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DO Z. K.
WYJ¥TEK Z LISTU
Czyta³eœ, i nawet, czego nie spodzia³em siê by³, dawa³eœ do czytania ten rêkopism przypowieœci mojej, nazwany Quidam. Uwa¿a³eœ zapewne, ¿e dzie³u temu da³em nazwê przypowieœci, nie zaœ powieœci, a to z przyczyny, ¿e intrygi i wêz³a dramatycznego, w³aœciwego
powieœciom, wielce siê tu wystrzega³em - nie o to mi sz³o, ale w³aœnie ¿e o to raczej g³ównie, co zazwyczaj tylko pobocznie z w³aœciwych powieœci wyci¹gamy.
Dlatego to i bohater jest tylko ktoœ - jakiœ tam cz³owiek - quidam! Nic on nie dzia³a, szuka
tylko i pragnie dobra i prawdy, to jest, jak to mówi¹: nic w³aœciwie nie robi - cierpi wiele, a
zabity jest prawie ¿e przypadkiem, i to w jatkach!
Jest tam i drugi Quidam, któremu to nazwisko przesz³o by³o w imiê w³asne, ale i ten jest
tylko jakiœ ogrodnik, jeden z miliona chrzeœcijan! Zali to jest tragiczne? - pozwalam Ci w¹tpiæ, wielki poeto!
Ale Ty, którego œ.p. Juliusz S³owacki nazwa³ Poet¹-Ruin, i który jak nikt nigdzie umia³eœ
œwiat ruin opiewaæ, pozwól mi w zamian powiedzieæ Ci, ¿e w przypowieœci tej mojej pomiêdzy jej ¿ywymi postaciami, lubo nie ma arków po³amanych i rozrzuconych kolumn, nie mniej
smêtny, jakkolwiek z w³aœciwego mi punktu ogl¹dany, krajobraz ruin siê przedstawia. Serce
tej Zofii, tak czaruj¹cej talentami, a tak nerwami i wol¹ do siebie nienale¿nej, mo¿e w³aœnie
ca³ej jednej œwi¹tyni-wiedzy jest ruin¹?
Cywilizacja, wed³ug wszelkiego podobieñstwa, do dziœ jeszcze podobna jest do tego koœcio³a, który za Kapitolem tyle razy przy ksiê¿yca œwietle ogl¹da³eœ - do tego koœcio³a, co w
kwadracie kolumn œwi¹tyni staro¿ytnej, jako go³¹b w roz³amanej klatce, przesuwa, tak i¿,
mszy œwiêtej id¹c s³uchaæ, przechodzi siê owdzie przez Jowiszowy przysionek. Daruj mi
wiêc, wielki poeto, ¿e z niektórych tylko korzysta³em uwag Twoich co do kszta³towania siê
tej mojej przypowieœci, inne za nieby³e uwa¿aj¹c. Cywilizacja sk³ada siê z nabytków wiedzy
izraelskiej - greckiej - rzymskiej, a ³ono Jej chrzeœcijañskie, czy myœlisz, ¿e w œwiadomej
siebie rzeczywistoœci ju¿ tryumfalnie rozb³ys³o? Mag jest ¯yd - Artemidor i Zofia s¹ Grekowie - znajdziesz tam i Rzym, lubo Tobie, wielki poeto, inaczej i gdzie indziej, nie zaœ w
mniej plastycznych sferach, ruiny ogl¹daæ i s³awiæ przysta³o. Szczêœliwszym by³eœ.
CYPRIAN NORWID
Pisa³em 1859
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I
Przyp³yn¹³ m³odzian z górnego Epiru
Do miasta Regium, na rzymskim okrêcie;
Grek by³, lecz matki ród siê wiód³ z Iliru;
Krwi te¿ dwoistej wzajem przenikniêcie
Na twarzy jego dostrzec mo¿na by³o,
W sposób, i¿ profil z greckich mia³ medali,
A w oczy patrz¹c: skroñ nabrzmia³¹ si³¹,
I w³os mniej ciemny - i usta z korali.
Z Regium, jak d³ugi brzeg, ku Puteoli
W konnej i gwarnej jecha³ karawanie,
Czas to by³, kiedy z imperialnej woli
Poczêto wielkie o drogach staranie,
I czêste mosty, z g³adkiego kamienia,
Ska³ê ze ska³¹ wi¹za³y ogniwem I ró¿ni ludzie, i ró¿ne cierpienia
¯elazem granit obrabia³y krzywem:
Adryjan, cesarz w sztuce wszelkiej bieg³y,
Dogl¹daæ lubi³ kamienie i ceg³y.
Od Puteoli, po appijskim bruku,
Epirski m³odzian zd¹¿a³ ju¿ do Komy,
A Romê marzy³ podobn¹ do ³uku
Tryumfalnego, którego ogromy
U samych niebios swój pocz¹tek bior¹,
Lub samych niebios sta³y siê podpor¹.
Wszak¿e on jeden z ca³ej karawany
Marzy³ - gdy inni toczyli rozmowê,
Jak œwiat na nowo zosta³ popisany ?
O ile prawo carskie lub ludowe? 4

Gdzie: w wstêpnym Rynku albo w Trastubernae Os³y i konie zanocowaæ wierne? Jest coœ wœród wielkich miast i naoko³o,
Zw³aszcza pod wieczór, zw³aszcza dla pielgrzyma,
Co wypogadza lub zachmurza czo³o,
Ziej¹c nañ niby westchnienie olbrzyma Jest coœ w tym szmerze, co pierwszy dolata,
Skoro siê miejskich bram rozemknie krata.
To coœ - Epirczyk nasz poczuwa³ w chwili,
Kiedy siê kupcy z celnikiem wadzili
O jucznych os³ów porz¹dek zmiêszany O kilka asów na lampê u œciany.
Nareszcie w miasto wesz³a karawana,
Wielkimi juki chmurna i leniwa,
Raz jeszcze widzieæ daj¹c twarz m³odziana,
Gdzie siê ulica okrêca³a krzywa,
A stra¿nik z w³óczni¹ stoj¹cy br¹zow¹:
„Ktoœ jest?” - latyñsk¹ zapytywa³ mow¹.
„Syn Aleksandra z Epiru” - i dalej
Os³y a konie sz³y - - i znów pytali.

II
Min¹³ rok ca³ym dni i godzin tokiem Za Awentynem s³oñce czerwienia³o.
Przez plac dwóch ludzi sz³o swobodnym krokiem,
Zbli¿onych k’sobie jak dwug³owne cia³o.
Wieczór by³ cichy, cichoœci¹ jedyn¹,
Samemu tylko w³aœciw¹ Rzymowi.
Ni wieœ, ni miasto - tu ciê wo³y min¹,
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A tam wykwintna biga zastanowi;
T³umy z jakiegoœ wracaj¹ igrzyska,
Po wzgórzach warty obchodz¹ wigilie Ch³opiêta œmietnik zmieniaj¹ w ogniska,
Cyprysy milcz¹ - woñ roznosz¹ lilie –
Syn Aleksandra, wstrzymawszy siê nieco,
Do gramatyka rzymskiego te s³owa
Mówi³: „Te œwiat³a, co u wnijœcia œwiec¹,
Gdzie w³aœnie nocna przelatuje sowa,
Rok temu, skoro zapalano, pomnê:
Wje¿d¿a³em obcy w to miasto ogromne.”
„Któ¿ by zgad³? - na to Gramatyk odrzecze ¯e oto w czasie tak krótkim, zaiste,
Nieokrzesane straciwszy narzecze,
Latyñskie s³owo wypowiadasz czyste!
Co wiêcej! m¹droœæ maj¹cy na celu,
Kto by zgad³, mówiê, ¿e w wjazdu rocznicê
Zwiedziæ ju¿ myœlisz, m³ody przyjacielu,
Artemidora m¹droœci œwi¹tnicê?” „W czasie tak krótkim, powiadasz - pociecha!”
Epirczyk odrzek³ z westchnieniem g³êbokiem.

III
I szli. - Rok min¹³ dni i godzin tokiem.
Artemidora ogród oœwiecony:
Fastigium domu nad skrawym ob³okiem
Czerni siê w trójk¹t; ni¿ej biust z³ocony,
Z framugi ciê¿kie wychyliwszy czo³o,
Rzek³byœ, i¿ chy³kiem pogl¹da woko³o.
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Zofijê z Knidos mêdrzec mia³ u siebie.
- Uczniowie w laurów ciennikach siedzieli,
Czekaj¹c: gwiazdy a¿ b³ysn¹ na niebie,
Czekaj¹c: pomoc a¿ ich rozweseli
Tym ogniem tylko pomocy w³aœciwym,
Ni to widzialnym, ni œwiat³ym, lecz ¿ywym,
Ogniem wewnêtrznej gor¹czki i drgania
Powiek, gdy ciê¿eæ poczn¹ od czuwania,
A s³ów mierzonym œpiewanych akcentem
Skoro siê przy tym wyrzuci niema³o,
I subtelnoœci niejednej, zakrêtem
Wstecznym, skoro siê dobrze naszuka³o - I cz³owiek, w ca³ej myœlenia machinie,
Poczyna czuæ siê zostawionym sobie,
Lubuj¹c giêtkoœæ jak skoczek na linie,
Starego ojca nios¹cy w osobie.
- Tej to gor¹czki z na³ogu czekano,
A coraz now¹ rzecz dyskutowano.
Zofija z Knidos poœród tej dru¿yny
M¹drej podobn¹ by³a do opalu,
Co zda siê mieœciæ wszystkie têczy p³yny Lecz nie rozlewa ich z sk¹pstwa czy ¿alu?
¯alu - bo opal z ³zawym b³yska mêtem;
Sk¹pstwa - bo blask swój wycedza ze wstrêtem.
Zrodzona w Knidos, w Rzymie wychowana,
Gdyby to by³o nie za Adryjana,
Kiedy ju¿ Sybill b³êkitne jaskinie
Proroczych w sobie nie kry³y trójnogów Mo¿e by g³os jej by³ jako naczynie
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Brzmi¹ce - dla ludzi œmiertelnych i bogów.
Lecz inny wzywa³ smak, rz¹dzi³o nie to:
By³a wiêc wiêcej od Sybill - kobiet¹!
By³a tym samym - bo czasów w³asnoœci¹,
Natchnieniem smaków ich - z bezœwiadomoœci¹!
Pod tymi laury, których liœæ szeroki
Lamp ró¿nofarbnych z³ama³y promienie,
Szaty j¹ wiewne tul¹ jak ob³oki
I uk³adaj¹ na ciche kamienie Z rzeŸb¹ ich ³¹cz¹c tak ¿yw¹ naturê,
Jak rzeŸba wpaja siê w architekturê.
Zaiste, od³am to jakiejœ œwi¹tyni,
Gdzieœ barbarzyñskim roztartej obuchem Nikt zeñ ca³oœci nowej nie uczyni,
Ni j¹ spokrewni z cudzoziemskim duchem:
Zawsze to bêdzie pami¹tka bez-³zawa
Czegoœ, co nie ma istoty ni prawa.
Ty, coœ j¹ widzia³, zakryj sobie oczy
I powiedz, co z niej pamiêtasz szczególnie?
Nie g³adkoœæ czo³a, ni wieniec warkoczy,
Pamiêtasz jakieœ wziêcie siê - ogólnie I g³os: ten s³odkie miewaæ zwyk³ poczêcie
Potem siê kropli³ jako p³yn - a potem
Jakobyœ srebrnym wydzwania³ go m³otem Potem - i rylca by³o w nim zgrzytniêcie!
Ruch te¿ g³osowi wtórowa³, a zawsze
Prêdzej, w obejœcie przechodz¹c ³askawsze.
Tak¹ to pani¹ mêdrzec goœci³ w chwili,
Kiedy przez salve mozaik¹ wybite,
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Na progach sieni stopami zu¿yte,
Mê¿e dwaj cichym koturnem wchodzili.
Starszy by³ w szarym p³aszczu i tunice,
A laskê przed siê stawia³ jako œwiecê
Prost¹, o wiele d³u¿sz¹ nad u¿ytek.
Ka¿dy zwój p³aszcza jego, za³o¿ony
Jak pargaminu pisanego zwitek,
£ama³ siê ostro lub obsuwa³ w strony,
W sposób, i¿ z ty³u widz¹c go o zmroku,
Jak sprzêt nie¿ywy wyda³by siê oku Sprzêt œwie¿o zdjêt¹ szat¹ obrzucony.
„Mistrzu Jazonie Magu! - rzek³ mu drugi
Czy nie raczycie prosto do ogrodu?” A w glosie jego by³o coœ i s³ugi,
I przyjaciela, i bliskiego z rodu.
- Starzec krok zwróci³ za odpowiedŸ ca³¹
I weszli oba boczn¹ furtk¹ ma³¹.
Weszli - ostatni goœcie spodziewam.
Perystyl odt¹d pust¹ ju¿ przestrzeni¹ - W alabastrowej lampa stoj¹c bani,
Mdla³a - kolumny blado siê czerwieni¹
Od strony œwiat³a, ciemniej¹c od drugiej Czasem s³ów kilka pos³yszysz za sieni¹,
Czasem leniwy krok sennego s³ugi.
Lampa przedzgonnym co tryœnie promieniem,
To siê mozaiki na ziemi porusz¹,
To arabeski zatrzês¹ sklepieniem,
Jakby gmach - cia³em, ona by³a dusz¹.
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IV
Pomiêdzy œwitem a nocy znikniêciem
P³omienne blaski ró¿owe z mrokami
Walcz¹, jak Cnota z œwiata-tego Ksiêciem Md³awe, lecz ufne, choæ wci¹¿ je coœ mami.
Pomiêdzy œwitem a noc¹ jest chwila,
Gdy ho¿e ³uny z czarnymi krepami
B³¹dz¹, a¿ bystry promieñ je przesila.
Ostatnia gwiazda wtedy w niebo tonie,
A s³oñce rude swe wynosi skronie I periodyczna pami¹tka stworzenia
Wci¹¿ od Pañskiego kreœli siê skinienia.
- Pod tak¹ dobê do swojej gospody
Syn Aleksandra z Epiru powraca.
Wszed³ i dwa palce przy³o¿y³ do brody:
Drgn¹³, b³êdn¹ rêk¹ p³aszcz na sobie maca;
Co gêstsze zwoje, to otrz¹sn¹³ lepiej I wybieg³ krokiem niepewnym, jak œlepi.
Niewiasta, za nim patrz¹c z korytarza,
Etruskiej lampy knot podjê³a ig³¹
I poruszy³a oliwê zastyg³¹,
Mrucz¹c: „Czy mieszek? drachmê? nie uwa¿a!”
Tak szepc¹c, w ciemnoœæ k¹tów poziera³a,
I sz³a, i milk³a, i znów coœ szepta³a

V
Pomiêdzy œwitem a nocy znikniêciem
P³omienne blaski ró¿owe z mrokami
Walcz¹, jak Cnota z œwiata-tego Ksiêciem 10

Md³awe, lecz ufne, choæ wci¹¿ je mrok mami.
- Pod tak¹ dobê u Artemidora
Do g³ównej sali wracano z ogrodu:
Œniadaæ zbli¿y³a siê konieczna pora
Dla goœci, skrzyd³em poruszonych ch³odu,
Ch³odu, co, lubo letni, ostro godzi³
Na bezsennoœci¹ gor¹ce powieki
I trzeŸwi³ ró¿e md³e, a oczom szkodzi³,
Po-rozparzanym od wewnêtrznej spieki.
Szli wiêc do sali, gdy niewolnik zasiê,
Do laurowego wbiegn¹wszy ciennika,
Zdj¹³ lirê Zofii wisz¹c¹ na pasie,
Pargaminowe zwitki spod stolika,
Pude³ko z koœci s³oniowej z woniami,
I odda³ s³u¿bie stoj¹cej za drzwiami.
-------------------Nied³ugo uczta u Artemidora
Zwyk³ymi koñczyæ siê bêdzie toasty;
Wszelkiej tam rzeczy osobna jest pora,
I o wigilii najdalej dwunastej
Ktokolwiek salve wybite mozaik¹
Koturnem swoim niebacznie zawadzi,
Przyjêt¹ bêdzie pociesza³ siê bajk¹:
¯e Mistrz dyktuje w³aœnie, albo radzi.
- Z Koryntu rodem, Artemidor w Rzymie
S³awy urokiem otoczy³ swe imiê;
By³ nawet wzywan i do Adryjana,
Na pos³uchania treœci niewiadomej Bli¿si wszelako - tych przyjmowa³ z rana 11

Twierdzili, ¿e by³ wolnym jak atomy,
¯e w Adryjanie cesarz dlañ jest cz³ekiem,
¯e Amaltei napawa go mlekiem,
¯e w jednym ledwo folguje mu snadnie:
W archeologii - któr¹ zna dok³adnie.
Pewna jest wszak¿e, i¿ ci bli¿si, w³aœnie
Im wiêcej bli¿si, widzieli mniej jaœnie.
To mia³ do siebie Mêdrzec, tak i¿ w domu
Stawa³ siê prawie nie znanym nikomu.
Nie by³ to wszak¿e fa³szerz, ni jakowy
Pochlebca p³aski, ni umys³ ja³owy,
Ni tajemnic¹ owiany m¹¿ czynu,
Arystokracji szpieg, albo szpieg gminu.
- Wcale. - Filozof by³ to szko³y w³asnej Ta, ¿e posady nie maj¹c zbyt jasnej,
Utrzymywa³a siê w ca³oœci œcis³ej
Przez solidarnie ukrywan¹ pró¿niê,
Im bardziej uczeñ w duchu by³ zawis³y,
Zobowi¹zywa³ wiêcej - lecz ostro¿nie Wylania przy tym sk¹py? czy lêkliwy?
Koñczy³, i¿ jak siê sk³ama³, tak by³ ¿ywy!
Chcesz poznaæ wartoœæ szko³y lub podania,
Na ich ostatnie spojrzyj egzemplarze:
Tych jeœli b³êdem s¹ poca³owania,
Jaka¿ byæ musi mi³oœæ pierwo-wzoru! Tych jeœli cech¹ jest si³a-uporu,
Jaka¿ byæ musi na czele skalistoœæ? Tych jeœli brudem ca³ym szata z woru,
Jaka¿ byæ musi na górze przeczystoœæ?
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Artemidora uliczni czciciele
Podobni byli do zbieg³ych klijentów,
Gdy og³uszali, rozprawiali wiele;
Skoro kto przeczyæ œmia³ - szukali mêtów,
A czêsto naprzód, czuj¹c siê niepewni,
Koñczyli œmiechem lub milknêli rzewni.
Dla mniej æwiczonych mieli pob³a¿anie,
Zw³aszcza w publicznych miejscach oczywiste;
Lecz jakby mówi¹c: „Có¿ mi dajesz za nie?
Uderz choæ czo³em i wpisz siê na listê.”
Koryncki mêdrzec mawiaæ zwyk³: „Gdzie ruszê,
Oblegaj¹ miê te Epimeusze „ I nieraz w szczerym widzia³eœ go gniewie,
Gdy który z owych wiesza³ siê na drzewie,
Lub patrzy³ w ogród Artemidorowy,
Co robi mêdrzec? gdy nie miewa mowy -

VI
Zofia, do siebie weszed³szy leniwo,
Wœród perskiej sofy skronie utuli³a
I p³aszcza jeden róg powlek³a krzywo
Ku ramieniowi - i tak zostawi³a:
Nie jak kto spocz¹æ chc¹cy siê odziewa,
Lecz jak kto, nie chc¹c nic, co pocznie, zrywa.
Ten j¹ ow³adn¹³ woli bezkierunek I zostawa³a tak, patrz¹c na lirê,
Na skrzynkê z koœci, gdzie siê chowa mirrê,
Na zwitki wreszcie, które przez trafunek,
Pomiêsza³ s³uga z przenoœnym ciê¿arem 13

I pomyœli³a: co te¿ one znacz¹? Lecz zostawa³a pod bezwoli czarem,
Marz¹c: czy same do niej przyjœæ nie racz¹? –
S³oñce coraz to jaœniejszym promieniem
I coraz cieplej wziera³o w mieszkania,
Przedmioty jedne usuwaj¹c cieniem,
Zbli¿aj¹c drugie przez ich wyœwietlania.
Na pargaminu zwitek promieñ ¿wawy
Spad³, jako z³oty liœæ na ciemne trawy,
I b³yszcza³, chwiej¹c siê niejak¹ chwilê I znik³ - i nasta³ moment ciemnej przerwy:
P³aszcz Zofii frun¹³ z lekka, jak motyle Wsta³a - i leg³a znów, patrz¹c jak pierwej.
Kto by³a Zofia? - wiemy, lecz czym w Rzymie?
OdpowiedŸ z zwyk³ych pozorów zawi³a:
Bezmê¿na, sama w willi swojej ¿y³a.
Nadawano jej Poetessy imiê;
I tê jêzykom ludzkim dawszy stronê
Osobistoœci swej, czu³a siê woln¹.
- „Nie darmo piorun laurow¹ koronê
Mija”* - mawia³a, gdy by³a swywoln¹,
Gdy os³upienia mija³y j¹ owe
Czêste, dla których uchodzi³a w stronê,
Lub jak niedawno na pargaminowe
Patrzy³a zwitki - - - - - - - - - - - - - - - - - os³upienia, niby
Do wyczerpniêcia wnêtrznego podobne:
Oczy jej wtedy szkli³y siê jak szyby l
Zda³y siê szukaæ czegoœ palce drobne:
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Czegoœ, jak gdyby strun liry zniknionej Czegoœ, jak gdyby pere³ki zgubionej.
Nareszcie wsta³a - za ni¹ p³aszcz szkar³atny
Powlók³ siê, jako ciê¿kiej fali struga.
Podjê³a zwitki w sposób tak udatny,
Jakby kto patrzy³ na ni¹, mo¿e s³uga I rozwin¹wszy, ¿e by³y obfite,
Ciekawoœæ wzros³a, co by zawiera³y? Lecz nie czyta³a - raczej, jak s¹ zwite,
Baczy³a, zwój ich roztoczywszy ca³y,
Podobn¹ bêd¹c w tej cichej robocie
Do jakiej dawnej Sybilli, gdy w grocie
Poprzekreœlanej s³oñca promieniami,
Jak w strunach z³otej liry rozrzuconych,
Duma - a duch jej trzepoce skrzyd³ami,
O wysokoœciach marz¹c niezg³êbionych.
Wreszcie, pocz¹tek znalaz³szy rapsodu,
Czyta³a - - - - - - - - - - - - - - „Zofio!” - greckie by³y s³owa Tu zatrzyma³a siê: „Szkoda zachodu! Mówi¹c - za d³uga rzecz: rozboli g³owa -”
Dalej: „Zofijo! - znaczy tu: m¹droœci!” I œmiaæ siê bardzo poczê³a z zazdroœci Komu? - m¹droœci? - wiêc, koñcz¹c czytanie
Rzek³a: „Nie do mnie!” - z gniewu czy z radoœci „Wszelako - krewne mi te wszystkie panie
Z Olimpu, b¹dŸmy¿ przeto, jak przystoi
Na pokrewieñstwo, m¹drzy - có¿ tam stoi?”
----------------------------15

ZWITEK PIERWSZY
§l
M¹droœci! tobie poœlubi³em z dawna I oto wziê³a miê ta Roma s³awna
W wielmo¿ne d³onie swoje, mnie, z Epiru
Sierotê! - Ówdzie md³¹ by³em roœlin¹
Na pustce dziadów; tu - drobin¹ ¿wiru.
Mniej: py³em, mo¿e i py³u drobin¹.
Zow¹d próg domu zdawa³ mi siê œwiatem,
St¹d Epir ca³y progiem mi domowym.
Rozszerzy³em siê, prawda; idzie¿ zatem,
¯e wzros³em?- - - - - - - - - - - - - - - - zwitkiem tym pargaminowym
Mo¿na by ludzi otoczyæ gromadê,
Tak bo szeroki! - wszak¿e jednym s³owem,
Krótszym a g³êbszym, wlewaæ mo¿na radê,
Moc, rozrzewnienie, pociechê, lub zdradê! Có¿ st¹d?—
Czy cz³owiek, widz¹c tak szeroko
Na ka¿d¹ chwilê swojego ¿ywota,
Ile zakreœla mu doko³a oko,
Doszed³by, gdzie s¹ wszech-m¹droœci wrota? I wielkich œwiata spotka³ luminarzy
Tam, gdzie powinien, nie tam, gdzie siê zdarzy?
Czy raczej zwiedziæ winien obszar ca³y,
Nie okiem jego, lecz okiem ludzkoœci
Skreœlony jemu, gdy by³ jeszcze ma³y,
I œni³ na progów w³asnych pochy³oœci,
I patrz¹c, gdzie siê widnokr¹g zasklepia,
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Myœli³, ¿e cz³owiek, skoro tam dobie¿y,
Rêkoma swymi niebios siê uczepia,
Wysysa nektar i jak Bachus le¿y? –
------------------Trzeba¿ wiêc zawsze, by serce górala
Po brukach miasta pierwej siê wytar³o
I ³za cz³owiecza wêdrowa³a z dala
Tu? - by samotniej ni¿ w zaciszy mar³a,
Twardniej¹c z wolna jak ziarno opala!
Z³otnik a¿eby bra³ potem jej j¹dro,
Wa¿y³ i w kolce osadza³, i mo¿e,
Dewiz¹ jak¹ naznaczywszy m¹dr¹,
Przypi¹³ do ci¿em, lub psu na obro¿ê! Nie! - tu jest czasów jakaœ tajemnica,
Albo tu k³amie siê ju¿ jak dla rymu,
Albo jednego tu nie ma szlachcica,
Co by, jak Scipio, sam gada³ do Rzymu,
Albo tu ca³a szlachta - to konnica! ---------——----——-----—--Nie! - - prawdy dziwnej bliskoœæ czujê ³onem! Ateny przecie¿ jak Rzym œwietne by³y,
A jednak Scyta Zamolksys z Solonem
Ró¿ni³ siê, niby odmienne dwie si³y.
- Mam¿e Epiru zostaæ Pigmalionem,
Czy rzymskie jeszcze ogl¹daæ mogi³y
W ogromnych ³unach? - i, mimo Zeusa,
Pad³e, jak niegdyœ Korynt za Mumiusa? Stój! -
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W rymie zdradnej p³ynnoœci jest si³a:
Sybilla stara, co w sieniach mych dziadów
Siada³a jadaæ, pomnê, ¿e mówi³a:
By strzec siê echa-s³ów, i winogradów
Upajaj¹cych nie tykaæ nad miarê.
- Któ¿ retoryki naucza³ tê stare? Mistrz gdzie? co onej nie szczêdzi³ przyk³adów ---------—--------------------Nicoœæ! - - - - - - - - - - - - - - - - -

§2
- - Skoñczy³em wczora na zw¹tpieniu Dziœ mój gramatyk wskaza³ mi cynika
S³awnego w Rzymie - nie powiem imienia.
- S¹ ludzie, których lepiej znaæ z ich cienia:
Twarz w twarz spojrzawszy, osobistoœæ znika.
Tego gdzieœ medal widzia³em brodaty
Z zag³êbiaj¹cym siê w przestrzeñ wejrzeniem;
Dziœ mówi³ myœl¹, s³owem i skinieniem,
Najoczywiœciej - w ostatnie bogaty.
Co myœli? - nie wiem; co mówi³? - nie pomnê;
Co cierpi ? - z p³aszcza wyczyta³em w ³aty Smutno mi - - - - - - Rzym - jest to miasto ogromne.
§3
Kto jest Mistrz-Jazon-Mag? - zapytaæ muszê:
M¹¿ tajemniczy a powszechnie znany Kto Artemidor? - o tym wiele tuszê Kto s¹ tak zwane w Rzymie Chrzeœcijany?
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§4
Adryjan cesarz wymyœli³ rzecz now¹:
Ka¿dy wiek inn¹ wyraziæ budow¹.
Bêdzie to jakby historii zwierciad³o,
Bêdzie to jakby sztuki abecad³o,
Ogromne dzie³o i praca niema³a!
Narodów ró¿nych niewolnik zajêty Wiek siê zadziwi, przemys³owi chwa³a!
- W prowincje nawet rozchodz¹ okrêty:
To z robotnikiem, to z ciêtym marmurem.
----------------------------Rzym jeden Rzymem, a œwiat - jego murem.
§5
Mistrz Artemidor dzisiaj szed³ ulic¹,
Trzymaj¹c w rêku liœæ lauru: przypadkiem
Uroni³ ten¿e - ucznie wraz rozchwyc¹.
Tak niegdyœ z polnym post¹pi³em kwiatkiem.
Tu m¹droœæ, owdzie zachwyca³o lico;
Tamto - to by³o kiedyœ, i ukradkiem S¹ myœli, które choæ naznaczyæ trzeba
Czymœ, jakoœ - póŸniej one siê rozœwiec¹! Zda siê, i¿ równie znachodzi je sztuka,
Podobn¹ bêd¹c zb³¹kanej dziecinie,
Co nuci, patrzy i maca, i szuka - ------------------------------Ten ustêp mam¿e pozostawiæ czy nie? §6
¯e to nie piszê na stylu wystawê,
Naznaczyæ muszê choæ kilkoma s³owy:
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Widzia³em dzisiaj twarze dwie bladawe
Dwóch niewolników, dwie schylone g³owy,
Zwi¹zane rêce - byli to zbrodniarze,
Niewdziêczni panu swemu, zbiegi, trutnie,
Leniwcy - wspomnieæ smutno, jakie twarze!
Jeden uœmiecha³ siê bardzo okrutnie,
Wejrzenie widzów rani¹c - drugi w kroku
Zd¹¿a³ mu, przeto i¿ d³u¿szy by³ w stanie,
Szli tak w kurzawy i piêœci ob³oku ----------------------Jak mam rozumieæ tygrysom rzucanie?
§7
Có¿ jest niewolnik? - - - - - - - - - - ------------------------------------------------- - - - „W siódmym paragrafie
Iglic¹ znaczê” - to Zofia mówi³a,
I zwój, jak d³ugi by³, na powrót wi³a.
Potem: „Doczytam i w to¿ miejsce trafiê” Doda³a, rêk¹ przecieraj¹c czo³o Potem: „Pamiêtnik dziwny” - potem: „Kto to?
Przychodzieñ jakiœ - u Artemidora?
Kto by³? - rada bym poznaæ go z ochot¹.
Mistrz-Jazon! - przy nim m³odzian jakiœ wczora
W cienniku bocznym przechadza³ siê d³ugo;
Wszelako owy, wiem, sk¹d rodem. S³ugo!”
Tak gdy koñczy³a Zofia wykrzyknikiem,
Kotara boczna fa³dy szerokiemi
Drgnê³a, rozsuwaæ wszcz¹wszy siê od ziemi,
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I Egipcjanka, uprzedzona sykiem,
Jak syka cz³owiek, gdy ig³¹ siê zrani,
Wesz³a, nietrudny uk³on daj¹c pani.
Zofia milcza³a, pismo maj¹c w d³oni,
Zaœ niedoszyte p³ótno swe niewiasta
Trzyma³a - wreszcie s³owa te uroni:
„Która wigilia?” - „Wigilia dwunasta.” „Dosyæ” - s³u¿¹ca znik³a za kotar¹ Pani siê przesz³a swobodnie po sali,
Lecz gdybyœ pierwej na on¹ twarz star¹
Patrzy³, a potem zatrzyma³ siê w dali,
By, niewidzialnym bêd¹c, Zofiê widzieæ Rzek³byœ: „Zaiste! piêkne straszne bywa,
Odk¹d siê cz³owiek pocznie za nie wstydziæ.”
Tak bo bez³adnie na twarzy jej gra³o
Uczucie b³êdne i znu¿one cia³o.
To rzek³byœ, widzu, i doda³byœ: „Smutno!
Patrycjatowi, scyjencji, epoce.”
- A potem ³zê byœ na egipskie p³ótno
Rzuci³ i nie w te uwierzy³byœ moce
Rzymu, pod mask¹ wylêg³e okrutn¹ I nie w te czucia, które daj¹ noce
Dyjalektyczne u mistrzów wymowy.
Tak zaœ bolesnym poczuwaj¹c drgnieniem,
Nie by³byœ zdolnym rzec jasnymi s³owy,
Lecz by³byœ zdolnym dotykaæ sumieniem.
S¹ bowiem drogi dwie wyrozumienia:
Przez wiedzê jasn¹ lub skryte cierpienia;
Druga, na Zofii twarz rzucaj¹c œwiat³o,
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A œwiat³o z s³ugi jej przyjœcia wywarte,
Zmienia³a pierwsz¹, to jest wiedzê, na t³o,
Na zapisan¹, lecz czyteln¹ kartê.
Jako¿ w ten sposób czytaj¹c osobê,
Myliæ siê mo¿na sto razy na dobê;
Raz wszak¿e zgad³szy, wie siê wiêcej o niej,
Ni¿ ¿ebyœ rok z ni¹ prze¿y³ na ustroni.
Po chwili Zofia przepatrzy³a jeszcze
Pargaminowy zwój ca³y, jak d³ugi,
Z uwag¹, z jak¹ baczne czyni¹ s³ugi
O szatê pana, gdy pada³y deszcze,
I skryte w œcianie otwar³szy framugi,
W alabastrow¹ z³o¿y³a go urnê,
To rzek³szy: „Kiedyœ wylejê, jak strugi,
Wszystkie te razem rapsody pochmurne,
Które do siebie maj¹, ¿e upadam,
I nie rozumiem siê, i nie posiadam.”
Wszak¿e mówi³a tak dra¿liwa pani,
Jak ktoœ z owoców ockniêcia weso³y:
Nim siê rozbudzi, w³aœnie œwit go rani I gniewa³by siê na same anio³y;
Humor - z którego powstaj¹ tyrani!
Nie by³a wszak¿e Zofia z³¹ kobiet¹,
Ani anio³em pisarz pamiêtnika Lecz sta³o siê to przez on¹ ukryt¹
Potêgê czasów, gdy w ¿yj¹cych wnika
I aktorami czyni ich dramatu Co siê rozwija jak cierñ, lub p¹k kwiatu.
Po chwili jeszcze z tej drugiej potêgi,
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Snu czy lenistwa swego, ocknê³a siê
I, jakby znik³o jej wspomnienie ksiêgi,
Egipcyjankê znów pyta o czasie:
„Któr¹ wigiliê obchodzi³y warty?”Lecz dlañ odpowiedŸ by³a obojêtn¹,
A g³os ju¿ wiêcej szczery i otwarty,
A s³uga cicha bynajmniej natrêtn¹.
Po tym przechodnim dysonansie ona
Sta³a siê trzeci¹ osob¹ - t¹ sam¹,
Któr¹ widzia³eœ wœród m¹drego grona,
Z s³u¿b¹ jej stoj¹c ukradkiem za bram¹.

* Przys³owie, a pierw zabobon Rzymian.

VII
„Wiêc z nim¿e samym mówi³eœ dziœ jeszcze?
Gdzie? w sali bocznej przy impluvium, czyli
W ogrodzie?”
„Nie wiem - tylko, jednej chwili,
S³uchaj¹c, pomnê, ¿e na fali dreszcze
Patrzy³em, ruch jej œledz¹c ondularny;
Wiêc - przy impluvium dziaæ siê to musia³o:
Cz³owiek tak z miejscem bywa solidarny,
Czy myœl tak czêsto ³¹czy siê z przestrzeni¹,
¯e jakaœ licha rzecz i przedmiot mamy
Przez porównanie œwiec¹ jej lub cieni¹?” „Zaiste - na to odpowie Gramatyk Sk¹d idziesz, zgad³bym, s³yszawszy ten attyk.
Nie przeto jednak ma³o jest dziœ w Rzymie
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Jak Artemidor wymownych, i wnoszê,
¯e obcy nawet s³ysza³ ju¿ to imiê,
I ¿e nie pierwszy ja chlubnie je g³oszê I ¿e doœæ wyrzec: on!” - Gdy szli ulic¹,
Gramatykowi przerwa³ poczet konny,
Nadbiegaj¹cy z tak¹ b³yskawic¹
He³mów i mieczów, i dzid, które œwiec¹,
I or³ów, zastêp znacz¹cych koronny,
I¿ skoro kurzu dwie spada³y fale
Na dwa przechodniów rozstêpy zdziwione,
Syn Aleksandra znalaz³ siê przy Skale.*
Gramatyk nie móg³ przejœæ w tê¿ sam¹ stronê
I niecierpliwe dawa³ tylko znaki,
Co chce - jak m³ode poza gniazdem ptaki.
Œrodkiem zaœ onych przechodnich rozstêpów
Bieg³ najprzód hufiec ów w jasnych zbroicach;
Lamparcie skóry tym, jak skrzyd³a sêpów,
Zda³y siê pierzem wyrastaæ przy licach,
Dotykaæ ledwo bark i p³ywaæ w wietrze.
Pierwszy ten szereg or³y trzyma³ cztery
I - S.P.Q.R. - z³ocone litery
Na ciê¿kich w³óczniach. Drugi - zbroje letsze,
Sposobem Partów do cia³a przywarte,
Welgnione w konia zagiêtem kolanem I piersi na przód swobodnie otwarte
Z ³uskowem kryciem jasnem, jakby szklanem.
Nad tym zastêpem w trzy strome ogniwa
Trzy wieñce ³¹cz¹ siê, i w kszta³t tablicy
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Wyobra¿enie jaœnieje wilczycy,
Dalej i dacki smok z ogonem p³ywa,
I krête tr¹by miedziane trêbaczy,
I krzyk: „Odeprzeæ! - kto zboczyæ nie raczy.”
- Za tym przestanek - jedna kurzu skiba
Przepadaj¹ca w nic, jak na dno ryba,
I jedna chwila rytmowej cichoœci I dumy pe³en czy opiesza³oœci,
Czy wyró¿niony przez ruchu swobodê,
Pretor na koniu p³owym, m¹¿ oty³y,
Ogl¹daj¹cy siê, g³adz¹cy brodê,
Jak cz³ek urzêdu pewny, lub swej si³y.
Ten, z wolna jad¹c, piesze wiód³ szeregi,
Do œrodka w ko³o nieporz¹dnie zwite,
Jak cyrk przenoœny z okolnymi brzegi
I oœ maj¹cy stanowczo nie wbitê.
T¹ osi¹ byli do pó³ obna¿eni
Mê¿e trzej, dobrze powrozem œciœnieni,
Lecz onych ledwo widzia³eœ niekiedy
Czo³a lub piersi nagoœci¹ œwiec¹ce,
Wœród chmur zwichrzonej doko³a czeredy
To wyjawione, to zapadaj¹ce.
I by³y one jakoby cz³onkami,
Co nieraz le¿¹ na cyrku drgaj¹ce,
I lœni³y one za rózeg snopami
- Rózeg, co s¹dy znacz¹ i liktorów Jak bia³e lilie gêsto ogrodzone,
Jak bia³e lilie z sadu wychylone,
Widne przez wrota szerokich toporów,
25

Co przywiera³y siê lub zawiera³y,
Skoro siê mê¿e nios¹cy je wili
Ulic¹ krzyw¹, pod stopami Ska³y.
Przed onym p³otem toporów i wid
Szli i kap³ani, nios¹c kadzielnice:
Powa¿ni, czasem po oczy zakryci,
Wyzieraj¹cy tylko na ulicê,
Kiedy siê zmiêsza³ porz¹dek szeregów.
Tak¿e i t³umacz, i pisarz, i szpiegów,
I œwiadków nieco - dalej poczet drugi:
Ciekawych - swoj¹ hierarchiê maj¹cy,
Przez onych pierwszych klijentów i s³ugi,
Lecz mniej solenny i rozprawiaj¹cy.
Do wpó³ na os³a pochylony grzywie,
Fig kupiec mówi³: „¯ydów trzech powlekli!” „Chrzeœæjan!” - gladiator odpar³ mu chrapliwie.
„Wróæmy” - ktoœ inny. „Choæby te¿ osiekli Gladiator rzecze - nie ma po co chodziæ.
Nêdzne to - haj¿e! - odroœæ siê, odrodziæ,
Zawdziaæ siê w silê na cyrku zdobyt¹
Nie taka ³atwa rzecz! - có¿? ¿e i bito,
Ale jak bito?” - to mówi¹c dok³ada³
Piêœciami na wiatr, okracza³, przysiada³,
Wo³aj¹c: „Haj¿e! - w s³up - dextra! sinistra!” „Naœci, lwie!” - kupiec rzek³, rzucaj¹c fig¹ A inny drug¹: „Moja wiêcej bystra” A inny: „Moj¹ zawarczê jak fryg¹” „Wiecie co? ja wam dopiero wy³o¿ê
Rzecz, co s³ysza³em w kuchni senatorskiej!
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Pozwólcie, ino p³aszcz lepiej za³o¿ê” I spluwa³, akcent k³ami¹c oratorski.
„Pozwólcie - rzecz ta ciekaw¹ byæ mo¿e Pozwólcie!” - mówi³ po trzecie m¹¿ ma³y,
Z wielkimi w uszach srebrnymi kolcami,
Mówi³ wœród klasku fig, co wci¹¿ pada³y.
„Tandem, to rzecz jest, w której dosyæ idzie
O ogrodnika pewnego.” - - „O Gwidzie
Bêdziesz mi mówi³ - kupiec fig zawo³a. Wiem, i¿ powlekli tego aposto³a -”
„Gwidzie?” - z kolcami m¹¿ odeprze maty. „Tu jest pytanie, jak wyk³ada szko³a ?
Gwido wulgarne powieœci go zwa³y,
¯e bez nazwiska by³, bez nazwy - zgo³a
Sierota, quidam, zwana dalej quido,
I nieuczona gawiedŸ, która wo³a:
„Gwido”, lub nazwê ³¹czy aposto³a
I inne - wszak¿e nie wiedz¹c, sk¹d id¹!”
Tak mówi³ drugi ów gladiator s³owa
Coraz to szybciej - gdy osoba nowa
U¿y³a wiêkszej jeszcze ciekawoœci,
Mówi¹c: „Sam boski cesarz w swej m¹droœci
Dozwala bogów czciæ wszelkiemu cz³eku,
Ani wyzuwa z dóbr, praw i wolnoœci
Za to - jak dzia³o siê innego wieku.
- Sam boski, boskie ceniæ umie rzeczy:
Ale jest prawo, i to s³u¿y jemu,
I jemu przeczy ten, kto prawu przeczy;
A prawo trzeba znaæ - z czego pochodzi,
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¯e jest ciekawa rzecz, jak siê to zgodzi:
I czy fa³szywie Gwidon oskar¿ony,
I jako obie poka¿¹ siê strony?” To rzek³szy, cofn¹³ siê do towarzysza,
Który na boku wstrzyma³ siê na chwilê I szli poœpieszniej.
„Ró¿nie siê ucisza
Lud” - rzek³ Gramatyk. - „O tyle, o ile” Towarzysz na to - i szli. - „Przez przypadek
Znalaz³em siê w tym zgie³ku; nie sam by³em:
Zgin¹³ mi uczeñ” - tu uczyni³ spadek
W g³osie i nieco obróci³ siê ty³em „Uczeñ?” - „Jakoby - przyjaciel niejaki
Artemidora, z prowincji m³odzieniec,
Którego wdro¿am w treœæ wiedzy wszelakiej,
Gotuj¹c mo¿e togê, urz¹d, wieniec Zreszt¹ nie uczeñ, jak to wy zowiecie.” „Ró¿ne s¹ nazwisk u¿ycia na œwiecie” Towarzysz na to. - „Jak¿e zdrowie Maga?” Gramatyk znowu. - Po chwili milczenia
Towarzysz na to: „Pochlebne ¿yczenia! Dziêki! - jak zawsze: ta¿ sama powaga.” „Wiêc zdrów?” - „Wiêc - na to towarzysz odrzecze
Vale.” - Gramatyk rzek³: „Oto ma zguba!” I okrêci³ siê ³okciami jak szruba,
Gdy wraz Epirczyk doda³: „Nie uciecze” Z uœmiechem tak¿e witaj¹c drugiego.
„Widzia³em, pomnê, u Artemidora
I mam do Mistrza list.” - „Przysz³y kolego” 28

Odpowie Barchob, uczeñ, i zd¹¿ali
Milcz¹c, jakby siê wcale lub doœæ znali.

*Ska³¹ nazywano ca³y obwód kapitolijski.

VIII
Teraca by³a mozaik¹ wys³ana,
Przedstawiaj¹c¹ modre pawi stado.
Wchodni¹ tej œcian¹ jest domostwa œciana,
Z trzech innych ka¿da przejrzyst¹ arkad¹,
A ka¿da z arkad tych poopierana
Na faunach, którzy wieñce na siê k³ad¹,
W sposób i¿, stoj¹c w takowej teracy,
Podobny jesteœ do biustu pod ³ukiem,
Gdy nogi twoje sun¹ jak po tacy,
Z g³adkim klejnotów bawi¹ce siê brukiem.
Dodaæ tu jeszcze nale¿y popstrzenie
Cieniami liœci i ró¿ne zielenie
Rozlicznych krzewów, co maj¹ stosowny
Ton zielonoœci do kwiatów swych blasku,
Czêsto i zapach, jak przek³ad dos³owny A poznasz Zofii dom po tym obrazku.
Tam Artemidor gdy wchodzi³ swobodnie,
Zofia ruszy³a iglic¹ koœcian¹:
Wraz z sto³u, który ma pó³kosze spodnie,
Spad³ w nie zwój pisma, œcieraj¹c siê z œcian¹,
I spocz¹³ w mroku, jak owi, co le¿¹
W cieniach, czekaj¹c, póki nie zostan¹
Oddani rzeczom, do których nale¿¹,
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A wtedy bêd¹ rozwici i stan¹.
„Szczêœliwie¿ wchodzê albo nieszczêœliwie?” Mówi³, bynajmniej nie troszcz¹c siê o to,
Jak ten, co palec k³adzie na ogniwie
Br¹zowym u drzwi, z na³ogu ochot¹,
I tej¿e treœci odbiera skinienie,
Jak nieczekan¹ odpowiedŸ lub echo,
Pewny, ¿e nie jest trosk¹ ni pociech¹ Podobnie mówi¹ poza Styksem cienie!
Wszelako Zofia gdy podnios³a oczy,
Spada³a jeszcze z nich czytania krepa,
Co po mozolnej pracy chwilê mroczy,
Gdy, duch ¿e czuwa³, natura jest œlepa,
Póki siê w nowy akord z nim nie stoczy Wiêc rzek³a niemniej ma³o trafnym s³owem:
„Có¿ jest szczêœliwoœæ?”
„Dowieœæ to gotow-em,
Acz w sprzeczny sposób, bo wchodz¹c nie w porê -”
„To ledwo dowód, ¿e ró¿ne s¹ doby,
Organizacje te¿ zdrowe i chore Lub ¿e nie tykaæ tych rzeczy - by³oby
Lepiej - „
„Tych rzeczy ?”
„Lub w inne sposoby.”
Zofia, to wszystko do Artemidora
Mówi¹c, koñczy³a jakoby czytanie;
Po chwili wszak¿e rzek³a: „Jestem chora!
Mów mi - czy Jazon Mag nie bêdzie w stanie,
Jak to niejednej uczyni³ osobie,
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Przez zió³ potêgê, lub przez zaklinanie,
Wzmóc miê? i o tej czy nas przyjmie dobie?”
„Nas? w tym w¹tpliwoœæ, acz sam doñ dziœ idê •
Nie mawia bowiem naraz z dwojgiem osób,
Do elokwencji maj¹c dar i sposób,
Jakby kto bra³ siê przenieœæ piramidê! -”
„IdŸ-¿e” - mówi³a, podnosz¹c siê z wolna,
A potem w d³onie klasnê³a swywolna,
I Egipcjance, po cichu wchodz¹cej,
Wskaza³a znakiem, co ma ponieœæ za ni¹ Gdy Mêdrzec czeka³, a¿ wreszcie niechc¹cy
Da³a mu rêkê i wyszed³ z sw¹ pani¹.
Poszli - za nimi wonie olejkowe
I szat szelesty, i cienie siê wlek³y,
Jak gdy wiatr wionie w pustki ogrodowe,
Gdzie skwary pierwej pali³y i siek³y Lecz, miec¹c liœcie, nie odziewa w nowe.

IX
Gdy Pretor z konia zsiad³, ju¿ przedtem nieco
Po obu stronach perystylu sta³y
Gwardie w lamparcich skórach i co œwiec¹
£uskami; od tych wprost na polot strza³y
Szeroko widzisz schody, gdzie trybuna
I z³oty pos¹g cezarski, œwiec¹cy,
Jak w mroku rannym po¿arowa ³una.

Tam - poczet pieszy, po stopniach rosn¹cy,
Wkracza³, trzech wiod¹c oskar¿onych ludzi
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O zbrodniê, która lud do buntu budzi.

Po krzykach: „W prawo! w lewo!” - i po owym
To tu, to owdzie ci¹ganiu siê t³umu,
Które zdaje siê cia³em tym zbiorowym
Miotaæ, jak wielk¹ rzecz¹ bez rozumu,
Sta³o siê wreszcie, i¿ masa ta ca³a,
Od wierzchu schodów do schodów podnó¿a,
Usadowi³a siê i wygl¹da³a
Jak zawieszona p³achta jaka du¿a,
Z rozlicznej barwy okrawek zszywana,
Do wietrzonego podobna dywana.

Prócz osób g³ównych, nikt z tych, co tam biegli,
Przy towarzyszu drogi siê nie wstrzyma³,
Jedni siê z dala zaledwo spostrzegli Drugi dojœæ nie móg³, gdzie chcia³, lecz siê z¿yma³
Na wyrywany mu z r¹k r¹bek togi,
Którym siê druha i rozmowy trzyma³;
Inny szed³ z t³umem, zdawszy siê na bogi.

Syn Aleksandra poczu³ tu¿ przy sobie
Kolumny ocios i wspar³ rêce obie I blisko rdzeni bêd¹c, s³ucha³ sprawy.

Barchob, Jazona uczeñ, sta³ daleko,
Lecz rzuca³ okiem nie bez pewnej wprawy,
A okiem zimnym: tak rzemieœlnik wieko
Trumny ogl¹da i dwie strony mierzy,
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By trafnie oddaæ, co której nale¿y.
Tak czyni jeszcze i pos³annik, który
Ma zdaæ rachunek z liczby i natury,
I po³o¿enia rzeczy; ale przeto
Tyle jest wierny, ile oddalony,
I wie, co to jest? o ile? i gdzie to?Lecz w tym nie bêd¹c, jednej tylko strony
Nie zna: ta w³aœnie jest rzeczy zalet¹!

Gramatyk nie sam sta³, po jednej strome
Kupca fig, z drugiej maj¹c gladiatora I coraz zdawa³ siê pok³aniaæ skronie
W prawo, to w lewo - jak osoba chora,
Lub niemy, kiedy mówiæ chce o zgonie.
Pisarz te s³owa j¹³ czytaæ:

„Zaiste,
Ze œwi¹t je¿eli które uroczyste
W obliczu prawa, to cezarskie œwiêto;
M¹¿, co tu stoi tak, jak go ujêto,
Jak œwiadcz¹ starzy, znaj¹cy go z bliska,
Nazwiskiem Quidam, ¿e nie mia³ nazwiska,
Potem zaœ przezwan Gwido - m¹¿ zuchwa³y,
I czeladnicy jego - gdy wieczorem
Wieñce i lampy, naznaczonym wzorem,
W ka¿dym siê oknie rzymskim ko³ysa³y,
Nie tylko w tej¿e nie uszczkn¹³ radoœci*,
Lecz wyzna³ g³oœno, i¿ gorszyæ to mo¿e
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Chrzeœcijan s³abszych, co w niewiadomoœci
S¹, jak Cezarskie rozdzieliæ i Bo¿e?”

„Œwiadczcie!” - odezwa³ siê Pretor do grupy
Szpiegów i œwiadków, stoj¹cych pod s³upy,
Do pó³ okrytych cieniem, w sposób taki,
W jaki siê nocne kryæ umiej¹ ptaki,
Skoro je œwiat³o po³udnia zaskoczy:
¯e g³os ich s³ysz¹c, nie widzisz osoby,
Osobê widz¹c, widzisz j¹ po oczy
I móg³byœ deptaæ, nie wiedz¹c - jak groby! Jeden z tych - gdy siê wszyscy odezwali
Porz¹dkiem, jakim w cieniu owym stali:
„Œwiadczymy!” - prawi³:

„A ja oto w³aœnie
U siebie - biednym bêd¹c - lampy cztery
Gdy zapali³em, patrzê - jedna gaœnie!
Zgroza! - Gdy¿ cztery mia³y byæ litery,
Wyobra¿one lampami czterema Tandem, ³zy w oczach maj¹c, szukam grosza,
By now¹ kupiæ lampê - grosza nie ma!
Tandem, có¿, mówiæ chcia³em - ten jest Gwido
Ogrodnik, który coœ sk³ada³ do kosza,
Przed drzwiami domu stoj¹c - gdy ci sami
Dwaj drudzy, ucznie jego, w³aœnie id¹,
Id¹ i mówi¹ sobie coœ czasami.
- Tu ja, ¿e widzê drzwi nieozdobione
I ciemnoœæ: lampy ¿e nie zapalone 34

Nu¿ wo³aæ, dalej przestrzegaæ, zaklinaæ I jak brzmi s³owo, czytane wybornie,
Sta³o siê - bowiem nie chcê ju¿ wspominaæ Przed Bóstwem raczej padaj¹c pokornie.”

To rzek³ i upad³, a za nim i owi,
Co mu œwiadczyli, œwiadkowie œwiadkowi.

Upadek taki kap³an Jowiszowy
Widz¹c, garœæ mirry w kadzielnicê rzuci³;
To¿ czyni³ Pretor - i inny, i owy,
A ka¿dy œci¹ga³ twarz, jakby siê smuci³,
Lub g³ow¹ wstrz¹sa³, lub rêce zak³ada³,
Jakby siê ludziom na migi spowiada³,
I szuka³ ruchem coraz mniej k³amanym,
A¿ znajdzie w sobie g³os doœæ wiarogodny;
Bo g³os mniej mo¿e ni¿ gest byæ udanym,
I st¹d mniej skory jest i mniej wygodny,
I musi w k³amstwo pierw zagaiæ ruchem
Drugich, a¿ tego siê nazbiera wiele Wtedy zaœ zwie siê ju¿ ogó³u duchem,
Wyrazem myœli w tym zbiorowym ciele,
I ju¿ siê nie zwie k³amstwem - lecz organem,
Albo koniecznym ogniwem tradycji,
Albo przyjêtym trybem niesk³amanym,
Regulaminem mody lub policji W sposób i¿ cz³owiek k³ami¹cy tam bêdzie
Przez porównanie bia³ym jak ³abêdzie;
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Dlatego w³aœnie, i¿ mo¿noœæ zachowa³
Zb³¹dziæ - i on¹ wszech-prawoœæ zepsowa³.

Na tak niejasne st¹d patrz¹c budowy,
Zrozumiesz ³atwo, co w nich cz³ek wywo³a
Zacny, cieniowaæ gdy nie bêdzie mowy,
Przez mi³oœæ Prawdy wiecznego Koœcio³a;
Albo do tego¿ o ile siê zbli¿y
Prostak, mów swoich nie wa¿¹cy zgo³a,
Dla ludzi patrzeæ nienawyk³ych wy¿ej
Równy boleœci¹ bólom aposto³a Acz ów zuchwalec przy wyznawcy stanie,
Czêsto to¿ samo cierpi¹c katowanie,
Dlatego tylko, by widziane by³o,
Pok¹d cz³ek mo¿e w³asn¹ dotrwaæ si³¹ Lub aby œwiadczy³, gdy inni kl¹æ poczn¹,
A¿ oba w raju wieczerzaæ odpoczn¹.

Ta to ró¿nica mêczeñstwa i wojny,
¯e pierwsze, daj¹c krew, jeszcze j¹ daje
Zmno¿on¹ przez to, co dawca spokojny
Czyni, okrzêtne ³¹cz¹c obyczaje
Do datku swego - i kruszynê chleba
Tam, tak i wtedy daje, jako trzeba.
Daje tym samym krew sw¹ - wiêcej sob¹,
Do szczêtu siebie dotrwaj¹c osob¹,
Wiêc po-nad-œmiertn¹ ob³ócz¹c ju¿ si³ê,
Co zwija topór jak kartê u ksiêgi
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Znanej - na skrzypców smyk zamienia pi³ê,
A w nierozwity ró¿y p¹k obcêgi.

I jeœli dziwno, ¿e w wrz¹cej oliwie
Jan œwiêty krzepciej ni¿ przed mêk¹ ¿ywie,
To w mniejszym stopniu to¿ samo zjawisko
Jest ci zwyczajnym i znajomym blisko,
Gdy obok stawisz mœciwego cz³owieka
I tego, który przebacza, a czeka,
A¿ chwila przyjdzie, ¿e przeciwnoœæ, w sobie
Zniós³szy siê sama, do stóp padnie tobie.

„Gwido - rzek³ Pretor - wstrêt ofiarowania
Bóstwu, tym wiêcej winê tw¹ ods³ania Mów!”

„Za cz³owiekiem, szpiegiem, co przed chwil¹
Pad³ na kolana, widzê wasze g³owy,
Sêdziowie moi! jak nie mniej siê chyl¹;
M¹¿ ten podchwyci³ was gestem, mnie - s³owy.
Nikt z was nie wierzy w Bóstwo Cezarowe,
Bo Cezar nie jest te¿ od Apollina,
Jowisza, Bacha, roœlejszym o g³owê A ci ¿e byli ludŸmi, nie nowina!
- Jako¿, bez Boga bêd¹c, szukacie go
W wy¿szoœci mê¿a tego, to owego;
I st¹d zaiste mam ja dla was litoœæ.
Wszak¿e bez granic mieæ jej nie mam prawa,
Bom nie jest pierwszy i znam przyzwoitoœæ;
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Mam wzgl¹d na wszystkich, których jest ma sprawa
Na tych, co byli przede mn¹ s¹dzeni,
I tych, co bêd¹, i tych, co s¹ mo¿e
Tu gdzieœ wœród ci¿by ludu utuleni,
Jeœli zrz¹dzenie ich powo³a Bo¿e.”

To mówi¹c, pojrza³ z tym sk¹pstwem anio³a,
Z jakim chleb ³ami¹c w ubogiej rodzime,
Ogl¹da ojciec, ¿ali co nie ginie,
Im chêtniej daj¹c, uwa¿niej doko³a - -

„Jako¿ czci Boskiej nie dam pos¹gowi,
Przez który k³amstwo wasze siê stanowi,
I strz¹sam szaty, nie i¿bym Cesarza
Kl¹³ albo zni¿a³, jak indziej siê zdarza,
Lecz ¿e go ceniê. Wy, co wart, nie wiecie:
Wy uwielbiacie, ceniæ nie umiecie,
A ¿e sprzed serca Boga wam zakryto,
Zowiecie Bogiem wszelkie incognito.”

„Na klêczki!” - Pretor g³osem wrzas³ takowym,
Jakim siê sprawia szyk w polu bojowym A¿ posz³a cisza po rzeszy szeroko,
Jak po jeziorze nag³a wiatru zmiana;
A¿ w poczcie gwardii jêk³o coœ g³êboko,
Szablica jakaœ spad³a odpasana,
Czy tr¹by dwie siê przypadkiem gdzie zbod³y,
Czy g³os tak dzielny by³, a t³um tak pod³y.
„Czekaj! bom w ustach nie mia³ nic trzy doby 38

Ja i te zacne dwie ze mn¹ osoby,
A g³os masz silny przez sytoœæ i wprawê
W komendê - czekaj, niech zakoñczê sprawê.”

To mówi¹c, Gwido chwia³ siê i by³ blady,
Jak gdyby mówi³: „czczo-mi” - lecz poziera³
Na dwóch, co za nim stali, jak na œlady.
- Gdy ktoœ, co dot¹d o g³az siê opiera³
Przy jednej z kolumn, rzuci³ trzos i skin¹³,
Wo³aj¹c: „Chleba! - hej - po trzykroæ p³acê!” Co rzek³szy, tak siê w togi zwój owin¹³,
¯e wraz skoczyli ludzie i, na tacê
W³o¿ywszy chleby, ponieœli mu w górê,
Bacz¹c szlachetn¹ postaæ i naturê.

Syn Aleksandra rzek³: „Ci ludzie, trzy dni
Nie jad³szy, omdleæ mog¹ w os³abieniu,
Widzê to. „ - „Ktoœ jest?” - szpieg zawo³a z cieniu.
„Doktor!” - krzyknê³o trzech, a byli zgodni,
¯e pos¹dzi³byœ o wczesn¹ umowê I - tu dwa k³amstwa sta³y w przesileniu:
Oskar¿aj¹ce i to, co w natchnieniu
Wspó³-mi³osierdzia tchnê³o trzech - ludowe.
Tamto formalne, to nieobmyœlone,
Jak grom, co, nie wiesz, w któr¹ wytnie stronê.

Gwido: „Bóg zap³aæ” - rzek³, gdy wspó³-skar¿eni
Poczêli chleb jeœæ, a tak cicho by³o,
¯e i najwiêcej œrodka oddaleni
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S³yszeli dziêkê, jakby siê im œni³o,
¯e tu¿ przy Quidam stali w onej dobie,
Bo ciszej by³o tam, ni¿ bywa w grobie.

„Teraz - tak koñczy³ Gwido - ju¿ siê sta³o.
- Teraz, jakkolwiek broni³bym tej sprawy,
Nie uwolnicie nas - znam, bez obawy;
Wiêc posilone, jak jest, weŸcie cia³o;
Bo nie zni¿y³em prawd przez ich oprawy,
Ni przez zuchwalstwo na szwank narazi³em;
Ni wywo³a³em nawet ur¹gania,
Ni znik³em, marnym uznawszy siê py³em!
A to s¹ sprawy nie do wybaczania!”
----------------------------

„Dosyæ!” - zawo³a³ z krzes³a wstaj¹c Pretor
I, dwakroæ spluwszy, rzek³: „Ja tam nie retor.”
* Za panowania Adriana mêczeñstwa by³y rzadkie, ale mêczeñstwo trwa³o tym uci¹¿liwiej,
¿e w³aœnie pomiatano sprawami tymi, na policyjne je zamieniaj¹c kwestie. - Podobnych, o
lampy, wiele spraw by³o, tym wa¿niejszych dla prawdy, i¿ te iluminacje zamienia³y z czasem
drzwi na bogi! Z tego zaœ wzglêdu, i¿ mêczeñstwo w ca³ej swojej wojennej ostroœci nie
wywo³ywane by³o, boleœci dla prawdy by³y tym sro¿sze, ¿e bezjawne i wielkiej wymagaj¹ce
bacznoœci. - Co do w³aœciwego znaczenia odpowiedzi Zbawiciela: „Oddajcie co Cezara
Cezarowi, a co Boskiego Bogu” - ta przez Ojców Koœcio³a objaœnian¹ jest w apologiach,
acz wystarczy nam dodaæ tylko: ¿e zapytanie, które j¹ wywo³a³o, nale¿y do tych, które nigdy
nie powinny by³y mieæ miejsca, powiedziane jest albowiem, i¿ Faryzeusz, kusz¹c Chrystusa Pana, zapytywa³.

X
Gdy w jedn¹ stronê b³ysn¹³ rz¹d pancerzy,
A w drug¹ - s¹dom wy¿szym odroczonych
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Poprowadzono trzech, by zamkn¹æ w wie¿y,
T³um siê ze schodów stoczy³ wywy¿szonych,
Od góry z wolna pró¿niej¹cych z ludu,
Co zszed³ siê czekaæ krwi, buntu lub cudu.
Które z tych zjawisk wys³annik Jazona
Przyszed³ tu znaleŸæ - rzecz nieodgadniona.
Barchob, z Judei rodem, nie Chrzeœæjanin,
Ani polityk, a tym mniej poganin,
Wymowy tak¿e oratorskiej zwrotów
Unikaj¹cy, jak wstrêtnych k³opotów;
Milcz¹cy szczelnie lub dwoistej treœci
S³ówkiem s³uchane cechuj¹cy wieœci;
Patrz¹cy chwilê na postaæ cz³owieka,
Gdy odpowiedzi ten od niego czeka;
Niekiedy oczy, doko³a czerwone,
Uchylaj¹cy w tê lub ow¹ stronê;
Proñlem piêkny, postaw¹ w¹tpliwy,
Zaklêty zda siê w mistrza swego ruchy;
Na cieñ zza Styksu mo¿e zbyt lêkliwy,
Na mê¿a nazbyt przejrzysty - jak duchy.
Pytania takie szybko przechodzi³y
Przez Aleksandra z Epiru ciekawoœæ,
Gdy szed³ z Barchobem, który dwoi³ si³y,
Przez towarzysza poci¹gany ¿wawoœæ,
I czu³ siê z zwyk³ych gestów wyrywany
Powolnych - gestów mo¿e Mistrza-Maga.

„Nie zna³eœ Gwida? - „
„Gdyby mi by³ znany,
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By³bym z nim.”
„S³uszna zdaje siê uwaga,
I przeto rzek³em ci: „Nie zna³eœ Gwida”A nie: „Czy zna³eœ Gwida ?” - zapyta³em.”

Syn Aleksandra wstrzyma³ siê jak dzida,
Kiedy osadzisz konia w pêdzie ca³ym,
Wzdrygniêta naprzód i w ty³ „Czy nie bêdzie
Za póŸno Mistrza odwiedziæ Jazona ?”

„Gotów jest, mniemam, i zawsze, i wszêdzie
Przyj¹æ „ - co mówi¹c, otrz¹sn¹³ ramiona
I wskaza³ rêk¹ od Tytusa £uku
Na bok, acz droga d³u¿sza i bez bruku*,
Dodawszy:
„Zwyczaj mam unikaæ huku.”

„S³u¿ê!” - towarzysz odpar³ mu i w cieniu
Drzew szli powolniej. Czas by³ ku-zachodni,
Jasny, ¿e czytaæ móg³byœ najwygodniej;
Lecz czerwienia³y ju¿ w s³oñca promieniu
Rzeczy, które s¹ ostro rysowane:
Amfiteatru szerokie profile,
Trzy piêtra ³uków z g³azu wyciosane,
Wnijœcia do arkad zwêŸlonych zawile.
Rzadko kto œpieszy³ ku Kapitolowi,
Tam i sam raczej b³¹dz¹c, jako w porze,
W której cel ruchu odda siê ruchowi,
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A myœl i mowê, ¿e piêknie na dworze - Usposobienie to ka¿dego ima,
Kto, w rytm id¹cych tak wszed³szy, takt trzyma.

Tak wiêc wiód³ Barchob z Epiru m³odziana,
Gdy nagle spotka³ kobietê pod¿y³¹,
S³u¿ebn¹ - ile z tego, jak odziana,
I z kosza w rêku wnosiæ mo¿na by³o,
A Egipcjankê - co wraz poznaæ z cery
I z ust, lecz pierwej z ruchów bez maniery,
Uspokojonych abnegacj¹ pewn¹,
Dziwn¹ - ¿e wzi¹wszy siê, by kosz postawiæ
Lub wznieœæ, mniema³byœ, i¿ ma b³ogos³awiæ,
I ¿e - udaj¹c s³ugê - jest królewn¹.
Tê piêknoœæ wszak¿e, co z przetartej szaty
Wyzieraæ zwyk³a, mija³ Rzym bogaty,
A retor, fa³szerz daru i uczucia,
Kryl j¹ w misternie kwiecione zepsucia I ledwo dostrzeg³ jaki Grek - atoli
Grek, gdy postrada³ Grecjê, wiêc, co boli,
Nie maj¹c ziemi, zna, ¿e gdy brak kraju,
Ojczyzna dwakroæ wiêksza, siêga raju! Rzym w estetyce by³ ju¿, jak za wiele
Wieków Galowie w b³otach swych byæ maj¹,
Albo Anglowie - gdy przypuszczê œmiele,
¯e ci na przyk³ad œwiata ster trzymaj¹,
I tworz¹ sobie Rzymy jakie nowe,
I smak, i piêknoœæ wedle siebie g³osz¹,
Nie dramatyczn¹ - lecz bóstwo ja³owe,
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W którym nie chodz¹ ¿ywi - które nosz¹
Jak.fasces - s³owem coœ, co jest niezdrowe.

O barbarzyñcach tych m³odzian tak marzy³,
Gdy Barchob mówi³ z niewiast¹ znajom¹,
A¿ nagle, patrz¹c w kosz, jak kwiat siê zwarzyl
Owiany szronem, i tak nieruchomo
Patrzy³, jak gdyby dno kosza niejasne
Czyta³ - zaiste, czyta³: pisma-w³asne!
----------------------------

* Przez ³uk tryumfalny Tytusa, po zburzeniu Jerozolimy zbudowany. ¯ydzi patrioci przechodziæ nie lubili

XI
Przez bramê miasta, przez winnic kwadraty,
Furtki owiane w roœlin aromaty,
Którym bluszcz s³u¿y jak zwiewna zas³ona,
Strzeg¹ zaœ rêk¹ nie sadzone kwiaty Przechodziæ trzeba do Mistrza Jazona.
Nareszcie, skutkiem tej rozmaitoœci,
Dziwniej ni¿ prêdzej, stoisz tu¿ przy murze,
W który siê schody zanosz¹ niedu¿e
I wisi m³otek br¹zowy, w kszta³t koœci,
Zerdzony spodem, od wierzchu œwiec¹cy,
¯e go goœæ ka¿dy oczyszcza niechc¹cy.
Tym raz uderzasz, i wchodzisz w ciemnicê,
Bo dalszy schodów ci¹g od furty pnie siê
Nie ju¿ do domu, lecz znów na ulicê
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Wy¿sz¹ tarasu; ten jest, jako w lesie,
Sosn w³oskich rud¹ kêp¹ ocieniony I jak sznur prost¹ œcie¿k¹ przekreœlony.

Za tej zaœ œcie¿ki koñcem, widnym oku,
Nie stercz¹ mury domu na ob³oku,
Lecz tak siê miesza wzrok wœród drzewnych alej,
¯e iœæ tam musisz, by wiedzieæ, co dalej Œcie¿ka ta bowiem, od samej po³owy,
Dwie strony maj¹c, jak leœne parowy,
Coraz siê g³êbiej wrzyna w gaj sosnowy,
I coraz gêœciej starym œwieci brukiem,
Z fragmentów ró¿nych z³o¿onym jak smêtarz:
Ten, ¿e by³ urn¹ - owy mo¿e ³ukiem,
Ten sarkofagiem, biustem - ów, pamiêtasz,
¯e gdzieœ w frontonie œwi¹tyni ma brata,
A wszystkie dobrze zrównane i w skazie
Ka¿dej otkane mchem - z dala - jak krata
Zielono-z³ota le¿¹cym na g³azie.

To - ju¿ podwórzec; dalej - zwyk³ym wzorem Domostwo, tylko ¿e zawsze otworem.
--------------------------------

Barchob by³ mo¿e gdzie w drogi po³owie,
A Egipcjanka w domu swojej pani,
Kiedy Mistrz Jazon Zofii bada³ zdrowie,
Czy horoskopy sk³ada³ jej lub dla niej,
Artemidora zostawiwszy w sali
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Ni¿szej, gdzie mnogich rêkopismów wstêgi
Le¿a³y w wazach, i kompasów krêgi
Ryte, i zodiak, i bogowie stali.
Fontanna w œrodku niska, z br¹zu lana,
Z gipsu popiersie nad ni¹ Adryjana.

Drzwi do tej sali, bêd¹c otworzone,
Przysionku wnêtrze ods³ania³y oku;
Drzwi od przysionka niemniej inn¹ stronê
Podwórza w ramy swe, na kszta³t ob³oku,
Obejmowa³y - a œwiat³o, z³amane
Po dwakroæ, bi³o prosto na fontannê.

Tam Artemidor siedz¹c, nieweso³o
Pogl¹da³, jako osoba znudzona,
Na ogó³ rzeczy le¿¹cych woko³o
I s³ucha³ wody kroplistego grona,
Rozperlanego wci¹¿ w br¹zow¹ wannê
Przez ³kania swoje i ³zy nieustanne.

Czy Mag na górze z Zofi¹ by³ podobnie,
Jak ten z fontanny szmerem, zatrudniony?
Nie wiem. Czy pani mówi¹ca ozdobnie
O drobnych rzeczach z nie znanej mu strony,
O drobnych czuciach niezmiernie ¿a³obnie,
O g³ównych prawdach czêsto, lecz z ich strony
Kolorowanej przez tych¿e opony Czy pani przy tym dziwnie ujmuj¹ca
Wdziêkiem, co blado promieni³ jej z czo³a,
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Jako Dyjannie grzebieñ pó³-miesi¹ca,
Czy, mówiê. Maga obchodzi? lub zgo³a? Nie wiem. - Wszelako Mistrz Jazon mia³ drobne
S³abostki, z dala patrz¹c, niepodobne
Do solennoœci, w któr¹ siê ob³óczy³.
Baczy³ na przyk³ad, ¿eby wzgl¹d na stopnie
Ceremonia³u chowaæ, i jak? - uczy³,
Domawiaæ lubi¹c s³owo to: „roztropnie”.
Œwiat oficjalny nie by³ mu przeciwnym;
Owszem, powoli ocieraj¹c czo³o,
Zwyk³ by³ nazywaæ go „cale naiwnym”.
- Gdy mówi³: „Cesarz”, nie patrzy³ woko³o,
Jak augurowie i filozofowie,
Lecz palcem krymki dotyka³ na g³owie
I mówi³ g³osem - co wielu baczy³o Takim jak Cesarz mawia³, z tak¹¿ si³¹:
Acz w tym najmniejszej przysady nie by³o.
Filolog wielki! greckiego za¿ywa³
Z Rzymiany, nie doœæ wyznaj¹c siê wprawnym
W latyñsk¹ mowê; gdy ucznia przyzywa³,
Z fenicka mawia³ doñ lub innym dawnym
Jêzykiem, pe³nym szeptañ i przydechów.
Chrzeœæjan - zna³ ma³o, lub gdy mawia³ z niemi,
To o lekarskiej sztuce, p³odach ziemi,
Te¿ jak z niewiasty - nie stroni³ i œmiechów! Dziwny m¹¿! - Cesarz, ¿e by³ wiedzy chciwy,
Zna³ go lub wiedzia³, kto jest ów sêdziwy,
Ze swoj¹ lask¹ w³ócz¹cy siê d³ug¹,
I Charonowym nazywa³ go s³ug¹.
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- Mistrze stopniami byli z nim w stosunku,
I mnóstwo osób zna³o - tak - z trafunku.
Wêdrowni mê¿e zza wielkiego-morza,
Biedni - mówili, ¿e jest: rêka Bo¿a,
I nieraz ciche widzia³eœ osoby
Przed perystylem Magowego domu,
Na grobów ziarnkach siedz¹ce jak groby,
Obce w stolicy, nie znane nikomu,
£okciami wros³e do kolan od brody Gdzieœ spêtanego narodu - rapsody.
Niejeden le¿a³ tak w blasku ksiê¿yca,
Na nocne ma³o uwa¿aj¹c ch³ody,
Pod murem, inny w kuczkê, jak kotwica,
Zwi³ siê, i s³oñca przelicza³ zachody.

Mistrz Artemidor - kto zna³ go ju¿ bli¿ej Szersze od Maga wyk³ada³ pomys³y.
Natchniony nawet bywa³, lecz nie œcis³y,
I niew¹tpliwie, ¿e wszystko bra³ ni¿ej;
Acz, potr¹cony Jazona milczeniem
Lub w¹tpliwoœci¹ dziwnie wyra¿on¹,
Wzbiera³ - i takim porywa³ natchnieniem
Orlim, ¿e s³uchacz z ¿adn¹ nie sta³ stron¹
I, gdzie przechyliæ siê, nie wiedzia³ wcale,
Co Jazon zwyk³ by³ zwaæ: „nie-nowe ale - -”
Mêdrców tych bli¿ej badaj¹c dwoistoœæ:
Wznios³oœæ - Koryntczyk znal. Mag - uroczystoœæ,
I by³a jedna miêdzy nimi strona
Nieprze³omliwa, jak czasów wyroki,
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Wyczerpniêtymi s³owy naznaczona Po czym w dwie strony obracali kroki,
Milcz¹c - a znali tak ow¹ granicê
Czuciem, jak ma³o wiedzieli, czym ona?
- Gmin w tym dwóch mêdrców widzia³ tajemnicê,
Która ich ³¹czy w jednego olbrzyma,
G³ów maj¹cego dwie, cztery ramiona;
I myœl¹c, ¿e to w jednoœci ich trzyma,
Co rozpycha³o ich lub rozdziela³o,
Zbli¿on¹ napaœæ za jedno bra³ cia³o.

Schodz¹c Mag z Zofi¹, te jej mówi³ s³owa:
„Niewiasto zacna - to tak - w tej ju¿ chwili,
Mniemam, ¿e lepiej czujesz siê - ¿eœ zdrowa;
Nie i¿bym odj¹æ móg³ - jak to robili
Dla innych inni - niemoc wy¿sz¹ moc¹;
Bo nie ten przedmiot spotykam przed sob¹.”

„Zaiste - przysz³am, jakby czuj¹c, po co” Odrzek³a Zofia -

„Inn¹ mo¿e dob¹ Mistrz Jazon mówi³ - o ksiê¿yca nowiu
Dano mi bêdzie znaæ o pe³nym zdrowiu Dasz mi znaæ.”

„Jako? - przyjdê¿? - czy Barchoba,
Czy ciebie. Mistrzu, w progach mych zobaczê?”
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„Rzecz jest, rzecz bêdzie, nie ma byæ osoba?”
- A potem doda³ zimno: „I ja raczê
O kiju przywlec siê, gdy przyjdzie pora.”
Tu zaœ obróci³ siê do Artemidora,
Dla dwojga razem grzecznoœæ daj¹c jedn¹,
I wspomnia³: „Wiele niech nie czyta chora Szkoda, ¿e stare rêkopisma rzedn¹.
Dobrze jest miewaæ wzgl¹d na autora,
Kiedy siê czyta - có¿ za rzecz przedziwna
Czytanie! - jako ga³¹zka oliwna
Lub migda³owy kwiat.”

Koryntczyk rzecze;
„W tym wzglêdzie pani¹, ile mogê, leczê.”

A Jazon dalej: „Kiedyœ, wchodzi do mnie
Osoba, oczów prawie pozbawiona,
Ból swój i ¿a³oœæ wyra¿aj¹c skromnie;
Za ni¹ tu¿ - lektor, g³os maj¹cy równy,
Czysty jak woda dobrze przecedzona,
Nie wiem, czy taki, czy inny jak ona.
- Ten, choæ niós³ pisma w torbie, nie by³ g³ówny,
Bo dalej jeszcze szed³ autor tych rzeczy.
Dnia tego, tyle maj¹c do przyjêcia
Osób, nie mog³em dosyæ mieæ na pieczy,
Ile daæ kropel - jakie owiniêcia? Nie wiem, co z tego bêdzie ? - czasem doba
Przeszkodzi, czasem przeszkodzi osoba,
Czasem - „
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Koryncki mistrz poprawi³ togi,
A Zofia w czo³o patrzy³a Magowi.

„Czasem - do siebie maj¹ to i progi Czasem wszystkiego cz³owiek i nie powiæ,
Co mia³ powiedzieæ, i zgadywaæ trzeba,
Jakiego komu daæ o ile chleba-”

To mówi¹c z wolna, przerywanym g³osem,
Pogl¹da³ w ziemiê, i g³adz¹c siwiznê,
Coraz to rzuci³ wypl¹tanym w³osem,
A usta, jako goj¹c¹ siê bliznê,
Pogodnie zwija³ i od brwi falami
Do góry zmarszczki mnogie podejmowa³,
I zamilk³. Strz¹sn¹³ potem raz palcami,
Jakby zapomnia³ coœ albo ¿a³owa³ Akcent, co d³ugo nie da³ do myœlenia,
Czy siê ju¿ w¹tek nowy nie wysnowa³?
Tak - i¿ koryncki Mistrz, bez omówienia
Ku drzwiom pojrzawszy, najprzód wsta³ z siedzenia.

Sk¹d Jazon wiedzia³, ¿e Zofia doñ nios³a
Rêkopism owy, dziwnie znaleziony?
Sk¹d? - ¿e i autor nie by³ oddalony Bo szed³ z Barchobem - ciekawoœæ choæ ros³a
Nieraz w s³uchaczu takich Maga gadek,
Nikt tego jednak wybadaæ nie umia³,
Lub szuka³ w sobie - czyli je zrozumia³? Czy nie trafi³o siê to przez przypadek? 51

Wszelako s³owa te: „Osoba ciemna,
Za ni¹ jej lektor z rêkopismem - dalej
I autor tego¿” - jako nieprzyjemna
Wieœæ brzmia³y Zofii, gdy przez gaj wracali.

XII
Syn Aleksandra, s³ysz¹c z mów Barchoba,
Kto by³a ona s³u¿ebna osoba,
Tak¿e, sk¹d nios³a drobiazgi kobiece
W koszu - sk¹d przez tê wraca³a ulicê Milcza³, lecz w sobie pamiêci¹ przeziera³,
Co ów zwój, trafem zgubiony, zawiera³?
- I, choæ z Barchobem rozmawia³ potocznie,
Wci¹¿ mia³ zwój pisma w³asnego zaocznie,
Które ¿e by³o raczej pamiêtnikiem
Rzeczy i wra¿eñ nie dzielonych z nikim,
Do swobodniejszych odroczonym czasów,
Pe³nym doraŸnych skróceñ i nawiasów Doœledziæ nie móg³ lub nie czu³ siê w stanie
Zgadn¹æ, co pism tych wywo³a czytanie? -

W sposób, i¿ przedmiot, jednym odniechceniem
Zrzucony z sto³u w drobiazgi dorêczne,
Jednym us³u¿nej rêki poruszeniem
Podjêty z koszem tam i sam noszonym,
Móg³ siê staæ dwakroæ wiêkszym zagadnieniem
Ni¿ najciekawsze z zapisanych w onym.
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Tak wiêc szli k’sobie, tym samym sposobem,
Z Artemidorem Zofia od Jazona I Aleksandra syn tam¿e z Barchobem:
Ci raŸniej - tamta opieszalej strona.

Zofia, swobodniej czuj¹c siê na sile,
Przez ciemn¹ sosen w³oskich kolumnadê
Id¹c, mówi³a: „Wszelk¹ Maga radê
Zebraæ by mo¿na w o tyle, o ile,
W preceptê z liczby i z czasów wysnut¹;
Lecz s³ów misterstwo i okreœleñ d³uto,
I ta powagi ca³oœæ sk¹d pochodzi? Nie wiem! - z tym cz³owiek, mniemam, ¿e siê rodzi.”
To mówi¹c, kwiaty zrywa³a, lecz owe,
Które siê w parów schylaj¹c pod³u¿ny,
Do r¹k jej - czo³a swe chyli³y p³owe,
Jak smutne dzieci ¿ebrz¹ce ja³mu¿ny I sz³a, co czyni, nie bacz¹c, lecz raŸniej Gdy Artemidor wreszcie jej odpowie:
„Jazon - tu przesta³ - jesteœmy w przyjaŸni Tu znowu przesta³ - wielu wraca zdrowiej
Od Mistrza tego do siebie, lecz ma³o
Z krystaliczniejsz¹ myœl¹ powraca³o Tak - i¿ dwie z jednej id¹ st¹d choroby:
Choroba myœli goœcia lub osoby I dwóch Jazonów w mieœcie by siê zda³o
Na dwóch koñczynach wielkiej czasów strugi,
Co jest jak Tyber -”
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„Tyœ jest Jazon drugi” Odrzek³a Zofia - -

„Pani - Mistrz jej zada Jeœli zgadujesz rzeczy za-styksowe,
Któ¿ sama jesteœ?”
„Wyobra¿am sowê,
Zw³aszcza i¿ s³oñce w³aœnie ¿e zapada;
I bêdê mówiæ ci o ka¿dym z ludzi.
Którego spotkam: czym lub kim siê zbudzi.”*

Tu siê ku furtce tarasu zbli¿ali,
Lecz ta skrzypnê³a prêdszym ruchem od nich.
I w ramie onej, na ³unie z opali,
Wœród b³¹kaj¹cych siê blasków zachodnich,
Dwa kszta³ty ros³y mê¿ów dwóch przychodnich.

„Któ¿ jest ten pierwszy Quidam?” - rzek³ do Pani
Towarzysz, dalej prowadz¹c rozmowê,
Gdy wraz zbli¿yli siê wzajem poznani,
A Aleksandra syn rzek³: „Poniós³ g³owê
Pod topór mo¿e.” - „Co to znaczy? Kto?” - i przez chwilê trudno zgadn¹æ by³o,
Co pozdrowienie takie zagai³o,
Co ten a owy w s³owie quidam baczy,
Co Zofia s³yszy, co Barchob rozumie,
Co Artemidor - czworo - lecz jak w t³umie.
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Jeden wiêc p³ochy ¿art myœli niewieœciej,
Niedos³yszenie jedno, i nazwisko
Mê¿a - co œwie¿o oddan jest boleœci,
Zrobi³y zamêt, który sta³ ju¿ blisko
Sprzeczki, albowiem pomiêsza³ powagi,
O ile prawdy nie znosi³y nagiej.

Mistrz Artemidor czu³ siê mo¿e nieco
Wypartym z blasków, co jak Febu œwiec¹,
Czyni¹c go zawsze stoj¹cym wspaniale,
Utwierdzonego na s³onecznym wozie
W nieodpoczliwej swej apoteozie.

Zofia te¿, któr¹, jak Safo na skale,
Gmin przywyk³ mniemaæ wisz¹c¹ u liry
D³oñmi, a r¹bkiem ledwo szaty nik³ej
W nieodgarniête zapl¹tan¹ ¿wiry Czu³a siê w roli swej zachwian¹ zwyk³ej.

Barchob pojmowaæ nie móg³, ¿e wypadek
Mo¿e mieæ miejsce - a jego towarzysz
Sta³ jako powód sprawy i jak œwiadek Co, jeœli dobrze, jak zasz³o tu, zwa¿ysz
I zwiêkszysz w postaæ takiego ogromu
Jak Rzym - odpomnisz niejasne powieœci
O Chrzeœcijanach, i¿ s¹ plag¹ domu,
Który ich ciche osoby pomieœci;
Tudzie¿ o znaku linii dwóch przeciêtych,
Co tych przeklêtych strze¿e czy tych œwiêtych;
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O cieniach zmar³ych i nazwisk ich sile
Takiej, ¿e wzmianka sama zrobi tyle Tyle niesmaku i roz-spo³ecznienia,
Dla jednej nazwy - mniej: dla nazwy cienia!
---------------Tak siê i sta³o - przy onym spotkaniu,
Gdzie wyraz: quidam, ³ad pomiêsza³ ca³y,
A¿ po stopniowym my³ki sprostowaniu
Postacie w formy dawne powraca³y,
Tylko zbli¿one lekkim przypomnieniem,
¯e jednym b³¹d je raz ogarn¹³ cieniem.
Wiêc - zapewniwszy, ¿e siê od-zobacz¹,
Do miasta jedni szli, drudzy do Maga,
Lecz Zofia odt¹d zgadywaæ siê wzdraga,
Kto s¹ przechodni ludzie i co znacz¹
Tam, gdzie wszech-duchów zawisnê³a waga.

* ¯art ten odnosi siê do mniemania Pitagorejczyków o przechodzeniu dusz.

XIII
To ju¿ dwa wieki od Grecji pogrzebu,
Gdy bia³y duch jej podniós³ siê ku niebu
W szlaki dokonañ, dzielone na stacje
Gwiazdami dziejów, miêdzy konstelacje:
I sta³ tam z lir¹ w przestronnym lazurze,
Na resztê dziatwy patrz¹c rozproszonej,
Co tu i owdzie, przy pêk³ym marmurze
Stoj¹c, liczy³a tryumfy i zgony I czeka³, jako narody zabyte,
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A¿ wszystko bêdzie do szczêtu spo¿yte A¿ Grek ostatni przymiotem lub win¹
Zginie, i myœli same siê rozwin¹,
Wpisuj¹c w tej¿e porz¹dek litery,
Ile s¹ wieczne - Greków drugiej sfery,
Zrodzonych mo¿e u krañców Pó³nocy*,
Co, jak rodzeñstwo, zbiegn¹ ku pomocy.

Rzym wtedy swym siê Adryjanem cieszy³,
Mniej bacz¹c, co siê miêdzy gwiazdy dzia³o,
Sto razy na dzieñ bok duchowi przeszy³
Greckiemu rzymski, w swe go stroj¹c da³o;
Lecz najswobodniej mê¿nia³ sam w tej sile,
Co, wolna marzeñ, sypia na mogile;
Sile wy¿szego coœ maj¹cej mo¿e,
Lecz przez zakryte jej widoki Bo¿e.

Wiêc rzymski szlachcic jeszcze rad by³ Greka
W biblijotece chowaæ, gwoli rzeczy
Piœmiennej, która wolnej chwili czeka,
Albo z ckliwoœci w dni deszczowe leczy.
I s³ucha³ bajek spisanych w Homerze,
Tak - jak komedii przeciw-sokratejskiej,
Dowcipnej, ¿e a¿ œmiech nieledwo bierze;
Lub stawiaæ ³aŸniê, czy ratusz gdzie miejski,
Grekowi radzi³ zmieniaæ kapitele
Kolumn- ten, œrodki ¿e zna³ - a ów cele.
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Grek przeto m³odzi prawi³ o Sokracie,
Myœl¹c o rzymskich podatków zap³acie,
Lub tryumfalny stawi¹c ³uk - - kolumny
Przeprasza³ w sercu, i d³uta czu³ zgrzyty,
Gdy duch mu Grecji szepta³: „Nie b¹dŸ dumny,
Lecz cierp - ulecisz za mn¹ na b³êkity.
Tyœ mistrzem ziemi tej - a Tybru glinê
Na pos¹g w rêce wzi¹³eœ - nie zaginê!”
- Inny - syrenê tê, z pó³-rybim cia³em,
Bez wrz¹cych pulsów, odepchn¹³ daleko,
Id¹c - za coraz nowym idea³em
Coraz nowego mistrza; co ci rzek¹?
Pos³yszeæ - chwilê rozgorzeæ - „Skona³em Wsta³em” - zanuciæ radoœnie, lub w dobie
Trudnej z Zenonem** pomyœleæ o grobie –

Nie by³ to wszak¿e czas rzymskiej potêgi,
Bo ju¿ Rzymianin zna³ siê, ¿e realny,
I zapisowa³ porz¹dnie do ksiêgi
Edykt ten albo ów perpetualny,
Ciesz¹c siê wiêcej edyktów porz¹dkiem
Ni¿ rz¹dem - najmniej ciesz¹c siê ich w¹tkiem.
Niewolnik chyba l¿ej posuwa³ kroku,
Czuj¹c, ¿e rêk¹ ktoœ go wiedzie w mroku;
Lecz zali Cesarz to by³? lub w³aœciciel? Nie zna³ - i wietrzy³ - jak spóŸniony mœciciel.

¯yd - milcza³ w izbach zawartych jak trumny;
Chrzeœæjanin znika³, lecz jawnie i w czynie,
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Jako - przy œwietle kagañca - kolumny
Te¿ same zawsze, czy je olœnisz, czy nie - -

A jako bywa wœród leg³ych ogromów
Myœli lub cia³a, ¿e w proch siê tr¹ nik³y Tak ju¿ rozg³oœnie systemy-atomów
Brzmia³y: te zawsze jedno znaczyæ zwyk³y! Znaczyæ - co znaczy na zimnej miednicy
Popió³, gdy mirry braknie w kadzielnicy.

*
Ci, co wchodzili do Mistrza Jazona,
Ujrzeli rêkê jego wyci¹gniêt¹
Na znak, by siedli. - Lampa zapalona
Przeciw fontannie p³omieñ nios³a kreto,
A blaski onej, ros¹ odkroplane,
Dr¿¹cymi œwiat³y wbiega³y na œcianê.

Mistrz siedzia³, nogi maj¹c wzd³u¿ podane,
Jak siê na niskim spoczywa siedzeniu,
Lecz nie odmieni³ nic w swym zamyœleniu,
Tylko niekiedy d³oñ podnosi³ k’czo³u,
Szerokim ³okciem przypart¹ do sto³u,
Jak cz³ek na pierœcieñ gdy patrzy - lub mniema,
¯e czas ju¿ powstaæ, ale woli nie ma.
Po chwili w stronê goœcia wzruszy³ g³owê,
Lecz do Barchoba wraz zatoczy³ lice,
Mówi¹c: „Co zasz³o?”
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„Zdarzenie mniej nowe
Ni¿ smutne” - odrzek³, patrz¹c, jak na œwiecê,
Na wzrok Jazona, który nañ promieni!.
„Chrzeœæjanin Gwido mówi³ - to i tyle” Tu zmilk³ i blade lica zarumieni³.

„Có¿ oni mówi¹?” - Jazon rzek³ powoli,
Bez pytajnego akcentu, ni soli.
„Có¿?” - odrzek³ Barchob, jak echo gasn¹ce I by³a chwila ciszy, która boli
Jak g³oœne k³amstwo, lub prawdy gin¹ce
W czasie, gdy wszystko maj¹, oprócz woli –

„Mówi³ - goœæ rzecze po niejakiej chwili ¯e bogi wiêcej od Cesarza czczone,
Jako Apollin i Bach, ludŸmi byli ¯e s¹ prawdziwe rzeczy i zmyœlone -”

Kiedy to zdawa³ goœæ g³osem nierównym,
Mistrz Jazon, g³owê uchyliwszy w stronê,
S³ucha³, lecz widno sens mu nie by³ g³ównym
Przedmiotem treœci tak wypowiedzianej Lecz s³ucha³, jakby kto? mówi sens znany.

I znów fontanny tylko ³zy perione
Brzêk³y - czy Barchob cofn¹³ siê do œciany.

„¯e s¹ prawdziwe rzeczy i zmyœlone,
Jest fa³sz - i prawda” - Jazon zimno doda,
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Patrz¹c, jak kropli siê w fontannê woda.
„Sk¹d rodem jesteœ?”

„Z górnego Epiru.”

„Szko³y? -

„Ró¿nego za¿ywa³em steru
I oto pismo mam Artemidora.”

Wzi¹³ je i, patrz¹c dooko³a sali,
Wyci¹gn¹³ rêkê ku bazie Kastora
Z Polluksem - rzuci³ - i pojrza³, azali
Leg³o? - jak cz³owiek lekarstwo wa¿¹cy,
Niby roztropnie i niby niechc¹cy Potem rzek³:

„Cesarz! - jêdrnym g³osem wcale Panuje m¹drze nad szerokim krajem,
W którym s¹ ludy jednym zjête losem,
Ró¿ne i ró¿nym ¿ywe obyczajem - Obyczaj jeden - trwa lat szeœæset, trzysta;
Inny znów oœmset lat - cz³owiek nawzajem
Obyczajowi s³u¿y, jako mo¿e,
By przecie robi³ coœ! acz jest chwilowy” To zaœ litoœnie popar³ ruchem g³owy „Wiêc trzeba ceniæ, gdy dzieciê, po wzorze
Pisz¹c, dok³ada i swój trud ja³owy!”
------------------------------61

Tu przetar³ w³osy i sprysn¹³ palcami,
I rzek³: „Innego dnia bêdziemy sami Teraz ju¿ póŸno.” - Wsta³. - Barchob na strome
Ku lampie mia³ siê.

„Zrodzona w Sycjonie
Czy w Knidos? - jest tu poetessa pewna:
Grecja do siebie ma, ¿e by³a œpiewna.”

Mówi¹c to tonem ¿egnalnego s³owa,
Mistrz Jazon gin¹³ w mroku wielkiej sali.
Syn Aleksandra czeka³, a¿ ta g³owa
Siwa, od lampy oœwiecona w dali,
Zmierzchnie i jako meteor siê schowa;
Potem - sta³ jeszcze, jakby s³ucha³ nieco,
Co zmówi powieœæ wody ró¿añcowa,
Skoro j¹ blaski ksiê¿yca oœwiec¹,
Ju¿ nie ³amane od ognia p³omieni;
A potem westchn¹³ i wyszed³. - Noc by³a
Widna; podwórzec us³any z kamieni
Biela³, lecz w ka¿dym pierwsza myœl od¿y³a,
Sk¹d by³? do czego z³amkiem swym nale¿a³?
I ka¿dy z g³azów tych, zda³o siê oku,
¯e przypomina³ siê znajdowaæ w t³oku
Wstrzymany, ale nie ówdzie, gdzie bie¿a³ St¹d niemy lament miêdzy tymi bruki
Czu³eœ i ró¿nych wytê¿eñ spl¹tanie:
Co Aleksandra syn baczy³, jak wnuki,
Gdy legend poczn¹ skwapliwe czytanie,
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S³ysz¹c chód znany, szelesty i stuki,
I nieuwa¿ne mieczów potr¹canie,
Takie, ¿e - rzek³byœ - dziady szli ku tobie
W miarê twojego zaczytania w treœci,
Lecz wstrzymywali siê, chowaj¹c w grobie,
Ilekroæ bra³eœ rzecz ich za powieœci,
Lub zmian¹ ruchu wypocz¹³eœ sobie.
Szed³ wiêc ostro¿nie, jak wœród rzeczy ¿ywych,
Przez on podwórzec ku parowu jamie,
Plamami cieniów pstrej od sosen krzywych,
Wiod¹cej œcie¿k¹ sw¹ ku znanej bramie;
Tu - ówdzie - bacz¹c le¿¹cego w ciszy
Mê¿a, co w œnie siê przewraca lub dyszy,
Albo pó³sennej modlitwy domawia,
P³aszcz strz¹sa, kamieñ pod skroni¹ poprawia.
Ci wszak¿e goœcie senni - byli jemu
Bynajmniej dziwem; ka¿dy ich widywa³
I mija³ - myœleñ aby nie przerywa³
Lub snu, lub mowa ich ¿e cale inna
Od rzymskiej, albo ¿e postawa gminna!

Syn Aleksandra, owszem, myœli³ raczej:
„Oto tu Zofiê spotka³em - t¹ drog¹
Sz³a - có¿ pomyœli, skoro miê zobaczy? Co mi odpowie i z jak wielk¹ trwog¹ O pamiêtniku gdy wspomnê zgubionym?”
Dalej - „Jak wspomnê?” - myœla³ jeszcze dalej
Chwilê: „co by³o w pamiêtniku onym,
¯e rad by przejrzeæ go, ¿e potem spali 63

Acz wiele móg³by dope³niæ miejscami.”
I tu mu Gwido stan¹³ przed oczami
I Mag. - Postacie te ma³o podobne,
Pamiêci prób¹ nieco oddalone,
Rozjê³y mu siê w kszta³ty dwa, osobne:
Wspomnienie Gwida, œciœle okreœlone
Czynem, w jasnoœci dokonanym dziennej,
¯ywotny mia³o blask, bynajmniej senny;
Szczegó³y wszystkie doœrodkuj¹c w czynie,
Po lada fraszce przypomnieæ siê da³o,
Jak chleb ten samy smak ma i w drobinie,
Co w bu³ce - albo jak to¿ samo da³o
W æwierciach na cyrku, gdy mêka ju¿ minie Wszak¿e, nie maj¹c strony tajemniczej,
Nik³o jak zwyk³y fakt, bo niezwodniczy!
- Wspomnienie Maga by³o, jak tych rzeczy
Kosztownych, z miasta spalonego wziêtych,
Które dope³nia wzrok i patrz¹c leczy:
Pos¹gów takich gromami pociêtych
Nie zapominasz, jak roboty w³asnej,
I jasny ci ich kszta³t, gdzie by³ niejasny,
A ciemny ówdzie, gdzie w pe³nej trwa³ sile;
W sposób, ¿e ileœ w³o¿y³ w nie, znasz tyle.
Mistrz Artemidor w przegl¹dzie takowym
Wspomnieñ mniej wiêcej zosta³ jednakowym;
A Zofia coraz w myœli siê wtr¹ca³a,
Jak rzecz zgubiona, ciekawa, choæ ma³a,
Któr¹ odnaleŸæ gdy siê cz³ek usadzi,
Nie idzie o ni¹, lecz traf j¹ sprowadzi.
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Tak marz¹c, nagle w pobocznym rozstêpie
Drzew ku ksiê¿ycem olœnionej p³aszczyŸnie,
Us³ysza³ ³oskot - jak gdy skrzyd³o sêpie
Bije, je¿eli w¹¿ siê w gniazdo wœliŸnie £oskot w przestanki porwany gniewliwe,
A dalej s³owa zgryzione namiêtnie,
I znowu ³oskot - jak w cia³o nie¿ywe I echa, têtno licz¹ce po têtnie,
Têpe jak kropel rzucanych po œcianie
Spadki, lub suchej ga³êzi trzaskanie.
Tam wiêc skwapiwszy siê, gdy patrzy³ chwilê,
Ujrza³ naprzeciw biustu Apollona
Postaæ jakoby mê¿a w wieku sile,
Wzruszaj¹cego raz po raz ramiona,
Tam i na powrót krocz¹cego gniewnie,
Jak gdy kto swego fuka niewolnika
Lub klnie, tylko ¿e s³ug¹ by³ tu pewnie
Kamienny bo¿ek bez si³ i jêzyka.
Tego wiêc plwaj¹c, pokoiæ siê wraca³
On m¹¿ i siada³ chwilê na uboczy,
I znów przypada³ doñ, piêœciami maca³,
I milk³ - i siada³ znów - zakrywa³ oczy - Scena ta, zw³aszcza przy œwietle niepewnym,
Zatrzymywa³a wzrok na chwilê d³ug¹,
Uczuciem widza me przejmuj¹c rzewnym.
Czasu, gdy nieraz krwi gor¹cej strug¹
Cucono rzesze na cyrku znudzone,
A rzadki wierzy³ - i trza by³o mo¿e
Wierzyæ, by kopaæ wizerunki bo¿e! 65

Syn Aleksandra patrzy³ w stronê ow¹
D³ugo, nie wiedz¹c równie, co to znaczy,
Jak, co ma pocz¹æ? - a¿ sam sobie mow¹
Przerwie: „Co to jest?!” - i g³oœno zahaczy
O tu¿ le¿¹ce suche drzewa ³omy,
Jakby ostrzega³: „jest ktoœ niewidomy.”
Czego gdy echo zabrzmia³o doko³a,
Znika³ on smagacz, nie rzek³szy: „kto wo³a?”
A Aleksandra syn, z œmiechem czy bolem,
Szepn¹³: „Jest¿em mu Gwidem czy Apollem!”***
- Z œmiechem czy bolem? - ciekawoœæ albowiem
W sumienia wzglêdzie bolesn¹ jest rzecz¹,
Której najczerstwszym nie poradzisz zdrowiem
Cia³a - ni œrodkiem, którym cia³o lecz¹,
I fraszka nieraz ma³a - gdy zapyta
Sfinksowym g³osem - na d³ugo myœl chwyta.
- „Któ¿ jest on gniewny smagacz Apollona?
I czemu w nocy - w ogrójcu Jazona Jeden z tych cichych mê¿ów, co przy domu
Siadywaæ zwykli w wêdrownej goœcinie?
Czy i sam Jazon, nie znany nikomu
Z wiary swej - jest w tej ceremonii, czy nie?! Czy to hebrajskich mêdrców jest robot¹,
Chrzeœæjan czy tak¿e nie winuj¹ o to?
- Lecz Artemidor tak bliski z Jazonem,
Wtajemniczony w Maga wszystkie sprawy.
Cesarz go ceni; Gwido zaœ - ten zgonem
W³asnym na jawie walczyæ umie z tronem.
Nie! to szalony ktoœ, lub dla zabawy,
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Lub który z chorych doktora Jazona
Wybieg³, ksiê¿yca opêtan promieniem;
Lub nieszczêœliwy czciciel Apollona
Za liche wiersze mœci siê nad kamieniem.”

To myœl¹c i tej gdy doszed³ swobody,
Która mniemania daje wyjaœnienie,
Syn Aleksandra szed³ jak cz³owiek m³ody,
W powietrzu, które nagaba sumienie,
W powietrzu zwianym z przedœwitem Epoki
Nowej, z mêtami starej - z siark¹, z sol¹,
Z szeptaniem kszta³tów nik³ych jak ob³oki,
Z bitw gwarem, które maj¹ byæ, a bol¹;
Powietrzu, które, czujesz, ¿e siê mo¿e
Zapaliæ wko³o, jak pomiot³o Bo¿e,
I kometami rozstrzeliæ - miast wiele
Zmazaæ, i ludzi porównaæ w popiele.

„Spocz¹æ! ach, spocz¹æ!” - serce wtedy wo³a,
Szukaj¹c wko³o, gdzie by siê opar³o:
Na piersiach czyich - lub progach koœcio³a
Jakiego? - w¹tpi¹c, czy jedne umar³o,
Czy wszystkie zmar³y, a jedne nie zdo³a! -

Noc to, w czas której ten i ów powstawa,
Nuc¹c lub kl¹twy rzucaj¹c niewczesne,
A prawda ludziom zda siê jak zabawa,
Zabawa - jako strapienie bolesne:
S³owo jest ogieñ - milczenie jest lawa 67

Jako¿ szczêœliwy, kto wstawszy, gdy ciemno,
Nie dotkn¹³ liry swojej nadaremno,
Przedœwitu blasków doczeka³, a potem
Wytrwa³ i, dniowy jaw jakkolwiek szarpie,
Wytrzyma³ burzê, co przemija grzmotem,
I skubie têczê - dla serca - na szarpie.
Jako¿ szczêœliwszy, kto nie posia³ sol¹,
Mimo ¿e s³onych ³ez niema³o strawi³.
- Lecz nie tu koniec z upraw¹ i rol¹.
---------------------Kto sia³ gorczyczne ziarno, zgorzkni³, zbawi³:
Gorczyczne ziarno liche i pieprzowe,
Prochowi równe, który noga zwiewa,
Lecz wy¿ej serca urasta, nad g³owê,
I tak siê staje podobieñstwem drzewa,
¯e ptak niebieski gniazdo na nim miewa.

* W kilkanaœcie wieków Byron jedzie s³u¿yæ sprawie greckiej.
** Z Zenonem o samobójstwie.
*** „Jest¿em mu Gwidem?” Odniesienie myœli do zajœcia na karcie 196
[tu s. 134] skreœlonego: „Gdzie wyraz: quidam, ³ad pomiêsza³ ca³y.”

XIV
Lucius Pomponius Pulcher, pod tê porê,
Najzawo³añszym m³odzieñcem by³ w Rzymie:
U niewiast, które szaty ró¿nowzore
Nosz¹, czarownic zwyk³o brzmieæ to imiê;
U niewiast, które zaniecha³y pallê*,
A w³osy w r¹bek ku górze od skroni
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Zgarniaj¹c, cztery naraz mówi¹: „Vale!” Imiê Pomponius brzmia³o jak: „Do broni!”
W legiach - lub jako - o! publiczny wstydzie W zebraniu t³umnym poszept: „Konsul idzie.”

Pomponius ród swój szlachetny wywodzi³
Przez senatorskie krzes³a. - Za Trajana
Z Pliniuszem M³odszym jeden z nich gdzieœ chodzi³
W Egipcie, drugi jad³ u Domicjana Inny pos³any by³ w panoñskie szlaki
Jako genera³, sk¹d koni i siana
Sprowadzi³ naraz tyle, ¿e ¿o³daki
Z prowincji i lud, sprawy tej spektator,
Ju¿, ju¿ wykrzykn¹æ chcieli: „Imperator!” –

Lucius Pomponius Pulcher nie by³ wiele
Æwiczony w rzeczach m¹droœci i prawa,
Lecz mia³ do siebie to, ¿e mawia³ œmiele,
I to, ¿e rzymska kocha³a go S³awa.
- Urzêdem ¿adnym jeszcze siê nie bawi³,
Lecz znane by³o, i¿ w Villi-Pomponii
Ogrodowemu bogowi postawi³
Œwi¹tyniê; wszak¿e nie uczêszcza³ do niej,
Filozoficzne swe maj¹c mniemania,
O których z czasem mia³ napisaæ nieco,
Co wszak¿e s³uszne zwlek³y odk³adania,
A¿ siê te rzeczy utr¹ i rozœwiec¹ Tymczasem Cynrie s³a³y mu spojrzenia,
Gdy do teatrum wchadza³ w swej chlamidzie
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Zêbionej z³otem - i coœ na kszta³t dr¿enia
Zausznic, kolii, brzmia³o: „Pulcher idzie -”

Bywa³o nawet, ¿e senator siwy,
Za Pulchrem widz¹c rzesze i pochodnie,
Œmia³ siê i palec podnosi³ leniwy
W kszta³t V, co znaczy: „witaj” - i jest modnie.

Mistrz Artemidor, starych id¹c œladem,
Zwa³ go niekiedy „ma³ym Alcybiadem”,
Pomponius zasiê, s³ysz¹c te wyrazy,
Zwyk³ by³ pok³aniaæ pedum kilka razy Pedum bynajmniej gminne, z jakiej œliwy
Suchej lub krzywej wyciête oliwy**,
Lecz wyrzezane z zêba s³oniowego,
Z³otymi æwieki misternie upstrzone,
Z napisem L.P.P. - wreszcie do tego,
Jak w³ócznia, laska, tyrs lub styl noszone.

Nigdy sam, zawsze chadza³ on ze swymi,
Którzy mniej wiêcej byli mu podobni:
Ten z szat, a owy gesty udanymi,
Ci swoi wszak¿e mniej byli ozdobni
I mniej bogaci, i rodem nie tyle
Œwietni, i wziêtoœæ mieli mniej motylê
Pomiêdzy Cyntie, Lidie i Kamille –

Pierwszy z nich, Florus, Longinem nazwany,
Za Pomponiusem jak den uwi¹zany
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Chadza³ - a g³owa jego nad ramieniem
Przywódcy by³a jakby dope³nieniem,
Którego oko nawyk³e szuka³o,
Bacz¹c, czy ca³e jest dwug³owe cia³o.

Lucius Pomponius zamierzy³ od dawna
Ugoœciæ Zofiê w Villa-Pomponiana,
Lecz nie z powodu, ¿e ta by³a s³awna Raczej, ¿e, s³awn¹ bêd¹c, by³a znana.
Nie i¿by liczy³ w sposób ma³ogodny,
I¿ st¹d dwa razy tyle bêdzie modny,
Do tyla cale nie bêd¹c fa³szywym,
By siê wyrêcza³ œrodkiem niew³aœciwym Lecz ¿e to wszystko mimo woli jego
W powietrzu miejskim znajdowa³o spadki
Takie - i¿, najmniej nie dodaj¹c ego,
Czyni³eœ, raz siê w te wpisawszy kratki,
I by³eœ takim nie przez sw¹ osobê,
Lecz ¿e nijakim by³eœ w tak¹ dobê,
I gdybyœ widzia³, ¿e to drugi czyni,
Tylko byœ wini³ go, ¿e siê nie wini.

Ju¿ wiele razy na przechadzce dumnej
Przez Via Appia, gdzie w ch³ody wieczorne
Przeje¿d¿a³ senat i patrycjat dumny,
Matrony, dziewki i rzesze pokorne,
Pomponius Lucius, rydwanem czerwonym
Tocz¹c jak Neron, Zofii szukaæ lubi³,
Nie i¿by kocha³ albo chcia³ byæ czczonym,
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Lub jak Chrzeœæjanin wzrokiem j¹ poœlubi³,
Lecz ¿e nic k’temu nie ma ani przeczy,
¯e to siê dzieje tak - z natury rzeczy.

Ta zaœ natura rzeczy jest nastêpstwem
Rytmu wypadków nie ujêtych niczem
Gwoli celowi - i nie jest przestêpstwem
W bezprawnej sferze, z Janusa obliczem Bo tam przestêpstwa nie ma ani zdrady,
Ani przyk³adów nie ma - tylko œlady! –

Ho³dy te Zofii nie by³y natrêtne,
Lecz kto j¹ widzia³ je odbieraj¹c¹,
Dostrzeg³, ¿e lica jej by³yby smêtne,
Stalszymi bêd¹c - tak kwiat gdy potr¹c¹
Przechodnie w sposób niezbyt pogardliwy,
Odprostowywaæ siê zwyk³ harmoniami
S³odkimi trzciny swej, choæ niecierpliwej.

Któ¿ bowiem kocha³, jak to póŸniej zwie siê,
Jeœli to sta³e ma gdziekolwiek imiê!
- Któ¿ bo - lub raczej: który¿?- kocha³ w Rzymie,
Co pierwsze dziewki gwa³tem sobie niesie
Z teatrum do dom - lub jak koturn zmienia
Bez obra¿enia i bez przeproszenia:
Pomny, ¿e inne czucia s¹ olbrzymie,
A inne karle, i dum¹ tam siêga,
Gdzie siê krew w ducha rozprzêga czy sprzêga.*
Zofia inaczej - ona z Rzymu bra³a
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Moc niemyœlenia, ¿e gdzie indziej wzros³a,
Resztê zaœ krat¹ liry zamyka³a,
I wtedy by³a - czy straszna? czy wznios³a? Nie wiem; tak klatkê lwa, gdy z nim zadr¿a³a,
Wyd¹¿asz furty zatrzasn¹æ podrywem,
A choæbyœ sam by³ lwem, wiesz jedno: „¯yw-em!”****

* Palla - szata powa¿na.
** Pedum - ta¿ sama laska, u góry zakrzywiona, której dzisiaj Anglicy konno je¿d¿¹c u¿ywaj¹.
*** Formacje rodów kabalistyczne, bez wzglêdu na serca, a z widokami jedynie socjalnymi
i politycznymi dla utrzymania ducha-rodu.
**** „¯yw-em” - skrócenie: jestem ¿ywy, albo: uszed³em caly!

XV
„Obyczaj - wolny jest od obra¿enia
W czasie, gdy wszystkie równe maj¹ prawo Mówi³a Zofia - ja dziœ do jedzenia
Siadam*, a tobie, gdy chcesz, s³u¿ê ³aw¹
I, jeœli zwyczaj masz, wieñcem bluszczowym.”**
Co Aleksandra syn s³ysz¹c: „Gotowy-m Odrzek³ - czymkolwiek darzy, przyj¹æ od niej,
Mimo i¿ bluszcz mi skroni nie och³adza -”
„A ró¿e?”
„Mo¿e bez wieñca swobodniej;
Mo¿e stosowniej - kwiat albowiem zdradza
Upadkiem -”
„To jest stary przes¹d wschodni” Odrzek³a Zofia, gdy g³owy golone
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Dwóch niewolników, ku niej pochylone,
S³ucha³y ciszej rzeczonych rozkazów,
Jak wyciosane kariatydy z g³azów.
„Wiêc przyjmê lauru wieniec lub dêbowy.
Pierwszy, a¿ebym z odkryt¹ by³ g³ow¹,
Jako ty jesteœ - drugi, i¿em g³owy
Nie odda³ treœci s³ów twych piorunowej.”
„M³odzieñcze! - Zofia na to mu odpowie Jesteœ przyjemnym bardzo biesiadnikiem!
Rzecz coraz rzadsza, tak i¿ wkrótce, kto wie?
Mo¿e nie bêdziem jadaæ, albo z nikiem.”
„Zaiste, coraz mniej umiej¹ goœciæ Syn Aleksandra prawi, bior¹c jad³o A¿ to, co zowi¹ Chrzeœcijanie: „poœciæ”,
Znacznie siê w biedny lud w Imperium wkrad³o.

„Znasz wiêc misteria onych?”
„Podró¿ moja,
¯e filozofiê wszelk¹ ma na celu,
Czyni, ¿em dotkn¹³ niejednego zwoja
Pism, i moralnych precept mistrzów wielu -”
„I - ?” - rzek³a Zofia z pó³-uœmiechem, który
Coœ nie-¿eñskiego mia³.
„I st¹d powzi¹³em
Wiedzê o ró¿nej praktykach natury.
O onych - mówi³ dalej - co, popio³em
Chleb posypuj¹c, zstêpuj¹ a¿ na dno
Ca³oœci cz³eka-zbiorowego w czasie,
I tam tykaj¹ prawd - tykaj¹c, w³adn¹.
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O onych - mówi³ jeszcze - którzy zasiê
Przenosz¹ m¹droœæ czerpaæ z ¿¹dzy s³awy,
I s¹ wspó³czesnych zwierciad³em promieni.
O onych, którzy z natchnienia, jak z lawy
Wulkanu, cacka robi¹ dla zabawy,
Albo s¹ skrzyd³y orlemi noszeni - O onych jeszcze, którzy wa¿¹ py³y
Na szalach myœli i s¹ jak mogi³y
Etruskie, dzbanów pe³ni rysowanych,
Br¹zowych z³amków, tudzie¿ ³zawic*** szklannych,
Wysch³ych, zielonych po kroplach, co zgni³y -”
„I -” - Zofia jeszcze doda³a z uœmiechem.
„I - oto twoje, pani, pijê zdrowie,
A pij¹c, bêdê przypuszczeñ jej echem,
¯e jak z ucztami, tak z m¹droœci¹; kto wie?
Czy ta siê w oczach naszych nie pogrzebie,
Lub ka¿dy m¹drym bêdzie sam dla siebie.”
„Tego mniej dzisiaj ni¿ kiedy bym chcia³a” Odrzek³a Zofia tonem bez znaczenia.
„Pani - to wszystko same przypuszczenia,
Które jak p³onne s¹, to pewna ma³a
Okolicznostka mog³aby okazaæ.
- I tak: elegiak pewny zapomina
Na przyk³ad notat z tabliczek wymazaæ
I gubi one -”
„Wiêc wraz now¹ wszczyna
Elegiê, zgubê op³akuj¹c -”
„Przeto,
I m¹droœæ niemniej, gdy siê zapomina,
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Mo¿e jej s³u¿yæ to za szczeble nowe,
Jak te elegie i tabliczki owe Lecz -” - Aleksandra syn g³osem odmiennym
Doda³, wpatruj¹c siê w Zofii wejrzenie:
„Czy o zdarzeniu jakim b¹dŸ codziennym
Mowa? -”****
Gdy mówi³ to, zas³ony dr¿enie
I kroków echa zwiastowa³y goœci;
Co bacz¹c, Zofia obróci³a lica,
A Lucius z gestem dobrej znajomoœci
Weszed³, i Florus, znany z swej d³ugoœci.
Pierwszy, zwyczajem rzymskiego szlachcica,
Zimno, acz grzecznie, wstêp uczyni³ ma³y,
Ku Pani domu zwrócon i goœciowi;
Drugi przyœwiadcza³, jak cz³owiek mniej dba³y,
Do kogo? o czym? mowa, lecz kto mówi.
Obydwa siedli - Pulcher by³ odziany
W przejrzyst¹ szatê, a Florus w p³aszcz tkany
Sposobem zwyk³ym: te szaty przejrzyste
W Cos wyrabiane s¹, a rzecz ta droga,
Dlatego ¿e jest lekka jak mg³y d¿d¿yste,
Zazwyczaj zowie siê vitrea-toga.*****
Jako¿ m¹¿ w szacie takiej jest podobny
Do rzeczy w szklann¹ pochowanej skrzyniê
Ogó³em-kszta³tu, bowiem szczegó³ drobny
Fa³dami bywa zamglony, i ginie,
Zw³aszcza i¿ muchy z³ote albo gwiazdy
Porozrzucane s¹ po tej tkaninie.
Krótka to by³a szata, jak do jazdy,
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Wiêc i na rêku p³aszcz on mia³ - niechc¹cy
Zwojem o pedum zapl¹tan koœciane Czerwone ci¿my, w ksiê¿yc zamykane
Z³oty - liter¹ C z dala œwiec¹cy.******
Tak strojny usiad³, folgê daj¹c cia³u,
Jak duch, co swego dobieg³ idea³u,
A w palcach pedum obracaj¹c giêtko,
Coœ do Florusa poszepn¹³ przez ramiê;
Potem na ci¿my pojrza³, strz¹sn¹³ piêtk¹
I umilk³. - Florus, jak d¹b, gdy go z³amie
Burza i czo³em ku ziemi zawróci,
Rêkoma z krzes³a ciê¿y³ ¿ylastemi.
„Mieliœmy kwestiê z filozofem goœciem” Zapowie Zofia. - Pulcher przerwa³:
„Zgadnê!”
„Mów-”
„O czas, przestrzeñ, nudê - mi³oœæ -”

„¯adne
Z zadañ tych, których wyboru zazdroœcim.”
Wiêc Aleksandra syn rzecze: „Pytanie
By³o, azali wkrótce umiejêtnoœæ
Dawania uczty ca³kiem nie ustanie
Przez suchoœæ serca, sk¹pstwo i namiêtnoœæ -”
Tu Pulcher, jako gdy kto w³asne zdanie
Us³yszy, znacznie spowa¿ni³ oblicze
I rzek³: „Na kwestii takiej rozwi¹zanie
Wiêcej, ni¿ mniemaæ by kto móg³, dziœ liczê,
Z dawna albowiem mia³em w Pomponianie
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Ugoœciæ kilku przyjació³ i paniê Tak i¿, by zamiar ten objawiæ, w³aœnie
Przychodzê - „ - mówi¹c to, Zofii wejrzenia
Szuka³, jak kiedy z drgaj¹cego cienia
Wnosisz, ¿e lampa d przedwczeœnie zgaœnie,
A jesteœ w ci¹gu twego zatrudnienia.
„Czynem wiêc ma byæ kwestia rozwi¹zana?”
„To jest w naturze mojej” - Pulcher rzecze „Tak siê rozstrzyga wszystko w Pomponiana.”
Florus rzek³: „Wêz³y gordyjskie a miecze
Spotykaæ winny siê - to jest logika,
Przed któr¹ bodaj wszech-sylogizm znika,
Co tak dalece w filozofii mojej,
Jako warunek sine qua non stoi,
I¿ z czasem portyk******* stworzê k’temu nowy,
Widz¹c, do ila czcze s¹ szko³y wszystkie,
Kierunek ka¿dej krzywy i niezdrowy:
Tylko - mam jeszcze pierw do zbycia z g³owy -”
Tu zamilk³ - potem rzek³: „Now¹ artystkê
Wita³ Rzym wczoraj na Flory wyœcigach.
Diwa Elektra!”
K’czemu Longin doda:
„Gra w cymba³, przy tym na dwóch tañczy bigach.”
„Musi byæ bardzo m³oda?”
„Bardzo m³oda” Odpowie Pulcher Zofii, a ta znowu:
„Wiêc, do pañskiego wróciwszy systemu By przerwy tymi nie byæ wstrêtn¹ jemu -”
Tu Pulcher przemilk³ nieco, gdy goœæ dawny
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Podpowie: „Portyk jeszcze nie jest jawny?”
„Zaiste, dot¹d, o tyle, o ile
Swobodne na to pozwoli³y chwile,
Mniemam, i¿ wszystkie pró¿no nudz¹ tory,
Jakimi m¹droœæ jest poszukiwana.
Bierzmy z Wielkiego Aleksandra wzory:
Ten, gdy mu by³a jedna z prawd nie znana,
Tycz¹ca bogów - tak zburcza³ kap³ana,
¯e odkry³ mu j¹ na drugi dzieñ rano” To rzek³szy, Pulcher Pomponius dwa razy
Dotkn¹³ siê palcem najd³u¿szym wielkiego********,
Jakby mia³ ch³opca wo³aæ i rozkazy
Dawaæ - lecz w geœcie tym by³o coœ z³ego.
Syn Aleksandra s³ucha³ przez oblicze
Zofii - ciemne to mo¿e wyra¿enie,
Ale jedyne i najmniej zwodnicze.
Zofia s³ucha³a jak przez uprzedzenie,
To jest, przed koñcem ka¿dego periodu,
Co ma nast¹piæ, wiedz¹c bez zachodu.
Florus, nie widz¹c, by p³ynnoœæ siê rwa³a
W przemowie Pulchra, czeka³ z zaufaniem,
A¿ piêknoœæ treœci wys³oni siê ca³a
I nikt ju¿ z nowym nie wstanie pytaniem.
Wiêc tylko szepta³ czasem: „Pulcher! chwa³a!”
- Mistrz Artemidor w ci¹gu tej perory
Wszed³, cichym ogó³ skinieniem powita³
I siad³, tabliczek doby³ i coœ czyta³ Potem rzek³:
„Inna, mniemam, jest braæ wzory,
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A inna: wzór braæ” - i zamilk³.
Te s³owa,
Dwulicej treœci, ogó³ zaniemi³y
I stron przeciwnych uwagê zwróci³y,
Jakby tam postaæ wesz³a Janusowa.
Co gdy Mistrz spostrzeg³, zwraca³ siê ku pani,
Niby rozmowê chc¹c przetworzyæ dla niej Gdy ta nie s³owem, lecz gestem zapyta,
Jako sentencja niejasna siê czyta? –
I by³o cicho. - Mistrz rzek³: „Ten¿e samy,
Za przyk³ad wziêty, Aleksander jada³
Wieczerzê le¿¹c - do obiadu siada³.
My, co na ró¿ny sposób dziœ jadamy,
Jako¿ powiemy? - ja siad³em, goœæ le¿y Ten i ów sposób do wzoru nale¿y I tak: gdzie indziej ¿ydowscy kap³ani
Czyni¹, i¿ najmniej m¹¿ ów ich nie gani,
Przyjmuj¹ nawet ho³d od bohatera
Dla rzeczy, któr¹ prawda ich zawiera.*********
Jakkolwiek powieœæ - powy¿ej wspomniana
Przez dorodnego mówcê a m³odziana Prawd¹ jest - wzór wiêc siebie sam zaciera?
Nie - Aleksander rozliczne mia³ doby,
Acz ten¿e samy w treœci swej osoby.
Wzór przeto bior¹c, przedmiot siê wyk³ada,
Gdy wzory z siebie na przedmiot siê sk³ada.
- Wzór jest to ogó³ przedmiotu, gdy wzory
S¹ to usterki, przymioty lub pory,
Wziête tak czasem, i¿ cel siê zaciera,
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Bo wzór siê bierze, gdy wzory dobiera Jako¿ - m³odzieniec, w wyra¿eniu skory,
S³usznie wniós³: „Bierzmy z Aleksandra wzory!”
-----—----—-------------------

To Artemidor gdy rzek³, cisza trwa³a,
Tylko niekiedy Florus szepn¹³: „Chwa³a!”
Syn Aleksandra zrozumia³ sól rzeczy
I ile, chwal¹c. Mistrz tym bardziej przeczy,
Gdy Zofia lekkim ku s³udze skinieniem
Nape³niæ czary kaza³a. - Po chwili
Ch³opcy dwaj z lir¹ weszli i z siedzeniem
Osobnym, które cicho ustawili
I wyszli, krokiem Kamillów********** mierzonym.
Zofia powsta³a na pó³ z odniechceniem,
Na po³y z gestem dobrze obmyœlonym,
I amiculê*********** z ramion odrzuci³a
Id¹c - osobne zajê³a siedzenie,
A lirê do r¹k wzi¹wszy, coœ marzy³a,
Na nieumyœlne strun patrzaj¹c dr¿enie.
--------------------------------

Po chwili czo³o wznios³a okazale,
Struny tym silniej drasn¹wszy iglic¹,
I jê³a mówiæ: z pocz¹tku niedbale,
Jak iskier rzuty - dalej b³yskawic¹
Te tak ciskane s³ów iskry wstawa³y,
Twarz oœwieca³y i nad czo³em dr¿a³y.
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IMPROWIZACJA ZOFII
1
Czy z Olimpu to ? - gdzie s¹ abrysy œwiata Rzecz¹ harmonijnej k³ótni bogów,
Czyjœ upuszczony styl na ziemiê z brzêkiem zlata,
Œmiertelnych dziwowisko progów? 2
Nie styl, nie - choæby Dedalów dzie³o,
Nie narzêdzie kruche, pism iglica,
Lecz twój, o Mistrzu, g³os i co siê zeñ przejê³o
W myœl - i co krwi¹ b³ys³o na lica.
3
Bo inna poj¹æ wzór i, ca³o-dŸwiêków tworu
W poza-jawie s³uchaj¹c, nad œwiaty,
Samemu kwiatem wzroœæ, ku prawdzie pierwowzoru,
A inna - wieniec wiæ - lub rwaæ kwiaty - -------------------------------------„Jak ja -”
- doda³a wieszczka, k³ad¹c lirê,
G³osem, co echa nie mia³, lub nieszczere,
Gdy strun ostatnie dŸwiêki, coraz letsze,
Strofê tê jeszcze powtarza³y w wietrze:
„Bo inna poj¹æ wzór - i ca³o-dŸwiêków-tworu
W po-za-jawie s³uchaj¹c, nad œwiaty,
Samemu kwiatem roœæ, ku prawdzie pierwowzoru,
A inna - wieniec wiæ - lub rwaæ kwiaty - -”
—-----------------------Syn Aleksandra, bardzo zadziwiony,
Patrzy³ na Zofii postaæ, niepodobn¹
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Do siebie samej, gdy za ni¹ te tony
Rzuconej liry na ³awê osobn¹
Odbrzêkiwa³y jeszcze w cztery strony,
A postaæ wieszczki z nich rosn¹æ siê zda³a,
Jakoby z krêgu fali poruszonej,
I sz³a ku goœciom, bledn¹c - przy tym dr¿a³a,
Lecz nie przez dziewcz¹t obawê go³êbi¹:
Raczej jak drzewa, gdy wiatry je ziêbi¹,
Jesieni skrzyd³em odmiataj¹c w stronê
Liœcie ich, co ju¿ ¿ó³te i czerwone.
Dr¿enie zaœ takie, ¿e jest z wysilenia,
By drugim swego udzieliæ natchnienia
I podnieœæ masê s³uchaczy ku sobie,
Szybko siê innym udziela, lecz czyni,
¯e podnieœæ mog³a ich, o ile w grobie
Umia³a w³asnym pierw byæ jak mistrzyni.
Wiêc spiesznie k’wieszczce nawrócili lica
Goœcie - na sposób ka¿demu w³aœciwy:
Pomponius z gestem rzymskiego szlachcica;
Florus jak cz³owiek, gdy chce pytaæ: „Czemu?” Lecz na obecnych pierw pogl¹da lica;
Syn Aleksandra, wieniec zdj¹wszy z czo³a,
Powoli liœcie obrywa³ zielone,
Gdy Artemidor-mistrz, w poœrodku ko³a
Stan¹wszy, pojrza³ w tê i ow¹ stronê,
Na ramiê potem rzuci³ p³aszcza koniec
I ju¿ mia³ usta na wpó³ otworzone,
By mówiæ, skoro zawo³ano: „Goniec!”
By³ to pos³annik Maga - postaæ chora,
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Wchodz¹ca krokiem wstêpu i odwrotu,
A w³os maj¹ca zlepiony od potu;
Ten rêk¹ z listem do Artemidora
Skin¹³ i pismo odda³ - i znik³ w sieni Gdy Mistrz to czyta³ zwitek, to szed³ w stronê A goœcie byli nieco zadziwieni,
Siêgaj¹c myœl¹ w list i za zas³onê.

Po chwili wszak¿e dawny spokój wróci³ Z nim przedmiot dawny czuæ siê da³ w rozmowie,
Wiêc Mistrz, uj¹wszy prawy p³aszcza koniec,
Na ramiê lewe uk³adnie zarzuci³,
Jak cz³owiek ufny, ¿e dotrzyma w s³owie,
Gdy nagle g³oœniej obwo³ano: „Goniec!”
- Goñcem tym liktor by³ z cesarskiej œwity,
Dzier¿¹cy kartê pisan¹ czerwono************,
Staj¹c, jak dobrze z marmuru wyryty
Mars lub gladiator z zwyciêsk¹ koron¹ Tak i¿ pomiêdzy goœcie cisza wia³a,
Gdy Artemidor bra³ list, chyl¹c czo³o Florus sam jeden poszepn¹æ chcia³: „Chwa³a” Lecz usta przyci¹³, patrz¹c naoko³o;
A Aleksandra syn te rzeczy wa¿y³
Jawnie - zaœ jawniej o odejœciu marzy³.
* Tak kobiety greckie jada³y, przy ³o¿ach siedz¹c.
** Wieniec bluszczowy od odurzenia winem - spadanie kwiatów z wieñca: oznaka nieszczêœcia w mi³oœci - a wieniec dêbowy nosi³y osoby, które pomin¹³ piorun, co godnoœæ i
œwiêtoœæ oznacza³o.
*** Lacrimatoria - naczynia do ³ez szklanne, w grobach znajdowane.
**** Jest albowiem elegia s³awna nad zgub¹ tabliczek z wierszami Cyntii.
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***** Na wyspic Cos wyrabiano takie vitreas-togas - w takiej to kom¿y Neron chadzaæ lubi³
- Seneka kom¿y takich u¿ywanie kobietom ohydza.
****** Takie C znaczy³o liczbê sto i u¿ywa³o siê za klamrê u ci¿mów arystokratycznych.
******* Portyk oznacza tu publiczny wyk³ad.
******** Takie trzaskanie palcami czyni³o siê ku zawo³aniu niewolnika i zwano je crepitare-digitis
********* Powieœæ - któr¹ tu przytacza Pulcher o zburczeniu kap³ana, aby mu prawdê ciekaw¹ odkry³, wziêta jest z listu Aleksandra do matki jego.
Co do pok³onienia siê Aleksandra Wielkiego Bogu Abrahama i Jakuba, to wszyscy historycy
œwiadcz¹, ale Flavius-Józef najwyborniej to okreœla: „Jako¿ kiedy Aleksander w gniewie wielkim na Jaddusa, najwy¿szego ofiarnika, a przeto ksiêcia ¿ydowskiego, szed³ z falangami
swymi w marszu na Jeruzalem, objawione by³o najwy¿szemu ofiarnikowi, na modlitwie w
strachu zostaj¹cemu, aby w strojach œwi¹tecznych, z pieœni¹ i kwiatami, wyszed³ przeciw
przewidzianemu wojownikowi: i wyszli tak kap³ani, i Jaddus z nimi wyszed³ w ephodzie
lazurowym, z³otem tkanym, z lam¹ z³ot¹ na czapce swej, a na lamie z³otej napisane mia³
zwyczajem przyjêtym Imiê Najwy¿szego. Wyszli tak do Sapha, sk¹d widaæ Jeruzalem. Fenicjanie i Chaldejczycy, w falangach Aleksandra pod broni¹ bêd¹cy, poszeptywali sobie, i¿
Aleksander ogniem i mieczem jeruzalemskie zastêpy i miasto zniszczy, wszelako wojownik
macedoñski, spostrzeg³szy Arcy-Ofiarnika, pok³oni³ siê k’niemu i obj¹³ go potem, i uœcisn¹³ a gdy poufny jego, Parmenion, zapyta³: „Komu to uwielbiany od œwiata i pó³-bóg ho³d oddaje ?” - „Nie jego - odrzek³ Aleksander - nie kap³ana wielkiego, ale Boga, którego jest urzêdnikiem, uwielbi³em. Albowiem kiedy jeszcze by³em w Macedonii i rozmyœla³em sobie jakimi
sposoby podbiæ potrafi³bym Azjê, w tym¿e stroju pokaza³ mi siê On we œnie i poleca³: abym
nie obawia³ siê niczego, abym Hellespont œmia³o przeszed³, i ¿e On na czele wojsk mych
bêdzie, czyni¹c miê zwyciêzc¹ Persów. Jako¿ nigdy odt¹d nie spotkawszy nikogo ubranego
w szaty one, które pamiêtam ze snu mego, w¹tpiæ nie mogê, i¿ wojnê tê wedle widoków
Bo¿ych prowadzê, i ¿e tak pogromiê Dariusza, zniszczê perskie pañstwo i ¿e wszystko pod³ug ¿yczeñ moich powiedzie mi siê.” Po s³owach tych szed³ Aleksander w poczcie kap³anów do miasta i do œwi¹tyni Pañskiej - i uczyni³ ofiarê Panu-Bogu wedle tego, jak mu zaleci³
Arcykap³an, który potem, ksiêgi Daniela Proroka podane sobie otworzywszy, okaza³ Aleksandrowi: jako proroctwo o Ksi¹¿êciu greckim perskie pañstwo zniszczyæ maj¹cym w³aœnie na Aleksandrze Macedoñskim wykonywa siê.”
To podaje najszczegó³owiej Flavius-Józef - Anti[quitates] Judai[cae], ksiêga XI, rozdz. VIII.
********** Kamille - ch³opcy przy obrzêdach religijnych w chóry i procesje ustawiani.
*********** Amicula-barbarica — krótki p³aszczyk z rêkawami: jubka-przyjació³ka.
************ Impcratorowie czerwonym atramentem pisywali.

XVI
Noc by³a - ksiê¿yc w przysionek otwarty
Szerokie sk³ada³ promienie, jak karty
Ksiêgi, z g³êbok¹ uwag¹ czytanej.
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Cienie dwa wielkie, ucznia i rabbiego,
Z pod³ogi czo³gaæ zda³y siê na œciany,
Wœród takiej ciszy, w której i niczego
Zl¹k³by siê cz³owiek tak¹ zdjêty cisz¹,
Gdy - ¿e ju¿ koniec brzmieñ - myœli siê s³ysz¹;
Ta zaœ, acz pró¿na, ³amaæ siê zdawa³a
Sama, na pewne akordy i spadki
Rw¹c siê - i ducha ruch wywo³ywa³a
Na s³owo jakiejœ sfinksowej zagadki.
W przerwach tych uczeñ Mistrza œledzi³ oko,
Poprawia³ lampê, lub wzdycha³ g³êboko.
Mag po fenicku mówi³ do Barchoba,
Który, w podró¿ne zawity odzienie
U nóg mu siedzia³ i, ramiona oba
Ku piersiom zgiête maj¹c, tkwi³ wejrzenie
W ka¿dy ruch wargi starca, w oka mgnienie.
„Przejezdn¹ kartê i na statek prawo
Wnijœcia z cesarskiej woli siê otrzyma Jedziesz” - tu Barchob b³ysn¹³ okiem ³zawo,
Co Mag zoczywszy doda³: „Tego nie ma
Z postaci¹?” - „Nie ma!” - Barchob mu odpowie,
Stwierdzaj¹c krymkê podró¿n¹ na g³owie,
A potem lampy œwiate³ko czerwone
Krzepi³ str¹caniem popio³u na stronê Wiêc Mag znów rytmem, jaki siê u¿ywa,
By czas przeczekaæ natrêtny d³ugoœci¹,
Mówi³:
„Ten i ów rodzi siê - a bywa:
Ci duchem - tamci zbli¿eni s¹ koœci¹,
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A tamci g³osu dŸwiêkiem - a ci mieniem,
A owi jeszcze g³êbsz¹ wzajemnoœci¹
Bytów i onych spowinowaceniem.
- Zastêpy z tego ci¹gle sprawowane
¯e urastaj¹ w to, co Grek nazywa
Dram¹, prawdziwe rzeczy to i znane.
Lecz jest szczêœliwa rzecz - jest nieszczêœliwa!”
Tu westchn¹³ - palcem poruszy³ siwiznê,
Tak ci¹gn¹c dalej:
„Drama te¿, a drama Grek, a Rzymianin, a ¯yd - nie ta¿ sama Zobaczysz jeszcze - bêdziesz mia³ ojczyznê
W d³oni - ja, mo¿e, skoñczy³em nad tob¹ -”
Tu Barchob czo³o sk³oni³.
„Mnie zostanie,
Jak z wizerunkiem twym, zostaæ z osob¹,
Której odby³o siê w przysz³oœæ skonanie Gdy ty siedm skrzyde³ uniesiesz ode mnie,
Bo mo¿e jesteœ ów - mo¿e - to chyba
Sprawdzi m¹¿, który wszystkie odgad³ ciemnie,
I - ¿em nie zmyli³ siê, powie Akiba.*
Wtedy -”
Tu porwa³ Barchoba za ramiê,
Ale mu w czo³o wziera³ tak g³êboko,
Jakby pisane tam dopatrzy³ znamiê.
I spotka³ siê mistrz z uczniem oko w oko,
Milcz¹c - - - - - - - - - - - - - - Gdy nagle po p³askich kamieniach
Podwórza szybkie zabrzmia³o st¹panie,
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Rosn¹c, a dalej i w przysionku cieniach
M¹¿ siê pojawi³ nie nadspodziewanie.
By³ to bynajmniej pos³annik ów z miasta,
Lecz - o dziw! - by³ to Barchob - Barchob drugi,
Tak samo wiotki, ni m¹¿, ni niewiasta,
M³odzian, a z czo³em pooranym w smugi!
Te¿ same oczy ró¿owo-p³omienne,
Znu¿one z wierzchu i niby pó³-senne
Wewn¹trz, orlemu podobne wzrokowi.
- Ta¿ sama m³odoœæ, sztucznie starta wiekiem
Sk³amanym - - obraz takowy widzowi
Zdawa³ siê dwoiæ tym samym cz³owiekiem
Tak - i¿ domowy Barchob uczu³ dr¿enie,
Gdy postrzeg³ goœcia tego, czy widzenie.
Jazon zaœ - zimno patrzy³ nañ z t¹ si³¹,
Z któr¹ ogl¹da rzeŸbiarz dzie³o swoje,
T¹¿ sam¹ form¹ odlewane w dwoje:
Co ? gdzie ? uda³o siê, lub odmieni³o.
Uczniowi potem wskazawszy przybysza:
„Oto - rzek³ - ten jest, który ciê ucisza
I jako p³aszczem od ludzi zas³ania.
- Za trzy wigilie masz siê ku Judei On tu czasowe podejrzenia zgania -”
To rzek³ - tablicê wyj¹³ z M.B.C.I.
Koœcian¹, w g³oski te bit¹ z³ocone,
Na piersi ucznia zawieszaj¹c onê.**
Wszystko to szepta³ Mag fenick¹ mow¹,
Gest równy maj¹c i twarz jednakow¹,
Tak i¿ z daleka przybysz zatrzymany
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Barchoba nawet nie widzia³ profilu,
Ile ¿e twarz¹ zwróceñ by³ do œciany;
Przybysz w oddali, jako innych tylu,
Czeka³, znak k’temu odebrawszy niemy,
¯e gdy ten wyjdzie, sami pomówiemy Mag uczy³ dalej:
„Lista tych, z którymi
Kiedyb¹dŸkolwiek mówi³eœ, zostanie Toæ i on Barchob! spotkawszy siê z nimi,
Przez stopniowane to¿ samo podanie
Utrzyma w ci¹gu, a zerwie, to zerwie:
Tyœ mo¿e zorzy-synem***. - Koniec z tob¹;
Nie mojej odt¹d, jak mówi¹, Minerwie
S³u¿ysz - z tw¹ drug¹ zostaæ mi osob¹;
Coæ powie wielki Akiba na górze,
To i ja wyznam, us³ucham, powtórzê Jam ciê nauczy³ tylko abecad³a
I wiesz, jak która wzros³a treœæ lub pad³a.”
Tu - ju¿ po rzymsku - mówiæ pocz¹³ g³oœniej:
„Rzym œni - jak wielki m¹¿ - œni - i doœni
Potê¿ny geniusz! –
Romulus, na wszczêciu
Praw, rzuca zaraz ojczyste puklerze****
I ju¿ wybiera jak m¹¿, acz w dzieciêciu;
Argijskie woli tarcze i te bierze,
Które te¿ szersze s¹ ku zas³oniêciu.
£uczniki rzymskie zazwyczaj s¹ z Krety,
Okrêty - z Rodu, do pchniêcia sztylety
Na miecze Galów praktycznie siê mieni;
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Z Etrurii teatr, z Grecji bogów lica Bogów - których siê ratuje z p³omieni,
By nie zginê³a sztuka - ta - dziewica!”*****
- Tu Mag, splun¹wszy g³oœno, dalej rzecze:
„No - filozofia tak¿e, tak¿e nieco
Kwitnie! - Greccy to stoicy jej œwiec¹,
Ku piersiom uczniów zawracaj¹c miecze.******
Prawo? - przypomnij, proszê, samo prawo:
To nie w dziesiêciu wierszykach spisane
Krótkich, ¿e móg³byœ rêk¹ je wzi¹œæ praw¹
I w torbê schowaæ lub przybiæ na œcianê.*******
To ksi¹g folianty, to biblijoteki
Takie, ¿e gdyby barbarzyniec który
Tybrowi odda³ je licznymi wory,
Sk¹pa³by miasto przez sam wylew rzeki!
Zaiste szczêsny, komu siê uda³o
Widzieæ wszechœwiata i pañstwa stolicê Lecz- gdzie¿ jesteœmy? - -”
Domówi³ to z si³¹
I wielk¹ rzuci³ okiem b³yskawicê,
Wstaj¹c, a potem z powszednim spokojem
Rzek³: „Oto jeszcze chwilê razem stojem” I rêkê k³ad¹c uczniowi na czo³o,
Które do kolan bieg³o jakby wag¹;
„IdŸ¿e” - domówi³ i, patrz¹c woko³o
Ze zwyk³¹ cisz¹, ze zwyk³¹ powag¹,
Wyszed³ - przez ramiê dorzucaj¹c s³owo:
„Pos³añca spotkasz z kart¹ przejazdow¹ Twoje zaœ, goœciu, jutro siê rozpocznie,
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Zowiesz siê Barchob- wiem - niech Barchob spocznie.”
----------—------Ten raŸno wyszed³, owy, to¿ do siebie
Wzi¹wszy, z podró¿nym wychodzi³ t³omokiem.
A po pó³nocy by³o ju¿ na niebie,
Przez ksiê¿yc ob³ok sun¹³ za ob³okiem.
Coraz to wietrzniej i mniej uroczyœcie,
Md³awo i piersiom duszno jak na burzê Ze œcie¿ek suche podfruwa³y liœcie,
Lub szeleœci³y, k³ad¹c siê przy murze.
Wiatr, bez kierunku, tu, tam nagle rw¹cy,
Suchymi w parów pryska³ ga³êziami,
I znowu ciszy moment, acz nikn¹cy,
Wraca³, i znowu wiatr miót³ ob³okami,
Wierzchami sosen obraca³ leniwo,
Ksiê¿yca promieñ chmur¹ ³ama³ krzyw¹ Widnokr¹g ca³y zaciemnia³ siê nieraz,
B³yskawicami migoc¹c od spodu,
Tak ¿e wci¹¿ myœleæ móg³byœ: „Oto teraz
Uderzy piorun.”
Barchob nasz z ogrodu
Wyszed³, do miasta kwapi¹c siê ulic¹.
Co czu³? - wys³owiæ tego niepodobna:
Ogromna przysz³oœæ, rzeczywistoœæ drobna ¯ar - bo nie zapa³ - ¿aglem, trud - kotwic¹;
Powrót po latach trzech nauk Jazona,
Judei w dali miasteczka b³êkitne,
I mrok - i znowu otch³añ rozwidniona.
Myœli, niepewne kszta³tem, treœci¹ szczytne 91

Rzym pod nogami, ile razy jeszcze
Magowe s³owa o nim pomni³ wieszcze,
Co ca³¹ pañstwa si³ architekturê
Porozsnuwa³y mu w myœli, jak górê
W teatrom z p³ótna rozsuniesz klejon¹,
Szczyt jedn¹ wiod¹c, a spód drug¹ stron¹.
To zw³aszcza œmiech mu do warg przyzywa³o,
Jak zakazany owoc - albo w mocy
Stawi³o takiej, ¿e miota³by ska³¹ Gdy - nagle stra¿nik, bram strzeg¹cy w nocy,
Krzykn¹wszy w³aœnie, przerazi³ go nieco.
-------------------------------Tak to nie wszêdzie równie gwiazdy œwiec¹! -

* Akiba - wspó³czemy wielki mêdrzec i rabbi ¿ydowski.
** Insygnia zastêpu Machabeuszów - tablica z koœci s³oniowej z napisem z³otym M.B.C.I.,
który to napis wulgarnie oznacza Machabei, a kabalistycznie wyk³ada siê: „któ¿ jako Pan
Bóg Izraelski!”
*** Zorzy synem - Bareochebas wyk³adano kabalistycznie: gwiazdy syn.
**** Romulus w pierwszej zaraz bitwie porzuca puklerz ma³y w³asny, na szeroki go argijski
zamieniaj¹c itp.
***** Sztuka - patrz w nastêpnej pieœni.
****** Stoicyzm - doktryna koñczenia samobójstwem.
******* Do Moj¿eszowego prawa zastosowanie.

XVII
Na plac z rozbiegu ulic wydarzony
Szerokie wrota pracowni rzeŸbiarza
Otworzy³ cz³owiek py³em ubielony 92

I jak gdy s³oñca kto obieg uwa¿a
Wigilie licz¹c, od wschodu do zmierzchu
Baczy³ - a potem w³osów wstrz¹s! kêdziory,
Po sobie pojrza³ i z rêkawów wierzchu
Owia³ py³ - - ziewn¹³ - wraz wyjrza³ i wtóry,
Nie mniej w tuniki fa³dach ubielony,
Jakby, z pos¹gi gdy bywa³, wzi¹³ na siê
Obyczaj boski Olimpijskiej strony,
Trac¹c go w miarê, jak schodzi ¿yæ w czasie Za nimi dwoma z cieniu wyziera³y
Antinousa biusty marmurowe,
Smutne - jak gdyby p³akaæ wiele mia³y,
Lecz, nie skoñczony maj¹c wzrok i g³owê,
Zapomina³y albo nie umia³y Gdy ¿ywi tak¹ toczyli rozmowê:
„Dijoskifilos biustów robi dwieœcie
Antinousa - dwadzieœcia Cesarza Co bêdzie potem? - rozes³a³ po mieœcie
Ludzi: z tych ka¿dy chodzi a uwa¿a,
Gdzie brak? - i zaraz z pos¹giem tam id¹,
Lub, ¿e przyjœæ maj¹, zapisuj¹ kred¹.”

„Fidias - czy robi³ tak?” - ozwa³ siê z cieniu
G³os, jakbyœ d³utem œlizn¹³ po kamieniu
Greckim, kryszta³y w swej maj¹cym m¹ce,
Podobne soli, stal odbijaj¹ce.
Co rzek³szy, wyjrza³: by³ to cz³owiek blady,
Ale bez-barw¹ czerstw¹ i przytomn¹.
„Nie mam w Fidiasa dziœ wstêpowaæ œlady” 93

Najstarszy odrzek³ z wykwintnoœci¹ skromn¹.
„Choæby dlatego - m³odszy wraz dopowie ¯e Fidias bóg by³, gdy my - nie bogowie!”
„Sens tego s³owa bóg - to jego nuta,
Pok¹d o bogach mowa - lecz co pewna,
To to, ¿e Fidias-bóg u¿ywa³ d³uta,
Tudzie¿ marmuru, z³ota, koœci, drewna Dalej - ¿e pono za cel nie bra³ owej
Natury - albo z drugiej j¹ po³owy
Zachodzi³, która ¿e jest idealna,
Wiêc nieskoñczona i niewyczerpalna I st¹d móg³ robiæ wieki - do dziœ mo¿e!”
„Komu?”
„Tym, którzy byliby innemi!”
Tu da³ siê s³yszeæ szmer i gwar na dworze,
Lektykê bowiem stawiano na ziemi,
Ciê¿k¹, z wonnego budowan¹ drzewa,
Pstr¹ miedzianymi gwiazdy i gwoŸdziami,
A jako ptaszê z gniazda, nim zaœpiewa,
Wychyli g³owê, z takimi ruchami
Elektry-diwy wyrasta³y lica;
Zaczym Pomponius rêkê poniós³ praw¹
Ku niej - pierœcieniem rzymskiego szlachcica
Œwietn¹ - i Florus ze sw¹, niby z ³aw¹
Szerok¹, skoczy³: lecz Elektra zgad³a
Obu i, niŸli spostrzegli, wysiad³a.
„Sto biustów warta!”* - Lucius rzek³, a owi,
Którzy lektykê nieœli, zawo³ali,
Pot ocieraj¹c**: „Niechaj ¿yj¹ zdrowi!94

Sto biustów warci!” - RzeŸbiarze witali
Goœci, lecz rozruch w pracowni by³ taki,
I¿ ma³o baczy³ kto, gdzie pos¹g jaki.
Ciskane tylko s³ychaæ by³o s³owa:
„Zeus! - Antinous! - oto Zofii g³owa! Pies-Alcybiada! - Venus krótko-szatna! Natchnienie! - znawstwo! - amator! - spektator •
Ten, ów, filozof - sztuka niepop³atna Bez-plamny marmur - divus Imperator!” –
--------------------------------

* W miarê zas³ugi nagradzano liczb¹ pos¹g6w przez senat wotowan¹.
** Krzykacze publiczni obwo³ywali czêsto wdziêki kobiet tego rodzaju u wnijœcia do teatru.

XVIII
Puste mieszkanie z Epiru m³odziana
Otworem sta³o jak wszystkie gospody;
Wytartym freskiem* ka¿da z czterech œciana
Przedstawowa³a, jako Bachus m³ody
Z nimfami sprawia winobrania gody.
- Obrazy one, w czterech medalionach,
Odpowiada³y sobie jak zwierciad³o,
Te¿ same poznaæ daj¹c po ramionach
Osoby, których indziej twarz odgad³o, r
Arabeskami medaliony one
By³y, jak roœlin zwojem, oplecione,
Maj¹cym w liœciach swych i inne twory,
Poprzewijane owadem w gadzinê,
Gadzin¹ w zwierzê, a zwierzem w upiory
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Fantazji - w sposób: i¿ zaledwo trzcinê
Postrzeg³eœ, ta siê wyœliz³a ci wê¿em,
W¹¿ w ptaka plwa³ siê, wyrzucaj¹c œlinê,
Tej skrzyd³a w szatê nik³¹ - szata mê¿em
Brzmieje - m¹¿ na he³m wytryska liœciami,
Których kwiat tarcz¹, a prêty orê¿em,
A p¹ki - iskier tlej¹cych gwiazdami.

- Przy ³o¿u, skór¹ lamparta okrytym,
Z rêkopismami sta³a cicha urna,
Na której jawi³ siê m¹¿ byæ wyrytym,
Gdy lampa wy¿ej œwieci³a poczwórna.
Tê na œwieczniku prostym a wysokim
Stawia³a w³aœnie gospody s³u¿ebna,
A by³ czas, kiedy s³oñce, bez-ob³okiem
Nagie, dotyka jak rzecz niepotrzebna
I, miêdzy zas³on rozdarcia lub szpary
Do domów wpad³szy, oz³aca filary.
Lampê oczyœciæ, poprawiæ pos³anie
I kurz gdzieniegdzie otrz¹œæ, przynieœæ wody To ca³e s³u¿by wewnêtrznej staranie
W progach stoj¹cej otworem gospody.
Jako¿ krz¹ta³a siê tak dziewka owa,
Gdy weszed³ cz³owiek, kosz maj¹cy w rêku;
Blady by³, cera ta jednak¿e zdrowa
Nie ujmowa³a powagi i wdziêku
Profilom, lini¹ szorstk¹ rysowanym,
Twarzy i ramion, i nagich goleni;
Ten, kosz stawiaj¹c, rzek³: „Zosta³ przys³anym.”
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„Od kogo ?” - zamilk³ i uszed³ do sieni,
Co widz¹c, dziewka rzek³a: „Mów! bo wydam,
¯e jesteœ niemy zalotów s³u¿¹cy.”**
- Na co, odchodz¹c, cz³ek ów, jak niechc¹cy,
Z uœmiechu bladym przeb³yskiem rzek³: „Quidam”
Dziewka, przed koszem stan¹wszy na chwilê,
Poczê³a kwiatów dziwiæ siê ozdobie,
Co jako senne dysza³y motyle
Na strunach prêtów: tak pieœni s¹ w grobie
Poetów, w struny lir pozaklinane,
Kwitn¹c, acz ciche i niezrozumiane.
- Czy to myœli³a ta sabiñska prosta
Góralka? - Nie wiem. - Lud jest zawsze mo¿e
Na równi z wiedz¹, chocia¿ jej nie sprosta
Wypowiedzeniem, ni poj¹æ jej mo¿e,
Lecz drgnieniem serca jednym wie, co ludzie
W umiejêtnoœci otrzymuj¹ trudzie.
« Ci jednak innym oddawaæ to mog¹,
Jakoby w rêkach maj¹c swe zdobycze,
Gdy lud iœæ tylko, wydeptuj¹c drog¹
Œlad - powolniejsze kroki - mniej zwodnicze
I mniej zwyciêskie - ciche jako strumieñ,
P³yn¹cy równo po zieleni sumieñ Wysz³a - - przy ³o¿u le¿a³ zwój pisany
W nastêpuj¹cy sposób :
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JEDEN ZE ZWITKÓW
§1
Samotnoœæ znowu - ka¿dy mi ju¿ znany §2
Mniejsza, co ona w pamiêtniku moim
Wyczytaæ mog³a - czytam to z niej samej Mo¿e na drodze równie b³êdnej stoim
Oboje - wszak¿e ja choæ szukam bramy,
A skoro mylê siê, mylê trudami.
§3
Jeœli œwiat ca³y, z starców, mê¿ów, dzieci
I niewiast z³o¿on, za typy nam daje
Maga, Luciusa, Zofiê - zw³aszcza trzeci! Jeœli obyczaje - - - - - - - - - - - - - - S¹ pomno¿eniem typów w zbiorowiska,
To jakiej¿ ceny wart on i nazwiska?
§4
O Magu - ¿e jest milcz¹cy, wiem pewno;
Artemidora - znam, lecz subtelnoœci,
Pomponius - jest to wytoczone drewno
Do osadzenia w³óczni lub gry w koœci;
Zofia? - bez liry w rêku - - - §5
Z lir¹ w rêku Nie ona! - z kim¿e ¿yjê? jeœli ¿yjê?
§6
Eureka! - wiem ju¿, czemu trzeba jêku
I krwi - i widzieæ, jak z lwem siê kto bije,
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Albo na ostrze piersi¹ paœæ otwart¹ ? By nie zapomnieæ, ¿eœ ¿yw.
§7
- - - - - - - - - - - - - Tyle warto
To wszystko.
Dalej wiersze przekreœlone.
Kwiatów woñ izbê nape³ni³a ca³¹ S³oñce plamami w tê i ow¹ stronê
Na œciany bi³o, nimfom w modre oczy,
Do z³otych promieñ nios³o im warkoczy
Lub malowane, nieme usta grza³o.
- Cisza nadobna - cisza, która k³amie,
¯e mo¿na spocz¹æ na œwiecie bez winy Która upewnia, ¿e Bóg jest, co trzciny
Z³amanej, mimo id¹c, nie do³amie.
Mistrz, Pan i Sêdzia - .znaj¹cy cz³owieka,
Nim by³ - litosne tak maj¹cy ramiê,
¯e - równie wiecznie i s¹dzi, i czeka! –
Nieme - bezkszta³tnie widne - tym podobne
Uczucia nieraz m³odzieniec z Epiru
Czu³ i na miejsca uchodzi³ osobne,
Szukaj¹c prawdy, i cia³a jej - miru;
Bêd¹c - jak dzisiaj nikt byæ ju¿ nie mo¿e! Nie chrzeœcijanin bowiem, nie poganin:
Przez filozofii wp³yw w¹tpi¹cy mo¿e
O samej bajce olimpijskich tkanin;
Tym mniej - osoby wyznaj¹cy bo¿e.
W œmieræ wierz¹c - jako w szczelnie zwarte wrota,
W mi³oœci napój wiosenny i w wiedzê
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Matematyczn¹ - i w dŸwiêk s³owa: cnota.
Blisko znacz¹cy wyrazowi: zdrowie
I wyrazowi: si³a - rzecz podobna
Do zaklêæ, których jasno nikt nie powie,
A która wszak¿e jest, i jest osobna.
B³yskami tak¿e zórz nieznanej doby
Widywa³ czasem kraje wyobraŸni:
Gdzieœ ponad groby, czy gdzieœ poza groby I czu³ pogodê jakoby przyjaŸni
W wiosennych wiatrach nieznanego kraju I rytm, muzykê jak¹œ - obyczaju!
To, co i Plato, w ciche kiedyœ niebo
Przez liœcie laurów patrz¹c, czu³ potrzeb¹
I s³ysza³ - poj¹æ zdo³a³- daæ nie umia³,
Wys³owiæ nieraz mniej, ni¿ sam siê zdumia³!

* Mo¿na to jeszcze w Pompei widzieæ, o ile najubo¿sze nawet mieszkania ozdobione by³y
zawsze malowanymi wzorowo legendami z mitologii poetów.
** Kwiaty posy³ano na znak wspó³czucia.

XIX
Niejasna w mieœcie kr¹¿y³a wiadomoœæ
O niepokojach w prowincji, czy wojnie,
Czy ¿e wyjechaæ ma Cesarz-Jegomoœæ
W nocy - wyjechaæ, jak mo¿na, spokojnie,
By t³um przywykn¹³ czuæ go i z daleka
Lub czciæ w postaci zwyk³ego cz³owieka.
Inni twierdzili, ¿e wieœæ ta Ÿle g³osi,
Na zwyk³e bowiem ³owy siê zanosi,
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Przeto, i¿ dawno cesarska prawica
Oszczepem w puszczy nie raczy³a œledziæ,
Gdzie lega niedŸwiedŸ lub gdzie zlega lwica:
W czym nierad Adrian dawa³ siê uprzedziæ.
Inni nareszcie tê powietrza zmianê
W zamku, i co zeñ wywia³o za œcianê,
Przypisywali wschodnim pewnym goœciom,
Lub z okrêtami przysz³ym wiadomoœciom.
- Wieœæ ka¿da w Rzymie, ni¿ gdziekolwiek wiêcej,
Ma ró¿nokszta³tnych ust swych sto tysiêcy,
Które brukow¹ najprzód têtni¹ warg¹,
W jaœniejsze potem urastaj¹c g³osy,
Oklaskiem dalej staj¹ siê, lub skarg¹,
Myœlami Cara, i zowi¹ siê: Losy.
Acz bywa, ¿e nim tê przebiegn¹ gamê,
Nie poznawaj¹ siê i mszcz¹ same.
Cesarz, jak zwykle, w bukszpanowym ch³odzie,
Z odkryt¹ g³ow¹, spoczywa³ w ogrodzie.
Obyczaj, który, w dnie najmniej pogodne
Chowa³, nie znosz¹c nic na nagim czole Sk¹d poruszenie g³owy mia³ swobodne:
Nie takie wzroku, i¿ szuka³ kryæ wolê,
Dra¿liwoœæ w spokój mêdrca przyoblekaæ,
Tak¿e, i¿ lubi³ zg³êbiaæ i nie czekaæ Dwie ¿¹dze, które zgodziæ z sob¹ trudno.
By³o to wszak¿e, gdy wszech-wiedzê pañstwa
Zdoby³ - czêœæ jego ludn¹ i nieludn¹,
U¿ywaj¹c¹ prawa i poddañstwa,
Naocznie zwiedzi³, w wielkich dwóch podró¿ach
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Wolê i ludzi pozna³ wewn¹trz ¿ywych,
A o okopach myœl¹c i przedmurzach,
Œwiat tworzy³, linii nienawidz¹c krzywych,
Przeto i¿ d³u¿sze, a ceni¹c je bardzo,
Jako uczeñsze i s³odsze w swych ruchach.
Wiêc by³ jak którzy chwal¹ to, czym gardz¹.
- Przy tym - nadesz³a i wieœæ o rozruchach Te Adrian wa¿y³ ma³o.
Na marmurze
Sto³u przed ³aw¹, gdzie Cesarz spoczywa³,
Le¿a³y zwitki, tabliczki i ró¿e
Bia³e, a widno, ¿e id¹c je zrywa³
I w palcach miesi³, co mo¿e czas skraca Sta³ tak¿e kubek sycjoñskiej roboty
Z tetrafarmaku* resztk¹, z³ota taca
Ni¿ej - miednica i nalewek z³oty.
Sam by³ do kolan obrzucon opoñcz¹,
Której brzeg strzêpy z nici z³otych koñcz¹;
Gdy Artemidor za znakiem mu danym
Siada³ na sto³ku koœci¹ wyk³adanym
I zda³ siê s³uchaæ, lecz uwa¿a³ szczerze.
Cesarz tak mówi³: „Jako w Antimaku
Z Kolofon** wiêcej czytam ni¿ w Homerze,
Dziejów zaœ szukam od pierwszego znaku
Historii - nie zaœ od Salustyjusza;
Tak lubiê z gruntu ka¿dy przedmiot badaæ,
Nie lada po³ysk braæ do animusza.
Wiedzieæ albowiem na to, aby w³adaæ,
Inna jest, niŸli dla wulgarnej s³awy 102

Sk¹d samej nawet astrologii mêty
Nie s¹ nam obce - ani jakie wstrêty
P³askie mieliœmy dotkn¹æ siê tej sprawy.”
Tu przemilk³ - rêkê wyci¹gn¹³ ku tacy,
Bawi¹c siê jad³em, jak to czyni¹ ptacy
W klatkach, maj¹cy smaki pogardliwe
Dla zbytku strawy - lub syci pró¿niacy.
- ¯e jednak skromny by³ wiêcej w jedzeniu
Ni¿ w duchu, rêkê powróci³ leniwo
I mówi³ dalej:
„Ten - chodz¹cy w cieniu,
Z lask¹, nieledwie d³ug¹ tak jak krzyw¹,
Charonowego pos³ugacz okrêtu*** Jak siê ma?”
„Jazon - wyrzek³ nie bez wstrêtu
Koryntczyk - wczoraj wiedzieæ da³ mi noc¹,
I¿ niespodzian¹ z³o¿on jest niemoc¹ -”
Tu przesz³a chwila milczenia - a¿ znowu
Cesarz pó³ sobie, pó³ do goœcia rzecze:
„Hellada! - wy j¹ znacie, tak, z narowu,
Jam odgad³ - ja j¹ podnoszê i leczê.”
- Mistrz Artemidor poblad³. - „Jeœli komu,
Literaturê poznaæ dawszy, skryj¹
Ziarna jej - goœci jak przyjaciel w domu
I je - wie, jak¹ rzecz, lecz nie wie, czyj¹,
Grecja-bo nie jest kilka œwi¹tyñ, ani
Pieœñ jej” - Koryntczyk, jak góral z otch³ani
Znanej mu, ale bardzo niebezpiecznej,
Wychyleñ, wzrok niós³ wko³o niestateczny.
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„Grecji ja uczê ludy: od Eufratu
A¿ do Brytañskiej wyspy - ja to star¹
Helladê dzisiaj pokazujê œwiatu!” –
„Przez ni¹ jest œwiat³o” - Koryntczyk rzeki z wiar¹.
---------------------------------„Egipt? - tym samym Adryjan akcentem
Ci¹gn¹³ - przykryta rzecz czasowym mêtem:
Egipt jest wcale nie to! - w ksiêgach Judy,
Gdzie ró¿ne baœnie s¹ - tak¿e i cudy,
O Abrahamie mówi¹, i¿ ten syna
Mia³ ofiarowaæ. - S¹, co byli dalej
W ofiarowaniu-”
Tu mu posz³a œlina
Do ust i kaszln¹³, mówi¹c: „Có¿? - azali
Antinousa krwi nie poœwiêcono?”****
Tu wsta³ - i znowu leg³, lecz inn¹ stron¹,
I znów obróci³ cia³em: „By znaæ rzeczy
Ludów, trza ka¿dy mieæ jak swój na pieczy.”
Wiêc Artemidor na to: „Ma³o komu
Dano jest mieszkaæ wœród wielkiego domu,
Nie zostawuj¹c pró¿ni.”
„S¹ studia ciekawe,
W których powo³am was, filozofowie,
By kilka kwestii wytoczyæ na ³awê Tylko mi jeszcze wstrêtnym bywa zdrowie
W¹tpliwe” - przy tym doda³ od niechcenia:
„A lubiê rzeczy wywodziæ z korzenia A te mi ¯ydy bredz¹ swe marzenia A nie t¹ drog¹ iœæ ma - jest u ¯yda
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To, ¿e niesforny umys³ ma i krzywy,
I nieporz¹dny - nie zna in¿ynierii,
Ni planów - jako¿ do prac jest leniwy.
Zwierz dziki, gdy go zamkniesz w mena¿erii
I jeœæ mu dawasz dobrze - z wolna - z wolna
Truchleje - jednak drga w nim chuæ swywolna.
-------------------------------Mniemam - ¿e i ta Chrzeœcijan doktryna
Nie jest w swej pierwszej legendzie. - Mo¿e by
I tego dotkn¹æ przysz³a ju¿ godzina,
Bacz¹c, gdzie b³êdu wina, gdzie potrzeby W Jeruzalemie miejsce zmartwychwstania
Jupiterowi nale¿y w³aœciwie:
Ten jest albowiem, który siê nie k³ania,
Mocny-bóg - dalej, i to bez-treœciwie,
O wykonaniu Chrystusa co baj¹,
Tam Venus miejsce mieæ ma - a powoli
Uobyczaj¹ siê i przyzwyczaj¹***** Nim tnê, uwa¿aæ zwyk³em, ile boli
I pok¹d ? - bystrzy tak lekarze kraj¹ Có¿? - czy nie kocham Hellady?”
Te s³owa
Lubo donoœniej rzek³, g³os mu nie s³u¿y³,
I sam to mo¿e poczu³, ¿e nadu¿y³
G³osu - wiêc siêgn¹³, gdzie go boli g³owa,
Przymru¿y³ powiek i powsta³ leniwo,
W czym Artemidor zd¹¿y³ mu co ¿ywo,
I poszli d³ugim ciennikiem z bukszpanu,
Coraz to ciche zatrzymuj¹c kroki - 105

O myœli ludzka! - ty, co przeczysz Panu,
Œwiadczyæ Mu musisz przez b³¹d swój g³êboki!
A ty, coœ prawdê poprawia³ lub wini³,
Gdybyœ na skryte jej popatrzy³ cele,
Spyta³byœ siebie, sfrasowany wiele,
„Ja, com pracowa³ tak - có¿em uczyni³? -”
Czekaj - z Wener¹ twoj¹ w Betlejemie,
A¿ Wó³ i £ukasz, i te Rafaele
Przyjd¹ - po³o¿yæ siê czo³em na ziemiê,
Wdziêki waszego zniós³szy idea³u
Nie ukazami - lecz twórczo, poma³u –
Tak - ¿eby Fidias przed Famili¹-Œwiêt¹
Rafaelowsk¹ stan¹³******, a Jupiter
Œwiêtego Paw³a g³owê baczy³ œciêt¹,
Spokojn¹; Merkur - druk sk³adany z liter;
Neptun - Kolumba, co w krzy¿owym znaku
Kotwicê znalaz³ na morza nieznane,
Na Ewangeli¹ burze pokie³znane*******;
Pallas - Joannê d’Arc ¿eby w szyszaku
Jej zobaczy³a z mieczem na rumaku;
Herkules- ¿eby pary-wynalazcê
Ujrza³, Eskulap, z wê¿em swym na lasce Moj¿eszowego wê¿a zoczy³ z miedzi Wszystkie by si³y wasze, najporz¹dniej,
Do mimowolnej doszed³szy spowiedzi,
Znik³y - pozosta³ rz¹d - i py³ nierz¹dny * Tetrapharmacum - rodzaj pasztetu, potrawa ulubiona Adriana.
** Adrian porz¹dkowaæ chcia³ na swój wy³¹czny sposób i uznane s³awy staro¿ytne: Antimacha z Kolofon nad Homera, nad Salustiusza zaœ przenosz¹c Coeliusa Antipatra itp.
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*** Patrz w XI pieœni wiersz: „I Charonowym nazywa³ go s³ug¹.”
**** Nie jest historyczn¹ pewnoœci¹ ani podaniem, aby Adrian w pojêciu ofiary Antinousa najdro¿szej sobie istoty - porównywa³ siê z Abrahamem, ale jest znane i widoczne, do ila ten
rozruszany na szerokoœæ ca³ego Pañstwa Rzymskiego umyœl we wszechga³êziach wiedzy i
¿ycia o przodkowanie siê dobija³, w ka¿dym elemencie sk³adowym spo³eczeñstwa i w ka¿dej
prowincji ducha jej staraj¹c siê wedle mniemanej wy¿szoœci swej doci¹gn¹æ i sprostowaæ.
Otó¿ immolacja Antinousa zaraz po podró¿ach w Syrii i Palestynie na wstêpie do Egiptu
miejsce mia³a. - Psychicznie jednak¿e tragedia ta zupe³nie inaczej siê t³umaczy. - Adrian
nadu¿y³ zachwycenia zmys³owego dla osobistoœci Antinousa do tego a¿ kresu, który w licencji onej by³ ju¿ ostatecznie - odwróciæ siê wiêc mog³o tak wysilone i przesilone uczucie w
ironiê uczuæ, w melancholiê; a ta, jako religijny skrupu³, sama siê w umyœle jego subtelnym
upoetyzowala. Nieledwie zawsze adoracja dla cz³owieka przemienia siê w przeciwne jej
usposobienie - tak dalece nie wzglêdem cz³owieka uczucie to normalnym jest!
***** Sta³o siê z czasem, i¿ na miejscu œwi¹tyni Jeruzalemskiej stanê³a Jowiszowi Kapitoliñskiemu poœwiêcona statua Jowisza - na miejscu, gdzie Zmartwychwstanie Pañskie miejsce mia³o; Wenery posag, gdzie Chrystus Pan skona³. Do ila to doktryn¹ jak¹ systematyczn¹
przemyœlone by³o, nie wiem pewno - ale z ca³ego toku i tonu spraw Adriana widaæ ju¿ w tym
jedno z tych œmiertelnych a potê¿nych doktrynerstw, które tyle razy potem pod ró¿nymi postaciami, na ró¿nych polach ¿ycia i wiedzy, przeciw duchowi ubogiemu Chrzeœcijañstwa pojawiaj¹ siê. Jest w tym symboliczne jednak, acz mimowolne œwiadectwo, i¿ sprawa Pañska,
wszystkie idea³y najwy¿sze przenajwy¿szywszy, przez to samo niejako objê³a je.
****** U sztukmistrzów greckich - kontemplacja formalna do najwy¿szego,
niezaprzeczenic, stopnia dosz³a. - Rafael wszak¿e i inni naczelni artyœci chrzeœcijañscy nie
tylko wyrównali onym formalnym idea³om, ale nawet najlegalniej je przewy¿szyli. Sztuka
staro¿ytna nigdy siê nie podnios³a do idea³u Familii-Œwiêtej, gdzie w warunkach najubo¿szych przedstawieni: Dzieciê-Bóg, Dziewica-Matka, Starzec-Anio³. Lubo nie poni¿a siê
przeto, ani zatraca tego, co na polu formalnym staro¿ytni pracownicy zdobyli, i milo jest zaiste wspomnieæ, ¿e na grobie Beato-Angelico da Fiesole, najwiêcej chrzeœcijañskiego malarza, jakiego znamy, s³usznie po³o¿one jest: „Non mihi sit laudi, quod eram velut alter Apelles, sed quod lucra tuis omnia, Christe, dabam” etc.
******* Wiadomo, i¿ Krzysztof Kolumb, kiedy tr¹ba morska podnios³a siê i sz³a prosto na
okrêt jego, a przera¿enie by³o takie, i¿ za³oga na œmieræ siê gotowa³a, kaza³ sobie podaæ
Ewangeliê Œ-go Jana, a wyszed³szy naprzeciw strasznego fenomenu, czytaniem na glos Pisma Œwiêtego morze uspokoi³.

XX
W czas, gdy firmament ciemnosafirowy
Wieloœci¹ jasnych gwiazd oczy zawraca,
A ca³y urok nocy po³udniowej
£agodzi zmys³y - i¿ pamiêæ ukraca,
W obecnoœæ jak¹œ przenosz¹c nieznan¹
107

Myœl, wra¿eniami za dnia pomiatan¹,
Lub daje wiary chwilê, przez znu¿enie,
Nawet zbrodniarzom, w kajdanach wilgotnych,
¯e - jeœli nie kres - rytm ma ich cierpienie,
Samotnoœæ ¿e ma swoich wspó³-samotnych.
W czas periodycznej ciszy, której mowa
Utula trzeŸwych, niepoczciwych zwodzi,
Zastaje w domu, albo nie znachodzi,
Na drzwiach im ros¹ pisz¹c zimne s³owa,
I d³oñ, przed œwitem klamki szukaj¹c¹,
Omywa czasem z krwi - lub krzepi dr¿¹c¹.
W czas tajemniczej bladoœci ksiê¿yca
Syn Aleksandra wróci³ do gospody Jak œwiat³o, co mu olœni³o jagody,
Takie wejrzenie têskne mia³ - i lica
Pe³ne takiego bezmiaru pogody,
Co, przez g³êbokoœæ sw¹, ¿e jest w¹tpliwy,
Mniemasz - lub œmia³o zw¹tpi³byœ, czy ¿ywy? Zw¹tpienia czczoœæ mu serce roz³o¿y³a,
I ciê¿ar siebie poczu³, nieprzytomny
Po œwiecie id¹c, co, choæ œlepa bry³a
I bez-zmys³owa, i taki ogromny,
Nie traci przecie¿ ciê¿koœci swej œrodka:
Równo siê toczy, choæ kometê spotka.
A on - na onym ogromie malutki Chromia³, ¿e md³e go wy dro¿y³y smutki!
Wiêc niby mówi¹c: „Czczo mi” - do gospody
Wszed³ - - Woniej¹ce wraz mu na twarz ch³ody Jakoby chustê pot ocieraj¹c¹
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Rzucaj¹c - dziwnie bardzo otrzeŸwi³y I mimowolnie wspomnia³ twarz cierpi¹c¹
Gwida - gdy tak go odchodzi³y si³y
Przed twardym s¹dem ludzi bez sumienia;
Lecz te, uboczne, pierzch³y wraz wspomnienia Ciekawszym by³o, sk¹d kwiaty? dla kogo? Lub jak¹ wesz³y do mieszkania drog¹?
Ciekawoœæ wszak¿e skoro ju¿ zgadywa,
Przestaje sob¹ byæ i, chocia¿ nie wie,
¯e zgad³a, wszak¿e myœleñ ci¹g urywa,
Lub, dalej id¹c, siebie nadu¿ywa I taki czyni zamêt, jaki w œpiewie
Przez rytmu zbytek, przez nadmiar periodu,
Czyni siê - pisz¹c spiesznie, lub za m³odu.
Chwilê wiêc myœl¹c: „od kogo s¹ kwiaty?” Ju¿ mia³ zapomnieæ syn Aleksandrowy,
Od kogo ulga przez ich aromaty
Do ociernionej ludziom wnika g³owy;
Tak - rzeczywistoœæ niewdziêczna jest treœci,
Lubo z niej ¿yje przez to, ¿e j¹ mieœci –
To zaœ - dopóki cz³ek wywik³aæ mo¿e,
Niepodobieñstwo, by szczerze narzeka³;
Chyba ju¿ takiej niewoli doczeka³,
I¿ chwili nie ma - by pomyœleæ: „Bo¿e!” I zastanowiæ siê: gdzie prawda szczera? Gdzie zaœ to, co j¹ jawi i zawiera,
Pozornie sprzeczne, choæ wierne - litera.
Balsam to wszak¿e, wówczas tyle skryty,
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Ból zaœ m³odzieñca - och! - mniej zrozumia³y,
NiŸli dzisiejsza bywaæ mo¿e boleœæ:
Si³y go z progów rodzimych wyrwa³y,
Te, co dziœ o nich prawi ledwo powieœæ Sierota wprawdzie - lecz któ¿ swoich nie ma! W œwiat poszed³ szukaæ prawdy i m¹droœci.
Dziœ ju¿ nie chadza siê tak za obiema
Razem - ni pragnie siê ich - ni zazdroœci Jak to bywa³o w onych czasach dawnych,
Dla myœli jednej, od s³awnych do s³awnych,
Z Grecji pod cienie piramid trójk¹tne
Id¹c - do Grecji z Chin*, w g³uchym milczeniu
Na g³oœne lekcje, na szepty pok¹tne,
Na inicjacje i ciemne, i w cieniu.
Jako¿ te trudy a radoœci one
Nie znane ju¿ s¹ po dawnym imieniu,
Zaniewiedziane albo przemienione.
- ¯e jednak W³adca, bêd¹c doskona³y,
W zniszczeniu nawet ocala i tworzy,
Wiêc wszystkie rzeczy s¹, które bywa³y,
Acz w tryb ujête coraz wiêcej Bo¿y Jeœli wiêc one sztuki czy boleœci
Trwaj¹ - to inna je sfera dziœ mieœci.
Energie bowiem wszystkie Pan ocala Stworzeniem jego bêd¹c znakomitym;
Tylko usterka ich sama siê zwala
Najœciœlej s³usznym s¹dem, nieodbitym Ale te¿ same dzielnoœci uczucie,
Co Aleksander lub Annibal miewa³,
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Trwa - w prostodiwszej, w doskonalszej nucie,
I¿ je ból z czasem wytworniej doœpiewa³.
- Ta¿ sama prawdy radoœæ Sokratowa
Gdzie indziej dziœ jest - ale jest - i nowa!
Pan bowiem jest i Mistrz - a rzek³bym: prawie
I uczeñ - trud tu równy ju¿ zabawie I st¹d jest owa niespo¿yta dzielnoœæ
£aski - i st¹d jest w œmierci - nieœmiertelnoœæ.
Z Epiru m³odzian, wœród czasowych mêtów
Zawiei, mroku pe³nej i ³yskania,
Nie zna³ by³ jeszcze onych dyjamentów,
Co do kolebek d¿d¿¹ dziœ przez podania Nad piersi¹ matki paciorkami wisz¹,
U nianiek nawet uszów siê ko³ysz¹ I pod dzieciêcia ochrzczonego stopy
¯e po³o¿y³y siê raz jako snopy,
Urasta z czasem cz³ek do ty³a dziki,
I¿ nog¹ depcze zb³ocon¹ te skarby,
Co mêdrce w pocie, we krwi mêczenniki
Powykreœlali i ubrali w farby –
-------------------------Acz - mo¿e w zamian - mo¿e, mówiê, nie ma
Dziœ onych zbójców pod³ych i leniwych,
Co nieraz mêdrca rêkoma obiema
Rwali - co skrycie pytajników krzywych
Jakoby haków wrêcz tak u¿ywali By wiedzy dostaæ bez w³asnego trudu A¿ siê i koœci nieraz doszukali,
A¿ domacali siê pod koœci¹ - cudu.
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- Wœród sêpów takich z dziobami krzywemi,
Na ur¹gowisk szczud³a podniesiony,
Niejeden stawa³, nie tykaj¹c ziemi,
Wszech-skrytykowan i wszech-opuszczony:
Konaj¹c w sobie z pragnienia i g³odu,
Wspó³czeœnie plwany i wspó³czeœnie czczony,
Jak na pal wbity na dumê narodu.**
- Ci zaœ, co prawd mu z serca dobywali,
By wiedzy dostaæ, nie spociwszy czo³a,
Nie znali, biedni - ach! - ¿e kryszta³ soli
Ka¿dy ma prawa swe - i Archanio³a,
Co mu pogwa³ciæ tych praw nie pozwoli.***

Tych zbójców ducha, tych sêpów pró¿noœci
By³a to w³aœnie jedna z pór - sk¹d jedni
Nie dopuszczali do poufa³oœci,
Drudzy siê w cieniu kryli, bêd¹c biedni,
Innych raz po raz na plac wyci¹gano,
Wieñczono, plwano i zapominano.
- Lecz nikt ca³oœci tej tak cichej sprawy,
Krwi¹ coraz wiêcej pijanej, nie baczy³:
Ksiê¿yc j¹ tylko oœwieca³ bladawy,
Czas tylko zgony na klepsydrze znaczy³ Cichoœcie**** tylko po zgonów odstêpach
Raz wraz jak nieme czaty przechodzi³y;
Krwi tylko czasem plameczka na sêpach
Lœni³a - gdzieniegdzie lampy siê pali³y
Gliniane, biedne - oœwiecaj¹c karty
Pism, lica zwiêd³e, przy nich p³aszcz wytarty.
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------------------------------Takie bez-barwne, bez-plastyczne tyle
Pobojowiska! - takie Termopile! Któ¿ móg³ odgadn¹æ? czyj wzrok móg³ doœledziæ
I jakie serce przenikn¹æ te bole?
Których nie dotkn¹æ, ani wypowiedzieæ,
Ani okrzyczeæ i wywieœæ na pole
Teatru - w tr¹by poz³acane tr¹bi¹c Wskazuj¹c gestem, w cymba³ lask¹ r¹bi¹c?!****
-------------------------------Zw³aszcza i¿ ¿ywot, tak ze wszech miar party,
Stawa³ ci nieraz jako ksiêga spsuta,
Rozwietrzaj¹ca przed oczyma karty,
Tak ¿e cieñ ledwo zostawa³ i nuta,
I nuty echo. - I bywa³ jakoby
Powietrza upust z p³uc, pod nog¹ groby Czczoœæ, jakby tchnienie ci wpierw rozebrano,
Ni¿ mog³eœ westchn¹æ podnosz¹c siê rano.
A któ¿ podzieliæ i dostrzec móg³ bolê
Nie widne jako pó³misek na stole?****** - ------------------------------Chybaby pierwej wszystkimi ¿ywoty
Najboleœniejszej treœci i istoty
Jako ostatni wygnaniec na œwiecie
¯y³ - a mia³ pierwsze prawo na planecie! A by³ zniweczon tyle, ile w sobie
Wszech-pacierz ca³ej tej tragedii skupi³;
I nad-cz³owiekiem by³ w cz³eka osobie,
I tak zmordowaæ da³ siê 113

I odkupi³ Kobiety mo¿e serce by to zgad³o,
Ta jednak wówczas by³a jeszcze niczem:
Dla wielo¿eñstwa nie istnia³o stad³o,
A która ¿y³a sama - by³a biczem
Przelatuj¹cym od rêki do rêki,
By ogniem ch³ostaæ, poci¹gaj¹c wdziêki Ubogi nie mia³ i takiej - bo droga!
Najpowabniejsze - z góry zap³acone.
Mêdrzec niewiastê, co go jak raroga
Nie pojmowa³a, odsuwaj¹c w stronê,
Pozostawa³y, jak ulga a rada:
Traf wyj¹tkowy - stoicyzm - i szpada!
Syn Aleksandra przeziera³ to w sobie,
Gdy wonie kwiatów skronie mu obla³y,
Jak pos¹gowi na samotnym grobie Wiêc bardzo czu³ siê osobny i - ca³y.
- I pocz¹³ Zofii odnawiaæ wspomnienie,
Pieœñ za œpiewaczki przyjmuj¹c sumienie,
Lirê za postaæ - i z tej dwoistoœci
Sili³ siê jednoœæ utworzyæ - na pró¿no!
Rozdwaja³a siê w rêku, bez litoœci,
Na pieœñ i postaæ, jak z dniem ciemnoœæ ró¿n¹!
I czu³ - ¿e k³amaæ pocz¹³, acz niewinnie.
I czu³ - ¿e dzia³aæ pocz¹³ dobroczynnie I umêczy³ siê bardzo t¹ robot¹
Bez-narzêdziow¹ –
I wsta³ - kosz wzi¹³ w rêce,
Na ³o¿e sypn¹³ nim, z ow¹ pustot¹
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Niezgrabn¹, któr¹ gesta niemowlêce
Psuj¹ rzecz, cale nie troszcz¹c siê o to –
--------------------------Lampa u schy³ku promieñ nios³a dr¿¹cy On leg³ na kwiatów stos, jak cz³owiek œpi¹cy.
* Pitagoras oko³o dwudziestu lat w Egipcie, tak¿e podobno w Galii i w Indiach; Lao Tseu z
Chin.
** W Efezie po wygnaniu jednego obywatela wniesiono prawo tak brzmi¹ce: „Niech nikt nic
œmie nikogo w niczym przewy¿szyæ!”
*** Wiadomo, czemu np. Sokrates ju¿ nie móg³ u¿ywaæ poufnego sposobu nauczania, ale
mawia³ przypuszczaj¹c zawsze naprzód, ¿e s³uchacz wie dobrze, co mu powiedzieæ mia³.
**** Cichoæcie, cichoœæ-wziête jest postaciowo.
***** Jest to napomknienie gwoli obyczajowi, jaki by³ u staro¿ytnych, i¿ krzykacze p³atni u
wejœcia do teatrów obwo³ywali wdziêki s³awnych kobiet etc.
****** Pó³misek na stole, albowiem zwyczaj [by³] przy uczcie traktowaæ kwestie socjalne i
filozoficzne.

XXI
Wieœci, co pierwej kr¹¿y³y po Rzymie
W sposób nie dosyæ jasny i czytelny,
Zaczê³y postaæ przybieraæ i imiê:
Z Bretanii pono genera³ naczelny
Severus Julius wróciæ mia³ niebawem,
Tak¿e legiony z dawna nie widziane
Cesarza wol¹ œci¹gano, czy prawem
Nowym? - Te noc¹ nieraz, jako œcianê
Równ¹, ksiê¿yca bielmem wyjaœnion¹,
Napotyka³eœ, ustêpuj¹c z drogi,
A czu³eœ œcianê gmachu poruszon¹,
Mierzonych kroków masy szmer z³owrogi.
- Or³y, co w bramê g³ow¹ pochylon¹
Sz³y na chor¹gwiach, wojenne machiny
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Skrzypi¹ce w marszu: ca³y system ¿ywy
Energii, tudzie¿ zag³ad i perzyny,
Elastycznoœci¹ sw¹, miar¹ i si³¹
Przera¿a³ wszystko, co siê doñ zbli¿y³o Tak ¿e widz w sobie powtarza³ zdumiony:
„Bóg to Rzymianom wymyœli³ legiony!”*
Niektóre domy wraz drzwi zamyka³y
Same, lub wiatru osobnym podmuchem,
Nim ¿o³nierz otar³ je ramieniem z ska³y.
Innych na dachy legion ci¹gn¹³ duchem,
Porywa³ oczy, kwiaty z r¹k pada³y.
Moc jakaœ pierwej sz³a przed szeregami
Tych obna¿onych kolan i tych ramion,
I grzyw na he³mach - a wodzowie sami
Zdali siê trzymaæ j¹ w literach znamion,
I magnetycznie gi¹æ tymi cz³onkami,
Kutymi w miedzi b³yszcz¹cej obrêcze;
Zbieraæ je w chmury, w grzmot - rozwijaæ w têczê.
Dramy a¿ naszej osoby to czu³y;
Zofia nieznoœn¹ by³a dla s³u¿ebnej;
Struny siê liry nietykanej psu³y;
Mag z lekarstwami swymi - tak potrzebny,
Jak niewidzialny dla ciê¿kiej s³aboœci;
Barchob, zmieniony jak nie swa osoba Odprawuj¹cy niemo nat³ok goœci;
Mistrz Artemidor, wzywany co doba
Do cesarskiego gmachu lub ogrodu;
Pomponius nawet, odw³oka zachodu
Oko³o uczty w Villa Pomponiana,
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Zmieniony nieco –
Wiêc - Elektra-diwa
Sama - wœród tylu ruin niezachwiana,
Tylekroæ wiêcej œwietna - i szczêœliwa!
Nikt wszak¿e jasno nie widzia³ przyczyny
Tak niefortunnej odmiany powietrza Mag tylko mówi³ - s³ychaæ: „S¹ godziny
Ró¿ne - ta ciê¿sza godzina, ta letsza;
Ta ma rozedrzeæ, ta znów z³¹czyæ mo¿e.”
To mówi³ mêdrzec, skar¿¹c siê na ³o¿e - -

* Wyra¿enie Flaviusa Vcgetiusa Renatusa: De re militari.

XXII
Syn Aleksandra sta³ przed Zofii ³o¿em,
Grecki maj¹cym kszta³t - perskie kolory I te jej s³owa mówi³:
„Mag jest chory Któ¿ mo¿e zdrów byæ? - sami czêsto mno¿ym
Choroby, to jest, chcê mówiæ - cierpienia.”
Zofia rzuci³a okiem na s³u¿ebn¹,
A raczej bielmem oka, bez wejrzenia:
Czy szyje - rzecz jej cale niepotrzebn¹ Zwyczaj to wszak¿e, od czasu do czasu
Na niewolnice okiem tym spozieraæ,
Jakoby pracê œledz¹c, bez ha³asu - Nie - by siê na tej czujnoœci mia³ wspieraæ
Interes ¿yda, jak gdzie w domu biednym Lecz ¿e siê zwyczaj taki sta³ powszednym.
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To Egipcjanka czuj¹c, nim siê sta³o,
Sunê³a ¿wawiej swoj¹ rêk¹ ma³¹.
Syn Aleksandra b³êdnym okiem rzuci³,
Czy tu¿ stoj¹cej liry nie wywróci³? I wyszed³ - Zofia, na to bacz¹c ma³o,
Zasnê³aChwilkê, ktoœ id¹c, zanuci³:
(Œpiew przechodnia*)
------------------------------„Tam Hektor, gdy swojej nie znalaz³ jedynej,
Ku progom znów wróci³, s³u¿ebnic wo³aj¹c:
Ej! mówcie¿ mi, dziewki, s³owami szczerymi,
Andromaka gdzie znik³a ³abêdzio-szyja? U mych-¿e sióstr? - w szaty œwi¹teczne ubranych Czy gwoli próœb wysz³a z Trojanki drugimi
Ukoiæ gniew bujnie-warkoczej Atenê? Ej! - mówcie¿ mi, dziewki, s³owami szczerymi - -”

Zofia, gdy pierwsze us³ysza³a s³owa,
Do s³ugi rzek³a: „Sta³o siê wybornie,
I¿ goœæ odeszed³, bo jestem niezdrowa.”
- Tu Egipcjanka, k³oni¹c siê pokornie,
Rzecze: „Udatnoœæ naœladuj¹c bogów,
Na palcach sun¹³ od ³o¿a do progów” I szyæ poczê³a z niezwyk³ym poœpiechem,
Gdy pani uchem sz³a za pieœni echem.

* Nie trzeba sobie wyobra¿aæ pieœni w zanaczeniu muzykalnym tego wyrazu; s¹ te wiersze z
Iliady, VI pieœni.
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XXIII
Lucius Pomponius le¿a³ od niechcenia
Na ³o¿u*, skór¹ lamparta przys³anem,
I piórem pawim lekkie rzuca³ cienia
Na twarz Elektry - ta wygiêtym stanem
£¹czy³a swego poduszkê siedzenia
Z krawêdzi¹ ³o¿a, jak owca znu¿ona,
Kiedy spoczynku szuka na pustyni,
Klêkaj¹c przodem. - Wieñców mia³a kilka
Na rêku** - d³ugie bardzo zausznice Jaskrawe oczy, dziwnie pe³ne lice
I wargi, jakby je spina³a szpilka.
S³owem - ¿e, gdyby nie pewne ruszenie
Ramion i silny œmiech, z diwy takowej
By³oby bardzo przystojne stworzenie Lucius tak mówi³: „Nie czujê siê zdrowy” I pogardliwy gest dodawa³ nog¹,
Jak, ze z³ym koniem wjechawszy na rowy,
Przeskoczyæ w¹tpi¹c, uderzasz ostrog¹ „Niezdrowy jestem” - i gi¹³ pióro pawie,
Chwiej¹c nim: „Chory nawet jestem prawie.”
„Pracujesz nadto w poetyckiej szkole
U onej s³awnej Zofii” - rzek³a diwa.
Pomponius na to: „Czytasz mi na czole;
Trudzê siê - œmieræ st¹d - ale œmieræ szczêœliwa l”
Tu - piórem pawim poci¹gn¹³ po stole.
Elektra smutek sk³ama³a na licach,
Pomponius rêkê poda³ jej leniwo,
I w dwóch - bez ognia - b³yœli b³yskawicach 119

„B¹dŸ mi szczêœliwy!”
„Bywaj mi szczêœliw¹!” Pomponius tym¿e Elektrze rzek³ tonem,
Ale co dalej mówiæ? - nie wiedzieli,
I¿, osmuciwszy siê zawczesnym zgonem,
Zbyt blisko czuli siebie i widzieli.
Wiêc - by³a chwila milczenia - po onej
Pomponius, wina wychyliwszy czarê,
Zarzuci³ g³owê w ty³, jak wywrócony
Konaniem. - RzeŸby nam podaj¹ stare
Twarz Aleksandra, gdy kona³, i szyjê,
Gdzie krew, œcinaj¹c siê, w ¿y³ach siê wije.
Owó¿, okropny mniej, jakkolwiek wiele
Zbli¿ony, widok Pomponius przedstawia³,
Niedocieczone k’temu maj¹c cele,
Lub dramy mi³oœæ, i¿ w ow¹ siê wprawia³.***
Elektra z strony swej chcia³a podobnie
Usmêtniæ lica - i nie mniej nadobnie Gdy tak Pomponius rzecze: „Umiejêtnoœæ
I Zofia-albo: scjencyja i ona,
To ¿ycia mego drama i namiêtnoœæ Mi³oœæ jednak¿e ma jest-¿e dzielona?
Jest-¿e pojêta? jest-¿e zrozumiana?”
To mówi¹c, piórem oznacza³ akcenta
Mowy, jak retor, gotuj¹c siê z rana
Do wyst¹pienia w ci¹gu dnia. „Pojêta? Nie wiem, dzielona? - zaiste;
Zaœ zrozumiana? - mniej ni¿ oczywiste S³owem - Elektro luba! - „
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„W tym mówieniu
Jest coœ, co nie wiem” - Elektra odrzecze
Z iskierk¹ blasków niezwyk³ych w spojrzeniu.
Na co wrêcz Lucius Pomponius: „Nie przeczê.”
I wsta³, lecz widno by³o mu z tym raŸniej,
I¿ czu³, ¿e zazdroœæ tej aktorki dra¿ni.
„Czekaj! - nie wyjdziesz!” - zawo³a wraz diwa,
Przegiêt¹ rêk¹ dzban k³oni¹c ku czarze,
W któr¹ siê wina la³a wstêga krzywa.
„Oto i œwie¿y wieniec przy pucharze,
Na koniec uczty zgotowan umyœlnie Pij - i o Zofii mów! - to ciê uzdrowi.”
- Tu, jak syrena, z fali gdy wyb³yœnie,
Ramiona bia³e mkn¹c ku ¿eglarzowi,
W ogrzane s³oñcem aby zeszed³ fale,
Ku Luciusowi Elektra tak samo
Amfi-serdecznie, tak samo niedbale,
Z przewy¿szaj¹c¹ go poczê³a dram¹ –
„Jest-¿e ta Zofia piêkna? - ¯e uczona,
To wiem - jakie ma oczy? - i ramiona?”
- Co wszak¿e mówi¹c, usta jej znika³y
W dr¿eniu, i¿ rych³e czyni³a pytania,
Gdy Lucius wiêcej zdawa³ siê niedba³y
Ku odpowiedziom, i baczy³ te drgania,
Jak rybo³ówca œledzi pióro wêdki:
Tym lepszy w sztuce swej, ¿e niezbyt prêdki.
Scenê tê, w œcis³ym znaczeniu wyrazów:
Scenê - chód przerwa³ znany, g³oœny echem
W przysionku z g³adkich budowanym g³azów;
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Tylko z niezwyk³ym goœciowi poœpiechem I w rozrzuconej upiêciach zas³ony
Florus siê zjawi³, wo³aj¹c: „Nowina!” „Có¿? wyrzuæ z togi?” - „Janus otworzony!” I tu uœmiechn¹³ siê - „Jeœli nie, wina
Twoja! - Pomponius odpowie mu luŸno ¯eœ wojnê przegra³, przychodz¹c za póŸno!”
„Owszem, tryumfuj ty i wszystko twoje,
Quod felix faustumque sit” - to rzek³ do diwy.
„Przynoszê wszak¿e wieœæ, i¿ niepokoje
W Judei wymiar bior¹ - niewzgardliwy Coœ rzeczywiœcie podobnego wojnie Acz Janus mo¿e spoczywaæ spokojnie.”
Pomponius, który przed goœcia przybyciem
Zda³ siê pogardzaæ i œmierci¹, i ¿yciem,
I zalotami diwy, i istnieniem,
Jak nadu¿yty cz³owiek w onej porze,
Kiedy jest bliski odwioniêcia cieniem
Tam, gdzie, nic nie chc¹c chcieæ, wszystko siê mo¿e:
Skoro jednak¿e s³uchaæ pocz¹³ wieœci,
Niew³asne w niego wstêpowa³y drgnienia Acz nie dla jakiej st¹d wysnutej treœci,
Która by wskrzesiæ mia³a ruch sumienia,
Tylko ¿e szlachcic rzymski najmniej dzielny
Jest politycznie cz³owiek nieœmiertelny.
Wiêc i ton jakiœ nastroiwszy nowy,
Pyta³ o Ÿród³a zamorskiej powieœci:
Ile w niej prawy g³os ? ile ludowy ?
Brzmieæ móg³. - „Bez bogów wychowany czêœci
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Lud, jako ¯ydzi s¹, bez bogów, mówiê,
Uznanych prawem w sposób przyzwoity,
Ani bez wiedzy, która w swej osnowie,
Przez ogólnego g³osu sens wykryty,
Za ster i stylu nam iglicê s³u¿y,
Có¿ wyda? - oto wzburzy siê i zburzy!”
To gdy powiedzia³, sam us³ysza³ potem:
Tak, nieumyœlnie wyrzek³szy przys³owie,
Spostrzegasz póŸniej, czy s³u¿y³o mowie? Czy cudzym trafnie uderzy³eœ grotem? I doda³: „Gdyby mi s³u¿y³o zdrowie,
Œci¹gn¹³bym rêkê po stopieñ ojcowy,
Zawdziawszy pancerz nabijany z³otem.”
Mówi¹c to, maca³ siê po wierzchu g³owy,
Jako gdy he³mu poprawia wojownik,
Ramieniem przy tym robi¹c, jak pu³kownik.
Diwa mu p³aszczem piersi obrzuci³a,
Coœ Andromaki maj¹c w tym ruszeniu;
Florus zaœ, puchar jej, ¿e nie skoñczy³a,
Na raz wychyli³ - i siedli w milczeniu.
„Ty przywióz³byœ mi wschodnie zausznice,
Ty byœ ornaty przywióz³ mi z kamieni” Mówi³a - licem w Pomponiusa lice
K³oni¹c siê, jako ró¿a na jesieni.
„Ja ¯yda nie znam ¿adnego - co oni? Czy s¹ tam ludzie porz¹dni w Judei? Bogaci w s³ugi? ~ czy ka¿dy ich stroni,
Brudnych, gdy taczki wodz¹ po kolei,
Po drugiej Tybru g³êbokiego stronie,
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Mularzom s³u¿¹c i drapi¹c siê w skronie?
- ¯yd miê nie kocha³ ¿aden - czy wy znacie
¯yda do rzeczy? „ - te rzuca³a s³owa,
Tu, tam biegaj¹c w krótkiej swojej szacie,
Ta nieskoñczenie wdziêczna bia³og³owa,
Gdy Florus z Pulchrem milczeli Po chwili
Drugi rzeki: „Mag mi na pamiêæ przychodzi.”
« A Florus zasiê: „Mniema³¿ebyœ, czyli
Ten - jeœli ¯ydem jest - jeœli nie zwodzi
G³os ludu - móg³by wieœci zgadn¹æ wagê?” –
Elektra na to: „Mag! Mag! czy siê godzi,
¯e nie znam! - bêdê sobie mieæ za plagê,
Jeœli mi tego me sprowadzisz ¯yda,
Któremu matron senatorskich tyle
Zwyczaj ma wolne swe poœwiêcaæ chwile.
M¹dryœ - mnie wiêcej uczonoœæ siê przyda,
Mnie, ¿e nie jestem w filozoñê wprawna,
Jak która inna stara - chcê rzec: dawna?
----------------------------Ale - tyœ nie rad mnie pokazaæ - jemu?
Ale ty mo¿e nie jesteœ z nim blisko ?
Ale ty smutny - chory? - spytaj - czemu? Maga siê poradŸ! - odmieñ mi nazwisko! Przebierz miê - powiedz, ¿e twa jestem krewna;
Chcê znaæ go - poznam? - poznam - jestem pewna.”
* Trzeba pamiêtaæ, ¿e le¿eæ, pokarm bior¹c, przyjête by³o.
** Na p³askorzeŸbach spotyka siê, i¿ kobiety greckie, przy ³o¿ach w czasie uczt siedz¹c, wieñce nawleczone na rêku prawym miewa³y.
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*** Tak wielu modnisiów staro¿ytnych pok³ania³o na przyk³ad g³owê ku ramieniowi, z powodu i¿ Aleksander

XXIV
Politycznego jeden obrót wiatru
W ciele tym, œciœle politycznej treœci,
Naszego scenê odmieni³ teatru Tak ¿e powróciæ g³adko do powieœci
By³oby uj¹æ z prawego jej toku.
Domy na piasku lekkim budowane
Powodzi pluskiem odjête s¹ oku;
Tylko, gdzie ska³a podtrzymuje œcianê,
Nad mêtnej fali trwaj¹ szaleñstwami.
Podobnie¿ z ludŸmi i spo³eczeñstwami!
Kto s³aby, chorza³, a kto nie by³ chory,
Cierpia³ - i zda³y siê rz¹dziæ humory,
Które s¹ jako cugi powietrzane,
Dotykaj¹ce, lubo niedotkliwe,
Po bólach tylko otrzymanych znane:
Krzywe na proste, a proste na krzywe
Parali¿uj¹c w cz³owieku zbiorowym –
Co - ¿e zapomnia³ siê nim - jest niezdrowym.
-----------------Do kogó¿ wróciæ w tej powieœci ca³ej,
Gdzie wchodz¹ ludzie, a nie idea³y?Na ³o¿ach jedni, drudzy poza sob¹ O wszczêtej inni dyskutuj¹c wojnie,
Obecn¹, rzek³byœ, i¿ wzgardzili dob¹
I odpoczêli w ruchu, niespokojnie:
Jakoby pierwej chcieli rozstrzygniêcia
125

Rzeczy, bynajmniej ich nie obchodz¹cej,
Nim do powszednich powróc¹ zaczêcia.
W mowy ogóle, w ogóle pojêcia
Fa³sz jakiœ, zapa³ jakiœ nie-gor¹cy
Rz¹dzi³, i ludzie bywali chwilami,
Jakoby sob¹ nie wladnêli sami.
- Ten to powiada³, co zas³ysza³ mêtnie,
Zuchwale broni¹c, bo nie swojej rzeczy;
Ów, ¿e to uczu³, s³ucha³ obojêtnie Ten, obojêtnoœæ, mniema³, i¿ mu przeczy,
Wiêc wieœæ podwaja³, by zrobiæ wra¿enie,
Wywo³ywaj¹c tym wiêksze zw¹tpienie.
Gniew st¹d w powszednie wmiesza³ siê po¿ycie,
Jako element potrzebny koniecznie I dar³o siê to zewnêtrzne okrycie
£adu - co ufaæ radzi³o bezpiecznie.
Nie - i¿by rozruch w prowincji dalekiej,
Ma³o wa¿ony nawet przez Cesarza,
Zagra¿a³ pañstwu - lecz ¿e dni i wieki
Czêsto niewielki wypadek przetwarza
I, wiêkszoœæ sobie obracaj¹c na t³o,
Ca³ej epoki garnie na siê œwiat³o.
Prawda to cudem czyni, ale - bywa,
¯e i Ironia w ten siê p³aszcz odziewa,
Ta siostra Prawdy urzeczywistnionej G³upia! - w zazdroœci swojej dla natchnionej,
PodrzeŸniaj¹ca gestom jej, w mniemaniu,
¯e uwielbienie podda ur¹ganiu.
Acz jest to si³a! - lecz dwojakiej treœci:
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Bezw³asnowolna - przez ucisk powsta³a,
Która siê rodzi z nadmiaru boleœci
I wspó³-³ez nie ma, bo siê przecierpia³a,
Wspó³czucie tylko ma z³¹czone z racj¹,
Zimna i pewna w zasadach, jak ska³a Tudzie¿ ta, która, w³adn¹c fascynacj¹,
Gore, a zawiœæ z ni¹, sztuczna z ni¹ chwa³a
Samozwañstw, chc¹cych byæ arystokracj¹* Fascynacja zaœ sk³ada siê, nie rodzi Czym zaœ jest przez siê? - nie wiem, ani zgadnê;
To tylko jedno dodam: ¿e pochodzi
Od fasces; jest to coœ - tragicznie-¿adne.**
Przez labirynty te, nie budowane
G³azami, z ludzkich uwiane ¿ywotów,
Hieroglifami pozapisywane Duch, jako powój œród chruœcianych p³otów,
Gdy siê przewinie raz, umieraæ gotów.
Tak ¿al mu w³asnej si³y, ¿e dotrwa³a!
-----------------—-------Duch zaœ - gdy umrzeæ chce, to pragnie cia³a.
Od progów Zofii syn Aleksandrowy
Niós³ siê jak drzewo z posady wyrwane,
Gdy Akwilonem jest podejmowane
I idzie, wieniec otrz¹saj¹c z g³owy:
Upadku miejsca b³êdn¹ szuka nog¹,
Zniszczenie maj¹c i celem, i drog¹.
„Czemu? - ¿e jedno zimne go spojrzenie
Jak w³óczni poszturch na skroœ nie przebi³o Czemu? - ¿e nie j¹, jej ukocha³ cienie 127

Albo nie znalaz³ w niej, co mu siê œni³o Lub chcia³, a¿eby te wiedzia³a rzeczy,
O których mniema³, ¿e wiedzieæ powinna M¹¿ nierozs¹dny! - I któ¿ go uleczy
Z rany, co tyle krwawa i niewinna?
- Mia³a¿ wiêc ona zgadywaæ te s³owa,
Których siê brzmienie powierza kamieniom,
I¿ serc nie maj¹ - a ludziom siê chowa,
I¿ maj¹ - mog¹ mieæ? - które sumieniom
S¹ jako morski ¿wir strusia wnêtrznoœciom,
A jako zbroja ordzewia³a - koœciom? –
Nie rozs¹dniej-¿e by³o wzi¹œæ na stronê
. Niewiastê one? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i sylogistycznie
Rzec jej: „Uczucie da³aœ za mamonê
I mniemasz, ¿e d z t¹ zamian¹ œlicznie I jesteœ g³ucha na okolne bole,
Na mozaikowym opar³szy siê stole,
Który-æ odbija ³okci alabaster Jako strumienia dno, pstre kamieniami;
A pieœñ twa s³odka jest - a miodu plaster
Z nie tylu kwiatów, nie tylu pszczo³ami,
Nie tylu krêgi lotów ich uwity,
Wdziêkami ilu rym twój znamienity.”
To gdyby by³a dos³uchaæ ³askawa
Do koñca treœci, mo¿naæ by i dalej
T³umaczyæ: ile? jak? i gdzie? ta sprawa
Serca - p³omieniem siê niszcz¹cym pali.
W¹tpliwoœæ ka¿d¹ wyjaœniæ przyk³adem,
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Omin¹æ ka¿de wewnêtrzne zj¹trzenie I tak przepoiæ siê jej w³asnym jadem ---------------A w³asne jednak dotrzymaæ sumienie;
I - staæ siê dla niej wydeptanym œladem,
Po którym nawet i nieme kamienie
Bez krzywych zboczeñ mog³yby siê sun¹æ A potem - jad ów, wyssany tak, splun¹æ I - ¿e siê ciê¿ar przesta³o ju¿ nosiæ:
Upaœæ mu jeszcze do nóg - i przeprosiæ ---------------Wtedy - o! wtedy ona by widzia³a
Wszystko, prócz ceny prawd - i wszystko w tobie
Ceni³a - prócz twej krwi i twego cia³a!”
----------------S³ów tych wewnêtrznie m³odzieniec domawia³,
Jakoby obca, rozs¹dna osoba Gdy w grupie ludzi potr¹ci³ Barchoba,
Który z rzeŸnikiem sta³; drugi oprawia³
Baranka, bia³e zeñ œci¹gaj¹c runo,
Krwi¹ dooko³a rumiane ciep³aw¹,
Jak gdy okrycie kto roz³¹cza z ³aw¹,
Pierw do siedzenia miêkkiego zas³an¹,
Lub naklejone obicie ze œcian¹.
By³o to bowiem miejsce Placem zwane
Przedajnym - gwarne, wilgotne, zaulne*** W upa³y nawet, ¿e nie zamietane,
Temperaturê maj¹ce szczególne
I coœ szarego w powietrzu jak py³y.
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- Tu, tam, wnêtrznoœci le¿a³y na bruku,
Indziej siê kwiatów wieñce czerwieni³y Ptasz¹t œpiew wmiêszan do powózek huku,
A do ciêæ g³uchych w miêso ludzka mowa,
Dawa³y temu obrazowi ca³oœæ
Ducha w rozpaczy, gdy wyczerpn¹³ s³owa
I zaniepozna³, co radoœæ? co ¿a³oœæ?
A widz¹c rzeczy-ró¿nicê, nie rzeczy,
Gdy twierdzi nawet coœ, to wstecznie przeczy.

Barchob, ud kupna odwróciwszy lice,
Napotka³ oczy przechodnia ku niemu
Zwrócone, jako letnie b³yskawice,
Lecz te wraz gestem pytaj¹cym: „Czemu?”
° Usun¹³, sprawê sw¹ koñcz¹c z rzeŸnikiem.
- Dziewczyna jakaœ przesz³a miêdzy niemi,
Naczynie nios¹c be³taj¹ce mlekiem Jak ³ani, ledwo ¿e tykaj¹c ziemi.
Ta zawo³a³a: „Quidam?” - za cz³owiekiem,
Który szed³, koszem do pó³ os³oniêty,
A zió³ i kwiecia woñ powia³a wko³o
Ostra, jakoby woñ koszonej miêty;
Syn Aleksandra schmurzy³ blade czo³o,
Nie mog¹c poj¹æ milczenia Barchoba,
I szuka³ okiem, zali siê nie myli?
- Gdy ruch siê zrobi³ w t³umie - tak ¿e oba,
Za t³umem, w jedn¹ stronê siê zwrócili.
W g³êbi zaœ placu powsta³a r¹k chmura:
Lud na bez-sprzê¿ne powskakiwa³ bigi,
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„Wó³! wó³! - wo³aj¹c - œwiêty!” - przy tym: „Hurra!” A podbiegaj¹c z krzykiem na wyœcigi,
Kap³añskie s³ugi, w podkasanych szatach,
Z stryczkami w rêku sunêli po kwiatach,
Po koszach, w b³oto leg³ych z owocami.
Kap³añskie s³ugi biegli ze stryczkami,
Gdy wœród zwichrzenia t³umu rogi z³ote
Byka, co one rozgania³ ho³otê,
Jakoby ksiê¿yc zaledwo wschodz¹cy
Na ziemiê zlecia³, toki nierównemi
Siek³y przez ob³ok ludu pierzchaj¹cy,
Od ziemi w górê i z góry do ziemi.
Policja rzymska w tê wmiêszana sprawê
Organizowaæ poczê³a wyprawê,
G³osz¹c: „Schwytany ma byæ! jest schwytany!” W³óczniami t³umy cofaj¹c do œciany.
I wraz porz¹dek gwa³tem rós³, gdy szpiegi
Skoczyli niemniej szykowaæ szeregi Czas, w którym cz³owiek z toporem na rêku
Uderzy³ w ramiê m³odzieñca z Epiru Szukaj¹cego w gwarze tym wspó³-jêku.
- Tkniêcie to, wzgardy pe³ne, twarz nieznana
Mê¿a z toporem onym - tak dobod³y
Poniewieran¹ wra¿liwoœæ m³odziana,
I¿ œci¹gn¹³ k’niemu leniw¹ prawicê,
Leniw¹ warg¹ drgn¹³ i wyrzek³: „Pod³y!” Ale ju¿ wtedy, gdy go jak kotwicê
Zgiêtego rzuci³ o ziemiê.
„Prze-bogi!! 131

T³um zacz¹³ wo³aæ-morderstwo Kap³ana!” Zw³aszcza i¿ wo³u w³aœnie z³ote rogi
Ujêto stryczkiem, a rzesza wezbrana
Nie mia³a ujœcia chuciom ani drogi.
Policja z swymi skoczy³a w³óczniami,
Gdzie Aleksandra syn trzyma³ pod nog¹
Mê¿a-a jakiœ ogrodnik s³owami
£agodzi³ rzeszê pacho³ków z³owrog¹,
Co krwawe stryczki nosi i kadzenia,
Ilekroæ ¿ertwa jest gdzie do spalenia.
„Puszczaj!” - zawo³a setnik, gdy m³odzieniec:
„Niech zaraz rzuca topór!” - k’czemu zasiê
Ogrodnik doda³: „Z toporem szaleniec!” A setnik rêk¹ skin¹³ - w tym¿e czasie
Kap³añski s³uga wyrwa³ siê - a potem
Br¹zowy topór jak ptak z r¹k mu sun¹³,
Powietrze skrzyd³em swem przekroi³ z³otem Pad³ - Aleksandra syn zadr¿a³ i - run¹³.
Krwi sute pasmo fontann¹ wraz krzyw¹
Z pocz¹tku bystrzej, potem sz³o leniwo,
Kolana widzów pieczêtuj¹c nagie,
Woko³o trupa ciep³ego zebrane Utrzymuj¹ce cia³ tych równowagê,
Które traf skupi³ i u³o¿y³ w œcianê.
Trup siê po bruku przeci¹gn¹³ p³aszczyŸnie,
Podaj¹c rêkê ku niebu, jak w chwili,
Gdy naci¹gany ³uk ci siê wyœliŸnie I rzek³: „Na targu - konaæ - jak w ojczyŸnie
Konaæ - wyœmiewa siê z siebie ironia.”
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- Coœ jeszcze mówi³, gdy doñ przyskoczyli,
Lecz oderwa³a s³owa ust agonia,
Których œwiat niewart, a œmierci s¹ ³upem:
To zaœ, co podj¹æ jêto, by³o trupem.
Ogrodnik tylko, obecny tej sprawie,
Wyci¹gn¹³ rêkê i rzek³: „B³ogos³awiê
Duszy twej - a wy! co znaczy skonanie
M³odzieñca tego, kiedyœ siê dowiecie Którzy jesteœcie œlepi Kainanie,
Rozbijaj¹cy braterstwo na œwiecie,
Obrazy stawiaæ w³asnego zb³¹kania
Czynami, z których ka¿dy was ods³aniaI jako scena w teatrum naucza,
Do prawd zakrytych by szukano klucza Bóg, gdy ofiarê no¿em czyniæ miano
Na niewinnego miedzianka wzniesionym,
Nasun¹³ owcê w ciernie uwik³an¹,
Krwi¹ ludzk¹, nie chc¹c, aby by³ chwalonym;
I wola³ przenieœæ ofiarne skonanie
Nad krwi wylanie - Ale wy - byka min¹wszy toporem,
W cz³owieczej krwi siê ch³odzicie - szalem!
Tym, mówiê, czytaæ gdy poczniecie wzorem
Pisanie, co siê w powietrzu czerwiem,
Padniecie na twarz - „
„Precz z nim! - co on rzecze?” Wo³ano. - „Ktoœ jest, ponury cz³owiecze?”
„Czytaæ - ogrodnik ci¹gn¹³, patrz¹c w górê
Jakoby w pisma zwój - czytaæ ¿ywotów
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I skonañ ksiêgê, czytaæ chmurê
I œwiat³oœæ czytaæ, zapisanie grzmotów” „Tak jest” - po chwili doda³. Grecy z t³umu
Wo³ali: „Pó³bóg-¿e zst¹pi³?” - a mê¿e
¯ydowscy: „Ktoœ ty?” - a rzymscy: „Cz³owiek bez rozumu!”
Rota, gwa³townie wstrz¹sn¹wszy orê¿e,
Kaza³a milczeæ lub z placu uchodziæ Ogrodnik rêkê wzniós³ ponad zw³okami
I, szepc¹c, pocz¹³ w powietrzu ni¹ wodziæ,
Jako gdy w rolê rzuca kto ziarnami.
- A szept ów s³u¿y³ jemu za nasienie,
Gdy m¹¿-libertyn****, pod-setnik, co wszczyna
Marsz, gdy w szeregach równaj¹ golenie*****,
Zawo³a³: „Cz³owiek ten szepc¹c przeklina! Chrzeœæjañski to pies!” - a kap³añskie s³ugi
Stryczkami k’niemu puœcili krwawemi,
Jako gdy brudne wiatr ogarnie strugi
Z dachów, i lun¹ z tak równym ha³asem,
¯e, z góry, nie wiesz, trysnê³y czy z ziemi? I - niezad³ugo - w zawierusze t³umu
Widzia³eœ Gwida skroñ lub ramiê czasem,
A czasem sznura tylko silne drgania,
Co tu i owdzie chwilowo rozgania,
Jak gdy przewoŸcy ciê¿ar wlek¹ promu
Nierównym chodem, po nadbrze¿nym piasku,
Przy upominañ siê wzajemnym wrzasku.
I niezad³ugo na tym placu gwarnym
Zamkniête tylko kupcz¹cych sza³asy
Sta³y szeregiem milcz¹cym i czarnym.
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- Zachodu s³oñce, purpurowej krasy,
W b³ota siê szybach mêtnych odbija³o;
M³odzieñca cichy trup le¿a³, okryty
Kwiatami z koszów gwa³tem wywróconych Pies jakiœ wietrzy³ krew - - jakieœ kobiety,
Przechodz¹c, kilka ró¿ ma³o zbroczonych,
Podnios³y - cicho by³o i zielono
Na bruku, który w³aœnie opuszczono,
Podobnym, z barwy, miejsca i wspomnienia,
Do wag-rzeŸniczych - te, z urz¹dzeñ zmian¹,
Z ciê¿kiego nader ¿e by³y kamienia,
Do nóg mêczeñskich gdy przywi¹zywano,
Krwi nieraz œwiêtej bywa³ na nich napis,
Sk¹d kamieñ wag tych zw¹: martyrum-lapis******
* Arystokracja - ares, aristos, po ³acinie praestantissimus, albo bystry, bystrzejszy, najbystrzejszy; arostos znaczy tak¿e: wyborny; kratos — moc, w³adza, potêga; jednym s³owem,
aristokratia znaczy: najznaczniejszych-w³adztwo.
** Fasces - pêk-³óz noszony przez liktorów na znak czujnej dyscypliny rz¹du. - ¯e pierwsza
zw³aszcza epoka prawa rzymskiego - sabiñska - obejmowa³a w praktyce swej ca³y rytua³
mimiczny, fasces takie pewnym sposobem wnoszone gdzieœ, wywiera³o magnetyczny urok. Nale¿a³oby, aby czytelnik bli¿ej by, obznajmiony z treœci¹ ¿ycia spo³eczeñstw staro¿ytnych czego literalne ksi¹¿ek samych czytanie, bez czytania pomników sztuki niepisanej i ¿ywotów wspó³czesnych, o ile s¹ tradycjonalnymi, nie nauczyaby z tych s³ów poj¹³, o ile i jako
filologiczne pochodzenie wyrazu fascinatio wywodzi siê od fasces. By³y ró¿ne akcenta mimiczne nieroz³¹czne z odwo³ywaniem siê do prawa, a w³aœciwe naturom spraw przed trybuna³ wytaczanych, i prawie nie mniej od samej¿e litery kodeksu wa¿ne. Ale do powieœci niniejszej dopiski tak szerokie mog³yby byæ zanadto mnogie - zostawia siê je przeto uwadze i
studiom czytelnika.
*** Zaulne od zau³ek.
**** M¹¿-libertyn znaczy: w Rzymie z niewolnika i niewolnicy urodzony; za Tybrem by³o
ich przedmieœcie.
***** Linie w wojsku równa³y siê po goleniach.
****** Kamieñ podobny do agatu jasno-ziclonego, z którego wagi robiono, a potem, zmieniwszy je, zu¿ywano ten ciê¿ar w mêczeñstwach, rozmaicie go stosuj¹c; pierwej zwany przeto aequi-pondus, potem zaœ lapis-martyrum.
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XXV
Jak przez czasowe gdy kto wieczne s³yszy
I folgê daje obecnoœci gwarnej,
Bacz¹c, czy odgad³, gdzie jest? - bacz¹c w ciszy,
Której treœæ wielka, lubo pozór marny I pró¿en rzeczy znikomych kwapienia
Próbuje tylko, ile mu jest dano
I wolno swego uchyliæ sumienia
Za cyrk, gdzie jeszcze walk nie dokonano:
Tak Jazon, wieœci¹ choroby okryty,
Samotnie wschody liczy³ i zachody To przed domostwem siaduj¹c jak wryty,
Niewiele baczny na wieczorne ch³ody,
To od przysionka przechodz¹c wzd³u¿ sali,
Gdzie dr¿y fontanna i lampa siê pali.

Zamorskich mê¿ów mniej ju¿ zachodzi³o
Do drzwi Magowych pukaæ i przed domem
Czuwaæ - i jakby siê coœ dokoñczy³o
W teatrum, pierwej co chwila ruchomem Znikli. - A jeœli porani³ kto osoby
Do ty³a ciche, to gdy sam by³ w stanie
Uciszyæ niemniej w³asny zmys³ i doby,
Która siê raczej mia³a na wezbranie I obfitoœci¹ trafów, mniemañ, wieœci
Radzi³a, owszem, wybiegaæ poza nie
I szukaæ, czego szuka siê w boleœci
Krzykiem, lub czego myœl po¿¹da w czasie,
Lecz co jedynie w duchu spotyka siê - 136

Wiêc, co pierw by³o, skryte jest zas³on¹
Pewniejsz¹, ni¿by z g³azów j¹ robiono,
Zdziwienia nawet nie zostawuj¹c¹,
Jak nie zostawia zdziwienia na œwiecie,
¯e starzec umar³ - zrodzi³o siê dzieciê.

Przechadzkê swoj¹ po izbie, niechc¹c¹,
Prowadzi³ starzec krokami równemi,
Gdy w drzwiach otwartych stan¹³ m¹¿ nieznany,
Bosy - ¿e Jazon podniós³ wzrok od ziemi,
Spotkawszy nogê obc¹ mu u œciany Tak ju¿ by³ przywyk³ ufaæ, i¿ nie inny
Kto ? jeno Barchob u niego goœcinny.

M¹¿ ¿e z daleka szed³, ¿e w Rzymie œwie¿y,
Po samej ³y¿ce z cytymskiego drzewa*,
U pasa jego wisz¹cej, z odzie¿y
Tak¿e pozna³byœ. - „Akiba siê miewa
Dobrze- odgad³eœ Gwiazdê i jej syna Krew ju¿ p³ynê³a - ta jest ma nowina.”
- Jazon ramiona wzniós³ - uœcisn¹³ potem
Przychodnia, pierwej wys³uchawszy mowy,
Jakby odleg³ym jawi³a siê grzmotem I zaczerwieni³ siê w sposób niezdrowy,
I zblad³ - i rêkê otar³ jedne drug¹ I rzek³: „Spoczniemy - dziœ - potem na d³ugo
Spoczniemy - mo¿e” - i siada³ wygodniej,
Ni¿ to zwyk³ czyniæ sam - a rêki gestem
Wskazywa³, by to¿ zrobi³ m¹¿ przychodni.
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I siedli - Jazon rzek³: „S³uchaczem jestem,
Mów - a spokojnie - bez zdawania rzeczy,
Co ju¿ oby³o siê w poselskich s³owach Jak odpasanych brzêk coœ mówi mieczy,
Kiedy zatyka siê je w ³o¿a g³owach.
Tak mów, bym czasu, powietrza i ziemi
U¿ywa³ z ciebie oddechami memi.”
To mówi¹c, rêkê k³ad³ na mê¿a ramiê,
Skrzyd³ami nosa robi¹c jak cz³ek m³ody
I poprawuj¹c nieuwa¿nie brody:
„Mów - Pos³annika jak zgadniêto znamiê? Wielu ma z sob¹?”

„Set by³o niewiele
Konnych, co zwie siê Machabejska jazda,
Piechoty tysi¹c, lecz dziœ, rzek³bym œmiele,
Dwa razy tyle wiedzie za siê Gwiazda
Po drogach tkanych w ga³¹zki zielone Bareochebas!- w¹t³a wprawdzie œwieca,
Kiedy siê jawi³ - ta, rzek³byœ, dziewica Pacholê, rzek³byœ, ma³o doœwiadczone -”
„Zmê¿nia³”- podpowie Jazon.**

„Rudo-grzywy! Przychodzieñ rzecze -ku Jaboku stronie,***
Ku Dekapolis, gdy grano w ciêciwy,
Zak³uto pod nim numidzkie dwa konie.
Trzydziestu za to wraz na placu k³adzie
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I nie ma-¿ w sobie dorównywaæ szpadzie
I nie ma-¿ od swej chor¹gwi byæ krzepszy? Zw³aszcza, ¿e nie swój, ale prawie owy
Pierwszy obyczaj Machabeuszowy
Trzyma - we skrzyd³a dwa robi¹c konnic¹,
£ucznik! œrodkiem: a sam na kszta³t g³owy,
Z ogromn¹ rêk¹ praw¹, te¿ z lewic¹ Z obiema zaraz po modlitwie wszczyna
Pieœñ - a z tr¹b niŸli siê odleje œlina,
To krew siê pierwej na to¿ miejsce rzuca,
I¿ jest przeklêta krew - krew poganina!”

To rzek³szy, ziemiê bos¹ zatar³ nog¹ Gdy Jazon pojrza³ naoko³o - potem
Wsta³ - wyszed³ - Barchob ¿e nadchodzi³ drog¹,
K’niemu mistrz p³aszcza po³¹ jak namiotem
Wion¹³ i gestem rzuci³ polecenie,
I jako pierwej siad³ - by³o milczenie.

Po chwili wesz³o pacholê s³u¿ebne,
Miednicê stawiaæ z p³óciennym rêcznikiem,
To¿ sprzêty obce, do uczty potrzebne:
Drewnian¹ konew z winem, konew z mlekiem,
Stó³, jakich w Rzymie nie ma, arfê z³ot¹,
Schowan¹ w kaptur z sydoñskiej purpury I piasek, którym sypa³o z ochot¹
Na ró¿nobarwne posadzki marmury,
Ga³¹zki przy tym maj¹c oliwnemi
Tak odmienion¹ powierzchownoœæ ziemi.
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Wysz³o - szeroki s³oñca promieñ z góry
W fontannê upad³, prysn¹³ o marmury
I têczê wywiód³ sztuczn¹, co na œcianie
Szuka³a przyleæ jako malowanie,
Gdy Jazon, w³osy zarzuciwszy bia³e,
Do nóg przychodnia mia³ siê. - „Byæ nie mo¿e! Zawo³a pielgrzym - a - broñ-¿e miê. Bo¿e!” I pocz¹³ nogi swe okrzemienia³e
Cofaæ i ramiê odsuwa³ Magowe Czego Mistrz prawdê nareszcie poznawszy,
Usun¹³ rêce, siw¹ otrz¹s³ g³owê
I prawie rozœmia³ siê jak dziecko - ¿wawszy - A potem, z dziwnym na twarzy wyrazem,
Ku arfie poszed³ czerwono okrytej,
Mówi¹c: „Gdyby siê serce sta³o g³azem,
Mia³oby taki kszta³t!” - i pojrza³ w szczyty
Domostwa, rêkê wyci¹gaj¹c praw¹,
Jak gdy kto burzy nadchodz¹cej s³ucha.
Usta mu barw¹ zabieg³y bladaw¹,
Cichoœæ siê wiêcej uczyni³a g³ucha Przychodzieñ nie œmia³ kropli zwiaæ w miednicê
I, zamiast nogi swe, ociera³ lice,
Taj¹c, ¿e tai ³zê, p³acz taj¹cemu:
Tak wzajem bali siê pytania: „Czemu?”
- Ciszê tê œwiêt¹ przerwa³ g³os od dworu
Zabiegaj¹cy, wyraŸny g³os sporu
Miêdzy Barchobem a goœæmi - g³os, który
Cich³ i podnosi³ siê, i milk³ w parowie,
Dwojakiej, zda siê, p³ci albo natury,
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G³os, jaki w serio tragediach faunowie
Mogliby jedni wywtórzyæ na fletni,
Lub w czasie smutnym ludzie nieszlachetni.
- Jako¿ Pomponius by³ to z sw¹ przebran¹
Elektr¹ - - Barchob ostatnie rzek³ s³owo,
I s³ychaæ by³o, ¿e siê drzwi ze œcian¹
Zwar³y, a¿ m³otek uderzy³ na nowo - ---------------—-----------

„Oto - Mistrz rzecze - masz ich - to - Rzymianie!
Pompejuszowi wnukowie - któremu
Macicê winn¹ ze z³ota**** na œcianie
Zawiesi³ Judzki król lat nieco temu -”
I doda³: „Z chwili samego wyboru
Czy nie odgad³byœ fasces i topom?
- O! ty, co, zamiast g³upiej krwi bydlêcej,
Antyjochowych zbi³eœ piêæ tysiêcy,
A powracaj¹c do Jeruzalemy,
Zasta³eœ koœció³ chwastami zaros³y,
Niemy - i o³tarz mchem zaros³y, niemy,
I drzwi spalone w ¿u¿el - gdzie siê os³y
Tarza³y pod³e - ty***** jesteœ tu blisko Czujê ciê przez ³zê i ur¹gowisko!”

„Uszczknijmy¿ nieco i w jego radoœci Przychodzieñ rzecze - a jako dni osiem
Postanowi³-by³, osiem dni œwiat³oœci,******
Tak osiem godzin niech wesele znosim Znosim! - bo rzecz jest nieca³a - i krwawa - „
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K’czemu siadaj¹c Mag rzek³: „Owo strawa,
Na jak¹ staæ miê” - i chleb pocz¹³ ³amaæ,
Ale solennoœæ odeñ odchodzi³a,
Jak gdy natchnieniu kto dozwoli³ sk³amaæ,
Niemocen doprz¹œæ tym¿e samym tonem
Treœci, co albo zupe³nie w¹tpliwa,
Albo w¹tpliwoœæ straciæ ma za zgonem I chocia¿ szczera jest, k³amie, bo ¿ywa.
Tak bowiem swego Mag Barchoebasa
Za czekanego uwa¿a³ Mesjasa,
I wielbi³ prawdê - lecz przez opóŸnione
Z³udzenie, jako przy zachodzie s³oñca
Podziwiasz nieraz za dnia pominione
Okolic wdziêki - i¿ bliskie s¹ koñca! –
--------------------------

Skoro baranka napoczynaæ mieli,
Barchob z podrzêdnym usiad³ pacholêciem
I jedli s³u¿¹c, s³uchaj¹c z zajêciem
Rozmów, jakoby onych treœæ wiedzieli.
Sk¹d chwile by³y tego zapomnienia,
W których „gdzie” znika, a myœl ze wspomnienia
Obecnoœæ tworzy - chwile przywo³ania
Przesz³oœci w jawnoœæ, lub czasu przysz³ego,
Który siê jeszcze oku nie ods³ania:
Coœ przynosz¹ce upajaj¹cego
Przez oderwanie siê od wspó³czesnoœci,
Boskoœci nieco maj¹ce i czczoœci.
Chwile, co daj¹ nieœmiertelnoœæ tchnieniem,
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Uobecniaj¹c treœci niedotkliwe,
A niepokoj¹ wewnêtrznie sumieniem,
Szepc¹c: ¿e nik³e s¹ - ¿e nad-prawdziwe - Wiêc, takie wina popiwszy kielichem,
Godzisz siê wreszcie z myœl¹, ¿eœ jest lichym Nie, i¿byœ szuka³ zni¿enia siê w zwierzê,
Lecz ¿e, nie bêd¹c duchem, twierdzisz: „Wierzê!” A twierdz¹c, konasz rozumem doczesnym,
Staj¹c siê wiecznym, ileœ nad-spó³czesnym.
Tak ludziom na œmieræ id¹cym siê daje
Puchar******* - i w innych te¿ chwilach solennych
Stwierdzaj¹ prawdê on¹ obyczaje
Ludów bynajmniej sobie nieoœciennych.

W³aœnie tak Jazon kielich wzniós³ - gdy z dworu
Stuk m³otka zabrzmia³, a potem ten samy Lecz ju¿ jak ciêcie obuchem toporu.
A dalej poœwist zawias, co od bramy
Wypartej dar³y siê wstêg¹ br¹zow¹,
I tupot skorych nóg zmieszany z mow¹ - Mistrz wsta³, lecz w chwili, gdy mia³ siê ku sieni,
Liktorów wesz³o dwóch i znaczna rota Co widz¹c: „B¹dŸcie albo pozdrowieni Rzek³ - albo niecnie zmyliliœcie wrota.
Cesarz-¿e pisze do mnie?” - Liktor na to
Pierwszy: „Litera, któr¹ trzymam, z³ota,
Mówi, ¿e skazan jesteœ na wygnanie,
Ty - filozofy - tudzie¿ chrzeœcijanie.”********
Co rzek³szy, zaci¹g czyni³ stra¿y zbrojnej,
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W przysionku stawiaæ szepcz¹cych ¿o³nierzy,
Jak cz³owiek, swoje gdy pe³ni, spokojny
I zimny - pe³ni to, co siê nale¿y A ³atwoœæ w tym ma utrzymania rzeczy,
I¿ sam nie w¹tpi i nic mu nie przeczy.
„Koñczmy!” - rzek³ Jazon i puchar wychyli!,
Ale ust nieco kielichem omyli³
I - do setnika palec nios¹c - rzecze:
„Kajus********* - pos³uchaj, s³u¿ebny cz³owiecze Cezar, czterykroæ zwañ Imperatorem Pierwszy raz Konsul - tak¿e Dyktatorem
Nazwany wiecznym, ksiêciu Hirkanowi
W umowie g³ównej g³osi i stanowi:
I¿, skoro pos³y ¿ydowskie przybêd¹,
Z senatorami na igrzyskach siêd¹
Patrzeæ, jak rzymski ch³op siê w cyrku bije.
A gdy zanios¹ skargê do senatu,
Tedy - je¿eli Rzym trwa, Cezar ¿yje
I, jak panowaæ ma, panuje œwiatu Dnia dziesi¹tego po listów z³o¿eniu
Dyktator, albo pu³kownik konnicy,
U ¯ydów onych stan¹wszy w przedsieniu,
Zapyta, czyli chc¹ z nim iœæ lennicy Rzym-¿e trwa jeszcze ? Cezar jak siê miewa?” To mówi¹c, kaszlaæ pocz¹³ nieprzytomnie,
I chwyta³ ³y¿kê z cytymskiego drzewa,
I obraca³ j¹ w rêku - -
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„Ile do mnie
Rzecz ta nale¿y? - zawo³a przychodzieñ Jam nieznajomy goœæ tu - wam zaœ - zbrodzieñ!
Jam jest z powstañców m¹¿ - obcy Magowi.
Czyñcie¿, co czyniæ macie - czyñcie zdrowi.”

Mistrz Jazon, s³owa te s³ysz¹c, wzniós³ rêkê
I popychany ¿o³nierstwa poskokiem,
Wo³a³: „Coœ w wietrze czujê - jakby mêkê
Cz³owieka - krzy¿e - pod ciê¿kim ob³okiem,
Przy Jeruzalem - na Trupich-G³ów Górze” I pad³, po piaskiem zas³anym marmurze
Skroniami miec¹c ga³¹zki oliwne,
Co zda³y mu siê uwieñczaæ siwiznê.
* Drzewo citim, którego robak nie toczy.
** Wyobra¿enie patriotyczne u ¯ydów, ¿e Moj¿esz musi byæ przed wszystkim chrobry.
*** Jabok ku Dekapolis nad odnog¹ Jordanu.
**** Tê macicê winn¹, zwan¹ Terpolis, widzia³ jeszcze Flawius Józef w œwi¹tyni Jowisza
Kapitolijskicgo, a by³a ona z napisem: Aleksander, król ¿ydowski.
***** Judasz Machabeusz.
****** Po przywróceniu czci koœcio³owi postanowi³ Machabeusz osiem dni œwiat³oœci w
trzy lata po profanacji, jak zapowiedziane by³o u Daniela proroka.
******* Salomonis, XXI 6: „Dajcie napój mocny gin¹cemu, a wino tym, którzy s¹ ducha
sfrasowanego.”
******** Po wiele razy tak chrzeœcijan i filozofów razem wygnaniem jednym dotykano.
********* Edykt ten Juliusza Cezara prawie dos³ownie przytoczony tu jest.

XXVI
„Tyœ winna - mówi³ Pomponius do Diwy ¯e oto dzieñ ten tyle nieszczêœliwy” I ³ama³ pedum koœciane jak trzcinê
Na coraz wiêcej drobne kawa³eczki 145

A koœæ parska³a i z³ote zeñ æwieczki
Wylatywa³y jak skry.
„Wina winê
Powiêksza - Diwa na to mu odpowie. Gniew, pedum niszcz¹c, nadwerê¿a zdrowie.”*

„Koniecznym by³o, zamiast starca budziæ,
Napisaæ raczej do Zofii s³ów parê” Pomponius mówi³.

„Zamiast palce trudziæ
£amaniem koœci - pisz! - lub czekaj: stare
Tam s¹ od ró¿nych patrycjuszów karty;
Wybiorê-æ sama list” - co rzek³szy, z œmiechem
Wybieg³a - niby staj¹c za zas³on¹,
Pobrzmiewaj¹c¹ wszak¿e kroków echem Tak ¿e Pomponius w g³os zawo³a³: „¯arty!”

I chêæ mu przysz³a niespodziankê on¹
Przed³u¿yæ wiary dziecinnej udaniem,
Gdy Diwa z twarz¹ wbieg³a rozjaœnion¹,
Mówi¹c: „Pos³a³am - krótki list - z wyznaniem:
List twój i kwiaty - po drodze ich wiele
Zakupiæ mo¿na?-prawda¿? W rzeczach tylu
¯yczenia twoje i pragnienia dzielê Czemu¿ mam obc¹ byæ i w tym? - „
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„Motylu! Pomponius z zimn¹ ufnoœci¹ odpowie Gdybyœ zrobi³a to!-”

„Gdybym zrobi³a!” I wieniec r¹k nañ bia³ych zarzuci³a,
Wœród poca³unków poszeptuj¹c: „Kto wie - „
* Ta moralna uwaga o gniewie nie jest wcale obca spo³eczeñstwu staro¿ytnemu, owszem,
precepty higieniczno-moralne mamy w³aœnie ¿e z tamtych Ÿróde³

XXVII
W podró¿nym p³aszczu, z ogolon¹ g³ow¹*,
Jako niewolnik lub cz³owiek ubogi,
Mistrz Artemidor wchodzi³ w Zofii progi,
Postawê nie sw¹ maj¹c, raczej ow¹,
W któr¹ siê rzeŸbiarz stroi, kiedy bogi
Przedstawiaæ ka¿¹ mu œmiertelni ludzie,
Hojni doœæ, nie doœæ rozmyœlni o cudzie.

Zofia koñczy³a w³aœnie sw¹ rozmowê
Z pos³añcem, który mia³ doñ list, a leki
I kwiaty z willi przyniós³ niedalekiej,
- Od Pomponiusa list, rzeczy nienowe
Powiadaj¹cy, tym szczególny w sobie,
¯e zda³ siê innej nale¿eæ osobie I nic o lekach nie mówi³ od Maga.
Rzuci³a go wiêc, rzek³szy: „Nieuwaga!” Skinieniem s³udze daj¹c po¿egnanie,
Gdy Artemidor siad³ i, jak w koronie
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Król, za majestat swój maj¹c wygnanie,
Mierzonym g³osem, te jej mówi³ s³owa:
„B¹dŸ zdrowa! - wiêcej ni¿ kiedy, b¹dŸ zdrowa!
Wybrze¿a Galii** dzikiej niezad³ugo
Przyjdzie mi oczy ogl¹daæ têsknemi,
„Rzymie! -wo³aj¹c- s³awo i zas³ugo!
Zniknijcie - ziemio, wracaj siê do ziemi!
Laury! suchymi rozmieæcie siê py³y” Brak œrodków dwakroæ uolbrzymia si³y.”
To rzek³ - lecz, jakby mówi³ to ju¿ pierwej,
Nie dawa³ uczuæ, aby króci³ ¿ale,
Lub poruszone uspokaja³ nerwy Swobodny, owszem, i przytomny wcale,
Nim Zofia z swym siê wspó³czuciem ozwa³a,
Kwiatami pocz¹³ bawiæ siê niedbale,
Ka¿¹c, by leków swych nie przerywa³a,
Solennie nagl¹c, by nie by³ natrêtny,
By napój wziê³a zbawienny, acz mêtny Co te¿ doraŸne da³o porównanie,
I¿ nie mniej gorzkie, a przyj¹³ - wygnanie! –

Wiêc Zofia, le¿¹c, rêkê mu podawszy,
Chyli³a do ust maleñk¹ amforê,
Rumieniec maj¹c coraz to jaskrawszy,
Jak gdy wesel¹ siê osoby chore.

I obraz to by³ zaprawdê ciekawy:
Wygnañca, gdy siê z rêk¹ tej kobiety
Le¿¹cej bawi³, wzrok maj¹c bez-³zawy,
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Lecz nieobecny, poza miejsce wryty –
I tej, z rumieñcem swoim chorobliwym,
Nadobnej, co mu rêkê sw¹ poda³a Le¿¹c pomiêdzy cz³ekiem nieszczêœliwym
A lir¹, która z drugiej strony sta³a Pij¹c coœ, wzrokiem iskrz¹c, piersi drganiem
Coraz to silniej odrzucaj¹c szaty - Obraz, nie wiedzieæ czyim po¿egnaniem
Napiêtnowany, zw³aszcza ¿e tu¿ kwiaty
I list rzucony najniedbalej le¿a³;
Jakby tam przeszed³ jeden z onych smutków,
Co do nikogo z ludzi nie nale¿a³ Ani nale¿a³ komu - owoc skutków! –

Po chwili, puste rzucaj¹c naczynie,
Œcisnê³a rêk¹ d³oñ Artemidora
I przechyli³a k’niemu blade skronie,
Mówi¹c coœ, jakby osoba nie chora,
Lecz jak siê dzieci bawi¹ w swej poœcieli Rêkoma w³osy zgarniaj¹c na oczy
Z kwileniem p³aczu, to znowu weselej
Do rozpierzchniêtych gadaj¹c warkoczy,
Jak gdy kto z ¿ywym bawi siê stworzeniem - .
„B¹dŸ zdrów!” - wo³aj¹c, i znowu: „B¹dŸ zdrowa!”
„Liry mi z sob¹ nie unieœ, bo jêknie Pods³ysz¹ szpiegi, co siê w lirze chowa,
Rozbij¹ na krzy¿, ¿e ka¿da z strun pêknie,
Spadkami pêkañ tych wyrzek³szy s³owa
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A ludzie patrzeæ bêd¹, jak ta mowa
Odleci w lazur, pierœ maj¹c rozdarte,
I jeszcze o drachm za³o¿¹ siê parê,
Czy te¿ do Grecji szcz¹tki jej dolec¹?-------—-----Och! tak jest - mówiê ci - kolosy stare,
Z gajów swych cicho wyzieraj¹c, lec¹ Orfeusz, Homer! - Patrz - „

I wskazywa³a
Palcem w zas³ony cienie purpurowe:
„Sokrat - z motylem czy liœciem na czole Pokazuje mi coœ**** - amforka ma³a A taki wielki œwiat! - tak wielkie bolê! I œmieræ - sen - sen - œmieræ - - „

I skona³a „Och! niŸli pójdê precz - wygnaniec rzecze Trzeba¿ mi by³o ostatni¹ z Hellady
Po¿egnaæ pierwej? - Eheu! - nie miecze,
Lecz poniewierka ju¿ a skryte jady
Narodu resztom nastêpuj¹ w œlady!”
- Co ¿e zawo³a³ g³osem rozpaczliwym,
S³u¿ebne wbieg³y, Egipcjanka z niemi,
I rozpoczê³y nad cia³em nie¿ywym
Szlochaæ - list, flaszkê, kwiaty bra³y z ziemi Noc nadchodzi³a: s¹siednie osoby
Wchadza³y, mimo niegoœcinnej doby.
Pochodni kilka, tam i owdzie - d³ugo
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Noszono - szepcz¹c, gdy Mistrz, w swej opoñczy
Wytartej, sta³ siê pogrzebowym s³ug¹:
PrzyjaŸni¹, prawd¹ i bólem okryty,
Nie myœl¹c, jak z nim pocznie wieœæ i skoñczy Wygnania nawet zapomnia³ - ³ez syty.
* Dotkniêci wygnaniem pozbawieni bywali mo¿noœci noszenia togi i nieraz w krótkiej sukni,
z g³ow¹ ogolon¹, szlachcic rzymski w prowincji oddalonej szko³ê zak³ada³ i uczy³.
** „Wybrze¿a Galii dzikiej.” - Lubo pañstwo rzymskie obejmowa³o nieledwie œwiat, linia
jednak od dzisiejszego Krymu do Marsylii przez posadê Europy wyci¹gniêta da³aby ni¿ej
w³aœciw¹ ojczyznê Rzymianina, wy¿ej zaœ kraje do robienia karier wojskowych i miejsce
wygnañ. - I jako, na przyk³ad, Ameryka wzglêdem Europy bywa³a i jest krajem ucieczki z
ró¿nych przyczyn, tak by³ naonczas ów obszar œrodkowej Europy. - Po ukrzy¿owaniu Pañskim Herod, Pi³at i œ-ta Magdalena zostawuj¹ wspomnienia, i¿ w dzisiejszej Francji przebywali; by³o przys³owiem rzymskim: „poszed³ na ryby do Marsylii”, co znaczy³o, i¿ wygnany jest albo Ÿle uwa¿any.
*** Kiedy Sokrates wypiæ mia³ truciznê, pocieszany by³ we œnie przez postaæ cytuj¹c¹ mu
wiersz Homera; widzenie wiêc to Zofii na tym jest osnute.

XXVIII
Poza murami, poza czerwonemi,
Woko³o wzgórza sypanego z ziemi,
Jako gdy ogieñ wzniecaj¹ pastuchy,
Ludzie siê jacyœ krz¹tali - czy duchy? –
Gdy wiatr jesienny, id¹c po Kampanii,
Skrzyd³ami swymi stos poddyma³ suchy
I s³owa ima³ œpiewanej litanii,
Smutki swe do nich mieszaj¹c stepowe Dym zwija³ w k³êby, albo za¿egniête
Porywa³ z stosu wieñce cyprysowe,
Okr¹g³e - ciska³ dalej, rozwiniête Bursztynowymi polewan aromy,
Pali³ siê stos ów czworobocznie stromy,
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A grupy ludzi odeñ a¿ ku bramie
W zbli¿eniach ró¿nych sta³y. By³o rano,
Ch³odno - M¹¿ jakiœ, obrzucaj¹c ramiê
Gêstymi p³aszcza fa³dami, za œcian¹
Appijskiej bramy, w któr¹ w³aœnie bigi
Wchodzi³y, szepn¹³ ku towarzyszowi:
„Nied³ugo konne zaczn¹ siê wyœcigi Jezdnych.” * - Co ledwo skoñczy³, ludzie nowi
Od miasta cwa³em ku bramie zd¹¿ali.
Jeden z nich ³owczym by³ cesarskiej œwity;
Drugi, jakkolwiek wpó³ twarzy zakryty
Od strony, gdzie siê stos na wzgórzu pali,
Dawa³ siê po swej poznaæ wykwintnoœci,
¯e by³ Pomponius - „Fatum nam zazdroœci
W wyœcigach - oto stos i trup na stosie” £owczy rzek³. - „Fatum, wstrêtne filozofii,
Hippice za có¿ ma uw³aczaæ w losie?” „Przysi¹g³bym bowiem, ¿e to resztki Zofii!”
- K’czemu Pomponius, chyl¹c siê na grzywê,
Przeto i¿ cugle leg³y, a koñ skrami
Ra¿ony, szyjê podejmowa³ krzywe:
„Nie miêszaj ¿e mnie - odpar³ - z wygnañcami.”
I rêk¹ chroni¹c wzrok od wschodu s³oñca,
Trzeciego zda³ siê upatrywaæ goñca - ---------------------------Poza murami, poza szerokiemi,
Droga siê w w¹wóz zakrzywia³a czarny
Z kamienia, miêkkoœæ maj¹cego ziemi
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Zmarz³ej - lub jako ¿u¿el jest po¿arny,
A kamieñ taki tuffo** siê nazywa,
Topora ciêciu echem nie odzywa.
Tam w czeluœæ groty mimo bliskiej drogi
Wnosili mê¿e trzej rzecz p³aszczem kryt¹;
Gdy jeŸdŸcy nasi, w kszta³t konnej za³ogi,
W¹wozu czarne mijali koryto,
Niesionej rzeczy b³ys³y w cieniu nogi ¯e je, z poœpiechem uchodz¹c, odkryto Bia³oœæ i zmarszczki maj¹ce sêdziwe,
A jako zmar³y kwiatu p¹k, nie¿ywe.
M¹¿, co je spuszcza³ w grotê*** rêk¹ lew¹,
Podrzuci³ praw¹ ku jeŸdŸcom, jak drzewo,
Kiedy je skrêci wiatr, i za rumakiem
Pulchra coœ wo³aæ wszcz¹³ tej rêki znakiem,
Jakoby mówiæ chcia³a ta osoba:
„Pomó¿ grzeœæ starca, odpoznaj Barchoba!”
- Gdy grzywy poœwist i szelest klamidy
Zdawa³ siê odrzec: „Nie zna³em was - •ydy!”
* Konne wyœcigi jezdnych - ten wyraz znaczy tu po rzymsku jezdnych, to jest: szlachty
rzymskiej.
** Tuffo - kamieñ czarny, miêkki. Najstarsze groby, np. Scypionow, z tego kamienia s¹ robione; groby-nie zaœ sarkofagi.
*** Nie tylko palono na stosach, ale i sposobem orientalnym grzebano w jaskiniach; nawet
pieni¹dze w usta
k³adziono grzebanym, pod koniec bowiem Imperium, i ju¿ od po³owy ci¹gu jego, grzebano
na sposoby ka¿demu wyznaniu w³aœciwe.
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