jesteście” .
Zadum ał się i przysiadł sobie, już niedaleko od dworca czaro
dziejki. Głęboka troska zbruździła mu czoło: co robić? Jak zaradzić,
aby i samemu nie wpaść w sidła i wyzwolić towarzyszy?
Kiedy tak siedział pogrążony w myślach, dostrzegł niespodzia
nie, że przed nim stoi boski młodzian, przyjaciel śmiertelnych —
Hermes.
— Czemuś się tak zamyślił, Odysie? — zapytał bóg.
Opowiedział mu bohater swoje nieszczęście i swoje troski.
— Dostaliście się na wyspę Kirke — odrzekł na to Hermes —
niebezpiecznej czarownicy, bo ma dar wszystkich przemieniać na co
jej się żywnie spodoba. Ale nie trwóż się: jest ziele, przeciw którem u
żadne jej czary nic nie pomogą; dostaniesz je ode mnie.
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To mówiąc, podał mu biały kwiat, pouczył, jak ma się zachować,
i zniknął na nowo. Pełen najlepszej myśli przestąpił Odyseusz próg
dworca Kirke. Wyszła na jego spotkanie.
— Po co przychodzisz tutaj?
— Po towarzyszy.
— Sam pójdziesz do nich!
Roześmiała się i musnęła go różdżką.
Ale jakież było jej przerażenie, kiedy różdżka tym razem okazała
się bezsilna.
W tej samej chwili Odyseusz dobył miecza i podnosząc go nad
jej głową zagroził, że ją zabije, a przynajmniej skaleczy. Teraz na nią
przyszła kolej, by uderzyć w prośby. Zalękniona i spokorniała, zaczęła
mu przyrzekać, że we wszystkim będzie mu posłuszna, prosiła także,
by jej nie odmówił przyjęcia wystawnej gościny.
— Nie mogę przyjąć twojej gościny, K irke — wymawiał się
Odyseusz — dopóki przyjaciele moi w sprośnej postaci walają się
w twoim chlewie.
Kirke dotrzym ała słowa: usłuchała jego woli; towarzysze, którym
przywrócono postać ludzką i pozostali na okręcie, po których w tej
chwili posłano, zjawili się całą grom adą i zaczęła się hulanka.
Spodobał się czarodziejce bohater achajski, ale i ona jem u
przypadła do gustu.
— Zostań tutaj ze m ną — przymilała się do niego — będziemy
pędzili życie we dwoje, niby mąż i żona.
Nie leżało to, prawdę mówiąc, w jego zamiarach: nie zapom niał
ani Itaki, ani swojej Penelopy; swoją drogą krótkie wytchnienie po
twardej kolei doświadczeń nie mogło się nie uśmiechać i jemu,
i drużynie. Przyjął zaproszenie Kirke i rok minął dla wszystkich śród
ciągłego wesela. Kiedy dobiegał do końca zwrócił się wódz do
władczyni wyspy:
— Spodziewam się, że pokażesz nam właściwą drogę — zakoń
czył, podzieliwszy się z nią wieścią o odjeździe.
— Nie mogę pokazać ci tego, czego sama nie wiem — odrzekła
Kirke. — Drogę do dom u może ci wytknąć jedynie Tejrezjasz, prorok
tebański.
— Toć już dawno, jak nie żyje — zawołał zdumiony Odyseusz.
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— Bo też winieneś udać się do niego na tam ten świat — zauwa
żyła spokojnie Kirke. — Nie bój się, to niedaleko: mieszkamy niemal
u samego koryta Oceanu, który świat opływa.
Odyseusz był zuch nad zuchy, jednak na myśl, że on, żywy,
spuścić się ma do znienawidzonego królestwa śmierci, bladość po
kryła mu lice. Uspokoiła go Kirke, obiecała zaopatrzyć we wszyst
ko, co może mu być potrzebne, pouczyła, jak ma się zachowywać
w każdym wypadku, po czym okręt achajskiego tułacza rozwinął
żagle na falach bajecznego morza, prując ich błękit na zachód,
coraz dalej na zachód.
Oto Ocean, rzeka, w której purpurowe odmęty nurza się co
wieczór z sykiem rozpalony rydwan Heliosa. Już się wyłania jego
zachodni brzeg; pora uczepić okręt, a samemu puścić się piechotą
w dalszą drogę. Rozciąga się teraz kraina zmierzchu, który roz
praszają tylko promienie zapadającego słońca; posępna ziemia i m ia
sto zamarłe, a jeszcze dalej mroczne pieczary wiodące do p o d 
z i e m n e g o k r ó l e s t w a . Odyseusz wszedł w jego granice, wyżłobił
w ziemi jamę, zarżnął czarną owcę w taki sposób, aby jej krew
spłynęła do tej jamy i zaczął czekać na przylot dusz. Niebawem dusze,
poczuwszy zapach krwi, zaczęły nadlatywać; znalazł między nimi
wielu znajomych, nawet rodzoną matkę; ale, że zależało mu, aby
przede wszystkim przywołać Tejrezjasza, zagrodził im mieczem do
stęp do jamy. Zjawił się na koniec oczekiwany Tejrezjasz. Skoro tylko
napił się nieco krwi, zrozumiał, czego od niego żąda Odyseusz
i odpowiedział na jego zapytania.
Dowiedział się tedy od niego nasz bohater, jakiej mu drogi
trzymać się należy, aby trafić do ojczyzny, dowiedział się, że ściga go
gniew Posejdona za to, że oślepił mu syna, Polifema, ale dowiedział
się zarazem i o tym, co zastanie na rodzinnej wyspie. Nie wszystko,
co mówił jasnowidz, było dlań zrozumiałe; spodziewał się wszakże,
iż Kirke, do której miał zamiar zajechać raz jeszcze, wytłumaczy mu
rzeczy dotychczas dlań niejasne. Dopiero kiedy dowiedział się wszys
tkiego, na czym mu zależało, dopuścił do krwi duszę swojej matki.
Napiła się i poznała syna.
— Co przywiodło cię do królestwa cieni, droga m atko moja?
— Tęsknota po tobie, synu...
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Stało się to bardzo niedawno, za czasów, kiedy przebywał u Kirke
na zaklętej wyspie. To była pierwsza kara; o drugiej ani Tejrezjasz,
ani Antikleja opowiedzieć mu nie mogli.
Wielu jeszcze dobrych znajomych spotkał Odyseusz między
umarłymi — i Agamemnona, i nieprzejednanego dotąd Ajasa, syna
Telamona, i bohaterów i bohaterki dawnych czasów. Że jednak czas
naglił, dosiadł znowu okrętu i ruszył w pow rotną drogę, aż szczęśliwie
dopłynął do wyspy Kirke. W różka wysłuchała jego opowieści, wyjaś
niła wszystko, co było dlań ciemne, opatrzyła w zapasy na długą
żeglugę, przydała do nich wiatr sprzyjający, po czym wyprawiła
w dalszą drogę. Dla nieśmiertelnej nimfy nie było bolesne rozstawanie
się ze śmiertelnym, chociażby nawet ukochanym człowiekiem. Z za
klętego dworca popłynęła na nowo wesoła pieśń; minął tak miesiąc
i drugi, aż pieśń zmieniła się w kołysankę. A śpiewała ją boginka
ślicznemu chłopczykowi, którem u dała na imię T e l e g o n o s . Znaczy
to „urodzony daleko” — rozumie się, od ojca.
Odysowi początkowo świetnie szła żegluga: dość było rozwinąć
płótno, wszystko robił sam wiatr i sternik. Aż tu pewnego razu z dali
dobiegł śpiew jeszcze bardziej czarujący aniżeli na wyspie Kirke.
Odyseusz, ostrzeżony przez przyjaciółkę, wiedział, czym to grozi.
Roztopił sporą bryłkę wosku, starannie pozalepiał nim uszy tow arzy
szom, a przed tym jeszcze nakazał im, aby jego samego mocno
przywiązali do masztu. O kręt płynął szybko przy pomyślnym wietrze,
pieśń biła coraz głośniej a głośniej, słodsza coraz, coraz bardziej
wabiąca. Tak, to były one — kusicielki S y r e n y . Teraz m ożna było
już je dojrzeć na skale. Bielutka cała ta skała, jednak nie od pian
morza lub mew nadbrzeżnych — to bielą się na niej kości żeglarzy-nieszczęśników, którzy dali się omamić pieśniom syrenim. Ody
seusz słyszy już teraz nawet słowa, płynące z ust wabicielek: przywołują
go, nazywają imieniem, przyobiecują wiedzę i mądrość. One wiedzą
wszystko, co było, wiedzą wszystko, co będzie na wszechkarmiącej
ziemi i wszystko to jem u wyjawią w swojej pieśni, jeżeli tylko zstąpi
tutaj do nich. N iepodobna oprzeć się takiemu przyzwaniu, Odyseusz
znakami i twarzą daje znać towarzyszom, aby zdjęli z niego pęta. Oni
nie słyszą śpiewania, ale nie zapomnieli jego rozkazów: toteż nie tylko
nie zdejmują pęt, lecz owszem, zaciskają je jeszcze mocniej. I dopiero
29 — Starożytność bajeczna
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kiedy wyspa rozpłynęła się w dali, a pieśń zagłuchła w szumie
bałwanów, pouwalniali się wzajemnie towarzysze, radując się w sercu,
że uniknęli niebezpieczeństwa Syren i ich śmiercionośnej pieśni, która
się potem bielić każe nagim kościom nieopatrznych słuchaczy.
I dalej płynął okręt, zawsze jeszcze na przyjaznych skrzydłach
wiatru zachodniego. Aż na widnokręgu ukazało się coś, jakby
niebosiężny słup dymu. Odyseusz wiedział już, co znaczy ten dym
pośród morza: tu będzie wąska cieśnina między dwiema zgubami:
S c y l l ą i C h a r y b d ą . O statnia jest groźniejsza: to podwodna
gardziel, która raz po raz wchłania w siebie i wypluwa morze. Wpaść
w nią — znaczyło zginąć bez ratunku. Odyseusz nakazał sternikowi
prowadzić okręt jak najdalej od Charybdy — to znaczy, jak się da
najbliżej Scylli. Była ona sześciogłowym cudotworem i zamieszkiwała
grotę wysokiej skały. Wyczuła w jednej chwili podpływających ku niej
podróżnych; toteż ledwie okręt Odysa znalazł się dostatecznie blisko,
z piorunującą szybkością spadła nań wszystkimi sześcioma łbami,
a każda z sześciu paszcz porwała po jednym wioślarzu i uniosła do
swojej jaskini. Bolesny to był widok, bo nieszczęśni zawiśli jak ryby
na haczyku wędki i wielkim głosem wzywali Odysa, a on tymczasem,
choć tak bardzo kochał swoich towarzyszy, nic a nic nie był w stanie
dla nich uczynić.
Ale czekało jeszcze coś gorszego. Niesieni tymże samym pomyśl
nym wiatrem, żeglarze dopłynęli do wyspy, z której doleciał ich, nęcący
po tylu mękach i trudach, poryk całej trzody krów.
Z opisów Tejrezjasza i Kirke Odyseusz domyślił się, że prze
pływają koło wyspy T r y n a k r i i i że pasie się na nich stado,
stanowiące własność samego boga Heliosa. Aby uniknąć pokusy,
chciał ominąć wyspę, tym bardziej, że wiatr sprzyjający zachęcał do
dalszej podróży. Ale towarzysze zaczęli szemrać; nie było rady, musiał
im ustąpić, kazał im wszakże przysiąc uroczyście, że nie poważą się
tknąć bożego stada.
N a razie wszystko było jak najlepiej. Lecz następnego dnia
dotychczasowy wiatr zachodni nagle zmienił kierunek, począł dąć od
wschodu i to zaciekle; nie było mowy, aby się puszczać dalej. Tak
działo się jeden dzień, drugi i trzeci, aż wreszcie stopniały ofiarowane
przez Kirke zapasy. Trzeba było się wziąć do łuku i do wędki, po
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lada jakiej strawie głodno było i m arkotno, a tu, przez cały dzień tak
korci oczy widok wspaniałych, wypasionych krów! Prawda, przysię
gali, że ich nie ruszą, ale czyż bóg nie odpuści, skoro złożą uroczyste
ślubowanie, iż zaraz po przybyciu na Itakę wielokrotnie wynagrodzą
stratę? Podpatrzyli, kiedy wódz ich zasnął i ulegając nieroztropnej
radzie Eurylocha, zabili kilka krów, rozćwiartowali i powiesili nad
ogniem. Od razu wystąpiły jakoweś straszne znaki: odarte skóry
poczęły się podnosić z ziemi jak żywe, mięso na węglach jęło
porykiwać, zupełnie jakby kogoś wzywało na pomoc. Obudziwszy się,
starał się Odyseusz przebłagać boga modłami za popełniony grzech,
jednak serce jego czuło, że sprawa jest krucha.
Przeszła noc pełna grozy; następnego dnia słońce wyjrzało
pogodne, morze uśmiechnęło się na nowo błękitem, a nawet powiał
znów ów upragniony wiatr z zachodu. U spokoiła się Ody sowa
drużyna — widocznie bóg jej odpuścił.
Ale sam wódz nie dowierzał tej ułudnej ciszy i przeczucie
go nie zawiodło. Ledwie odbili się od brzegów Trynakrii jak na
niebie zabielał obłoczek, począł rosnąć z błyskawiczną szybkością,
aż wreszcie przemienił się w olbrzymią burzową chmurę, która
zawaliła całe niebo, zasłoniła do szczętu słońce, a morze spowiła
w gęsty mrok. Wicher zawył złowieszczo, żeglarze co rychlej opuścili
maszt i gotowali się do walki z żywiołem, ale nawet i to nie
było im dozwolone. H uknął grom i okręt rozbił się na dwoje;
wyrzuceni za burtę nieszczęśnicy próbowali pływać, lecz siły ich
opuszczały i jeden po drugim przepadali w czeluści fal.
Tylko Odyseusz nie dał się pochłonąć bałwanom: nadludzkim
wysiłkiem udało mu się związać maszt z okruchem tram u, przez co
powstało coś w rodzaju tratwy. Dziewięć dni i dziewięć nocy borykał
się na niej z falami, aż na koniec na widnokręgu błysnęła mu ziemia.
Była to znowu wyspa i znowu mieszkała na niej nimfa — dobra
i łagodna, imieniem K a 1i p s o. Przyjęła ona Odysa całym sercem,
odziała, nakarm iła, ale nie chciała już za to puścić od siebie. Nie
przypominała ona Kirke, dla której rozstanie było fraszką. Przywią
zała się do Odysa, pokochała go głęboko, a od dnia, w którym go
poznała, rajska jej wyspa wydała jej się pusta i sm utna bez niego. Ileż
razy błagała go, aby zapomniał o swojej dalekiej, skalistej Itace,
29 *
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zakosztował z Kalipso nektaru, napoju nieśmiertelności i młodości
nietkniętej, a potem został jej mężem na wieki!
— Czyliż — pytała — twoja Penelopa jest piękniejsza ode mnie?
— Nie — odpowiadał Odyseusz — nie dorównać skromnej,
śmiertelnej krasie piękności bogini; ale to moja żona i kocham ją.
W ten sposób upłynęło dziewięć ciężkich lat. Noce spędzał
Odyseusz w pałacu Kalipso, ale dnie całe siadywał na brzegu
morza, posyłał spojrzenia w błękitną dal, gdzie, jak sądził, leżała
jego Itaka.
— O tylko raz, tylko raz jeden — wzdychał w tęsknocie —
zobaczyć dym, wzbijający się z domostw ojczystych! A potem gotów
byłbym nawet umierać!
I bogowie na koniec skłonili ucho do jego modłów. Za wstawie
niem Pallady, a pod nieobecność Posejdona, zesłano Hermesa z roz
kazem do Kalipso, aby pozwoliła tułaczowi powrócić do kraju.
Ścisnęło się żalem serce bogini, ale nie było rady.
— Idź, okrutniku — mówiła mu ze łzami — idź ku niewdzięcz
nym ludziom; niewiele czasu upłynie, a przekonasz się, kogoś i gwoli
komu porzucił.
— Jakże mam stąd odpłynąć — pytał nie zważając na jej boleść
Odyseusz — kiedy mój okręt strzaskany Zeusowym piorunem?
— Okrętów nie znajdziesz u mnie — odparła nimfa — mam za
to topór, sosen tu co niemiara, a tyś przecie sztukmistrz w ciesielce.
Reszta — w ręku bogów.
Niebawem raźne stukanie przerwało odwieczną ciszę wyspy.
Rozumie się, że dla siebie jednego Odyseusz nie budował całego
okrętu: wystarczyła niewielka tratw a, wprawdzie z burtą i masztem,
ale zdatna jedynie do żeglugi po spokojnej fali. Odyseusz tuszył, że
bogowie, którym zawdzięczał możność odjazdu, będą go mieli w opie
ce i w czasie podróży. Pożegnał Kalipso, obdarow any przez nią
zapasami na drogę, i „prom ” jego odbił od wyspy.
Zaczęło się wszystko doskonale, morze było ciche, wiatr wiał
pomyślny, żagiel wydymał się wesoło, a fale szumiały, krajane
dziobem tratwy. Odyseusz siedział u steru, sen ani na chwilę nie
morzył mu powiek — dniem i nocą czuwać musiał, aby trwać przy
wskazanym przez nimfę kierunku. Ale nie narzekał, nie czuł zresztą
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znużenia — krzepiła go i podniecała myśl o kraju, który nareszcie
zobaczy.
Nieszczęście chciało, że dokładnie w tym samym czasie, Posejdon
po dłuższej nieobecności wracał na Olimp. Dostrzegł Odysa, zły
uśmiech przemknął przez jego usta.
— Widzę — m ruknął sam do siebie — że bogowie bez mojej
wiedzy przyzwolili ci wrócić na Itakę; a niech tam, wracajże sobie,
ale naborykasz ty mi się jeszcze przedtem, bratku.
Niewidzialnym uderzeniem trójzęba zdruzgotał tratwę; Odyseusz znalazł się znienacka w morzu. Początkowo udawało mu się
jeszcze utrzymać na powierzchni wody, uchwycił się bowiem jakiegoś
obłam ku swojego promu; ale bardzo szybko stał się igraszką wiatru,
który rzucał nim na prawo i lewo, zamiast zbliżać go do uprag
nionego celu. Przy tym głód nie na żarty zaczął mu się dawać we
znaki.
Ulitowała się nad nim boginka m orska L e u k o t e a — ta sama,
która ongi pośród śmiertelnych nazywała się Ino i długą pokutą
odkupiła ziemskie swoje grzechy. Rzuciła ona nieszczęsnemu swój
cudowny welon.
— Owiąż go sobie dokoła ciała i płyń przed siebie — mówiła
m u — a kiedy staniesz na brzegu, nie zapomnij mi go zwrócić.
Odyseusz uczynił, jak mu radziła, ale brzeg był jeszcze odległy
0 szmat drogi. Dwa dni i dwie noce porał się z falami, aż wreszcie
uczuł pod nogą twardy grunt. Zataczając się od nieludzkiego wycień
czenia, wykopał się na ląd, usłał sobie z liści legowisko pośród zarośli
1 zasnął w jednej chwili jak zabity.
Obudził go — sam nie wiedział, po jak długim spaniu — gwar
wesołych głosów dziewczęcych. To córka tamecznego króla, księż
niczka Nauzykaa, która właśnie ukończyła z towarzyszkami pranie
na brzegu morskim i zabawiała się z nimi swobodnie w piłkę. Odyseusz
okrył swoją nagość zielonymi gałęźmi i zwrócił się do niej z błaganiem
0 pomoc. Kazała od razu dać mu chiton i płaszcz, nakarm iła go
1 pouczyła, co ma robić ze sobą dalej.
— M oim ojcem — objaśniała go — jest A 1k i n o o s, król
F e a k ó w. Pójdź do niego, a znajdziesz obronę i pomoc, abyś wrócił
w swoje strony. Dla większej jednak skuteczności radzę ci przypaść
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jako błagalnikowi do kolan matce mojej, A r e te ; jeżeli ją zdołasz
pozyskać, jesteś zbawiony.
Podziękowawszy uprzejmej dzieweczce, Odyseusz udał się do
miasta Feaków, na zamek króla Alkinoja. Widać, szczęśliwy tu
mieszkał naród: wszystko oddychało spokojem i zadowoleniem.
Uczynił, co mu radziła Nauzykaa. Arete miłościwie wysłuchała jego
prośby, Alkinoos przyjął go z honoram i i zwołał swój lud na uroczyste
igrzyska ku uczczeniu gościa. Złożyły się na nie i zapasy feackiej
młodzi, i śpiewy natchnionego pieśniarza, po czym Odysa poproszono,
aby opowiedział o swoich niezliczonych przygodach. Słuchano ich
z zachwytem, posypały się dary od króla i panów feackich, wreszcie
Alkinoos kazał sporządzić mu okręt i Odyseusz, żegnany serdecznie
przez swoich miłych gospodarzy, puścił się w ostatnią podróż. Tym
razem cudowny sen nim owładnął; śpiącego powieźli go Feakowie do
Itaki, wynieśli na brzeg, porozkładali koło niego otrzymane dary
i cicho odpłynęli z powrotem. Tak więc sprawdziła się w zupełności
dawna przepowiednia, przez którą z takim uporem wzdragał się od
udziału w wojsku Nemezydy: po dwudziestu latach wrócił do kraju
rodzinnego, sam jeden i na cudzym okręcie.
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JV iedy Odyseusz ocknął się, na brzegach Itaki wisiały jeszcze mgły
poranne, tak że tułacz nie poznał wcale swojej upragnionej ziemi. Ale
Pallada, która do tej pory opiekowała się nim z daleka, teraz po^raz
pierwszy ukazała się jego oczom. Rozwiała mgłę i jego zachwyconym
spojrzeniom odsłoniła kontury ukochanej krainy, po czym dała mu
radę, aby był rozważny do czasu. Kiedy przebywał na wyspie Kalipso,
synowie dostojników jego kraju i ziem ościennych, sądząc, że zginął,
poczęli się zalecać do jego wiernej żony. N a skutek jej odmowy,
rozkwaterowali się w jego dworcu, doprow adzając go do ruiny
wiecznym ucztowaniem i czekali w ten sposób, aż przełamią upór
pani tego zamczyska. Nie wiedząc jak się od nich uwolnić, Penełopa
uciekła się do podstępu: oznajmiła, że dom mężowski opuści nie
wcześniej, aż uprzędzie całun dla starego Laerta. Tkała go też we dnie,
a co dniem utkała, nocami pruła. Aż pewnego razu, skutkiem zdrady,
zalotnicy dowiedzieli się o nocnej robocie i Penełopa wbrew swej woli
musiała oznaczyć im pewien termin. M iał on już wkrótce nastąpić.
Syna bohatera, młodocianego Telemacha, nie było tymi czasy w domu:
popłynął do Pylosu, do Nestora, i do Sparty, do Menelaja, zasięgnąć
języka o zaginionym bez wieści ojcu.
— Ale spodziewany jest rychło z powrotem — kończyła swoje
opowiadanie bogini. — N a razie zaś, radzę ci, udaj się do wiernego
twego sługi, świniopasa Eum aja i u niego czekaj na pow rót syna.
Tak to niegościnnie przyjęła powracającego Odysa ojczyzna,
gwoli której wzgardził nieśmiertelnością i szczęśliwością wieczną pod
pieszczotą bogini: zamiast dobrze zasłużonego wytchnienia, czekały
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go nowe walki. Ale moc ducha i teraz go nie opuściła. Przekonawszy
się, że będzie musiał uwalniać żonę i dworzec z rąk napastników,
postanowił tymczasem nie dać się poznać nikomu, udawać nędznego
włóczęgę, aby móc przyjrzeć się wszystkiemu, nie budząc przy tym
niczyjego podejrzenia i zarazem wyzyskać pierwszą chwilę, odpowied
nią do działania.
C hata Eumaja, do której skierowała go Pallada, leżała między
polami a dąbrową, z dala od miasta i zamku. Sam Eumajos był już
człowiekiem w latach; urodził się dla lepszej doli, ale go jeszcze jako
chłopaka sprzedano w niewolę. D ostał się Odysowi i przylgnął do
tego swego dzielnego, sprawiedliwego i ludzkiego pana. Rzekomego
włóczęgę przygarnął życzliwie, dopełniając dawnego przykazania
gościnności swego domu, za to bardzo cierpko odburknął na posłysza
ną wieść, że Odyseusz żyje jeszcze i lada dzień zawita.
— Wszystkie dziady, włóczykije — powiedział — utrzymują to
samo, a to dlatego, aby wkraść się w łaski królowej i wyskomlić od
niej jakiś płaszcz czy chiton.
Odyseusz nie uważał za potrzebne przekonywać go.
Minęło parę dni. Przybysz ciągle jeszcze bawił w chacie Eumaja,
dopom agając mu w zajęciach ku obopólnemu zadowoleniu. Aż na
koniec zabłysła pierwsza radość: zjawił się młody, śliczny, dziarski
chłopiec, w którym włóczęga poznał swojego syna, T e l e m a c h a .
Serce zabiło w nim jak młotem: ledwie mógł doczekać się chwili,
w której oddalił się poczciwy skotopas, aby synowi po cichu zdradzić
swoją tajemnicę. A wtedy i drugie serce wezbrało nieziemskim
szczęściem. Teraz już było ich dwu — dwu tylko, co prawda, przeciw
całej wrogiej gromadzie, ale zawsze było z kim naradzić się, przed
kim duszę otworzyć. Nie bacząc na protesty Eumaja, postanowił
nazajutrz udać się — zawsze jeszcze w przebraniu nędzarza — do
swego domostwa w mieście.
Już po drodze mógł się przekonać, jak nieszczęście zawisłe nad
jego domem rozmaicie odbiło się na jego poddanych: Eumajos
i garstka innych pozostali wierni, nie tyle jemu, którego mieli za
umarłego, ile jego młodocianemu synowi; za to inni, a w ich liczbie
przede wszystkim kozopas Melantios, uznali za właściwe opowiedzieć
się za nowymi panam i i okrutnie wydrwiwali wierność pierwszych.
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Odyseusz baczył na wszystko, wszystko zapisywał w pamięci, aby gdy
czas przyjdzie, nagrodzić jednych, drugich ukarać.
Uszedł już szmat drogi, kiedy wybłysnął przed jego oczyma stary
dworzec ojców. Z rozczuleniem patrzał prawy jego właściciel na
sędziwe ściany, na potężne wierzeje bram y wejściowej, gdy naraz
wzrok jego przyciągnęła jakaś żywa istota, leżąca na kupie śmieci
u samych wrót. Było to stare psisko — jak objaśniał Eumajos —
imieniem Argos. Dwadzieścia lat temu sam Odyseusz wytresował je
sobie dla polowania, ale nie zdążył skorzystać z jego usług. Teraz
biedne zwierzę, zapom niane przez wszystkich, walało się po śmietnis
ku. Odyseusz podszedł ku niemu: pies w pierwszej chwili nastawił uszy,
ale niebawem — poznał snadź swego dawnego pana — opuścił je,
machnął ogonem i zaczął lizać wyciągniętą do siebie rękę. Słabe serce
nie przeniosło jednak nagłej radości: kudłaty łeb padł na łapy,
poczciwe oczy zaszkliły się — i życie uleciało z wiernej piersi. Odysowi
łzy błysły u powiek, odwrócił się, aby ukryć wzruszenie przed
towarzyszem i sługą.
Wszedł. Oczom jego ukazał się obszerny dziedziniec, otoczony
kolum nadam i, z ołtarzem Zeusa Ogrody pośrodku. W tyle wznosiły
się nowe w rota, a za nimi spory budynek mieszkalny dla mężczyzn,
także otoczony kolumnami, z ogniskiem u jednej z tylnych kolumn.
Tutaj właśnie zobaczył zalotników. Było ich dużo, bez m ała cała
znakomitsza młodzież wyspiarska, nie licząc obcych przybyszów
z dalszych stron. Eumajos pokazał mu Antinoja, wodzireja i słynnego
między wszystkimi zawadiakę, który postanowił nawet zdradziecko
zabić Telemacha, kiedy ten pow racał do ojczyzny — chytrego
Eurymacha, zadzierżystego K tesippa, dalej Amfmoma... Obecność
ostatniego szczególnie rozgoryczyła Odysa. M iał on szlachetnego ojca,
a i sam odznaczał się charakterem łagodnym i daleki był od warcholstwa, dostał się jednak w złą kom panię i to go zgubiło. I jeszcze wielu
innych zobaczył bohater — przepyszną młódź, gdyby szło o wojaczkę,
polowanie albo pracę na zagonie. Zam iast tego woleli oni przewracać
się w bezczynności, trwonić czas na zabawie i rujnować m ajątek swego
władcy.
Aby ich poznać z bliska, Odyseusz, zawsze jeszcze udający
bezdomnego włóczęgę, przystał do nich na służbę — i nikom u z nich
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ani w głowie nie postało, kim był naprawdę. Jego osoba stała się
przedmiotem częstych drwin, rzucano w niego ławkami lub czym
popadło; Antinoos podjudził przeciw niemu innego żebraka, zuch
wałego Irosa, aby doprowadzić ich do bójki, która by się skończyła
porażką samochwała. Odyseusz i tę obelgę przecierpiał w oczekiwaniu
niedalekiej godziny odpłaty.
M inął dzień, z nastaniem m roku zalotnicy porozchodzili się,
został sam Odyseusz z Telemachem. Młody chłopiec opowiadał ojcu,
z jakim trudem udało mu się pozyskać okręt dla swojej wyprawy: lud
itakijski ulegał zupełnie swojej rodowej młodzieży, to jest zalotnikom,
i jedynie dzięki opiece starego M entora, druha ojcowego, zdobył
nareszcie ów statek i towarzyszy, a M entor, pełen zaparcia, sam udał
się z nim do Nestora.
— Tak jest — ciągnął dalej opowieść — myślałem, że to w istocie
był twój przyjaciel M entor. Tymczasem nie, on pozostał na Itace,
a w jego postaci sama córa Gromowładcy, Pallada, opiekowała się
mną po drodze. Rozłączając się z nami, dała nam się poznać na dworze
N estora i sędziwy m onarcha uczcił ją uroczystą ofiarą. Toteż dzisiaj
nie mamy się czego lękać: przy takiej opiekunce żaden wróg nie jest
straszny.
Z radosnym upojeniem słuchał Odyseusz opowiadania syna,
niemniej uznał za stosowne przedsięwziąć pewne środki ostrożności.
W męskim budynku, koło ogniska, znajdowały się jego bronie, a nade
wszystko włócznie; postanowił przenieść je do wewnętrznej komory.
A kiedy dokonał tej pracy, stara jego piastunka, Eurykleja, przyszła
doń z wiadomością, że królowa Penelopa pragnie zobaczyć go,
nieznajomego włóczęgę.
Była to nowa męka — Penelopa, jego umiłowana żona, której
nie widział od lat dwudziestu! I nie wolno mu będzie zdradzić się
przed nią, musi wobec niej udawać aż do chwili odwetu, aby radością
swoją nie wydała go przed czasem. Z ciężkimi myślami szedł śladem
starowiny do zabudowań niewieścich. Penelopa — łatwo przewi
dzieć — chciała go rozpytać o męża. Nie chcąc zdradzić się przed
wcześnie ani odejść bez dodania jej otuchy, zmyślił historię o swojej
znajomości z Odysem, a sam, opowiadając jej, promieniał w duszy
na widok jej miłości i wierności dla siebie. Zaiste, kto ma taką żonę,
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słusznie pogardził szczęśliwością na wyspie Kalipso. Uradowana
królowa mówiła do starej niani:
— Umyj nogi towarzyszowi twego pana.
Eurykleja przyniosła miskę z ciepłą wodą; ale ledwie zabrała się
do mycia, dostrzegła znaną sobie bliznę po ranie, którą zdobył jako
wyrostek na polowaniu u swego dziadka Autolika. Stopa wysunęła
jej się z ręki.
— Tyś — Odyseusz!
Na szczęście Penelopa, pogrążona w radosnej zadumie, nie
dosłyszała jej wykrzyku. Odyseusz szybko zamknął jej dłonią usta.
— Zgadłaś, mateczko! — Ale na bogi, zamilcz, nie zdradź mnie,
inaczej zniweczysz wszystko!
Następny dzień był dniem rozstrzygnięcia. Według umowy,
Penelopa miała oznajmić zalotnikom, któremu z nich odda rękę. Zeszli
się wszyscy prócz nich jednak: Telemach, Odyseusz i również Eumajos
z wiernym wolarzem Filojtiosem. Penelopa zeszła ku nim z górnych
komnat, niosąc w ręku stary łuk męża, a za nią dziewki służebne
niosły skrzynkę z żelaznymi siekierami. Na życzenie matki Telemach
wybrał dwanaście dwusiecznych toporów i wbił je w rząd rękojeściami
w ziemię, jeden obok drugiego. A ponieważ oba ostrza, wygięte
półkolisto, górnymi końcami niemal schodziły się ze sobą, patrzący
na cały rząd nad końcem trzonków widział przed sobą dwanaście
okrągłych otworów.
Penelopa oznajmiła zalotnikom:
— Ponieważ zmuszacie mnie, abym wybrała jednego z was,
stawiam wam taki oto warunek. Kto napnie łuk mojego, oczywiście
nieżyjącego, męża i puści strzałę przez wszystkie te dwanaście siekier,
za tym ja podążę jako jego małżonka.
Musieli się zgodzić. Antinoos zarządził, aby porządek ustanowio
no ten sam, w jakim podczaszy nalewał im wino przy obiedzie;
wypadło stąd, że Eurymachos i on mieli strzelać na samym końcu.
Pierwszy współzawodnik, który próbował szczęścia, żadnego powo
dzenia nie osiągnął. Widząc to Antinoos kazał przynieść sadła, aby
zmiękczyć stary i chropowaty łuk. Odyseusz tymczasem wywołał
Eumaja i Filojtiosa z izby na dziedziniec: zamyśliwszy niezwłocznie
przystąpić do swego odwetu, wyznał im, kim jest. Obaj łzami radości
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powitali swego dawnego pana; obaj gotowi byli bez zawahania oddać
za niego życie.
Przez czas, kiedy Odyseusz rozmawiał z obydwoma wiernymi
sługami, luk przechodził z rąk do rąk: żaden jednak z zalotników
nie był w mocy wyjść zwycięsko z postawionego zadania. Kiedy
Odyseusz wrócił do izby, przyszła właśnie kolej. na Eurymacha —
ale i on powodzenia nie miał. Antinoos przewidywał, że i jego
los nie inaczej wypadnie, a nie chcąc zhańbić się wobec narzeczonej,
rzekł towarzyszom:
— Patronem strzelania jest Apollo, a dzisiaj właśnie święci się
jego święto na Itace. Nie wolno zatem dzisiaj zaprawiać się w strze
laniu. Pokrzepmy się lepiej winem, a jutro, złożywszy Apollinowi
ofiarę, wznowimy nasze zapasy.
Wszyscy zgodzili się na jego myśl i już zjawił się podczaszy, aby
jemu pierwszemu nalać puchar wina, kiedy nagle Odyseusz, jakby na
żart, odezwał się do obecnych:
— A cóż będzie, jeżeli ja spróbuję napiąć ten łuk?
Rozsierdzili się zalotnicy:
— Zwariowałeś, dziadzie, czy co? Siadaj cicho i pij, a nie mieszaj
się, gdzie nie twoje prawo.
Jednak Penelopa ujęła się za swoim gościem:
— Dlaczego go nie dopuszczacie? Czy boicie się może, że w razie
powodzenia ten nędzarz sięgnie po moją rękę? Dajcie mu popróbować
szczęścia — jeżeli wygra, podaruję mu chiton i płaszcz i pozwolę iść,
gdzie sam zechce.
— Zostaw już mnie tę sprawę, mateczko — wtrącił się Telemachos, czując, że chwila rozstrzygnięcia bliska. — Udaj się do swoich
kom nat i zasiądź do zwykłych zajęć.
Penelopa uśmiechnęła się: miłe było jej sercu, że syn, lubo
młodziutki, gra rolę gospodarza w domu swego ojca. Poszła do swoich
kom nat, ale zajęciom zwykłym oddać się nie mogła: Pallada zesłała
jej cudowny sen, aby, pogrążona w nim, nie słyszała nic z tego, co
się działo w izbie na dole.
Usługujący państwu Eumajos wziął łuk i strzały i podał je
Odysowi, nie zwracając uwagi, że zalotnicy kipią od gniewu. Odyseusz
ujął swój stary łuk i obejrzał go dokładnie, czy nie ucierpiał nic przez
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długie lata. Wszystko na szczęście znalazło się w porządku. Cięciwa,
jak zazwyczaj, była przymocowana tylko u jednego końca łuku; na
drugim znajdował się haczyk, na który m ożna było, zgiąwszy łuk,
założyć oczko drugiego końca cięciwy. To się właśnie nazywało
„napinaniem łuku” . Obejrzawszy szczegółowo swoją poczciwą broń,
Odyseusz zrobił to, co się nie udało nikomu: wygiął łuk i naciągnął
nań cięciwę, po czym wziął strzałę, położył ją gdzie należało i pociągnął
cięciwę ku sobie. I oto strzała przeleciała przez wszystkie dwanaście
kółek i utkwiła w ścianie świetlicy.
W tedy bohater poskoczył ku zamkniętym drzwiom izby, stanął
na progu, wziął drugą strzałę i — wymierzył w Antinoja. A ntinoos
właśnie podnosił do ust puchar; nim jednak zdołał przełknąć pierw
szy łyk, puchar potoczył mu się z rąk, a on sam, nie wydawszy
głosu, upadł obok niego. Od tego czasu żyło wśród Greków przy
słowie:
M iędzy ustami a brzegiem pucharu jest wielka odległość.

Zalotnicy oniemieli. Do głowy im jednak nie przychodziło, aby
nędzny włóczęga mógł się porwać świadomie na najpocześniejszego
z nich. Ale Odyseusz nie zostawił im czasu na oprzytomnienie.
— Ha, psy niegodne! — zawołał do nich. — Nie przypuszczaliś
cie, że mogę wrócić z tułaczki i szukać na was odwetu za wasze
bezeceństwa!
W tej chwili dopiero zrozumieli, kogo m ają przed sobą. Daremnie
Eurymachos obiecywał mu pokój i wynagrodzenie strat: nie o straty
mu szło, ale o zniewagę, a tę może omyć jedynie krew. Sam
Eurymachos stał się drugą z kolei ofiarą jego łuku. Skoro jednak
tylko zalotnicy zrozumieli, że sprawa da się rozsądzić jedynie orężem,
porwali się jak jeden mąż i położenie Odysa razem z trzema sojusz
nikami stało się groźne nie na żarty. Zalotnicy mieli miecze, byli przy
tym w ogromnej przewadze liczebnej, a na dobitkę jeszcze M elantios
przyniósł im włócznie i tarcze z wewnętrznej izby, gdzie je był schował
Odyseusz z Telemachem. A mimo wszystko zwyciężyła niezłomna siła
męża, walczącego za swój honor i za swoje ognisko: jeden zalotnik
za drugim padał — i na koniec dom był oczyszczony od natrętnych
gości.
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Odyseusz kazał sprowadzić Eurykleję. Staruszka o mało nie
wybuchła głośną radością, widząc, że burzyciele domu leżą martwi
na ziemi, jednak Odyseusz ją powstrzymał:
— Nie godzi się radować wobec zabitych ludzi.
Kazał jej starannie zmyć obficie rozlaną krew; wyniesiono trupy,
wykadzono świetlicę siarką i wtedy dopiero Odyseusz posłał nianię
po panią domu.
Penelopa wciąż jeszcze leżała w owym cudownym śnie zesła
nym jej przez Atenę i nie słyszała ani szczęku oręża, ani krzyków
i jęków walczących. Kiedy Eurykleja oznajmiła jej, że Odyseusz
wrócił i pokonał wrogów swego dom u — pomyślała w pierwszej
chwili, że staruszka zwariowała. Jednak upór, z jakim ta pow tarza
ła swoją nowinę, musiał ją zastanowić. Dać wiary swemu szczęściu
nie była w stanie, znękana tyloletnią zgryzotą; widziała w całej
sprawie raczej obłudę. Jej wczorajszy gość mienił się teraz jej mę
żem, tym mężem, którego nie widziała od lat dwudziestu — no,
zobaczymy!
Zeszła do niego z sercem pełnym wewnętrznej walki. Siadła na
ławie naprzeciw niego i zaczęła patrzeć mu w oczy. — To zdawało
jej się, że go poznaje, to, że jest jej obcy zupełnie. Darem ne były
upewnienia Telemacha:
— Jeżeli to naprawdę mój mąż, to mamy tu coś dla poznaki.
Zapadła noc. W estchnął Odyseusz.
— Przygotuj mi tu posłanie — rozkazał Euryklei.
— Tak — potwierdziła Penelopa — wynieś mu tutaj jego łoże
z izby sypialnej.
— Jakże ma wynieść moje łoże — zdziwił się Odyseusz — kiedy
jego noga, pień oliwny, głęboko zaryta korzeniem w ziemię?
Tu dopiero Penelopa rzuciła mu się na szyję:
— Teraz widzę, żeś ty naprawdę Odyseusz! — krzyknęła. — To
była ta tajemna, tylko nam dwojgu wiadoma poznaka.
N a chwilę zabłysło szczęście, ale tylko na krótką chwilę; nie
wszystkie jeszcze chmury odpłynęły. Ojcowie zabitych zalotników
posłyszeli o nieszczęściu i zamiast kajać się, że pozwolili tak wichrzyć
się synom, jęli podburzać naród przeciw Odysowi.
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„D obry mi król — judzili — całe swoje wojsko zm arnował na
wojnie i w podróży, a teraz, kiedy wrócił, ojczyznę ogołocił z jej
młodych obrońców .”
Nie chcąc, aby jego dwór grodzki stał się przedmiotem napaści,
Odyseusz z wierną swoją grom adką udał się do podmiejskiej sadyby,
gdzie zamieszkiwał jego ojciec, Laertes. N ieopisana była radość
starca — nie spodziewał się już oglądać w życiu swym syna. Ale czas
naglił, wrogie zastępy, którym przewodził ojciec A ntinoja, zbliżały się
do sadyby. Powtórzyła się znowu krwawa rozpraw a, padł ojciec
A ntinoja, przebity oszczepem Odysa. Wreszcie głos rozsądku zwycię
żył: jako pośrednik zjawił się stary M entor... jeżeli nie była to może
znowu Pallada, która przyoblekła jego postać. Zaw arto pokój. Odysa
ogłoszono królem i nastały po raz wtóry lata szczęścia dla Itaki.
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P o d mądrymi rządami Odysa zakwitł i dom jego, i cały kraj.
W spaniałe dary, otrzymane od Feaków, zastąpiły straty wyrządzone
przez nikczemną gospodarkę zalotników — pracom zaś bohatera
błogosławili niebianie: Zeus i Demetra, lecz nade wszystko Pallada.
Jeden tylko bóg po dawnemu był dlań nieubłagany: Posejdon.
Odyseusz pamiętał proroctwo, usłyszane swego czasu z ust Tejrezjasza
na tamtym świecie — co ma uczynić, aby uśmierzyć gniew władcy
mórz: musiałby znowu porzucić ukochaną swoją Itakę, znowu zacząć
żywot tułaczy pod dalekim niebem. Cóż więc dziwnego, że zwlekał
z wykonaniem tego zamiaru?
Lata przemijały; Laertes cicho zgasł, Telemachos wyrósł na męża
i był już w stanie samodzielnie rządzić państwem i domem. Wtedy to
nareszcie zdecydował się Odyseusz spłacić ciążący mu na sumieniu
dług. Zadanie, jakie mu postawił Tejrezjasz, polegało na tym, aby
cześć Posejdona zaszczepić pośród ludów, które nigdy nie widziały
morza. Kazał się tedy przewieźć łodzią na brzeg Epiru, po czym wziął
wiosło na ramię i poszedł w głąb lądu. Przechodnie, spotykani po
drodze, śmieli się z niego:
— Po co ty dźwigasz to wiosło?
Zbywał ich milczeniem i szedł dalej. Aż wreszcie napotkany
podróżny zadał mu pytanie:
— Co znaczy ta dziwna łopata na twoim ramieniu?
Po pytaniu poznał Odyseusz, że owi ludzie nie mają żadnego
pojęcia, co znaczy morze. Wbił wiosło w ziemię, zwołał lud i złożył
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uroczystą ofiarę Posejdonowi. Tym czynem zmył z siebie plamę wobec
boga. Mógł teraz z czystym sumieniem powracać na Itakę.
W tym samym Epirze znajdowała się i burzliwa D odona, słynna
wyrocznia Zeusa i Ziemi-Macierzy; przyszła więc Odysowi chęć
dowiedzieć się od wieszczków u świętego dębu, jak a też go oczekuje
śmierć. Już i Tejrezjasz coś mu o tym powiadał: „Śmierć przyjdzie do
cię od morza, bezboleściwa, po długiej starości, a dokoła ciebie będą
szczęśliwe narody” . Ale ta wiadomość nie wystarczała mu, a niena
sycona ciekawość ściągnęła na jego głowę nowe nieszczęście.
W Dodonie otrzymał straszną zaiste wyrocznię:
„Padniesz z ręki w ła sn ego syna.”
Było to rzeczywiste przekleństwo — zginąć zabitym przez naj
ukochańszego na całym świecie człowieka, zginąć śmiercią, która
nadto, tego czystej duszy młodzieńca, kochającego go bez granic,
pokala piętnem ojcobójstwa! Nie, lepiej pozostać do końca tułaczem,
wyrzec się umiłowanej ojczyzny! Od tego dnia Odyseusz nie porzucił
już Epiru: m ądry i czynny, był, gdziekolwiek się pojawił, upragnionym
gościem i wszędzie zyskiwał sobie przyjaciół. Minęło tak dużo lat
gorzkiej rozłąki z rodzinną ziemią.
Aż wreszcie zaczął chylić się ku starości; tęsknota za ojczyzną
zżerała go coraz dotkliwiej. Umrze — „a dokoła będą szczęśliwe
narody” . Jakie? Obce, nie Itakijczycy. A gdyby wrócił na swoją wyspę,
mógłby przynieść szczęście ludowi kochanemu. Nie wytrzymała dusza,
rzucił swoich gospodarzy epirockich i łódką, jak przyjechał, puścił się
na Itakę.
I znowu nikt go nie poznał — ale to i lepiej. Trzeba naprzód
przekonać się, jakim sercem przyjmie król Telemachos powracającego
starego ojca. W chodzi w progi swego domu, spotyka go stara, niemal
stuletnia, kobiecina. To zawsze ta sama Eurykleja.
— Czy mnie poznajesz?
Poznała w tej chwili. Nie pozwolił jej jednak powiadomić
domowników o swoim powrocie: chociażby przez tę jedną noc chce
jeszcze przebywać sam jeden. Staruszka gotuje m u posłanie w pokoju
gościnnym, jak obcemu. Telemachos nie dziwi się zbytnio jego
nadejściu: odwiedzających zawsze bywa co niemiara, słynny to przecie
dom gościnności. Eurykleja, jeżeli chce, może zaopiekować się przyby30 — Starożytność bajeczna
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szem. Siada staruszka przy obcym człowieku, a on opowiada jej długo
0 wszystkim, co przeżył przez lata rozłąki.
W tem... trąby zagrały na trwogę. Co się stało? Korsarze morscy
napadli na wyspę. Zrywa się obrona, Telemachos śpiesznie uzbraja swe
szyki, za swojakami idą goście — prosta to wdzięczność za doznaną
gościnność. I cudzoziemiec, którym zaopiekowała się Eurykleja, nie
jest jeszcze w tak podeszłym wieku, aby nie móc zaciągnąć się do walki:
rusza i on ku pomorzu. Wywiązuje się gwałtowna utarczka, ale
Itakijczycy wychodzą z niej zwycięsko: wróg częściowo zabity, częścio
wo wzięty w niewolę. W liczbie jeńców znajduje się i młody herszt
wyprawy. Ze swoich nie poległ ani jeden człowiek... — Czyż napraw 
dę? — Tak — nikt, jeżeli nie liczyć wczorajszego podróżnego: leży
właśnie ciężko raniony strzałą herszta. Eurykleja załamuje ręce.
Bogowie! Przecie t e n p o d r ó ż n y — t o O d y s e u s z !
W noszą rannego do izby i sprowadzają do niego zabójcę. Wszyscy
domownicy zbierają się wokół umierającego. Chwała bogom, ręka
Telemacha czysta, skądinąd przyszła śmierć do Odyseusza. — Chwała
bogom? Za co? Za to, że przez kłamliwą wyrocznię zatruli mu ostatnie
lata życia, oderwali go od kraju i rodziny?
— Posłuchajcie, Telemachu — mówi z wysiłkiem konający —
1 wy wszyscy obecni posłuchajcie mnie i niechaj raz na zawsze zginie
sława dodońskiego boga. Przepowiedział mi, że śmierć poniosę z ręki
rodzonego syna; słysząc to, usunąłem się na długo z ojczystej ziemi.
I widzicie wszyscy: Telemachos nie splamił się krwią ojcowską,
a zabójcą moim jest ten obcy rozbójnik.
M łody herszt wodził po zgromadzonych błędnym spojrzeniem,
twarz jego oblała się trupią bladością, padł na kolana przed umiera
jącym. Głos mu drżał, gdy począł mówić.
— Jeśliś ty Odyseusz, to wyrocznia dodońska mówiła prawdę
szczerą — a ja jestem przeklęty ojcobójca. Wiedz, nieszczęsny, wiedzcie
wy wszyscy, że przed wami stoi nie korsarz nieznany, ale T e 1e g o nos, s y n K i r k e i O d y s a .
Zapadła grobowa cisza. Przerwał ją po chwili nikły szept Odysa:
— Telegonos!
Ze łzami w oczach opowiedział młodzieniec, jak się urodził, jak
żył na cudownej wyspie, jak dorósłszy, postanowił jechać, aby
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odnaleźć swego ojca. K irke zgodziła się chętnie; bez trudu przyszło
zebrać towarzyszy — po prostu nimfa przywróciła postać ludzką
pięćdziesięciu mieszkańcom swego zwierzyńca; sporządzili sobie okręt
i wyruszyli w świat. Po drodze niedostatek wielokrotnie zmuszał ich
do rozboju; tak stało się i na Itace, do której zawinęli ubiegłej nocy,
nie wiedząc nawet, że to ona.
Odyseusz przysłuchiwał się jego słowom. Dziwnie mu było, że
śmiertelna rana wcale go nie boli. Jakaś słodka niemoc spływała z niej
na niego, rozchodząc się stopniowo po wszystkich członkach. Stanęło
mu w pamięci proroctw o Tejrezjasza, że czeka go śmierć łagodna,
bezboleściwa. Ale jak rozumieć, że miała doń przyjść od morza?
Powtórzył Telegonowi słowa wieszczby.
— Słusznie mówił Tejrezjasz — odparł Telegonos. — Kirke,
moja m atka, sama sporządziła mi strzały — ich ostrze jest z trującej
kości morskiej rai. Zaiste od morza przyszła ci śmierć twoja, lubo
zadała ją ręka rodzonego syna.
— Nie, synu mój — zaszeptał ledwie dosłyszalnie Odyseusz —
niewinny jesteś i ja zdejmuję z ciebie piętno ojcobójcy.
Były to ostatnie jego słowa. Domówiwszy ich, skonał.
W yprawiono mu pogrzeb niezapomniany, a od tej pory mogiła
jego stała się źródłem błogosławieństw wszelkich dla wyspy. Chorzy
znajdowali u niej uzdrowienie, nieszczęśni i niepewni — dobrą radę.
Dalsze dzieje Hellady milczą o maleńkiej Itace — tym lepiej dla niej:
zapomnieni od świata, jej mieszkańcy żyli szczęśliwie wśród błękitów
greckiego morza, nikom u krzywdy nie czyniąc i nie zaznając jej od
nikogo.
Istnieje podanie, że Telegonos, przygarnięty życzliwie przez
starszego brata i przez prawowitą małżonkę swego ojca, namówił ich
oboje, aby porzucili Itakę a przenieśli się z nim razem na wyspę Kirke,
gdzie czeka ich żywot błogosławiony. Tak więc królestwo baśni
przyjęło całą rodzinę doświadczonego cierpieniem bohatera. Jego
w rota zamknęły się za nimi, a pozostałych śmiertelnych czekały
tymczasem borykania się z nędzą, zwycięstwa i niedole — jednym
słowem, stawianie czoła całemu temu losowi, którym zajmiemy się
w dalszych naszych powieściach.
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Jeszcze w ciągu pierwszych lat rewolucji bolszewickiej, kiedy praca ściśle
naukow a wskutek izolacji Rosji była bardzo utrudniona, praca zaś profesorska
filologa-klasyka doprow adzona do minimum — powziąłem myśl zapełnienia swych
przymusowych wywczasów ułożeniem obszernego dzieła, którego celem byłoby
pierwsze zaznajomienie publiczności, a przede wszystkim młodzieży, ze światem
starożytnym. To dzieło miało się składać z czterech części: 1) „Starożytność bajeczna” ,
tj. mitologia grecka w nowym opracowaniu; 2) „Grecja niepodległa” , tj. szereg
historycznych i kulturalno-historycznych szkiców ze szczególnym uwzględnieniem
legendy historycznej; 3) „Rzym republikański” i 4) „Rzym cesarski” . Pierwsza część
rzeczywiście ukazała się, ale już po moim przeniesieniu się do Warszawy, w trzech
zeszytach (1922/23), w „Petrogradzie” u Sabasznikowa; o pozostałych oczywiście już
mowy być nie mogło.
Marzyłem natom iast o wydaniu całego dzieła w języku polskim; i tu naturalnie
pierwszym zadaniem było przetłumaczenie już wydanej po rosyjsku pierwszej części,
która teraz ukazuje się w druku w przekładzie znanej pisarki, pani Julii Wieleżyóskiej,
z wyjątkiem trzech pierwszych rozdziałów przetłumaczonych przez moją dawną
doświadczoną tłumaczkę, p. dr Gabrielę Piankównę.
Nie będę tu mówił o zasadach, według których napisałem tę moją „Starożytność
bajeczną” i które, moim zdaniem, motywują jej rację bytu nie tylko w naszej
literaturze, posiadającej przecie tak pięknie napisaną mitologię p. J. Parandowskiego,
ale tak samo i w literaturze powszechnej; zamierzam poświęcić tej kwestii oddzielne
studium w jednym z najbliższych zeszytów naszego „K w artalnika Klasycznego” . Tu
powiem tylko tyle, że przedstawiona w tej książce mitologia jest mitologią t r a g i 
c z n ą tj., że jej źródłami są przeważnie dram aty trzech wielkich tragików greckich.
Ponieważ zaś te dram aty po większej części zaginęły, warunkiem napisania tej książki
była rekonstrukcja — co do treści, ma się rozumieć — owych zaginionych dramatów.
N ad tą rekonstrukcją pracuję już od szeregu lat; owoce mej pracy opublikowałem po
części w moich „Tragodum enon libri tres” (K raków 1925), po części zaś w odrębnych
artykułach, wydrukowanych w naszej „E os” i holenderskiej „M nemosyne” .
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