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ZDOBYWCA MIAST

Jakby fale s³ucha³y dŸwiêków fletu. ¯a³obny œpiew ze spi¿owych
p³uc Ksenofanta przez drewno instrumentu wprawia w ruch dwa rzêdy wiose³ z ka¿dej burty okrêtu, jakby to wioœlarzy porusza³a belka, o któr¹ wspieraj¹ siê pod pok³adem, gdy j¹ unosz¹ fale; monotonny, beznadziejny chór
morza powtarzany na pok³adzie przez ¿a³obników z nagimi g³owami,
w czerni, z szatami rozdartymi na piersiach, aby uderzaæ o nie d³oñmi — lamentuj¹ do wtóru œpiewu fletu. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e to Ksenofant porusza okrêtem, podmuchem instrumentu o¿ywiaj¹c powietrze, które morze
wydyma w fale by animowaæ wios³a i wioœlarzy, a wielka, drewniana budowla wznosi siê i opada przekraczaj¹c grzbiety wodne prowadzi za sob¹ klin
flotylli w rytm pieœni fletu i lamentu b³agalników, muzyki œmierci.
Wiatr wieje œpiewem Ksenofanta. Trzepocze nim na flagowym
okrêcie sztandar z królewskim, podwójnym diademem, symbolem panowania nad Europ¹ i Azj¹, które by³o przecie¿ snem tylko. Ale jak sen w³aœnie jest morski pogrzeb Demetriusza Poliorketesa, pana tych dziedzin, które nie zdradzi³y go nigdy i dlatego powróci³ tu po œmierci, z klatki króle-
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wskiej osaczonej bagnami i pêtl¹ rzeki i teraz, a¿ w dalekim porcie, sk¹d
widaæ zaledwie zarys zbli¿aj¹cej siê flotylli, jak lustro œl¹ce s³oneczne znaki wibruje œwiat³em z dziobu flagowego okrêtu z³ota urna z prochami
zmar³ego króla.
Œwiat³o mieni siê w pyle wodnym nad wios³ami, które dziel¹ fale
w têczowe b³yski. Jest w nich i purpura materii obijaj¹cej pok³ad, na której
p³onie wielka, z³ota urna, i czerñ postaci wznosz¹cych rêce, gdy flet zawodzi a wios³a wbijaj¹ siê w morze, i stosy kwiatów, ich têczowe wieñce zaœcielaj¹ce dalej pok³ad, i wzorzyste kostiumy ³uczników, na których zieleñ
przeplata siê z br¹zem, otaczaj¹cych czarn¹ plamê, klêcz¹cego cz³owieka,
który czo³em dotyka urny w skurczach szlochu op³akuj¹c swojego ojca,
swojego króla, swoj¹ m³odoœæ.
Antygonos Gonatas p³acze po swoim ojcu Demetriuszu Poliorketesie.
Zbli¿aj¹ siê do Koryntu. Mury lœni¹ bia³ym œwiat³em. Mrowie ludzkie wype³nia nadbrze¿e. Potokami sp³ywa ku morzu. S³ychaæ ju¿ gwar,
widaæ postacie, rêce wznosz¹ siê, wskazuj¹ cia³a okrêtów, które jak delfiny
wynurzaj¹ siê z fal i s³ychaæ dŸwiêki fletu i œpiew ¿a³obny, lament i widaæ
Antygonosa w czerni na kolanach jakby s³ychaæ by³o jego p³acz i szloch odzywa siê wœród Koryntian st³oczonych w porcie i dalej, bo wszyscy chyba
mieszkañcy miasta wylegli by zobaczyæ spektakl pogrzebu i wzruszyæ siê
œmierci¹ tego, który przez trzydzieœci lat swojego doros³ego ¿ycia budzi³
zachwyt i oburzenie a w ka¿dym razie zawsze ciekawoœæ, a nawet fascynacjê ca³ej Hellady i dalej mo¿e ca³ej ojkumene — dziedziny zamieszka³ej
przez ludzi i teraz raz ostatni ka¿e siê podziwiaæ jakby sam rêkami tak odmiennego przecie¿ syna przygotowa³ swój pogrzeb i po¿egnanie z Grekami, którzy widz¹ i rozumiej¹, ¿e coœ opuszcza ich ¿ycie, odp³ywa na piêknych okrêtach unosz¹c ze sob¹ barwy z³ota i purpury, niknie w krainie mitu
a wiêc widzowie czuj¹ p³acz syna Demetriusza i p³acz¹ wraz z nim jak w teatrze po œmierci bohatera, który jest tylko aktorem bohatera graj¹cym,
a wiêc mo¿e ³atwiejszym do rozpoznania i piêkniejszym mo¿e, a p³acz jest
jak poklask dla roli tak wspaniale odegranej do koñca na wielkim amfiteatrze, kórym by³ dla Demetriusza œwiat.
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To w Koryncie koñczy³a siê ostatnia, morska droga Poliorketesa.
Zamyka³ siê rejs, z brzegów Azji prowadz¹cy okrêty od wyspy do wyspy
miêdzy miastami, które czci³y jego pamiêæ t³umami mieszkañców w portach i na nabrze¿ach, zbiorowym szlochem, ogromnymi wieñcami, urnami
pe³nymi kwiatów, na ³odziach przewo¿onymi na okrêty, aby zaœcielaæ
pok³ady wielobarwnymi dywanami, zapach których przenika bryza morska
umo¿liwiaj¹c oddychanie, zw³aszcza, gdy kwiaty umieraj¹ i ostatnia eksplozja ich gêstej woni oplata g³owy jak wieczorna mg³a i trzeba wrzucaæ je
do wody, aby nieruchomia³y za rufami jak blakn¹ce mosty wzd³u¿ szram,
które na morzu pozostawiaj¹ za sob¹ okrêty.
Z portów na ³odziach do okrêtów przybijali ¿a³obnicy w czerni,
z odkrytymi g³owami, p³acz¹c do³¹czali do morskiego orszaku, aby pozostaæ w nim. I tak lament na okrêtach rozbrzmiewa³ g³osami ca³ej Grecji,
która sp³ywa³a do Koryntu op³akuj¹c Demetriusza.
Z³oœliwcy mogliby twierdziæ, ¿e nie by³o w tym nic dziwnego.
Widz¹c zbli¿aj¹c¹ si¹ flotê Antygonosa, która wprawdzie by³a tylko cieniem potêgi jego ojca, niepodzielnie panuj¹cego nad wszystkimi morzami,
ale mimo, ¿e wiêkszoœæ okrêtów po klêsce Demtriusza odda³a siê Ptolemeuszowi, w³adcy Egiptu, niezmiennemu konkurentowi Poliorketesa, przegrywaj¹cemu na morzu wszystkie wojny, aby zwyciê¿yæ w ten w³aœnie sposób na koniec, mimo to flota wielbi¹cego ojca syna Demetriusza budziæ
mog³a respekt i dlatego sensowniej by³o okupiæ siê w sumie ma³o kosztownym ho³dem ni¿ nara¿aæ na gniew Antygonosa.
A przecie¿ Hellenowie op³akiwali Demetriusza naprawdê.
Op³akiwali ostatni¹ drogê herosa a mo¿e bardziej artysty niezwyk³ego, który nawet swoj¹ wyprawê do krainy, sk¹d nie mo¿na powróciæ, potrafi³ przekszta³ciæ w przedstawienie tak jak potrafi³ przemieniæ
w nie obleganie i zdobywanie miast a w dzie³a sztuki machiny oblê¿nicze i
okrêty, bowiem nikt nie w¹tpi³, ¿e to on, Demetriusz Zdobywca Miast
natchn¹³ swego syna tak innego a podobnego jedynie w mi³oœci synowskiej
dziwnie mocnej w rodzie Antygonidów i Hellenowie mogli op³akiwaæ
czyst¹ rozpacz synowsk¹, która potrafi³a otworzyæ siê na tak innego ducha
ojca jego wiod¹cego d³oñ Antygonosa, gdy zamyka³ prochy ojca w z³otej
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urnie, wyœcie³a³ purpur¹ pok³ad i prowadzi³ od portu do portu orszak okrêtów op³akuj¹cych pana mórz trzepotem wiose³ o wodê, fletem Ksenofanta,
zawodzeniem b³agalników. To rozpacz Gonatasa pozwoli³a staæ siê mu Demetriuszem, zainscenizowaæ spektakl tak jak ¿yczy³by sobie tego ojciec,
jemu, który tak gardzi³ blichtrem i form¹, a tylko mi³oœæ i szacunek synowski kaza³y wstrzymaæ siê mu od oceny tej pasji Demetriusza, postrzeganej
przez wielu jako treœæ ¿ycia Zdobywcy Miast. Sens istnienia artysty, który
dba o doskona³oœæ czynu ka¿dego a w³aœciwie gestu, bo gestem w jego wydaniu stawa³ siê ka¿dy czyn na wielkim amfiteatrze œwiata stworzonym by
oklaskiwaæ go.
Mo¿e wtedy, obejmuj¹c urnê z prochami ojca, Antygonos po raz
pierwszy zrozumia³ go? Mo¿e by³ to raz jedyny? Zrozumia³ a wiêc nie tylko
nazwa³ sobie motywy, zasady, koniecznoœci; zrozumia³ a wiêc poczu³, ¿e
tak w³aœnie trzeba i nie mo¿na inaczej: ¿a³obna Grecja szlochaj¹c winna
gromadziæ siê w nadmorskich portach, czciæ zmar³ego wieñcami kwiatów
i p³aczkami, którzy do³¹czaæ bêd¹ do têczowego orszaku w muzyce i zawodzeniu przemierzaj¹cemu morza. Zrozumia³, ¿e duch objawia siê przez
kszta³t, barwê, dŸwiêk. On, który przywyk³ by³ gardziæ rzeczy pozorem
i pod nim dopiero poszukiwa³ ³adu czyli rozumu, logosu, bo obraz przecie¿
jest z³udzeniem, omamem s³abych wydaj¹cym ich u³udnej a wiêc niezaspokajalnej ¿¹dzy, u koñca której zieje rozpacz. On, który zaprawia³ siê
w ch³odnym spokoju i wytrwa³oœci, obojêtnej na poklask cnocie, wychowanek Zenona z Kition, móg³by patrzeæ na ojca jak na podsuniête mu przez
opatrznoœæ krzywe zwierciad³o pustki ludzkiej, u³udy, w pogoni za któr¹
cz³owiek pêdzi na oœlep skazany na klêskê i cierpienie, bezrozumny a nawet œmieszny, obcy sobie i porz¹dkowi œwiata.
Jednak Gonatas wiedzia³, ¿e do ³adu œwiata nale¿y tak¿e mi³oœæ
synowska a os¹dzaj¹c ojca oddaje siê demonowi pychy. Nie wiedza ta decydowa³a zreszt¹, wa¿niejszym by³o, ¿e nie chcia³ i potrafi³ oceniaæ wielbionego ojca, w którym widzia³ wielkoœæ, moc ujawniaj¹c¹ siê, gdy inni
tracili nadziejê, widzia³ bezinteresown¹ przekraczaj¹c¹ i ogarniaj¹c¹ wszystko wspania³omyœlnoœæ. Podziwia³ go jak inni, zapatrzeni weñ Grecy, tylu
kochaj¹cych Demetriusza, gdy tak niewielu dostrzega³o Gonatasa, który
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przyjmowa³ to rozumiej¹c, on obojêtny dla rzeczy kszta³tu, ¿e piêkno
i wspania³oœæ ojca jego to harmonijna forma, w któr¹ przyobleka siê Poliorketesa dusza. Rozumia³ i cieszy³ siê, ¿e nigdy nie potrafi dorównaæ ojcu.
Czo³o Antygonosa dotyka z³otej urny. Przenika go jej ch³ód. Podnosi twarz. Wiatr pêdzi niebo poprzez mokre oczy. Swiat faluje jak morze.
Ogarnia go. Unosi. Widzi pok³ad. Purpurowa tkanina z p³omieniem urny,
w którym pogr¹¿a siê g³owa cz³owieka w czerni, na kolanach jak niezrozumia³y znak na scenie pok³adu. P³yn¹ pod nim okrêty, wielkie ryby p³etwami
rzêdów wiose³ zagarniaj¹ wodê. Z ciemnych œcian urny ciasno t³ocz¹cych
œwiat woko³o wzbija siê w okno b³êkitu otwieraj¹ce siê nad nim jak nadzieja. Teraz frunie w niebo. Wiruj¹ pod nim okrêty. Morze wybrzusza siê jak
zielonkawy pêcherz. Wszystko jest wiatrem, lotem i przestrzeni¹. Morze.
Jego morze. Jego królestwo bez granic ni kresu. S³ony oddech miêdzy przestrzeniami. P³yn¹c nie czuje siê ju¿ desek pok³adu pod stopami, ani stóp, ani
cia³a. Zatraca siê czas i miejsce, kszta³ty i barwy a œwiat³o jest nienazywalne. I pozostaje tylko lot. Panowanie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na morzu zwyciê¿a³. Najpierw w³asny lêk. W³asne ograniczenia.
Nogi zwolna przywyka³y do ko³ysania pok³adu, oczy pozostawa³y otwarte
w podmuchach wiatru a czeluœæ woko³o choæ groŸb¹ by³a tak¿e wyzwaniem i ju¿ nie dreszcz strachu przenika³ go a podniecenia, krew wydyma³a
têtnice, Ÿrenice rozszerza³y bardziej i bardziej a okrêt stawa³ siê nim i czu³
jak rozdziera gniewnie rycz¹ce cia³o morza.
Potem uczy³ siê pokonywaæ innych. Nadawa³ kierunek okrêtom.
To jego wola rzuca³a je naprzeciw masztom i wios³om wroga, naprzeciw
wiatrom. To ona mia¿d¿y³a okutym ¿elazem dziobem burty przeciwników,
rozrywa³a kad³uby okrêtów i topi³a je. Ona rzuca³a ogieñ na wrogie floty
i zmienia³a je w pochodnie na fali. On, Demetriusz ogarnia³ wzrokiem
ca³oœæ przestrzeni morskiej, przewidywa³ ruchy wroga, jak bóg rozpoznawa³ przysz³oœæ, planowa³ j¹, tworzy³, aby wreszcie porwany namiêtnoœci¹
wedrzeæ w chwilê, przeskoczyæ na pok³ad przeciwnika, zagarniaæ go obalaj¹c wrogów, czuæ jak stopy œlizgaj¹ siê w ich krwi.
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Widzia³ wszystko jak pod Salamin¹, gdy wodzowie jego bledli
s³uchaj¹c rozkazów a on wiedzia³, ¿e jest to tylko kwestia czasu a on czas
ten potrafi wykorzystaæ. I dlatego dziesiêæ okrêtów jego zablokowa³o
w¹skie wyjœcie z portu nie dopuszczaj¹c do g³ównego teatru zmagañ szeœædziesiêciu okrêtów Menelaosa, choæ doœwiadczeni kapitanowie szeptali
tak, aby Demetriusz móg³ us³yszeæ, ¿e to szaleñstwo, ale on wiedzia³, ¿e
zmia¿d¿yæ potrafi Ptolemeusza zanim brat jego bêdzie w stanie prze³amaæ
w w¹skiej cieœninie opór dziesiêciu okrêtów. Dlatego os³abi³ swoje blisko
l¹du skrzyd³o, bowiem wiedzia³, ¿e dziêki sile, któr¹ zgromadzi³ rozniesie
prawe skrzyd³o przeciwnika i otoczy to co zosta³o z flotylii. I wszystko
sta³o siê jak przewidzia³.
Dlatego mo¿e, gdy ledwie garstka okrêtów Ptolemeusza usz³a
z okr¹¿enia a on radosny, na zdobytym pok³adzie, nie draœniêty nawet
wœród œmierci, bólu i krwi zrozumia³, ¿e ju¿ na zawsze sta³ siê panem morza, co mia³o okazaæ siê prawd¹, mo¿e wtedy pomyœla³, ¿e jest równy bogom bo stwarza przysz³oœæ i rozjaœnia j¹ swoim spojrzeniem, jest panem ludzi i ¿ywio³ów a s³uchaæ musi go nawet nieprzewidywalna bogini losu Tyche i mo¿e dlatego od wtedy, zazdrosna bogini doœwiadczaæ zacznie go jak
¿adnego ze œmiertelników ze szczytów triumfu str¹caj¹c w otch³anie klêski,
jak mia³o wydarzyæ siê zaraz potem, gdy z ojcem Antygonosem Jednookim
ruszyli na Egipt by wykorzystaæ zwyciêstwo i zdobyæ wreszcie twierdzê
i spichlerz nad Nilem, a oszala³e listopadowe burze, które zmieni³y siê
w jedn¹ wielk¹ nawa³nicê, wznosi³y okrêt Demetriusza na szczyty by
str¹ciæ go w przepaœæ, nim rozpêdzi³y jego flotê topi¹c tyle okrêtów, ¿e to
co zosta³o zdawaæ mog³o siê zagubion¹ kawalkad¹ niedobitków, ale wtedy
jeszcze jak zawsze prawie Demetriusz nie myœla³ o klêsce, prze¿y³ i to
zda³o siê mu zwyciêstwem, przetrwa³ furiê przepastnych fal jak górskie
œciany wznosz¹cych siê nad jego g³ow¹ i œciekaj¹cych po nim bia³¹ pian¹,
¿y³ i to by³o zwyciêstwem, kpin¹ z wycia œmierci morskiej.
Morze by³o jego namiêtnoœci¹, jego dziedzin¹. I choæ potrafi³o
groziæ falami spadaj¹cymi nañ jak niebo, topi³o jego ludzi i nadzieje jak
wtedy, gdy p³ynêli na Egipt po zwyciêstwie nad Salamin¹ i jasnym wydawa³o siê, ¿e powtarzaj¹ tylko nieco inaczej szlak Aleksandra, aby posi¹œæ
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jego królestwo, morze nie zdradzi³o go i pozosta³ jego panem, aby przegraæ
ostatecznie osaczony na l¹dzie jak drapie¿nik, który odciêty od swojego
ostêpu, zd³awiony zosta³, gdy pod¹¿a³ ku wodzie, aby w niej jak zawsze odzyskaæ si³y, w przestrzeni bez koñca, do której nigdy ju¿ nie dotar³ i dlatego
umrzeæ musia³ w pu³apce mokrade³, udusiæ siê tam, aby jednak powróciæ na
morze, po raz ostatni zach³ystn¹æ przestrzeni¹, roztopiæ w niej.
A przecie¿ ekstazê, któr¹ odnajdywa³ na morzu, znaleŸæ potrafi³
i gdzie indziej. Gdy ju¿ os³awiony syryjskim zwyciêstwem nad armi¹ Ptolemeusza pod wodz¹ doœwiadczonego Killesa, ruszy³ na rozzuchwalone
plemiona Nebateienów, których zagony wdziera³y siê nawet do Syrii a z kapturami przes³oniêtymi twarzami postacie w jasnych, d³ugich opoñczach na
dziwacznych, garbatych zwierzêtach wznieca³y przera¿enie miêdzy Egiptem a Azj¹ Mniejsz¹, gdy zmia¿d¿y³ pierwsz¹ gromadê, któr¹ dopad³ pod
wieczór pêdz¹c dzieñ ca³y bez wytchnienia i nie zatrzymuj¹c siê nawet na
moment, rzuci³ p³osz¹ce siê konie na bardziej zdumionych ni¿ przera¿onych wojowników, a potem, pozwalaj¹c jedynie pogrzebaæ prochy zabitych, opatrzeæ rannych a spaæ tylko przez resztkê koñcz¹cej siê nocy, znowu
pogna³ swoich konnych na ludzi pustyni, którzy dopiero wtedy, gin¹c, z trudem orientowali siê jaka groŸba zawis³a nad nimi i jak zwykle w sytuacji takiej powracaæ zaczêli do swoich bezwodnych rewirów, strasznych i niedostêpnych, w które ¿aden z obcych nie odwa¿y³ siê dot¹d zapuszczaæ
i z przera¿onym zdumieniem odkryli, ¿e ich przeœladowca œciga ich nadal,
dopada noc¹, gdy czuli siê zupe³nie bezpieczni, oskrzydla i wy³ania przed
nimi w oszala³ej burzy s³oñca i atakuje bez chwili wytchnienia, zabija jak
anio³ œmierci z opowieœci ich ojców, dla którego nie ma przeszkód i nie
ogranicza go s³aboœæ ludzka, tak, ¿e prosiæ zaczêli o pokój ofiarowuj¹c mu
dary i przysiêgi, ¿e nigdy wiêcej nie zaatakuj¹ krain osiad³ych, których by³
panem i przysi¹g dotrzymywali d³ugo, d³ugo po tym, gdy Demetriusz utraci³ ju¿ wszystkie ziemskie krainy a nawet d³ugo potem, gdy urna z jego prochami pogrzebana zosta³a w Demetrias, tak jak d³ugo kr¹¿y³y wœród nich
opwieœci o piêknym aniele œmierci, który spad³ jak boska zemsta na ich
przodków; nie wiedzieli, ¿e Demetriusz mia³ za sob¹ lata walk w Azji œrodkowej, œmiertelne wyœcigi z wielkim Eumenesem po bezwodnych pustko-
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wiach Iranu, Medii, Suzjany, bitwy na s³onych wy¿ynach, starcia w œmiertelnym upale na spêkanej ziemii, gdzie nie ros³o ju¿ nic a ludzie umierali
czêœciej od s³oñca ni¿ od orê¿a wrogów, marsze przez pustkê ska³, które w
dzieñ przepalaæ potrafi³y sanda³y a w nocy iskrzy³y siê lodem, poœcigi bez
chwili przystanku, dniami i nocami, gdy ludzie tracili rachubê czasu a nie
buntowali siê wy³¹cznie z wyczerpania, nie wiedzieli tak¿e Nebateieni, ¿e
gdy wy³aniali siê przed nimi jeŸdŸcy Demetriusza prowadzi³a ich tylko
wola wodza, s³aboœæ ich równa by³a s³aboœci œciganych a si³a bra³a siê ze
œciganych przera¿enia, wtedy Demetriusz nie czu³ napiêcia ani zmêczenia
bo nie czu³ cia³a, czu³ tylko piasek pod kopytami konia, o którym zapomina³ w pêdzie, jak zapomina³ o jedzeniu, piciu, spaniu, by³ wol¹ tylko, sypkim galopem, przestrzeni¹ unosz¹c¹ siê w s³oñcu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tyle razy zatraca³ siê w pêdzie, w bitwie, w rozkoszy, w tworzeniu
wreszcie, gdy z drewna i metalu wznosi³ konstrukcje, które torowaæ drogê
mia³y przez mury i cia³a obroñców lub przeradzaæ w okrêty ujarzmiaj¹ce
morze, tyle razy, ¿e gdy nie stawa³ przed nim przeciwnik, ani nie otwiera³a
przestrzeñ i nurzy³ siê cudzymi cia³ami, musia³ wlewaæ w siebie alkohol,
który oddala³ rzeczy i uspokaja³ gor¹czkê z myœli przenikaj¹c¹ ¿y³y, œciêgna, miêœnie, pozwala³ cieszyæ siê tym co jest, albo z³udzeniem tego co jest
nap³ywaj¹cym falami obrazów i brzmieñ, aby oddalaæ siê, oddalaæ... A jednak by³o jedno, szczególne upojenie, które najbardziej odcisnê³o siê w jego
pamiêci i pewnie by³o rzeczywiœcie jedynym, powracaj¹cym w snach poczuciem bezgranicznego szczêœcia, które przeradza siê w koszmar podrywaj¹cy z pos³ania i nie daj¹cy zasn¹æ.
Pod Ipsos, kiedy wed³ug swoich zasad znowu rzuci³ na jedn¹ szalê
losy najwiêkszej bitwy diadochów oga³acaj¹c armiê z ca³ej konnicy, pêdz¹c
na jej czele z krzykiem, który us³yszano przez grub¹ zas³onê zgie³ku naprzeciw skrzyd³a Antiocha syna Seleukosa, gdzie zgrupowana by³a wiêkszoœæ jazdy sprzymierzonych i znowu wygra³, rozbi³ ich i popêdzi³ przed
sob¹ w furiackiej szar¿y, której nikt nie potrafi³ zatrzymaæ, w czasie tak krótkim, ¿e sprzymierzeni nie byli w stanie zrobiæ jeszcze niczego, przegrupowaæ si³ i bitwa by³a wygrana, wystarczy³o wróciæ za minutê, dziesiêæ, dwa-
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dzieœcia, osaczyæ przeciwnika i dokoñczyæ dzie³a; Demetriusz wiedzia³ to
i by³ tylko pêdem, zwyciêstwem, przeznaczeniem wroga, gdy zrzuca³ z konia i zabija³ kolejno dopêdzanych jeŸdŸców, nie dotyka³ ziemi, unosi³ nad
polem a¿ zorientowa³ siê, ¿e koñ zwalnia pokryty pian¹, ha³as bitwy oddali³
siê jak szum morza wiele stadiów za nim a jego bez³adnie rozsypana jazda
œciga tylko pojedynczych uciekinierów i zacz¹³ przyzywaæ j¹, gromadziæ,
ustawiaæ a czas wróci³ jak nigdy realny i konkretny, odmierzany uderzeniami krwi w skroniach, rosn¹cym niepokojem, kiedy zacz¹³ zdawaæ sobie
sprawê, ¿e mo¿e byæ ju¿ za póŸno i gdy wreszcie ruszyli z powrotem zbli¿aj¹c siê do pola zmagañ w³aœciwych i zobaczy³ cwa³uj¹c¹ ku nim z rykiem
œcianê setek s³oni Seleukosa, którym stawiæ czo³a potrafi³by jedynie przy
wsparciu piechoty, oddzielonej od niego teraz, wiedzia³, ¿e wszystko ju¿
stracone zanim sp³oszone konie nie zmiesza³y szyku i rzuci³y do ucieczki,
wczeœniej jeszcze nim indyjskie kolosy wpad³y na nich mia¿d¿¹c, zabijaj¹c
i gnaj¹c przed sob¹.
Czy mo¿na by³o powiedzieæ wiêc, ¿e morze by³o jego spe³nieniem? Chocia¿ nie odniós³ na nim nigdy klêski, ale wszystkie nañ zwyciêstwa mia³y byæ jedynie wstêpem do tego ostatecznego i decyduj¹cego...
tego, które wype³nia³o go, kiedy œciga³ rozbit¹ konnicê Antiocha, unosi³ siê
nad polem walki i czu³, ¿e bierze w posiadanie œwiat ca³y, który jemu w³aœnie zostawi³ boski Aleksander i by³ nie jak bóg, by³ bogiem samym ponad
cia³em i czasem, zanim zorientowa³ siê, ¿e odbieg³ za daleko i jest ju¿ za póŸno i zd¹¿yæ potrafi wy³¹cznie do swojej klêski i winy, bo wrogom zostawi³
ojca, do którego nie potrafi³ ju¿ przedrzeæ siê przez oszala³y mur s³oni Seleukosa.
Uchodz¹c z pola bitwy wiedzia³, ¿e pozostawia œmierci jedynego,
swojego ojca, Jednookiego Antygonosa. Tego, ¿e nigdy i nigdzie nie opuœci
ojca, pewny by³ wczeœniej najbardziej z rzeczy wszystkich. Tote¿ wówczas,
robi¹c wszystko co nakazywa³a roztropnoœæ i odpowiedzialnoœæ wodza,
czego uczy³ go Jednooki i za co pochwali³by go wtedy z pewnoœci¹; gromadz¹c rozbite oddzia³y, porz¹dkuj¹c je, aby wyprowadziæ z klêski i przekszta³ciæ j¹ w pora¿kê jedynie, wiedzia³, ¿e obok ginie jego ojciec, widzia³
tê œmieræ i czu³, ¿e zdradzi³ ojca swego, siebie, swoje ¿ycie.
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Widzia³ tê œmieræ tyle razy potem, gdy z kurzawy Ipsos wyprowadzi³ cz¹stkê ich armii zaledwie a jednak blisko dziesiêæ tysiêcy ludzi
i zd¹¿a³ nieprzytomnym marszem do Efezu, widzia³ starego cyklopa w otoczeniu garstki tylko stra¿y przybocznej, gdy wszystko jest ju¿ skoñczone,
oszo³omiona gwa³townymi atakami konnicy Seleukosa piechota Antygona
zmagaj¹ca siê z falang¹ sprzymierzonych traci orientacje, chêæ walki i masowo przechodziæ zaczyna na stronê przeciwników i najbliŸsi Antygonosa
doradzaj¹ mu ucieczkê a on z niewzruszon¹ pewnoœci¹ odpowiada: „to nic,
syn powróci i uratuje nas”. Czy pewnoœæ ta pozosta³a mu, gdy du¿y oddzia³
wrogów zbli¿a³ siê galopem a na ponawiane wezwania zrozpaczonych wiernych wzywaj¹cych do ucieczki, którzy krzycz¹c pytaj¹: czy nie widzi, ¿e
id¹ na nich, stary cyklop odpowiada wynioœle: „a kogó¿ maj¹ atakowaæ jak
nie mnie” a potem powtarza znowu : „to nic, syn uratuje nas”.
Demetriusz widzi to pod¹¿aj¹c do Efezu, zmuszaj¹c nieprzytomnych ze zmêczenia ludzi do ostatniego wysi³ku, bêdzie widzia³ tyle razy
jeszcze, swojego ogromnego ojca góruj¹cego nad polem bitwy, s³ysza³
œwist oszczepów, które rozedr¹ cia³o Jednookiego; widzia³ jego spokój; wynios³oœæ staje siê wznios³oœci¹, godnoœæ uwalnia siê od pychy, król stawia
czo³a przeznaczeniu mniej ³udz¹c siê a bardziej nie chc¹c uciekaæ przed
œmierci¹, przed któr¹ nie mo¿na uciec.
A przecie¿ Antygonos czeka³ na niego, Demetriusza, powtarza³,
¿e syn uratuje go, kiedy ramiona trzymaj¹ce w³ócznie wygina³y siê ju¿ do
rzutu... Czy móg³ wierzyæ Demetriusz, ¿e by³y to tylko s³owa otuchy, któr¹
cyklop na ostatnie chwile tchn¹æ chcia³ w swoich przybocznych? A jednak
gromadz¹c resztki armii, aby wyprowadziæ j¹ z pogromu by³ Poliorketes
przy œmierci swojego ojca, by³ bardziej tam, nad cia³em spadaj¹cego z konia Antygonosa, gdy wokó³ gin¹ ostatni obroñcy a jego w bólu na ziemi pod
bezbrze¿nym niebem dosiêga po wielekroæ ¿elazo, rozrywa skórê, miêœnie,
jest jak p³omieñ, który dr¹¿y cia³o, pozostawia ból i przestrzeñ.
By³ bardziej tam, nie mog¹c nic uczyniæ, krzykn¹æ nawet ni¿ krzykiem i koniem pêdz¹c rozsypane oddzia³y jak rozproszone ptactwo ponownie w stado, nieobecny wykonuj¹c wyuczone dzia³ania, gdy zmys³y jego
i rozpacz towarzyszy³y œmierci ojca.

14

A mo¿e zobaczy³ to póŸniej i wyobrazi³ sobie, ¿e by³ tam, ¿e niemo¿liwe, aby nie by³o go przy tym, ale szczegó³ów dowiadywa³ siê a nie
potwierdza³ je tylko jak wmawia³ to sobie, od wszystkich, którzy wiedzieæ
coœ mogli, od Seleukosa, w czasie uczt weselnych króla Azji i Stratoniki
córki Poliorketesa, ale szczególnie od Toraxa jedynego ze stra¿y Antygona,
który prze¿y³. Odnalaz³ go Demetriusz wreszcie, sprowadzi³ do siebie i po
wielekroæ opowiadaæ kaza³ chwile ostatnie Jednookiego. Kaza³ przypominaæ Toraxowi ka¿de s³owo swojego ojca, ka¿dy gest, ostatnie starcie,
ostrza, które pogr¹¿y³y siê w ciele króla, jakby móg³ ze strzêpków w zamêcie zapamiêtanych przez przybocznego obrazów odtworzyæ œmieræ Antygonosa, jakby móg³ tym samym choæby w czêœci zadoœæuczyniæ swojej winie.
A jednak wszystkie koszmary jego rozpoczyna³y siê od uczucia
zwyciêstwa, ostatecznej ekstazy, która triumfuj¹cemu na polach Ipsos oddaje w posiadanie œwiat ca³y. Czyni bogiem. Wspania³oœci tego prze¿ycia,
które pozwoli³o zapomnieæ o wszystkim i uwolni³o od œwiata, aby prawie
jednoczeœnie wtr¹ciæ w otch³añ klêski i rozpaczy, nie prze¿y³ nigdy i nigdzie. Tak¿e na morzu, w królestwie swoim.
Zreszt¹ zanim odnalaz³ morze wiedzia³ ju¿ co to ekstaza wolnoœci,
pêdu, który pozwala zapomnieæ o wszelkich ograniczeniach, o czasie, o sobie. A przecie¿ na morze trafi³ wczeœnie.
Mia³ czternaœcie lat, gdy z ojcem, noc¹, z gromadk¹ tylko wiernych dotarli do zatoczki, gdzie czeka³ niewielki, ateñski statek, aby przewieŸæ ich do Grecji. Wczeœniej pêdzili co koñ wyskoczy, a ojciec, który
równie¿ jemu, ukochanemu synowi nie zwierza³ siê nigdy, na pytaj¹ce spojrzenie rzuci³ tylko — Perdikkas nie mo¿e nas schwytaæ.
Demetriuszowi nie w g³owie by³o pytaæ dlaczego mia³by œcigaæ
ich chiliarch. Choæ dziecko nieomal rozumia³ ju¿, ¿e igrzyska rozpoczê³y
siê i towarzysze wkraczaj¹ na arenê by okaza³o siê kto z nich bêdzie tym
najdzielniejszym, któremu jakoby na ³o¿u œmierci boski Aleksander ofiarowaæ mia³ swoje królestwo. Nie budzi³o dlañ w¹tpliwoœci, ¿e najgodniejszym aleksandrowej schedy jest ojciec jego Antygonos, zwany cyklopem
nie tylko w skutek utraty w bitwie oka, ale równie¿ z powodu postury i si³,
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których nie potrafi³ nadwyrê¿yæ nawet czas, co Demetrusz obserwowaæ
móg³ pêdz¹c przez bezdro¿a Azji Mniejszej a potem przygl¹daj¹c siê na
pok³adzie statku w œwietle ksiê¿yca zag³êbionej w sobie skale ludzkiej,
pos¹gu ojca, który podobno przekroczy³ ju¿ szeœædziesi¹t lat.
Dlatego zdziwi³ siê, gdy ponad rok wczeœniej dotar³a do nich, do
Frygii siedziby ojca, któr¹ powoli zaczynano nazywaæ z perska jego satrapi¹, wiadomoœæ o œmierci Aleksandra, podziale ziem i zaszczytów, w efekcie którego Antygonos w zarz¹d dosta³ dodatkowo s¹siaduj¹ce z Frygi¹
Pamfiliê i Licjê i pogodzi³ siê z tym bez cienia sprzeciwu. Przecie¿ nawet
on, m³odziutki Demetriusz nie wierzy³ w stabilnoœæ uk³adu, w którym wodzowie wycofywali siê w cieñ czekaj¹c na zarz¹dzanych przez siebie ziemiach a¿ dojrzeje prawy dziedzic Aleksandra, maj¹cy narodziæ siê w³aœnie
pogrobowiec, syn Roksany, nowy Aleksander. Dlatego Demetriusz odwa¿y³ siê wtedy zapytaæ ojca swego czy godzi siê na rolê jak¹ przyznali mu
jego towarzysze a Jednooki nawet uœmiechn¹³ siê, tak rzadkim u niego
uœmiechem, który jednak zawsze porusza³ usta tylko pozostawiaj¹c twarz
nieruchom¹ i powiedzia³ — To dopiero pocz¹tek, synu.
P³ynêli wiele dni w milczeniu od ciep³ego jeszcze wybrze¿a Azji
w zimno. Op³ywali Peloponez by dop³yn¹æ do mroŸnej Etolii. Przedzierali
siê przez lodowate wiatry, deszcze i burze wreszcie a Demetriusz myœla³, ¿e
tak obcego i niegoœcinnego ¿ywio³u nie widzia³ jeszcze i doznawa³ strachu,
dziwnego lêku, który p³yn¹³ z niczego, gdy z pok³adu w ch³odzie patrzy³ na
bia³¹ spowijaj¹c¹ ich pustkê, czu³ dreszcz przypominaj¹cy, ¿e ma jeszcze
cia³o i po raz pierwszy pomyœla³, ¿e bêdzie musia³ uczyniæ powolnym sobie
ten ¿ywio³, aby móc zapanowaæ nad swoim cia³em. Tak oczywiœcie myœleæ
wtedy nie móg³ a tylko czu³ przed sob¹ nieprzeniknione i bezkszta³tne morze jak wyzwanie.
Zastanawia³ siê nad odpowiedzi¹ ojca o przyczynie ich ucieczki
i jej celu, którym by³, wiedzia³ ju¿ o tym, obóz Kraterosa i Antypatra. Przypomina³ sobie niepokoj¹ce wieœci jakie dochodzi³y do nich ze strony namiestnika i dowódcy azjatyckich wojsk. Przypomina³ sobie to wszystko,
gdy prowadzeni przez przewodników przeszli ju¿ w¹wozy miêdzy oœnie¿onymi zboczami i dotarli do g³ównego, macedoñskiego obozowiska, setek
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namiotów rozpiêtych na rusztowaniach drzew i ga³êzi i w najokazalszym
s³ucha³ ojca przemawiaj¹cego do zdumionych wodzów: starego, zapatrzonego w przesz³oœæ Antypatra i ci¹gle m³odzieñczego Kraterosa, w którym
gas³a powoli radoœæ z zobaczenia drucha dawnego. Wtedy pomyœla³: to tak
Perdikkas przej¹æ chce œwiat Aleksandra, obaliæ postanowienia z Babilonu
i staæ siê jedynow³adc¹, albo pomyœla³: a mo¿e ojciec przeczuwa tylko chilliarcha plany, przeczuwa bo sam snuæ musi podobne?
Wype³nia³a go radoœæ. Rozpoczyna³y siê najwiêksze igrzyska
a Demetriusz wiedzia³, ¿e weŸmie w nich udzia³ na równi z doros³ymi, ¿e to
one uczyni¹ go doros³ym, ofiaruj¹ œwiat, którego by³ godzien. Godzien by
dziedziczyæ go po ojcu, który zwyciê¿y a Demetriusz dost¹pi uczestnictwa
w najwspanialszym przedsiêwziêciu — wojnie najwiêkszych, która wy³oni
zwyciêzcê i rozstrzygnie losy ludzi.
Tyche pochyli³a siê ku niemu. Podnios³a go ku sobie. Tyle razy
ws³uchuj¹c siê w opowieœci towarzyszy ojca, do których niekiedy do³¹cza³
siê sam Antygonos, niekoñcz¹ce siê nigdy wspomnienia najwiêkszej epopeii, czu³ ¿al, z³oœæ a niekiedy rozpacz wrêcz, ¿e urodzi³ siê za póŸno, los
oszuka³ go i nie bêdzie dane mu wyr¹bywaæ mieczem kszta³tu przeznaczenia. Przecie¿ czu³ w sobie si³y, które do pos³uszeñstwa zmusiæ potrafi³yby
nie tylko ludzi, ale i ¿ywio³y i wiedzia³ wtedy, ¿e jedynie nieszczêœliwym
zrz¹dzeniem przypadku urodzi³ siê tylko cz³owiekiem.
Teraz, kiedy z armi¹ Antypatra i Antygona rusza³ przeciw Perdikkasowi na odsiecz panu Egiptu i gdy po przep³yniêciu Hellespontu ¿egnali
siê z Kraterosem, który pod¹¿y³ na przeciw najbli¿szego chiliarcha
wspó³pracownika Eumenesa Greka, wiedzia³ Demetriusz, ¿e rozpoczyna
siê nowa epopeja a ziemia dr¿y jak skóra Ÿrebaka o œwicie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sojusznicy czekali na nich w Syrii, w Triparadejsos; po wszystkim. Popio³y Perdikkasa mia³y barwê minionego. Szar¹ barwê zdradzonych wspomnieñ.
To one ogarn¹æ musia³y Eumenesa p³acz¹cego po zwyciêskiej bitwie nad zniekszta³conymi zw³okami Kraterosa.
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Jak wiele razy powtarzaæ bêd¹ siê sceny, których bohaterowie
w zw³okach swoich przeciwników odkrywaæ bêd¹ przyjació³? Polegli tê¿ej¹ na ziemi zanim wydani ogniu pofrun¹ w niebo ciemnym podmuchem.
Gdy gin¹, przez otwarte rany wraz z krwi¹ bucha ognisty oddech pneumy
na moment otaczaj¹c cia³o œwietlist¹ poœwiat¹. Potem s¹ tylko wspomnieniem, znakiem czyjegoœ, zamkniêtego ju¿ ¿ycia. A mo¿e s¹ takimi tylko dla
œwiadków? ¯ywych, którzy nie dostrzegaj¹ jak umarli wype³niaj¹ siê przestrzeni¹, wype³niaj¹ j¹, zanim, na stosie, ostatni raz ognisty oddech nie
przepali ziaren ich cia³ i jasny blask ¿ycia zmieni w ciemne tchnienie.
Ale dla ¿ywych s¹ jedynie zamkniêtym kszta³tem przesz³oœci.
Swiadectwem u³udnoœci wszelkich triumfów. Smierci¹, która czai siê za
odwrócon¹ g³ow¹, za niewidoczn¹ krawêdzi¹ ka¿dej rzeczy, za cieniem
sp³ywaj¹cym na twarze. S¹ odebranym kawa³kiem ¿ycia, zag³ad¹, która
ch³odnym oddechem ogarnia nasz œwiat poch³aniaj¹c coraz wiêksze jego
obszary, aby wreszcie dosiêgn¹æ nas.
Eumenes p³acze nad zniekszta³conym cia³em Kraterosa.
Bêd¹ patrzyli na zw³oki swoich zabitych wrogów, którzy po œmierci powróc¹ do nich w postaci przyjació³ niedawnych, wczorajszych towarzyszy broni, wspólnego uœmierconego ¿ycia.
Mo¿e w ten sposób, choæ moment tej oszala³ej nad Nilem nocy,
patrzyli na trupa Perdikkasa jego trzej zabójcy, którzy przecie¿ byli tylko
ucieleœnieniem woli armii. Tak spogl¹da³ bêdzie na zw³oki swojego rywala
do s³awy, niegroŸnego ju¿ Eumenesa Antygonos, który nie wyda³ nawet
rozkazu uduszenia go. Z tym namys³em pod Ipsos sk³ute cia³o Antygonosa
odkrywaæ bêd¹ Seleukos i Lizymach, takim ogarnia³ bêdzie Seleukos
z³o¿onego na stosie uspokojonego wreszcie Demetriusza i pod Kurpedion
patrzy³ bêdzie na por¹banego trupa Lizymacha, tyluletniego drucha swojego, ostatni¹ nieomal przeszkodê przed zagarniêciem Aleksandra dziedzictwa, nie mog¹c przypuszczaæ, ¿e prze¿yje go wy³¹cznie o kilka miesiêcy.
Jednak Eumenes pamiêta³ Kraterosa wyj¹tkowo. Jakby wczoraj
po¿egna³ jego œmiech. Nie minê³y nawet dwa lata, od kiedy rozsta³ siê
z mo¿e najbardziej bezinteresownym przyjacielem, z którym przewalczyli
i przemierzyli jedenaœcie najwspanialszych lat. Stratowane cia³o tego, któ-
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ry ju¿ na zawsze pozostanie m³ody, tak jak d³ugo by³ m³ody zaufaniem do
ludzi, mo¿e m³odzieñcz¹ naiwnoœci¹, radoœci¹ z tego co ma, szczêœciem
afirmacji, radoœci¹, której nie utraci³ jak inni, gdy po œmierci Aleksandra
otworzy³y siê dla nich wszelkie perspektywy a œwiat stan¹³ w zasiêgu ich
r¹k — móg³ myœleæ nachylaj¹c siê nad nim Eumenes; Krateros ciesz¹cy siê
ich radoœciami, bo tak d³ugo potrafi³ widzieæ ich jak rodzinê i jak w rodzinie
wa¿ne by³y dlañ losy ka¿dego ¿o³nierza, w obronie którego potrafi³ nawet
stawiæ czo³a kapryœnemu bogowi, Aleksandrowi.
¯o³nierze nie zapomnieli mu tego. Na wieœæ o jego œmierci, w syryjskim obozie og³osili ¿a³obê i z wœciek³oœci¹ skazali na œmieræ jej sprawcê i piêædziesiêciu jego najbli¿szych ludzi. Wyrok wykonaæ mia³ Antygonos.
Dla m³odego Demetriusza znaczyæ mog³o to kolejn¹ przygodê.
Los spe³nia³ wszystkie obietnice. Czy by³o to pó³ roku, kiedy tylko z grupk¹
zaufanych pêdzili nieprzytomnie bezdro¿ami Azji, aby jak nadziejê odnaleŸæ czekaj¹cy ich stateczek? Cia³o ówczesnego ich przeœladowcy sp³onê³o
ju¿, jego namiestnictwo rozwia³o siê jak dym i nikt nie pamiêta³ o nim, a ojciec jego na czele ca³ej armii rusza³, aby zwyciê¿yæ najbli¿szego jego
wspó³pracownka Eumenesa Greka. Czy rozumia³ wtedy syn Antygonosa,
¿e walka musi koñczyæ siê œmierci¹, ¿e nie jest wy³¹cznie turniejem, gdzie
o wawrzyn konkuruj¹ najlepsi i nie walcz¹ naprawdê bo s¹ przecie¿ rywalami na czas zawodów tylko, aby póŸniej staæ siê na powrót przyjació³mi,
którymi nigdy przecie¿ byæ nie przestali?
Eumenesa, sekretarza Aleksandra pamiêta³ przecie¿ Demetriusz
doskonale. Tak inny od ojca jego, choæ nie tak wiele ustêpuj¹cy mu postur¹,
miêkki nieomal. Dopiero pod p³ynnoœci¹ jego poruszeñ dostrzec mo¿na
by³o sprê¿ystoœæ a wreszcie si³ê. Inne by³o jego spojrzenie, œmiech, ró¿ni¹ce go od wszystkich towarzyszy... Mru¿y³ powieki nieomal uciekaj¹c
wzrokiem choæ patrz¹c na rozmówcê a mo¿e bardziej przez niego jakby widzia³ coœ jeszcze i nie tyle œmia³ siê co uœmiecha³... — Grek, mówili o nim
co jakiœ czas miêdzy sob¹. — Grek! — rzucali mu w trakcie pijañstw i nie
wiadomo czy wiêcej by³o w tym niechêci czy podziwu.
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Demetriusza fascynowa³ od kiedy syn Antygona potrafi³ siêgn¹æ
pamiêci¹. Mo¿e dziwi³, ¿e mo¿na ¿yæ wœród ksi¹g i na polu bitwy równoczeœnie; inny, który zawsze potrafi³ odnaleŸæ w³aœciwe s³owo, ripostê na
ka¿dy ¿art towarzyszy, formu³ê pochlebstwa czy kpiny zale¿nie jak chcieli
j¹ czytaæ. Grek, i Demetriusz móg³ wyobra¿aæ sobie popatrzyæ usi³uj¹c w
Ÿrenice Eumenesa, ¿e widzi spojrzenie Grecji wszystkowidz¹ce i niewidz¹ce równoczeœnie. P³ynna pewnoœæ siebie sekretarza Aleksandra
mog³a byæ dla syna Antygonosa przeciwwag¹ i cieniem niewzruszonej pewnoœci ojca jego; dworski uœmiech, w którym nie by³o mgnienia s³aboœci
— rewersem kamiennych ust Jednookiego.
Ch³opiec jeszcze, œledzi³ tajemncê chodu Eumenesa, sprê¿yst¹
lekkoœæ tak odmienn¹ od twardych uderzeñ stóp macedoñskich wojowników, sekrety jego œmiechu, ironii, wystudiowanych gestów — i nie wiedzia³ czy bardziej podziwiaæ mia³ nieruchomy spokój swojego ojca czy mistern¹ grê, któr¹ niespodziankom losu przciwstawia³ Grek.
Niezauwa¿ony, choæ mo¿e zdawa³o siê mu tak wtedy jedynie,
pod¹¿a³ za Eumenesem, jakby rozwik³aæ chcia³ jego zagadkê. A mo¿e
pod¹¿a³ bardziej by œledziæ tylko rytm kroków, zarys sylwetki, widzieæ
uœmiech na nagle odwracaj¹cej siê twarzy, silne palce, które delikatnie tañczy³y w powietrzu jak w pieszczocie... us³yszeæ g³os...
Jednak, gdy rusza³ z Triparadejsos u boku ojca, który ukaraæ mia³
zabójcê Kraterosa, Greka przecie¿, nie móg³ myœleæ o dawnych fascynacjach, mi³oœciach nieomal. G³os tr¹bki podrywa³ o œwicie i dzieñ otwiera³
siê pod kopytami konia. Wszystko by³o radosne, chocia¿ nie musia³o byæ
takie o czym wiedzia³ ju¿ piêtnastoletni Demetriusz.
Widzia³ przecie¿ rozszala³y t³um ¿o³nierzy, którzy ukamieniowaæ
chcieli wielkiego Antypatra jedynie z powodu publicznego wyst¹pienia
ambitnej, szesnastoletniej ¿ony Filipa Arridajosa, królewskiego pó³g³ówka,
oficjalnego natêpcy tronu do czasu dojrza³oœci m³odego Aleksandra. Wystarczy³o, aby Eurydyka, g³osem, który potrzebowa³ pomocy powtarzaj¹cego jej s³owa sekretarza, og³osi³a, ¿e Aleksander obieca³ wojsku dodatkowe pieni¹dze a Antypater, przecie¿ wykonawca jego woli, nie
wywi¹za³ siê z tych obowi¹zków, aby najwspanialsze, najbardziej karne
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oddzia³y œwiata zmieniæ w rozwœcieczon¹ t³uszczê. To wtedy, który¿ raz to,
ojciec zyska³ jego bezgraniczny podziw, gdy wdar³ siê we wœciek³y t³um
wznosz¹cy kamienie w towarzystwie jedynie m³odego, niespe³na trzydziestoletniego Seleukosa.
Z tylu nieustraszonych, w oszala³¹ masê ludzk¹ za Jednookim
pod¹¿y³ jedynie m³ody zabójca Perdikkasa, on, który jeszcze nie pozwoli³by sobie cofn¹æ siê przed niczym, gdy rozkosz rodz¹ca siê z lêku wzbiera³a w nim i zdawa³o siê, ¿e posi¹œæ potrafi œmieræ i przez chwilê czuæ siê jej
panem.
Jednak to Antygonos narzuca³ przebieg wydarzeñ, nieomylnie
wy³awia³ z t³umu tych, którzy masê ludzk¹ wprawiali w dr¿enie, kamienie
wznosili w zaciœniêtych d³oniach, wydobywali miecze, nachyla³ nad nimi
swoj¹ ogromn¹ postaæ i g³osem st³umionym, matowym proponowa³ na osobnoœci rozmowê a t³um przeradza³ siê w widzów z napiêt¹ ciekawoœci¹
œledz¹cych jak najzapalczywsi z nich stawi¹ czo³a groŸnemu cyklopowi.
Zbiorowoœæ rozsypywa³a siê na pojedynczych ludzi, uspokajaj¹cych siê,
cichn¹cych jak ich niedawni, spontaniczni przywódcy w niepewnych spojrzeniach woko³o szukaj¹cy pomocy i schronienia.
W ten sposób Demetriusz zrozumia³ w co przeistoczyæ mo¿e siê
najwspanialsza armia i zobaczy³ jak nale¿y opanowywaæ mot³och i pomyœla³ jak zabawnym jest, ¿e wydarzenie to przypieczêtowaæ mog³o nominacjê ojca jego na wodza. Nie pomyœla³, jak nikt spoœród nich, ¿e mo¿e by³o
ono zal¹¿kiem klêski Antygonosa, bo gdy Jednooki z Seleukosem wsparci
ramionami ruszyli w otch³añ szalej¹cego t³umu, ten niewypowiedziany
moment, kiedy morze ludzkie rozstêpowa³o siê przed nimi i uspokajali je,
byli tak blisko, ¿e musieli zapamiêtaæ to na zawsze i mo¿e dlatego w³aœnie
piêæ lat potem bezwzglêdny Antygonos pozwoli uciec z Babilonu swojemu
rywalowi, a poœcig za nim wyœle, kiedy bêdzie ju¿ za póŸno. Daruje mu ¿ycie, aby po piêtnastu kolejnych latach Seleukos wpatrywa³ siê w jego
zw³oki na polach Ipsos, mo¿e czuj¹c znowu dotkniêcie ramienia jednookiego kolosa jak wtedy, gdy wchodz¹c w rozwœcieczony t³um czynili sobie powoln¹ niesta³¹ boginiê losu.
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Jednak, gdy zwijali obóz o œwicie i ruszali na przeciw Emenesowi,
nie o tym myœla³ Demetriusz, jak nie myœla³ o œwie¿o poœlubionej wdowie
po Kraterosie. Jeœli myœla³, to wy³¹cznie jak o kolejnym sukcesie, radoœæ
potêguj¹cym darze sprzyjaj¹cego mu losu. Tym ma³¿eñstwem wkracza³ w
œwiat doros³ych, œwiat dyplomacji, uk³adów i gwarancji, niejasnej jeszcze
dlañ maszynerii ukrytej pod ludzkim gestem i s³owem a mo¿e wielokrotnie
rz¹dz¹cej nimi jak niewidoczny obieg krwi zawiaduje cia³em. Wkracza³
w doros³¹ dziedzinê w³adzy, do której by³ powo³any.
A przecie¿ wzdrygn¹³ siê przed propozycj¹ tego o¿enku i przyczyn¹ tego nie móg³ byæ wiek dwakroæ starszej od niego Fili. Czy Demetriusz rozumia³ ju¿, ¿e ma³¿eñstwo to nie sprawa namiêtnoœci, szczególnie
jeœli dotyczy tych, którzy decyduj¹ o losach œwiata a pierwszym z nich, jedynym po ojcu swoim byæ chcia³ syn Antygonosa a pragn¹c tego doroœ³ym
byæ trzeba nawet maj¹c lat piêtnaœcie? Córka regenta, wdowa po Kraterosie
wspania³ym by³a parti¹ najlepsz¹ i choæ nie mog³a, szczególnie piêtnastolatka olœniæ urod¹ niezwyk³¹, nie mog³a byæ mu niemi³¹. Zreszt¹ Demetriusz zna³ ju¿ kobiety, rozkosz jak¹ daæ mog¹ obie p³ci i wiedzia³, ¿e
ma³¿eñstwo nie stanie w poprzek pogoni za tym bez czego ¿ycie nie
mia³oby smaku.
Jednak Antygonos wyg³osiæ musia³ dopiero sparafrazowany cytat
z Eurypidesa, by sk³oniæ zwykle tak rozumnego syna do przyjêcia w³aœciwie wdziêcznej postawy, jak¹ okazywaæ nale¿y wobec tak szczêœliwego
zrz¹dzenia losu. Poœlubiaj¹c Filê przeistacza³ siê Demetriusz w jednego
z nich, wstêpuj¹c w ciep³e jeszcze po ciele Kraterosa ³o¿e stawa³ równie¿
jego nastêpc¹ i mo¿e tego w³aœnie, nie chc¹c przyznaæ nawet przed sob¹,
obawia³ siê syn Antygona, wspó³zawodnictwa z nie¿yj¹cym bohaterem,
czego œwiadkiem i sêdzi¹ byæ mia³a córka jednego z najwiêkszch, dojrza³a
kobieta, która mog³a byæ jego matk¹.
Kiedy jednak o œwicie wyrusza³ w kierunku Frygii mia³ ju¿ za
sob¹ noc, gdy Fila ogarnê³a go jak matka, uspokoi³a i pozwoli³a byæ swoim
mê¿em, przyjmuj¹c rolê opiekunki jak¹ pozostanie ju¿ na zawsze wobec
m³odego herosa, staj¹c siê matk¹ jego dzieci a wreszcie królow¹, coraz odleglejsz¹ jak zapominana z wiekiem matka i tylko czêsto budziæ bêdzie siê
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gwa³townie, szukaj¹c na pos³aniu Kraterosa, mê¿a swojego przez kilka zimowych tygodni, który pozostawi³ jej syna, aby nie ujrzeæ go nigdy.
G³os tr¹bki nieruchomieje w powietrzu. Zielonkawe œwiat³o dnia
wype³nia siê s³oñcem. Demetriusz kolanami zatrzymuje niespokojnego konia. Antygonos rêk¹ daje sygna³ wymarszu. Koñcami palców Fila muska
czo³o dziecka. Nie patrzy w kierunku podmiejskich b³oñ, sk¹d z armi¹ swojego ojca rusza na wyprawê jej m³odzieñczy m¹¿.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G³os tr¹bki s³yszy oddalony o tysi¹ce stadiów Eumenes.
Eumenes wie ju¿, ¿e wydano nañ wyrok œmierci. Wie, ¿e jest sam.
Jest Grekiem wœród Macedoñczyków i zawsze, w ka¿dym konflikcie jak
w czasie pijañstw przypomn¹ mu o tym spadkobiercy Aleksandra. I zawsze
w ostatecznym rozrachunku pozostanie samotny.
By³ jednym z nich. Przmierzy³ ca³y szlak Aleksandra nie tylko
walcz¹c, ale i uwieczniaj¹c go. Ramiê przy ramieniu przez tyle lat zmagali
siê wspólnie z odwiecznymi wrogami, z obcymi sobie barbarzyñcami,
z nieznanym, w³asn¹ s³aboœci¹ i lêkiem, który dopada najdzielniejszego, ze
œmierci¹. Tarcze os³ania³y ich nawzajem, parowali ciosy wymierzane im
wymiennie i zadawali je wspólnie. Te same namioty nie chroni³y ich przed
ch³odem, drêczy³o ich to samo pragnienie, to samo s³oñce pozbawia³o ich
przytomnoœci. Wspólnie tracili nadziejê i umierali, aby odrodziæ siê w triumfie. Zawsze by³ wœród najmê¿niejszych, najbardziej niestrudzonych.
A jednak pozosta³ kimœ innym.
Patrzy³ na nich jak na prawdziwych Greków. A mo¿e bardziej
chcia³ tak ich widzieæ. Spadkobierców herosów spod Troi. Nastêpców Milcjadesa, Leonidasa, Temistoklesa. Greków prawdziwych, gdy ci co mienili
siê nimi ci¹gle, pogr¹¿eni w ma³ych swarach, w pogoni za wygod¹ zatracili
mêstwo i dostojeñstwo.
A jednak w tych nieustraszonych wojownikach, którzy podbili
œwiat a greka sta³a siê ich jêzykiem, wielkie teksty poematów i tragedii znali na pamiêæ i pos³ugiwali siê nimi jak kluczem do spraw tego œwiata, nie
móg³ nie dostrzegaæ co czas jakiœ barbarzyñców z pó³nocy, mo¿e dlatego,
¿e pozostawa³ dla nich innym — Grekiem.
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Przeznaczyli mu œmieræ za to, ¿e walczy³ o wype³nienie tego co
uznawa³ za ostatni¹ wolê swojego wielkiego pana, testament Aleksandra,
Macedoñczyka. Za to, ¿e zabiæ musia³ swojego przyjaciela. Wiedzia³ ju¿,
¿e na nikogo liczyæ nie mo¿e. Smieræ otacza³a go zewsz¹d, choæ ci¹gle jeszcze by³ panem Azji Mniejszej i w³aœnie dlatego nie móg³ po prostu wycofaæ
siê, odnaleŸæ bezpieczeñstwa i spokoju. Ale Eumenes nie pragn¹³ spokoju.
W³aœnie wtedy, kiedy zrozumia³, ¿e wszystko i wszyscy sprzysiêgaj¹ siê
przeciw niemu, poczu³ jak wype³nia go ch³odny p³omieñ.
To on by³ Grekiem. By³ dziedzicem tych spod Troi, Maratonu,
Platei. By³ tym, który wyzwie los, stanie do walki ju¿ o siebie g³ównie i poka¿e, ¿e potrafi zwyciê¿yæ na przekór wszystkiemu i wszystkim. On, Grek
jedyny wobec œwiata Macedoñczyków. Zaciskaj¹c d³oñ na rêkojeœci miecza czu³ w sobie moc pokoleñ.
Eumenes wiedzia³, ¿e si³¹ jego staæ siê winna przebieg³oœæ, wiedzia³, ¿e musi byæ jak w¹¿, gdy na nic i nikogo liczyæ ju¿ nie mo¿e. W sytuacji beznadziejnej, bez pieniêdzy, gdy zaniepokojeni ¿o³nierze ¿¹dali
wyp³acenia ¿o³du i o krok byli od buntu, potrafi³ zdobyæ fundusze od w³asnych oficerów sprzedaj¹c im po kawa³ku satrapiê Antygonosa i za op³at¹
pomagaj¹c zdobywaæ im ich nowe dziedziny na zdumionych i oszo³omionych Frygijczykach.
Mi³oœæ op³aconej armii do wodza buchnê³a jasnym ogniem. Wieœæ
o ogromnej nagrodzie za g³owê Eumenesa wywo³a³a oburzenie jego ¿o³nierzy, którzy z w³asnej inicjatywy wybrali tysi¹c najdzielniejszych strzec
maj¹cych bezpieczeñstwa dowódcy.
Dziêkuj¹c z przejêciem, wiedzia³ jednak sekretarz Aleksandra, ¿e
mi³oœæ ¿o³nierzy jego, jakby nie by³a szczera, pieni¹dze i nowe w³oœci
wywo³uj¹ uczucia najszczersze, nie siêgnie bitewnego pola. A starcie zbli¿a³o siê. Przekraczaj¹c góry Taurus, nadchodzi³ jednooki olbrzym, zion¹cy
wœciek³oœci¹ za spustoszenie i z³upienie Frygii, satrapii, któr¹ przywyk³ by³
uznawaæ za swoj¹ wy³¹cznie w³asnoœæ. Wkroczy³ do Kapadocji, ziemii Eumenesa z widomym projektem odp³acenia Grekowi t¹ sam¹ monet¹.
Eumenes wyruszy³ na przeciw niego. A jednak dysponuj¹c armi¹
nieomal dwukrotnie przekraczaj¹c¹ si³y wroga nie stan¹³ do bitwy. Roz-
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pocz¹³ taniec wokó³ oddzia³ów Antygona to zbli¿aj¹c siê, to oddalaj¹c, jakby bawi³ siê tylko. A doœwiadczony wojownik wiedzia³, ¿e walka nie jest
zabaw¹. I nie lêk by³ przyczyn¹ zachowañ Eumenesa, który nigdy do œmierci swojej, œwiadomie przyjêtej, lêku nie okaza³. Wytrawny gracz w sytuacjach krañcowych potrafi³ dzia³aæ z brawur¹ przekraczaj¹c¹ granicê desperacji acz zawsze z dziwnym dla sytuacji takich spokojem, nonszalancj¹
wrêcz, jakby ujawniæ chcia³ pogardê dla œmierci a mo¿e ¿ycia, zademonstrowaæ, ¿e jest kimœ innym, œmiertelnikiem z innej materii uczynionym.
A wiêc po prostu nie wierzy³ ¿o³nierzom swoim, nie wierzy³, ¿e na
polu bitewnym stawiæ zechc¹ czo³a wojskom Jednookiego, oni Macedoñczycy w imiê Greka ich macedoñskim prawem przez zgromadzenie ¿o³nierzy skazanego na œmieræ. Jak wiêc móg³ myœleæ wówczas o prowadzeniu
wojny, zmuszony do kluczenia z armi¹, której nie wierzy³?
Mo¿e po prostu wiedzia³, ¿e skazany jest na klêskê, która jest tylko
kwesti¹ czasu, ale wiedzia³ przecie¿, ¿e wszystko jest kwesti¹ czasu: ¿ycie,
œmieræ, godnoœæ.
Tañczy³ wiêc wokó³ wojsk Antygona, który jednak dopad³ go wreszcie i zmusi³ do przyjêcia bitwy, kiedy wszystko sta³o siê wed³ug przewidywañ Eumenesa. Mo¿e dlatego, w tumanach kurzu pal¹cego jak s³oñce na
równinie orkyniañskiej, gdy w zamêcie i pop³ochu wiêkszoœæ armii jego
przesz³a na stronê Antygona, co meldowali mu dopadaj¹c go na szarpi¹cych siê koniach zrozpaczeni wierni mu dowódcy, krzycz¹c, ¿e wszystko przegrane, jakby wierzyli, ¿e potrafi odwróciæ wyroki losu, które zapad³y ju¿, na moment nawet Eumenes nie straci³ spokoju. I gdy zorientowa³
siê, ¿e szar¿a jego konnicy zmieni³a siê w masowe odstêpstwo a raczej chaos, gdy dowodz¹cy ni¹ wykrzykn¹³, a s³owa jego powtórzyli adiutanci, w
momencie, gdy ruszaæ mia³ do ataku — Przy³¹czamy siê do wodza naszego,
wielkiego Antygonosa, który przyby³, aby ukaraæ zdrajcê Greka — po
czym skierowa³ konnicê w bok, aby wycofaæ j¹ z pola walki, ale w zamieszaniu odzia³y sk³êbi³y siê w jeden szamocz¹cy siê g¹szcz koni i ludzi, jak
najdalej chc¹cych uciec z bitewnego zamêtu, szczególnie, ¿e naprzeciw
nich pêdzi³a kawaleria Antygona, która dopiero hamowana krzykiem zatrzymaæ usi³owa³a konie a jednak zderzy³a siê z oddzia³ami Eumenesa,
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poderwa³ ma³y oddzia³ swojej konnej gwardii i poprowadzi³ oszo³omionych ¿o³nierzy, którzy nie mieli nawet czasu, aby pomyœleæ nad szaleñstwem wodza, w sam œrodek zamieszania.
W brunatnym zamêcie przes³aniaj¹cego s³oñce py³u, pêdzi³ miêdzy rozpraszyj¹cymi siê oddzia³ami i grupkami, a¿ dopad³ wodza swoich
jezdnych rozpierzchaj¹cych siê na wszystkie strony i krzykn¹³ — braæ go!
— a za uzdê konia os³upia³ego dowódcy schwyta³, odruchowo chyba, jego
w³asny adiutant, by za chwilê ogarnêli go gwardziœci Eumenesa, porwani
pewnoœci¹ Greka, choæ i oni znieruchomieli na chwilê, s³ysz¹c — powiesiæ
go!
W nieskoñczenie d³ugich momentach, w zamêcie i krzyku, przez
swoich ludzi obserwowany ukradkiem z groz¹ i zdumieniem, nieruchomy,
z konia ogl¹da³ Eumenes konstruowan¹ poœpiesznie z w³óczni szubienicê,
na której zawis³ zdradziecki dowódca, gdy woko³o miesza³y siê nieprzytomnie grupki jego jeŸdŸców usi³uj¹cych wydostaæ siê z zamêtu i zmieszane
oddzia³y Antygonosa próbuj¹ce na nowo sformowaæ szyki a walki wybucha³y przypadkiem ze strachu tylko w geœcie nieprzytomnej samoobrony
i gas³y równie prêdko i przypadkowo.
Z chaosu tego wyprowadzi³ Eumenes czêœæ swojej konnicy, której
szar¿¹ odepchn¹³ na moment falangê Antygonosa, co pozwoli³o mu zgromadziæ kilka oddzia³ów piechoty i w jakim takim porz¹dku wycofaæ siê
z walki.
A potem, id¹c prawie bez chwili wypoczynku, zatoczy³ Eumenes
ko³o powracaj¹c na pole bitwy, po raz kolejny wprawiaj¹c w zdumienie
swoich ¿o³nierzy, choæ z wyczerpania nie byli ju¿ zdolni do myœlenia o niczym, na dziwnie such¹ równinê wœród cia³ jak zdrewnia³e ³odygi, w ciszy,
któr¹ wydawa³o siê ods³ania³ krzyk ptaków, ciemn¹ chmur¹ wznosz¹cych
siê nad nimi. I choæ, gdzie niegdzie powtarza³ ktoœ — ten Grek jest szalony
— bez szemrania zgarniali zesztywnia³e trupy swoich towarzyszy na wielkie stosy a potem z ziemi i kamieni sypali kurchany, œlad pamiêci po ¿yciu,
które godziny temu by³o jeszcze ich udzia³em, które utracili, co rozumieli
niejasno wznosz¹c kopce jak palce w bezradnym proteœcie wysuniête ku
niebu.
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Jednak niepokój narasta³ w nich. Znali Antygonosa i wiedzieli, ¿e
nie by³ on kimœ kogo ³atwo jest, albo mo¿na choæby wyprowadziæ w pole
i œcigaj¹c jak ¿ar³oczny brytan dopadnie ich wreszcie, a pos³uga umar³ym,
która mo¿e by³a tylko ¿ywych uspokojeniem, tym bardziej warta by³a tylekroæ mniej ni¿ ¿ycie samo. A gdy Eumenes rzuci³ pierwsz¹ pochodniê na
stos umar³ych i k³êby dymu czarnym wezwaniem przez dr¿¹ce powietrze
poszybowa³y w niebo, jasnym sta³o siê, ¿e Grek œle sygna³ Jednookiemu,
który nadejdzie nieunikniony jak œmieræ. Dlaczego robi³ to ich wódz, nieruchomo patrz¹c w ogieñ, ze spokojem, który wydawaæ móg³ siê zaprzeczeniem szaleñstwa, gdy na horyzoncie pojawili siê jeŸdŸcy zbli¿aj¹c szybko
i ju¿ nie by³o ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e s¹ to ¿o³nierze Antygona?
Przecie¿ Eumenes potrafi³ uspokoiæ ich i przelaæ w nich pewnoœæ,
je¿eli by³a to pewnoœæ. Wœród krzyku ¿o³nierzy porzucaj¹cych ³opaty, gromadz¹cyh siê w pop³ochu ukazuj¹c sobie nadci¹gaj¹cych jeŸdŸców, g³os
jego brzmia³ jak metal uderzaj¹cy o tarczê. Wo³a³, ¿e s¹ to zwiadowcy
a wiêc od przybycia Antygonosa dzieli ich co najmniej dwie godziny, niech
wiêc bior¹ siê prêdko do roboty, aby by³a ona skoñczona na czas.
Uwierzyli mu jak dzieci ojcu, bo tylko to mog³o byæ ich nadziej¹ i
nikt nie zastanawia³ siê, sk¹d bierze siê jego pewnoœæ. Dokoñczyli sypania
kurchanów i oddalili siê w ustawionych przez niego nieœpiesznie oddzia³ach, gdy wielkie stosy dopala³y siê ju¿. Nikomu nie przysz³o do g³owy,
¿e pewnoœæ jego mo¿e byæ tylko mask¹ obojêtnoœci, œwiadomoœci¹ klêski,
w której mniej wa¿ne jest kiedy nast¹pi, wa¿niejsze jak i co wydarzy siê
przed ni¹.
Pomyœleæ móg³ o tym Antygonos, który powróci³ na pole bitwy,
kiedy stosy dymi³y jeszcze. Ze zdumieniem Demetriusz zobaczy³ nieomal
uœmiech na twarzy ojca, patrz¹cego na wyros³e na równinie kurchany, gdy
rozsypani woko³o b³¹dz¹c wœród oddychaj¹cych ciemnymi ob³okami stosów popio³ów ¿o³nierze, coraz g³oœniej szeptali o szaleñstwie Greka, ale
w g³osach ich s³ychaæ by³o trwo¿ny nieomal podziw.
To samo skrzywienie ust ojca widzia³ Dmetriusz, gdy na w¹skiej
œcie¿ce prowadz¹cej do ich obozu wœród ska³ od zawieszonych nieomal na
stoku murów Nory, ukaza³ siê konny Eumenes w otoczeniu kilkoosobowej
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œwity. Ten ojcowski grymas odczytywa³ wtedy Demetriusz jako objaw zrozumienia tego co wydawæ mog³o siê niezrozumia³e, a przecie¿ i na twarzy
ojca odnalaz³ moment zaskoczenia, gdy samotny w ich obozie, pierœcieniu
wojsk otaczaj¹cym jego maleñk¹ fortecê, ostatnie swoje schronienie, Eumenes podyktowa³ im warunki pokoju, ¿¹daj¹c wszystkiego co posiada³
jako najbli¿szy Perdikkasa — regenta wódz, Kapadocjê i posiad³oœci wokó³
niej...
— Na co Eumenes liczyæ mo¿e?! Odwa¿y³ zapytaæ siê póŸniej
ojca, wiedz¹c, ¿e Grek liczyæ nie mo¿e na nic, a ojciec odpowiedzia³ mu
wówczas z namys³em — Liczy na siebie, los, albo nie liczy ju¿ na nic a jest
zbyt godny by byæ kimœ mniejszym ni¿ by³.
A jednak po pó³ roku dobrowolnego zamkniêcia w Nora, gdzie,
jak Demetriusz dowiedzia³ siê póŸniej, nie mog¹c liczyæ na nic, wbrew
wszystkiemu, przygotowywa³ siê do ¿ycia — walki, æwiczy³ ludzi i konie
konstruuj¹c dla nich przemyœlne urz¹dzenia, Eumenes doczeka³ siê. Po
œmierci Antypatra Anntygonos przyj¹³ warunki Greka oczekuj¹c tylko
przysiêgi na wiernoœæ królom, która sk³ada³a siê tak, ¿e by³a przysiêg¹ na
wiernoœæ Jednookiemu. Ceni¹cy swoje s³owo Grek, o czym Antygon wiedzia³ tak dobrze, odnalaz³ rozwi¹zanie inne, czego Jednooki nie przewidzia³ jednak, i opuœci³ swoje dobrowolne wiêzienie przedstawiaj¹c oblegaj¹cym go ludziom Antygona warunek spe³niony czyli podpisan¹ przysiêgê a nikt z nich nie sprawdzi³, ¿e tekst uleg³ zmianom nieznacznym, ale wystarczaj¹cym, aby Eumenes móg³ czuæ siê wierny nastêpcom Aleksandra
wy³¹cznie, tym którym zawsze chcia³ byæ wierny.
Kiedy Jednooki otrzyma³ zobowi¹zanie, Grek by³ ju¿ nie tylko panem Kapadocji, ale wodzem, który wyjœæ potrafi z ka¿dej opresji a wiêc
znowu jednym z nich i to ulubieñcem bogini losu a wiêc i ¿o³nierzy
ci¹gn¹cych doñ zewsz¹d.
Tej lekcji Demetriusz mia³ nie zapomnieæ do œmierci. To wtedy
zrozumia³ wielkoœæ jako odwagê staniêcia na przeciw Tyche samej, nie
przeciw przewadze, nieskoñczonym zastêpom wrogów, ale przeciwko losowi, który wystawia na próbê nie pozostawiaj¹c nadziei ¿adnej, pozbawiaj¹c wszelkiego oparcia i odbieraj¹c wszystko a cnot¹ mê¿a jest wyzwaæ
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kapryœn¹ boginiê jakby wszystko by³o do wygrania i zmusiæ j¹ wrszcie do
pos³uszeñstwa jak zrobi³ to Eumenes Grek.
Tak¹ naukê z nieskoñczonej historii sekretarza Aleksandra wysnu³
Demetriusz wtedy, gdy wchodzi³ by³ ledwie w ¿ycie i wyszystko by³o dlañ
jeszcze mo¿liwe i wiedzy takiej oczekiwa³ m³ody bóg, jak mówiono o nim,
który wierzy³ w swoj¹ boskoœæ, bo trzydzieœci szeœæ lat póŸniej postarza³y
gwa³townie i opas³y Demetriusz w pêtli mokrade³ i rzeki Orontes, rzucaj¹c,
który¿ to raz, koœæmi, ca³e ¿ycie by³o szeregiem rzutów tylko a mo¿e rzutem jednym a potem mozolnym, pe³nym pomy³ek i nieskoñczonym odczytywaniem wzoru czarnych punktów na bia³ych bry³ach, wtedy Dmetriusz
myœleæ móg³, ¿e historia Greka by³a dlañ wskazówk¹ na jego drogê, z której
nie umia³ skorzystaæ, by³a przypowieœci¹ o daremnoœci wysi³ków i wielkoœci tego, który z wiedz¹ ow¹ ¿yæ potrafi a wiêc walczyæ — tylko czy móg³
myœleæ o tym nieprzytomny ju¿ ci¹gle nieomal, ciê¿ki i pijany Demetriusz,
œledz¹cy koœci jakby rzut daj¹cy mu wszystkie punkty przenieœæ potrafi³ go
poza obrêb jego zamkniêcia i zwróciæ mu wielkoœæ, rzut, który nie nadszed³
i nie nadejdzie.
Bo czy, gdy dla wszystkich sukces Eumenesa by³ olœniewaj¹cy i
nie pozostawiaj¹cy ¿adnych w¹tpliwoœci, by³ on takim dla samego bohatera? Czy, nie z powodu w¹tpliwoœci co najmniej, gdy sta³ siê ju¿ z woli nowego regenta Poliperchona wodzem wszystkich wojsk macedoñskich
w Azji, zwierzchnikiem najwspanialszych Srebrnych Tarcz marzenia wodzów i depozytariuszem skarbu królewskiego, zorganizowa³ komediê
uczestnictwa boga Aleksandra w dzia³aniach ¿ywych, inscenizacjê, któr¹
rozpocz¹³ sen jego opowiedziany na wstêpie wojskom wszystkim o objawieniu siê Aleksandra Wielkiego, obiecuj¹cego osobiœcie przewodniczyæ
radzie wodzów i prowadziæ wojska swoje? Czy nie pamiêta³, ¿e chocia¿
otoczony aur¹ sukcesu i odzyskanego splendoru pozosta³ ci¹gle dla Macedoñczyków Grekiem i to takim, na którym ci¹¿y wyrok zgromadzenia
wojsk, wyrok nie wiadomo czemu nie odwo³any przez nowego regenta bo
zapomnienie w sytuacji takiej trudno braæ w rachubê i bardziej myœleæ nale¿a³o o atucie jaki pozostawia³ sobie Poliperchon wobec niebezpiecznego
Greka, chocia¿, a mo¿e tym bardziej, ¿e sojusznika g³ównego?
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Wyrzekaj¹c siê wiêc oficjalnego dowództwa i zgadzaj¹c na nieustanne niesnaski w pozbawionej zwierzchnika radzie wodzów, wiedzia³,
¿e tylko w ten sposób uniknie przeciwstawienia siebie, Greka, Macedoñczykom, wiedzia³ po jak w¹skiej grani balansuje nad przepaœci¹ i jak
zawi³ej a nieprawdopodobnej do wygrania gry z losem siê podj¹³. Wiedzia³
i czuæ móg³ podniecenie wojownika, który samotnie zadecydowa³ walczyæ
przeciw wszystkim, bo mo¿e zna³ tylko walkê i musia³ podj¹æ j¹ bez wzglêdu na okolicznoœci, gdy¿ ona by³a jego jedynym przeznaczeniem.
Tote¿, po opanowaniu Mezopotamii, po przeci¹gniêciu na swoj¹
stronê macedoñskich satrapów Azji, mniej obawiaj¹cych siê choæby niepokonanego Greka ni¿ Antygona, który nie tolerowa³by d³ugo samow³adzy
do jakiej zd¹¿yli ju¿ przywykn¹æ, gdy nad rzek¹ Koprates w zabójczym
s³oñcu irañskiego lata stan¹³ Eumenes na przeciw Jednookiego, móg³ wreszcie wydaæ mu bitwê i zwyciê¿yæ.
Bitwê t¹ zapamiêta³ Demetriusz jak w gor¹czce prze¿ywany koszmar. Odb³yski œwiat³a w metalu sta³y siê fioletowe, rozpalona kula s³oñca
rozmno¿y³a siê, rozsypa³a na nieskoñczone ogniska ¿aru mieni¹ce siê na
ziemi i w powietrzu, gdzie p³omieniem stawa³ siê ka¿dy py³ek jak by³o nim
ka¿de ziarnko piasku. Widzia³ konie z dala od przeciwnika z nag³ym charkotem padaj¹ce przygniataj¹c jeŸdŸców, którzy nie potrafili siê uwolniæ,
wojowników bez œladu rany chwytaj¹cych siê za g³owê jakby chcieli zerwaæ j¹ sobie z ramion i w drgawkach nieruchomiej¹cych na ziemi. Widzia³
usta poruszaj¹ce siê jak w krzyku i nie wiedzia³ czy oni nie s¹ ju¿ w stanie
wydaæ g³osu a mo¿e usi³uj¹ jedynie z³apaæ powietrze, które d³awi tylko
parz¹c p³uca jak rozpalony metal, czy mo¿e on przesta³ ju¿ s³yszeæ... Widzia³ ¿o³nierzy potykaj¹cych siê o rannych przeciwników, których nie byli
w stanie dobiæ... Odbija³ ostrza, zadawa³ ciosy nie do koñca pewny komu,
pêdzi³ naprzód, nie wiedz¹c gdzie, aby nieomal w tym samym czasie zawracaæ w t³umie ni to biegn¹cym ni s³aniaj¹cym siê... I s³ysza³ g³os ojca, jedyny, który przebija³ siê przez ¿ar jak zwo³ywa³ rozsypanych, pó³przytomnych ¿o³nierzy i organizowa³ odwrót czego Demetriusz domyœli³ siê póŸniej...
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W³aœciwie dalsza droga by³a dla Demetriusza jak przed³u¿enie koszmaru bitwy z krótk¹ przerw¹ na nocn¹ naradê.
W czarnym, ciê¿kim upale irañskiej nocy Antygon zadecydowa³,
¿e do Medii przejd¹ przez góry Kossajów. Dowódca, który nieœmia³o mówiæ zacz¹³, ¿e zwyczajowo nale¿y op³aciæ siê góralom, zamilk³ pod spojrzeniem jednego oka Antygonosa. Królewska droga do Ekbatany zajê³aby
ze czterdzieœci dni. Przez góry szli dni dziewiêæ.
Droga zmieni³a siê w œcie¿ki, pn¹ce siê wœród g³adkich œcian
i przepaœci. Zmêczenie, które nieœli ze sob¹ znad Koprates zatyka³o oddech
a jak na równinie irañskiej s³oñce tak tu wszêdzie byli Kossajowie. Przez
dziewiêæ dni towarzyszy³ im wysoki œwist strza³. Ranni spadali w przepaœcie poci¹gaj¹c za sob¹ ¿ywych, krzyk bólu i œmierci trzepota³ wœród skalnych œcian powraca³ echem i trwa³ bez przerwy przez dziewiêæ dni i nocy
zanim nie przeszli ostatniego ³añcucha. Krzyk porywanych przez lawiny,
których koœci mia¿d¿y³y kamienie, kwik koni osuwaj¹cych siê w przepaœæ,
niekiedy dobijanych, miesza³ siê z wrzaskiem zepchniêtych przez ciê¿kie
cia³a a nad wszystkim unosi³ siê rozpaczliwy i pe³en trwogi ryk s³oni, które
wali³y siê w otch³añ gniot¹c i zagarniaj¹c ludzi i towarzysz¹cy im chóralny,
bojowy okrzyk górali.
Padali z wyczerpania. Sam Antygon narzuca³ tempo. Ci¹gn¹³ przy
pysku swojego konia, aby po jakimœ czasie rzuciæ wodze adiutantowi, przedrzeæ siê na sam przód prowadz¹c pochód jakby niepodleg³y prawom cia³a,
znowu zbiega³ w dó³, pogania³ nastêpnych i wymusza³ szybkoœæ marszu,
on, ciê¿ki olbrzym, który zbli¿a³ siê do szeœædziesiêciu piêciu lat. — Cyklop — ponuro i z lêkiem mamrotali przyœpieszaj¹c kroku.
Jednak to nie zmêczenie a bezsilnoœæ uderza³a w czaszkê Demetriusza jak ³oskot spychanych przez Kossajów g³azów. Ranni, ¿yæ jeszcze
mogli w dnach rozpadlin, niewidoczni po upadku, pozostawali za nimi bez
pomocy. Ich jêk miesza³ siê z krzykiem i zawodzeniem innych. Widzia³
¿o³nierzy zaczepionych o wystêp skalny i czas jakiœ trzymaj¹cych siê na
skraju ¿ycia, nim omdla³e rêce nie odmówi³y pos³uszeñstwa lub dosiêgnê³y
ich strza³y górali a oni, œwiadkowie ich ostatnich chwil nie byli zdolni uczyniæ nic. Widzia³ dwóch, którzy zsuwaj¹c zdo³ali zatrzymaæ siê na pó³ce ska-
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lnej i nawet zd¹¿yli podnieœæ siê, nim Kossajowie, którzy wychynêli nie
wiadomo sk¹d, rozsiekali ich na sztuki na oczach ca³ej armii.
A kiedy zeszli z gór i wydawa³o siê im, ¿e lata minê³y od ¿aru równiny nad Kopratesem, której morderczy zgie³k têtni³ im w uszach ci¹gle jak
³omot sypi¹cych siê na nich kamieni w krzyku Kossajów i krzyku ich towarzyszy, którym nie potrafili pomóc, ma³omówny i groŸny Antygonos osobiœcie chodzi³ miêdzy nimi, chwali³ ich, pociesza³, napomina³ i obiecywa³
dary, ³upy i zwyciêstwo, tak, ¿e zapominaæ zaczêli o minionych dziesiêciu
dniach a ch³odzona wiatrem od gór medyjska dolina stawa³a siê obietnic¹
jak obietnic¹ by³a oddana im przez Aleksandra ziemia ca³a.
Min¹³ czas jakiœ zanim Dmetriusz czuæ zacz¹³ podziw nale¿ny
ojcu za uczynienie z nich na powrót armii a wczeœniej uratowanie przed
klêsk¹ i jeszcze up³yn¹³, zanim wbrew swojej woli nie pomyœla³, ¿e nawet
ojciec jego nie potrafi³by prowadziæ wojny skrêpowany rad¹ satrapów, którzy coraz mniej byli ju¿ macedoñskimi wodzami a przywi¹zanie do nowych
dziedzin czyni³o ich tchrzórzliwymi, nie potrafi³by Atygonos mimo odrzucania najlepszych jego projektów wieœæ kampanii uzgadniaj¹c ka¿dy krok
z k³ótliw¹ i rozrywan¹ sprzecznymi interesami gromad¹, czego nie mogli
nie widzieæ ¿o³nierze zmieniaj¹c siê z armii w zgrajê targuj¹c¹ siê z wodzami, nawet jego ojciec nie potrafi³by w warunkach takich zwyciê¿aæ. Nie pomyœla³ wtedy Demetriusz, ¿e dokazywa³ tego Grek, obcy, czego Macedoñczycy nigdy nie zapomnieli do koñca.
Bo znowu musieli cofn¹æ siê przed Eumenesem. Po pó³nocy, gdy
nie byli w stanie ju¿ walczyæ a w jasnym œwietle ksiê¿yca Demetriusz zmusiæ usi³owa³ konia do galopu wokó³ hetajrów, aby porwaæ ich raz jeszcze do
ataku, swój zdziesi¹tkowany oddzia³, pierwszy oddzia³, którym dowodzi³
a koñ ledwie szed³ w bia³ej poœwiacie miêdzy chwiej¹cymi siê jeŸdŸcami
jak w somnamubulicznym transie pozwalaj¹cym im nie spaœæ i m³ody wódz
nie wiedzia³ czy ¿yj¹ jeszcze, czy nie powtarza tylko gestów w królestwie
cieni nim herold ojca nie odwo³a³ ich, tylko nieco bardziej znu¿onych od
przeciwników, którzy nie mieli si³ pod¹¿yæ za nimi.

32

Eumenes wyprowadzi³ ich w pole i pierwszy ruszy³ do Gabieny
zmuszaj¹c ich do forsownego poœcigu przez noc poprzedni¹ i przyjêcia bitwy na jego warunkach. I znowu wygra³, ale nie pokona³ ich.
A gdy nadesz³a zima, poderwa³ Antygon swoje oddzia³y i, aby zaskoczyæ przeciwnika, omijaj¹c drogi, jak wczeœniej przez krainê Kossajów,
ruszy³ przez pustyniê, szkl¹c¹ siê w nocy niczym zamarzniête jezioro,
w którym odbija siê pêtla gór. Przeceni³ jednak swoich ludzi licz¹c u nich na
nieomal ze swoj¹ porównywaln¹ wytrzyma³oœæ, a mo¿e przeceni³ strach,
który potrafi³ budziæ. Szóstej nocy po piêciu niekoñcz¹cych siê bez ognia,
w mrozie, którego nie potrafi³o wypaliæ spod skóry s³oñce dnia, wbrew surowemu zakazowi buchnê³y z ich obozu p³omienie ognisk wieszcz¹c Eumenesowi nadci¹gaj¹cych wrogów.
Na równinie Gabieny zwyciê¿yæ móg³ Eumenes. Tym razem ostatecznie, mia¿d¿¹c swojego przeciwnika i zostaj¹c panem Azji. W k³êbach
s³onego piasku, który wznosi³ siê w chmury i przes³ania³ wszystko, tak, ¿e
nie wiadomo by³o kto wygrywa, kto cofa siê, a kto idzie naprzód, weterani
Aleksandra niezwyciê¿ona falanga Srebrnych Tarcz raz po raz odpierali
ataki konnicy dowodzonej przez Antygonosa i Demetriusza. A kiedy Eumenes przygotowywa³ siê do zadania ciosu ostatniego, poprowadziæ chc¹c
Srebrne Tarcze do decyduj¹cego uderzenia, oskrzydlaj¹c jednoczeœnie kawaleri¹ oddzia³y Jednookiego, w zamieszaniu Antygon zmieni³ kierunek
szar¿y z tumanów kurzu wypadaj¹c na oddzia³ Peukestasa, satrapy Persydy,
najpotê¿niejszego z azjatyckich panów, który uwa¿a³ siê za konkurenta Eumenesa.
Oœlepiony s³onym kurzem, widz¹c na przeciw siebie w wibruj¹cych p³omykach piasku konnicê Antygona prowadzon¹ przez kszta³t
ogromny, w którym satrapa Persydy domyœleæ móg³ siê samego Jedookiego, przypuszczaj¹c mo¿e, ¿e Antygon z³ama³ ju¿ opór Srebrnych Tarcz,
zarz¹dzi³ Peukestas odwrót w zamêcie przeradzaj¹cy siê w bez³adn¹ ucieczkê. Mo¿e satrapa Persydy, stchórzy³ po prostu, w bitwie, kiedy zatraci³
kierunki nie widz¹c ani nie wiedz¹c nic pewnego a wy³oni³ siê przed nim
olbrzym, któremu nikt nie potrafi³ stawiæ czo³a? Mo¿e zbyt wiele czasu
up³ynê³o od kiedy Peukestas za swoje sukcesy i mêstwo wojenne otrzyma³
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Persydê z r¹k samego Aleksandra i wspania³oœci posiadanej dziedziny
kaza³y mu tak lêkaæ siê jej utraty, ¿e uczyni³y zeñ tchórza? A mo¿e zbyt dawno nie wystawia³ mêstwa swego na próbê a odwaga to tylko umiejêtnoœæ
pokonywania strachu, któr¹ æwiczyæ trzeba jak wszystkie inne przymioty?
Uciekaj¹cy porwali inne odzia³y Eumenesa a on sam poderwaæ
musia³ ca³e swoje skrzyd³o, weteranów Aleksandra, by stan¹æ na drodze
zmieszanego t³umu umykaj¹cego w chaosie i osadziæ go, opanowaæ panikê
i w zamêcie wielkim, w burej mgle s³onego py³u, gdy nie wiadomo by³o co
jest zwidem oœlepionych Ÿrenic a co kszta³tem wroga wznosz¹cego do ciosu miecz, raz jeszcze zatrzymaæ konnicê Antygona a potem w ponownie
sformowanych oddzia³ach wycofaæ siê do obozu. Tam dopiero zrozumia³,
¿e wykorzysuj¹c zamieszanie Antygon zagarn¹³ domy ruchome Srebrnych
Tarcz, ich tabory.
Grek wiedza³ zawsze jak niebezpieczne s¹ tabory. Jak groŸne dla
wojownika jest posiadanie, lêk przed utrat¹ czego pêtaæ mo¿e mu rêce. Lata
wczeœniej, gdy wojna z Jednookim zaczyna³a siê ledwie, zawiadomi³ przecie¿ Antygona, powodowany wy³¹cznie dawn¹ przyjaŸni¹, jak deklarowa³
w poselstwie, ¿eby przeciwnik na czas wycofa³ tabory, które on, Eumenes
zdobyæ mo¿e a nie chce. I tylko Antygon rozeœmia³ siê, rozumiej¹c doskonale intencje Greka.
Teraz, gdy zwi¹zany widzia³ nad sob¹ jedyne otwarte oko swojego
drucha dawnego i przeciwnika od szeœciu ju¿ lat, pomyœleæ móg³, ¿e mia³
racjê i nic z tego nie wynika bo wszystko skoñczy³o siê ju¿ dla niego jak
móg³ to przypuszczaæ, gdy walkê rozpocz¹³. Pomyœleæ móg³, ¿e nawet za
swoje domy ruchome nie sprzedaliby go wojownicy Srebrnych Tarcz, gdyby by³ jednym z nich, Macedoñczykiem i o ile ³atwiej by³o przehandlowaæ
im sw¹ s³awê za wszystkie od lat tylu zdobywane dobra, gdy wódz, którego
wydali by³ obcym, Grekiem tylko. Móg³ ¿a³owaæ, ¿e nie zgin¹³ w walce,
przed któr¹ nigdy siê nie uchyla³, ale spotka³o go najgorsze. Móg³ powracaæ
do momentu sprzed kilku zaledwie godzin, gdy w nocy, obalaj¹c jego przybocznych do namiotu wdarli siê weterani Srebrnych Tarcz jakby czekali na
jego ciê¿ki sen a gdy zerwa³ siê zd¹¿yli obezw³adniæ go nim wyszarpn¹³
miecz, prze³amaæ opór jego miêœni, zacisn¹æ sznury na wykrêconych rê-
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kach... Po raz pierwszy bezradny, na ³asce wroga a raczej przeciwnika tylko, móg³ poczuæ ogromne zmêczenie i spokój, gdy nie musia³ wysilaæ
umys³u, ani cia³a, nie trudziæ siê ani niepokoiæ bo nic ju¿ nie zale¿a³o od
niego i wszystko by³o skoñczone.
— Zabiæ Greka — nawo³ywali ¿o³nierze. — Trzeba go uœmierciæ
— spokojnie powtarzali niektórzy spoœród Antygona wodzów. Chmurny
Jednooki nie mówi³ nic. Nie rozmawia³ z jeñcem i tylko wpatrywa³ siê weñ
czas jakiœ, patrzyli na siebie bez s³ów, gdy zwi¹zanego Eumenesa przywieziono do obozu. Na odchodnym rzuci³ dowódcy stra¿y — Pilnuj go, jakbyœ
pilnowa³ lwa, albo dzikiego s³onia!
T³um wznosi³ piêœci i krzycza³. Czerwone, nabrzmia³e gêby, chrapliwy ryk, wêz³y ¿y³ na przegubach. Wróg, którego nie mogli pokonaæ lat
tyle, by³ w ich rêkach, wreszcie na ich ³asce. Teraz oni mogli decydowaæ o
jego ¿yciu i decyzjê tak¹ podjêli. Chcieli jego œmierci, krwi Greka.
T³um jak w Triparadejsos, gdy ¿o³nierze gotowi ukamieniowaæ
byli wodzów z powodu pomówieñ jednej kobiety, t³um, który potrafi³ byæ
tchórzliwy bez powodu, tak jak waleczny potrafi³ byæ kiedy indziej w takich samych warunkach, t³um bezmyœlny, okrutny i niesta³y; t³um na przeciw nieruchomej sylwetki Greka, który zdawa³ siê go nie zauwa¿aæ — Demetriusz znienawidzi³ wówczas swoich ¿o³nierzy i gdy chwilê potem w namiocie zapalczywie t³umaczy³ ojcu, ¿e powinien zachowaæ Eumenesa przy
¿yciu, z równ¹ pasj¹ dowodzi³, ¿e wódz nie mo¿e ugi¹æ siê przed wrzaskiem t³uszczy.
— Czy¿byœ porównywa³ siê z nimi — Stary wódz zdziwi³ siê nieomal.
— Oni s¹ kim innym i do czego innego s¹ stworzeni. Ty jesteœ po
to, aby ich prowadziæ a znaæ ich powinieneœ po to by wiedzieæ do czego s¹
zdolni i co robiæ trzeba, aby zawsze poszli tam, gdzie ty wska¿esz im drogê.
Nie zajmuj siê ich dusz¹. Czy budownik dumaæ winien nad losem kamieni
czy nad kszta³tem wznoszonej budowli? Nie mo¿esz tylko ¿¹daæ od nich
tego czego sam nie jesteœ w stanie dokonaæ.
Lata póŸniej, starzy ¿o³nierze wspominaæ bêd¹ Jedookiego jako
surowego wodza, który jednak pamiêta³ ka¿dego nieomal ¿o³nierza i jak oj-

35

ciec wiedzia³ czego mu potrzeba. Mo¿e wspomnienie to ros³o wobec Demetriusza króla owiniêtego purpurowym p³aszczem, frun¹cego wokó³
w³adcy ods³aniaj¹c niebiesk¹ tkaninê wyszywan¹ w nieskoñczone konstelacje gwiazd? Króla, który kaza³ wdzieraæ siê na mury Teb bez wzglêdu na
iloœæ trupów wype³niaj¹cych fosy i sam nieomal nie widz¹c spod krwi, gna³
rannych pod tebañskie strza³y?
Antygonos, stary cyklop, na œmieræ z rêki wroga pozostawi go syn
jego kochany, w odsiecz którego król jednooki wierzy³ bêdzie do koñca.
M³ody Demetriusz przygl¹da siê Eumenesowi, który ze spêtanymi
rêkami, w otoczeniu stra¿y, przez rozsuniête po³y namiotu patrzy na obóz
zwyciêzcy. Jego twarz nie zmieni³a siê wiele, móg³ myœleæ sym Antygona,
jest mo¿e nawet piêkniejsza, dope³niona rylcem czasu.
Eumenes odwraca siê nagle i jak niegdyœ uœmiecha niespodziewanie do syna swojego wroga. Uœmiech przechodzi w skrzywienie, skurcz
twarzy.
— Powiedz ojcu, ¿e jeœli nie ma odwagi wypuœciæ mnie jak wspania³omyœlny, obdarowany ³ask¹ losu, niechaj oszczêdzi mi czekania i ka¿e
zabiæ od razu.
Czy Eumenes nie chcia³ wystawiaæ siê na próbê oczekiwania na
œmieræ, on, który wszystkie próby ¿ycia przeszed³ bez okazania œladu lêku,
chcia³, aby skrócono mu tê ostatni¹? A mo¿e liczy³ raz jeszcze na coœ, ostatni¹ iskierkê szczêœcia, którego nie mia³ nigdy?
Demetriusz s³ysza³ wyraŸnie pytanie dowódcy stra¿y i milczenie
ojca, który nie chcia³ wydaæ wyroku na swojego dawnego drucha, mo¿e
niezwyciê¿onego wodza, mo¿e na jednego spoœród nich, którzy mieli byæ
dla ¿o³nierzy kim innym, czego dowiód³ nie darowuj¹c zdrajcom Eumenesa. Wojownicy jego ju¿ na zawsze zapamiêtaæ mieli krzyk wydanego
p³omieniom Antygenesa, dowódcy Srebrnych Tarcz. Rozes³anie po najdalszych prowincjach Azji weteranów Aleksandra, najwspanialszych jego
¿o³nierzy, by³o tak¿e sygna³em nowego czasu i nowego porz¹dku. To Antygon stanowi³ bêdzie nowe prawa. Skoñczy³ siê czas Aleksandra, który tylko
niewiele prze¿y³ swego twórcê. Nadchodzi czas jego spadkobierców —
diadochów.
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Demetriusz nie wierzy³ przecie¿, ¿e stra¿nicy zdecydowali siê zabiæ Eumenesa bez rozkazu ojca jego, a Antygon rozkazu tego nie wyda³.
Czy wiêc domyœlili siê ¿o³nierze co najwygodniejsze by³oby dla ich wodza
a mo¿e nawet zasygnalizowa³ im to sam Antygon?
Zniekszta³cona twarz uduszonego wyg³adzi³a siê, znikn¹³ prawie
siny obrzêk, wœród milcz¹cych nagle ¿o³nierzy, w ciszy, któr¹ muska trzask
p³omieni ogarniaj¹cych belki, na stosie, martwy Eumenes patrzy w niebo.
Wspania³y namiot. Z³oty tron wewn¹trz. Na nim zbroja, ber³o
i diadem Aleksandra. Spe³nia siê sen Eumenesa.
Na skale wykute gniazdo Nory. Konie tañcz¹ na zadnich nogach
nie mog¹c przednimi dosiêgn¹æ posadzki. Swiat³o gwiazd œcieka w ogniska
armii woko³o.
Oczy Kraterosa ton¹ w niebie.
Dopali³ siê stos. Srebrna urna z prochami Greka rozpoczyna uroczyst¹ drogê do Kapadocji. Dziedziny Eumenesa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demetriusz jest ju¿ dojrza³ym mê¿em. Wie, ¿e nigdy nie nale¿y
przyj¹æ klêski bo dopóki nie wyrazi nañ zgody, nie stanie siê ona klêsk¹ prawdziw¹, pozostanie pora¿k¹ jedynie, chwilowym obrotem nieprzychylnego losu.
Cztery lata póŸniej, w miasteczku Azotos pomyœla³ znowu o Eumenesie. By³o ich kilkudziesiêciu, którzy nie pamiêtaj¹c o ranach i bólu padali i zasypiali przysiadaj¹c na kamieniach uliczek, opieraj¹c o mury, na
klepisku podk³adadj¹c tylko rêkê pod g³owê. Przed œwitem, gêsta, letnia
noc by³a chyba ciemniejsza ni¿ zwykle, choæ gwiazdy niektóre blad³y a niektóre odesz³y za czarn¹ krawêdŸ widnokrêgu a mo¿e tylko nie widzia³ ich
trac¹c przytomnoœæ ze zmêczenia a nie zasypiaj¹c jedynie z rozpaczy, któr¹
zwyciê¿yæ usi³owa³ wspominaj¹c Greka.
Szale bitwy wydawa³o siê mu przechalaj¹ na jego stronê, kiedy
zdecydowa³ siê rzuciæ na Ptolemeusza swoj¹ broñ straszliw¹, s³onie. Kolosy kalecz¹c siê o powi¹zane ³añcuchami kolce, ranione strza³ami i pêdzone
przez piechotê Ptolemeusza, zawróci³y prosto na konnicê syna Antygona.
Pop³och buchn¹³ jak ¿ar po³udniowego s³oñca. Uciekali ju¿ nie tylko ci pê-
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dzeni szar¿¹ nieprzytomnych s³oni. Panika ogarnê³a ca³¹ konnicê Demetriusza, a w zamêcie uciekaj¹cyh ³amaæ zaczê³a siê jego falanga pora¿ona
samym widokiem klêski. Znowu widzia³ to czego œwiadkiem by³ ju¿ wielekroæ: przypadek, który nie musia³ zadecydowaæ niczego zamienia³ karne
i bojowe oddzia³y w oszala³¹ masê pêdz¹c¹ w bezrozumnym pop³ochu choæby na œmieræ.
Osobiœcie, w otoczeniu swojej gwardii zatrzymaæ usi³owa³ konnicê a potem rozsypuj¹c¹ siê falangê a¿ zrozumia³ wreszcie, ¿e i dla niego jedynym ratunkiem pozostanie ucieczka. Porz¹dkuj¹c w oddzia³y pozosta³e
grupy swoich konnych przyby³ do Gazy licz¹c, ¿e w mieœcie tym na nowo
zorganizuje pozosta³e mu wojska i w oparciu o mury miejskie stawiæ potrafi
ponownie czo³a Ptolemeuszowi. Ale miasto zmieni³o siê w buchaj¹cy kocio³. ¯o³nierze w zamêcie nie tylko porwaæ usi³owali pozostawiony tu swój
dobytek. Rozpocz¹³ siê poœpieszny, gor¹czkowy rabunek przerywany falami ucieczki, gdy nie wiadomo sk¹d pojawia³a siê ogromniej¹ca w krzyk
pog³oska o armii Ptolemeusza widocznej na horyzoncie. W wyciu tratuj¹cych siê na ulicach ludzi, koni, zwierz¹t jucznych, w stosach trupów zadeptanych, którzy blokowali i tak za w¹skie bramy, miasto wyludnia³o siê.
Demetriuszowi znowu pozosta³a tylko nieprzytomn¹ ucieczk¹ przez noc
ca³¹ do Azotos.
Lecz kiedy przyjmowa³ od Ptolemeusza nie tylko poselstwo ze
zgod¹ na odebranie zw³ok poleg³ych i wyprawienie im nale¿nego pogrzebu, ale i korowód wozów, w którym pan Egiptu zwraca³ ca³y w bitwie pod
Gaz¹ zdobyty ³up, niewolników nawet a tak¿e wziêtych do niewoli wodzów Demetriusza i w liœcie syn Antygona czyta³, ¿e przecie¿ nie prowadz¹
wojn¹ dla zdobyczy a jedynie w imiê sprawiedliwoœci, któr¹ naruszy³ ojciec jego, czuj¹c skurcz bezsilnej z³oœci, Demetriusz pozosta³ spokojny.
Krótki moment wœciek³oœci spowodowa³o uczucie podziwu, który musia³
poczuæ przyjmuj¹c gest Ptolemeusza.
To dlatego radoœæ najwiêksz¹ sprawi³a mu nie noc, kiedy spad³ na
obozowisko lekcewa¿¹cego raz pobitego m³okosa wodza Ptolemeusza Killesa i prawie bez strat wzi¹³ do niewoli wiêkszoœæ armii a rozpêdzi³ resztê,
ale gdy móg³ ju¿ za zgod¹ ojca odes³aæ Ptolemeuszowi jeñców znacznych,
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zdobyte ³upy a nawet dary by przyæmiæ gest pana Egiptu. S³oñce Syrii
grza³o jak spojrzenia wszystkich, którzy podziwiali go. Tyche jest niesta³a,
lecz ¿ycie w³asne wykuæ mo¿na jak podobiznê na medalionie, która pozostanie taka bez wzglêdu na czas, jak wspomnienie o Eumenesie Greku.
Triumfowa³, gdy spotka³ siê z ojcem i dopiero Antygonos, który
s³owa wyrzutu nie przekaza³ mu za wygubienie armii ca³ej w pierwszej dowodzonej przez niego bitwie, mimo, ¿e doradcy i sam Pejton, imiennik zabójcy Perdikkasa, Jednooki pozostawi³ go przy m³odym wodzu by czuwa³
nad jego krokami, odradzali stawienie czo³a przewa¿aj¹cej armii i to armii
dowodzonej przez Ptolemeusza; Antygonos, który przemilcza³ utratê tylu
¿o³nierzy, œmieræ drucha nieocenionego — Pejtona, teraz, po zwyciêstwie,
przywo³a³ do porz¹dku zachwyconego sob¹ syna.
To klêska pod Gaz¹ zmusi³a Antygona by osobiœcie stan¹³ na czele
wojsk, które powiód³ do Syrii. I dlatego Seleukosowi udaæ mog³a siê szaleñcza wyprawa do Babilonu, któr¹ podj¹³ po zwyciêskiej bitwie. Z tysi¹cem
ludzi, których ofiarowa³ mu Ptolemeusz, bo na mniej nie pozwoli³aby panu
Egiptu przyzwoitoœæ a mo¿e dobre wœród ludzi imiê, rzecz cenna, za któr¹
czasem i p³aciæ warto, a wiêcej nie zdecydowa³by siê nigdy poœwiêciæ
w cienia szans pozbawionym przedsiêwziêciu jak widzia³ babiloñsk¹
awanturê zawsze rozs¹dny Ptolemeusz, a wiêc z garstk¹ tak¹ ruszy³ Seleukos na podbój nieskoñczonych przestrzeni Azji, gdzie nie licz¹c oddzia³ów
Antygona ka¿dy satrapa dysponowa³ wielekroæ przekraczaj¹c¹ si³y jego
armi¹.
I mo¿e stary Antygon nie przej¹³by siê, gdyby wyprawê tak¹
podj¹³ ktokolwiek inny, gdyby nie to, ¿e prowadzi³ j¹ Seleukos. Od czasu,
gdy w Triparadejsos zag³êbili siê w rozwœcieczon¹ t³uszczê ludzk¹, zrozumia³, ¿e s¹ to¿sami, wybrani, aby panowaæ, czyniæ sobie poddanym przeznaczenie. Widzia³ to piêæ lat po wydarzeniach w syryjskim obozie, w Babilonie, patrz¹c na ostr¹ twarz i lœni¹ce oczy Seleuka, który odwa¿y³ siê mu
przeciwstawiæ; jemu, najpotê¿niejszemu tamtego œwiata po pokonaniu Eumenesa, po okie³znaniu wojsk, gdy upokorzy³ i rozpêdzi³ po Azji armii elitê, obnosz¹ce z dum¹ sw¹ legendê i gwarancjê jej — niezale¿noœæ, Srebrne
Tarcze, a wodza ich Antygenesa spali³ ¿ywcem patrz¹c na jego agoniê, aby
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ka¿dy wiedzia³ ju¿ jaka jest kara za zdradê a wiêc odst¹pienie wodza swego
bez wzglêdu na to kim jest, a mo¿e tak¿e oddaj¹c ho³d zdradzonemu —
przyjacielowi dawnemu, jeœli walki z nim wieloletnie nie wykruszy³y z serca Jednookiego wspomnienieñ wspólnych; jemu, który na œmieræ skaza³
najpotê¿niejszego strapê Azji Pejtona i wiadomo by³o dla wszystkich, ¿e to
on stanowi prawa i w swoje potê¿ne rêce przej¹æ chce Aleksandra dziedzictwo, jemu patrz¹c w oczy Seleukos odwo³ywa³ siê do swoich praw a Antygonos star³by go nieomal nie zauwa¿aj¹c, gdyby mia³ przed sob¹ kogoœ innego a nie kogoœ kto sta³ siê przed kilku laty kimœ na podobieñstwo jego
brata krwi, co potwierdza³ teraz spogl¹daj¹c mu spokojnie w oczy, do czego
mo¿e on jeden mia³ prawo, móg³ pomyœleæ niespodziewanie dla siebie jednooki wódz.
Dlatego chyba pozwoli³ mu uciec a teraz obawia³ siê czy nieprawdopodobna wyprawa jemu w³aœnie siê uda. I dlatego zgani³ syna w odpowiedzi na radoœæ jego mówi¹c — nauczy³eœ siê walczyæ jak mê¿czyzna, teraz musisz nauczyæ siê jak mê¿czyzna myœleæ.
Demetriusz przej¹³ siê tym na moment jedynie, dlatego wy³¹cznie,
¿e przejmowa³ siê ka¿d¹ ojca przygan¹. Antygon by³ dlañ przecie¿ nie tylko
wzorem jak dla rzeŸbiarza wzorem jest pos¹g doskona³y innego d³uta, ale
kimœ najbli¿szym, opiekunem, rosn¹æ pozwalaj¹cym pod os³on¹ swoich
potê¿nych d³oni, o czu³oœæ których nikt inny nie móg³by podejrzewaæ.
Jednak sukces Seleukosa, o którym dowiedzieli siê ju¿ nied³ugo:
zdobycie Babilonu i przeci¹gniêcie na swoj¹ stronê satrapów Azji, nie zaniepokoi³ Demetriusza. Mo¿na by³o pomyœleæ nawet, ¿e wrêcz ucieszy³,
jak Ÿród³em satysfakcji jest ujawnienie siê wielkoœci konkurentów, która
stanie siê udzia³em ich zwyciêzcy. Mo¿e poci¹ga³a go wtedy walka sama
jak nieprzytomny poœcig przez pustyniê za niepokonanymi dot¹d w swoich
rewirach mieszkañcami jej — Nebateienami, gdy¿ panowanie nad œwiatem
uwa¿a³ za oczywiste przeznaczenie swoje a osi¹gniêcie go by³o tylko prób
szeregiem, które z³o¿¹ siê na opowieœæ o nim zaæmiewaj¹c¹ wszystkie
dotychczasowe a nawet niedawn¹, najwiêksz¹ z wszystkich epopejê Aleksandra Wielkiego. Dlatego móg³ cieszyæ siê kolejnymi próbami jak szere-
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giem przed Heraklesem stoj¹cych prac, których wymagania dadz¹ mu
wieczn¹ wielkoœæ.
Z radoœci¹ w sercu rusza³ na Babilon po okie³znaniu ludów pustyni. Cieszy³ siê, choæ ojciec zobowi¹za³ go do szybkiego powrotu wyznaczaj¹c nieprzekraczalny termin po³¹czenia siê ich wojsk. Tym szybciej
wiêc Demetriusz dotrzeæ chcia³ na miejsce przeznaczenia i pêdzi³ nieprzytomnie, wprawia³ ludzi w stan zmêczenia granicz¹cy z pó³snem, gdy wykonywali rozkazy nieomal bez œwiadomoœci, niezdolni do myœli ni sprzeciwu.
Szybkoœæ dzia³añ by³a atutem, za który chwalili go doœwiadczeni
¿o³nierze. Wiedzia³ o tym, ale chyba nie przyzna³ przed nikim, ¿e inn¹ przyczyn¹ tego by³a chêæ zapomnienia o sobie, zatracenia siê w pêdzie i poœpiech gnaj¹cy go na pole bitwy, by tam, wobec œmierci, w któr¹ nie wierzy³
prawie, prze¿yæ ekstazê panowania.
Bez chwili odpoczynku, gdy ods³oni³y siê przed nimi cienie drzew
nad wielkim Eufratem, przeprawiaæ kaza³ siê na brzeg drugi, choæ wiedzia³
ju¿, ¿e przeciwnik jego dawno wyprawi³ siê na wschód, aby potwierdzæ
prawa swe do wszystkich Aleksandra dalekowschodnich podbojów. Jednak
mimo poœpiechu nie zdo³a³ nawet zdobyæ wszystkich Babilonu umocnieñ.
Pozostawiwszy wiêc silny oddzia³ w mieœcie, który mia³ umieæ, Demetriusza zdaniem, broniæ siê nawet przed armi¹ diadocha, gdy ten powróci
z g³êbin Azji, popêdzi³ syn Antygona z powrotem, szczególnie, gdy dowiedzia³ siê o wyprawie Ptolemeusza, który rozpocz¹³ oblê¿enie Hallikarnassu.
Spieszy³ z nadziej¹, ¿e znowu stan¹æ bêdzie dane mu na przeciw
pana Egiptu. Nadzieja pozwala³a nie czuæ zmêczenia i myœleæ tylko o starciu, w którym, pewny by³, zgniecie niepokonanego Ptolemeusza, obedrze
z wojska, s³awy i znaczenia, zapomnieæ ka¿e wszystkim o swojej inicjalnej
klêsce, przypadku przecie¿, z³oœliwym grymasie kapryœnej bogini.
Pêdzi³ pozwalaj¹c a nawet zachêcaj¹c do rabunku, ograniczaj¹c
go poœpiechem jedynie, pal¹c napotkane miasta i zostawiaj¹c za sob¹
z³upiony szlak jak dla Seleukosa wyzwanie, wypalone piêtno na jego krainie, które zmuszaæ bêdzie pana jej do szukania sprawcy, aby stawiæ mu
czo³a. Jednak Ptolemeusz przezorny na czas zwin¹³ oblê¿enie i poœpiesznie
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ruszy³ do swego niedostêpnego Egiptu jakby zna³ wymiar niebezpieczeñstwa a Demetriusz nie móg³ œcigaæ go wzywany przez ojca, a ojca rozkazów
s³ucha³ zawsze, przyznaj¹c jemu jedynemu prawo wzglêdem siebie decydowania, a raczej nie mog¹c wyobraziæ sobie, aby od kogokolwiek innego
móc przyj¹æ jakikolwiek rozkaz.
Antygon by³ nie tylko tym, którego wiedzy i m¹droœci ustêpowa³
i wiedzia³ o tym, ale i ustêpowaæ pragn¹³. On, m³ody bóg — Demetriusz,
z ufnoœci¹ i wiar¹ poddaæ móg³ siê jedynie w³adzy ojca. A jeœli nast¹pi³ tak
rzadki konflikt jak wtedy, gdy b³aga³ o ¿ycie Eumenesa i nie tylko prosi³,
ale i pewny by³, ¿e Grek nie powinien zgin¹æ a Eumenes zgin¹³, choæ ojciec
nie wyda³ rozkazu jego egzekucji, wola³ nie zg³êbiaæ zagadki nag³ej samowoli Antygona stra¿y, która wiedzia³a czym groziæ mo¿e lekcewa¿enie
woli Jednookiego. I kiedy indziej, ten jedyny raz, gdy przeciwstawi³ siê postanowieniom ojca, choæ zobowi¹zania dotrzyma³, nie wyjawiaj¹c przyjacielowi swemu planów Antygonosa i zgodnie z obietnic¹ nie mówi¹c s³owa
ostrze¿enia a pisz¹æ jedynie koñcem oszczepu na piasku „Uciekaj Mitrydatesie”, zadowolony przecie¿ z ocalenia towarzysza zabaw dziecinnych, pozosta³ rozdarty i pe³en winy.
Demetriusz pisze koñcem oszczepu na piasku. Z sypkich znaków,
które rozsypuje wiatr, w napiêciu wyczytuje Mitrydates ostrze¿enie i szansê ratunku, jak¹ podsuwa mu przyjaciel z lat dziecinnych.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***
Poranek jest ciep³y. Morze lœni w s³oñcu jak z³ota moneta. Miasto
budzi siê spokojnie jak od dawna ju¿. Upa³ rodz¹cego siê lata wype³nia ulice, a wiatr od morza ch³odzi niczym ³yk œwie¿ej wody.
Stada ¿agli na horyzoncie nie dziwi¹ nikogo, choæ budz¹ zainteresowanie. Zbiegaj¹cy siê na wybrze¿u Ateñczycy pokazuj¹ sobie ogromn¹
flotyllê, pytaj¹c: czy to na dziœ oczekiwane s¹ statki Ptolemeusza wioz¹ce
z Egiptu transport zbo¿a? Gnane wiatrem ¿agle frun¹ nieomal w kierunku
miasta.
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Dopiero, gdy pierwsze okrêty wpadaj¹ do portu i widaæ ju¿ wyraŸnie klin ogromnej floty wojennej, która nie jest flot¹ Ptolemeusza, a ³opotowi ¿agli wtóruje ³oskot wiose³ we wœciek³ym tempie bêbni¹cych o wodê,
wrzawie na pok³adach zakotwiczonych statków odpowiada zbiorowy
krzyk przera¿enia z nadbrze¿a.
Wœród wrzasku i chaosu, gdy ktoœ usi³uje zgromadziæ ateñskie statki i s³ychaæ bez³adne g³osy nawo³uj¹ce Ateñczyków do broni, z okrêtów
podnosz¹cych kotwice, gdy wioœlarze w ruch usi³uj¹ wprawiæ cie¿kie, drewniane kad³uby, a na pok³ady wybiegaj¹ poprawiaj¹cy uzbrojenie wojownicy i z wybrze¿a, na które pêdz¹ spoœród domów spl¹tane oddzia³y zbrojnych, coraz g³oœniej powtarza siê wieœæ, ¿e to z flot¹ ojca nadci¹gn¹³ Demetriusz, syn Antygonosa Jednookiego. I widaæ go ju¿ na flagowym okrêcie,
na dziobie, wyprostowanego jak maszt, w zbroi, która œle ku brzegowi
po³yski zakrzep³ego ognia. I widaæ gesty jego r¹k, którymi uspokaja tumult.
I s³ychaæ g³os. Potê¿ny g³os powtarzany donoœnie i metalicznie
przez stoj¹cego obok herolda, og³aszaj¹cy, ¿e Dmetriusz przyby³ w imiê
ojca swego, aby uwolniæ Ateñczyków, od wszelkich, obcych garnizonów
i przywróciæ im dawn¹ wolnoœæ i niezawis³oœæ, ich prawa i w³adze, które od
niepamiêtnych czasów stworzyli dla nich przodkowie.
S³owa m³odego boga wibruj¹ w ciszy znieruchomia³ych t³umów,
w morskiej bryzie letniego poranka jakby dr¿a³y wzruszeniem, gdy obok
jak ³oskot dzwonu powtarza je g³os herolda. Demetriusz stoi przed t³umami
na wybrze¿u i patrzy przez nie na Ateny, stolicê wszystkich miast, kolebkê
Grecji i jej wielkoœci, a twarz jaœnieje mu, gdy Ateñczycy rzucaj¹ na ziemiê
swoj¹ broñ i w huku padaj¹cych tarcz zaczynaj¹ klaskaæ, g³osz¹c chwa³ê
syna Antygona i zapraszaæ, by zszed³ na goœcinn¹ ziemiê Aten, która oczekuje go.
Miasto szaleje jakby tej w³aœnie chwili wygl¹da³o ostatnich dziesiêæ lat, jakby pozbawione powietrza wolnoœci, dusi³o siê i zniewolone wegetowa³o pragn¹c jedynie momentu, który przebudzi je g³osem Demetriusza i znowu pozwoli zach³ystn¹æ siê swobod¹ i odzyskan¹, w³asn¹ nareszcie ojczyzn¹. Miasto jest radosne i gniewne, œcigaæ bêdzie sprawców swojej
hañby. S³ychaæ nawo³ywanie siê grup, które ukaraæ chc¹ winnych, wytropiæ
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i zabiæ zdrajców, by krew ich pop³ynê³a wzd³u¿ ulic zmywaj¹c wstyd, odkupiaj¹c wspólne upokorzenia.
Demetriusz z Faleronu uœmiecha siê ironicznie. S³yszy okrzyki
pojedynczych grupek, które jak stró¿ki wody zlewaj¹ siê w nienawistny pomruk t³umu wokó³ wzgórza, gdzie wznosi siê jego dom. Uœmiecha siê, bo
przera¿eni niewolnicy, którzy nadbiegli w³aœnie krztusz¹c siê s³owami i powietrzem, bez³adnie opowiadaj¹ o pomnikach jego obalanych pospólnym
wysi³kiem i topionych w morzu, rozbijanych m³otami, zdzieranych z kamiennych rydwanów i ci¹gniêtych po bruku ku pohañbieniu...
— Niszcz¹ twoje pos¹gi — powtarzaj¹ zbici wokó³ niego w trwo¿ne stadko domownicy — Ale, nie potrafi¹ zniszczyæ zas³ug, dla których je
postawili — odpowiada Demetriusz i uœmiecha siê, myœl¹c, ¿e mo¿e pomniki uratuj¹ go, albowiem du¿o czasu potrzeba dla zniszczenia ich trzystu
szeœædziesiêciu wersji rozsianych po ca³ych Atenach.
Przestaje siê uœmiechaæ, gdy dowódca stra¿y melduje, ¿e wzgórze
domu jego otoczone jest grupkami zbrojnych i mo¿na jedynie próbowaæ
przebiæ siê lub czekaæ na dalszy rozwój wypadków, bo zbrojnych jest jeszcze zbyt ma³o, aby zdobyæ dom. Demetriusz z Faleronu myœli, ¿e nie jest
swoim imiennikiem, synem Antygona, by z broni¹ w rêku poprowadziæ ludzi do walki w w¹skich uliczkach, do walki z rosn¹cym bez koñca t³umem,
bo ruszy nañ ca³e miasto ¿¹dne krwi jego za dziesiêæ lat dobrobytu i spokoju, które zapewni³ Atenom. Zdaje siê mu, s³yszy ju¿ g³osy stronników swoich najdonoœniej domagaj¹cych siê jego œmierci, aby zmyæ ni¹ swoje winy,
zajad³y krzyk tych, którym darowa³ karê, wrzask pochlebców i obdarowanych, a za nimi dudni, jak ³omot jego po bruku tocz¹cych siê pos¹gów, wycie zawistnych, niezaspokojonych, przegranych, upokorzonych, ¿¹dnych
¿ycia jego by zapanowaæ nad nim, stan¹æ na gardle tego nieosi¹galnego jak
cia³a niebieskie i raz wreszcie poczuæ siê panami w jedyny mo¿liwy dla
nich sposób.
Demetriusz z Faleronu usi³uje siê uœmiechn¹æ, czuj¹c stró¿kê potu
œciekaj¹c¹ wzd³u¿ krêgos³upa. Lêk jest rzecz¹ normaln¹ i po¿yteczn¹
wrêcz, zadaniem dla mêdrca jest go opanowaæ. Przypomina sobie brata
swego Himerajosa, straconego, ile to ju¿ lat temu, przez Macedoñczyków,
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sojuszników swoich. Odradza³ mu przecie¿ udzia³ w powstaniu, on, uczeñ
rozs¹dnego Fokiona, starca, który przecie¿ tak mi³owa³ miasto swoje, ¿e
nie potrafi³ ¿ywiæ do mieszkañców jego pogardy i powtrza³ im bezskutecznie — radzê wam, abyœcie byli silniejsi, w innym wypadku mo¿ecie byæ tylko silniejszego przyjació³mi.
Demetriusza z Faleronu œmieszyæ mog³y tylko marzenia o wielkoœci miasta, które przecie¿ nieomal sto lat wczeœniej przegra³o wojnê o hegemonê w Helladzie a teraz stawiæ chcia³o czo³a Macedonii, najwiêkszej
œwiata tego potêdze, która jeszcze nim sta³a siê ni¹, parê razy rzuca³a ju¿
Greków na kolana. Te niegdyœ wielkie Ateny wciela³ teraz krzykacz Demostenes, wzywaj¹cy do walki i uciekaj¹cy z pola z ustami pe³nymi wielkich
s³ów a sercem ociekaj¹cym nienawiœci¹.
Zreszt¹ Demetriusz z Faleronu gardzi³ demokracj¹, w³adz¹
mot³ochu, gdzie najwiêkszy równy jest najpodlejszemu, najbardziej
zas³u¿ony — najnikczemniejszemu, a t³um zmienny jak dziecko burzy co
wznosiæ poczyna³ i karze za to, za co wczeœniej chcia³ nagradzaæ. To przecie¿ ci sami Ateñczycy skazywali na œmieræ tych, których jak herosów
oklaskiwali rok wczeœniej i brata jego Himerajosa, tak piêknego, gdy by³
jednym z prowadz¹cych Ateñczyków przeciw Antypatrowi, kiedy po raz
pierwszy uda³o siê im pokonaæ Macedoñczyków a ich wielkiego wodza
osaczyæ w Lamii, nieomal na ³asce ich... Jednak mot³och nie potrafi nic doprowadziæ do koñca, Lamia nie zosta³a zdobyta, a po klêsce pos³uszni zwyciêzcom Ateñczycy skazywali na œmieræ przywódców swoich... i brata
jego...
Niewiele brakowa³o, aby i sam Demetriusz odda³ g³owê trzy lata
póŸniej, gdy nowy regent Poliperchon rzuci³ has³o wolnoœci miast greckich,
nie mog¹c zapewniæ sobie wiernoœci trzymaj¹cych w pos³uchu Helladê garnizonów macedoñskich, sk³aniaj¹cych siê na stronê Kassandra syna poprzednika jego Antypatra, choæ to sam Antypater wybra³ Poliperchona na
nastêpcê swego, mo¿e obawiaj¹c siê bezwzglêdnoœci syna i szukaj¹c wiernych ostatecznie dynastii boskiego Filipa i syna jego Aleksandra. Tak,
w imiê kontynuacji Antypatra dzie³a, pru³ Poliperchon macedoñsk¹ siatkê
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zarzucon¹ na Helladê przez poprzednika jego i wezwa³ z wygnania banitów
przegranej wojny.
Fokion, stronnik od zawsze Macedonii wraz ze wspó³pracownikami swymi pod stra¿¹ odes³any zosta³ do Aten, z obozu Poliperchona, gdzie
przyby³, aby porozumieæ siê z nowym regentem.
Z murów Munichii czuj¹c buchaj¹cy w nozdrza zapach fijo³ków,
patrzy³ Demetriusz Faleroñski na miasto wœród kwitn¹cych gajów
brzêcz¹ce jak odleg³e rojowisko pszczó³, gdy na kamiennych ³awkach teatru Dionizosa upojony wiosn¹ i kolejnymi snami t³um Ateñczyków na
œmieræ skazywa³ Fokiona, tylekrotnego obroñcê Aten przed sojusznikami
jego Macedoñczykami, któremu tylu Ateñczyków winnych by³o ¿ycie, tak¿e Hagonides oskar¿yciel jego g³ówny, porwany s³owami swymi, wierz¹c
mo¿e, ¿e œmieræ starca, przyjació³ jego i stronników, stanie siê ponownym
aktem narodzin dla wielkich Aten. Demetriusz z Faleronu na czas uszed³ w
pewne schronienie twierdzy nad Pireusem, aby z bezpiecznej pozycji, wespó³ z macedoñskimi wojownikami ogl¹daj¹c t³um ateñski, czekaæ na nieunikniony obrót losu.
Minê³o pó³ roku, gdy Ateñczycy prosiæ jêli go o poœrednictwo
w rokowaniach z Kassandrem, ju¿ nie banitê, szanownego miasta obywatela. I tak sta³ siê Aten rz¹dc¹, tyranem — namiestnikiem macedoñskim jak
chcieli niektórzy, przez dziesiêæ spokojnych lat.
Nie ¿ywi³ nigdy do Ateñczyków nienawiœci. Pamiêta³ przes³anie
Fokiona, które stary strateg przekazaæ kaza³ synowi bezpoœrednio przed
sw¹ egzekucj¹, prosz¹c go by nie ¿ywi³ urazy do Ateñczyków. Demetriusz
Faleroñski rozumia³ dobrze swego mentora i zgadza³ siê z nim. Wiedz¹c
czym jest lud, nie mo¿na ¿ywiæ doñ d³u¿szej urazy. Czy mo¿na potêpiaæ
dziecko za nierozumne czyny, dziecko, które potrzebuje przecie¿ opiekuna? Oburzaj¹ chytrzy deprawatorzy. Dla interesu swego czy pych¹ jedynie
wiedzeni wzywaj¹ demos do samowoli, która jest Ÿród³em zbrodni wszelkich i spycha ludzi do stanu dzikoœci, do zbrodni jak¹ by³o Fokiona uœmiercenie.
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Dlatego pierwsz¹ decyzj¹ Demetriusza z Faleronu by³o na œmieræ
skazanie Hagonidesa, za karê i ku przestrodze. I by³ to jedyny wyrok, który
dotkn¹³ przeciwników jego przez ca³e lat dziesiêæ.
A przecie¿, gdy przej¹³ w³adzê z rêki Kassandra œni³ mu siê brat
jego Himerajos, tak piêkny, gdy rusza³ przeciwko Antypatrowi, z r¹k syna
którego Demetriusz przejmowa³ rz¹dy.
Z grupk¹ tylko domowników i wœród stra¿, które pozosta³y mo¿e
bardziej obawiaj¹c siê uciec, wypaœæ miêdzy krwi ¿¹dne, zbrojne gromady
Ateñczyków, czeka na rozwój wypadków Demetriusz Faleroñski, pan niepodzielny Aten przez lat dziesiêæ, w willi swojej osaczony przez gromadz¹cy siê t³um.
Jak bardzo w¹t³a jest filozofia i o ile bardziej przda³aby siê mu teraz sprawnoœæ byle macedoñskiego zabijaki a mi³oœæ m¹droœci pozwala jedynie zachowaæ pozór spokoju. Tylko, ¿e pozór ten staje siê tak bardzo
w³aœnie teraz potrzebn¹ godnoœci¹. I choæ zawsze wiedzia³, ¿e na wdziêcznoœæ Ateñczyków liczyæ nie mo¿e i ¿e nie dla podziêki robi to co robiæ powinien, jak pasterz czekaæ nie mo¿e na wdziêcznoœæ stada, którego
dogl¹da, teraz wbrew sobie, czuje momentami ¿al do gromadz¹cego siê
t³umu domagaj¹cego siê jego g³owy. I przed bolesnymi, pozbawiaj¹cymi
mêstwa skurczami duszy broniæ mo¿e siê kolejn¹ wiedz¹, o swojej niedoskona³oœci.
Broni³ siê bêdzie ni¹, gdy min¹ lata kolejne i w nieprzytomnym
upale wygnania równiny egipskiej starzec ju¿, pomyœli, ¿e niesta³ym bywa
nie tylko t³um, ale i w³adcy, którzy rz¹dz¹ œwiatem nie filozofowie przecie¿
a przedsiêwziêcia mêdrców s¹ jak budowle z piasku na wybrze¿u egipskim
stawiane przez dzieci a wiêc i mêdrcy byæ mog¹ jak dzieci wobec ob³êdu
czasu i poczu³ ból d³oni, a by³ to ból uk¹szenia wê¿a, którego zauwa¿y³ za
póŸno. Gdy dowlók³ siê do pierwszych domostw ludzi, trucizna wype³ni³a
ju¿ ¿y³y i ogniu s³oñca pal¹cego skórê odpowiada³ ogieñ jadu trawi¹cego
krew, jadu wê¿a, zwierzêcia Asklepiosa, ojca lekarzy, z rodu którego pochodzi³ Arystoteles Stagiryta wielki nauczyciel nauczyciela jego i jego
równie¿; zwierzê m¹droœci ws¹czy³o jad pod skórê, jad który mo¿e byæ lekarstwem a jest trucizn¹ i uœmierca go, bo cia³o nie potrafi przyswoiæ go jak
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rozum nie umia³ uporaæ siê z trucizn¹ m¹droœci a ¿ycie jego znaczy³o coœ
innego ni¿ zdawa³o siê mu pojmowa³ wczeœniej w Egipcie i nawet na wygnaniu ju¿, aby teraz zrozumia³ tylko, ¿e by³ w b³êdzie, zrozumia³ konaj¹c
w uderzeniach egipskiego s³oñca od uk¹szenia wê¿a.
Ludzie w tak ma³ym stopniu wype³niaj¹ formê ludzk¹, wiedzia³
Demetriusz z Faleronu i dlatego dbaæ trzeba o obyczaje ich, budowaæ formy, by nie poch³onê³y ich namiêtnoœci. W³adza dozorowaæ mia³a nawet zachowania rodzinne. Dekretami Faleroñczyk regulowa³ równie¿ stroje kobiece, ograniczy³ manifestacje zbytku, on, który tak bardzo zbytek kocha³.
Jednak pozwoli³ a nawet zaleci³ bogaciæ siê, zdj¹³ uci¹¿liw¹ kuratelê pañstwa z handlu, ograniczy³ podatki. Miasto rozwija³o siê gwa³townie, nowe
domy odbija³y s³oñce szpalerami kolumn, lœni³y czyszczone ulice. Mo¿e
dlatego, ¿e wszystko czego móg³ wóczas pragn¹æ Ateñczyk to bogactwa,
którym i tak cieszyæ musia³ siê z dala od oczu wspó³ziomków, powtarzali
niezadowoleni.
Demetriusz z Faleronu patrzy na barwn¹ mozaikê pod swymi stopami. Przypomina sobie procesjê Dionizosa, o której tak du¿o szeptano
w Atenach, d³ugo jeszcze póŸniej, o jej bezprzyk³adnej wystawnoœci. Procesja Dionizosa, boga niebezpieczngo, który uwalnia w ludziach szaleñstwo i zaæmiewa rozum. Nie mo¿na z nim walczyæ, próbwaæ mo¿na jedynie
ob³askawiaæ go.
Powozy ociekaj¹ winnym bluszczem, tancerki z tyrysami, zwierzêta w kwietnych wieñcach i znowu wozy, rydwany i wino chlusta na
wszystkie strony, okres zawieszenia regu³... ale prawdziwy ho³d oddawa³
Dionizosowi, ju¿ w swojej willi, w czasie orgii, o których opowiadano bez
koñca w Atenach, relacji z czego lubi³ s³uchaæ czasami, opowieœci bez
zwi¹zku z rzeczywistoœci¹.
Nie chodzi³o tylko o rozkosz, któr¹ i w samotnoœci daæ potrafi³a
doœwiadczona hetera, jêcz¹c w ekstazie lub jej imitacji doskona³ej, ofiarowuj¹c cia³o jakby ofiarowywa³a siebie ca³¹. Zrzucaj¹c stroje, w grupie pozbywali siê swojej to¿samoœci, stawali cia³ami, wspólnym rozkoszy pragnieniem, wezwaniem zmys³ów g³êbszym ni¿ ich rozs¹dek codzienny. Gdy
przemieszcza³ siê miêdzy cia³ami, których nie pamiêtal, ale wszystkie goto-
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we by³y na jego przyjêcie jak sokiem grona winne ociekaj¹ce œlin¹ wargi,
jak pêkaj¹ce figi otwieraj¹ce siê mokre i gor¹ce wnêtrza kobiecych ud, poœladki okr¹g³e i nabrzmia³e niewiast, twarde i zwarte ch³opców i ¿³obiony
miêdzy nimi miêsieñ, przez który trzeba by³o przedzieraæ siê, zwieraj¹cy
siê w spaŸmie doznania, poddane palcom, zêbom, jêzykom, cz³onkom cia³a
ustêpuj¹ jak skóra owoców, gn¹ siê, nabiegaj¹ krwi¹, s³yszy dooko³a krzyk i
jêk, w którym nikn¹ s³owa, zwierzêcy skowyt, zapomina kim jest, przestaje
myœleæ i ogarnia go boski sza³ a œwiat ca³y staje siê pragnieniem i spe³nieniem zarazem i porywa ekstaza, traci si³y w szczêœciu upojenia i pogr¹¿a w
b³ogim samozatraceniu, nicoœci.
To by³o prawdziwe misterium niebezpiecznego boga Dionizosa,
myœla³ wtedy, któremu ofiarowujemy siê by oczyœciæ, powróciæ do naszego
œwiata z obrzêdu chaosu, naszej zwierzêcej, biologicznej jednoœci, aby móc
staæ siê na nowo kim jesteœmy, kim byæ winniœmy. A m¹dry cz³owiek potrafi rozdzieliæ czas, dzieñ i noc, aby uwolniæ siê od namiêtnoœci i kierowaæ
w ¿yciu regu³¹ rozumu jedynie.
Tak myœla³ Demetriusz z Faleronu. Dopiero tyle lat póŸniej w Egipcie pewien barbarzyñca kaza³ zastanowiæ siê mu przez moment, gdy powiedzia³ — bogowie to te¿ zwierzêta, tylko wspanialsze od ludzi, twój rozum to jedynie instynkt ludzki a ty poddany mu myœlisz, ¿e jest on zasad¹
œwiata, bogowie to zwierzêta wy¿sze od ludzi!
Jego zbytek, którego zakaza³ Ateñczykom, przypominaæ mia³ im
o hierarchii, aby zrozumieli nareszcie, ¿e ludzie nie s¹ jednacy i prawa inne
byæ winne dla tych, którzy potrafi¹ je stanowiæ. Tak jak obywatelem staæ siê
móg³ dopiero cz³owiek, którego maj¹tek osi¹gn¹³ tysi¹c drachm, albowiem
taki tylko potrafi³ byæ odpowiedzialny, dbaæ o ojczyznê jak o swoj¹ majêtnoœæ, zabiegæ o ni¹, gdy¿ by³a gwarancj¹ jego dobra. Poddawaæ siê namiêtnoœciom móg³ ten, który potrafi³ zakreœliæ im granice, czas i miejsce, umia³
wydzieliæ je a wiêc opanowaæ, bo zapanowaæ nad nimi do koñca nie zdo³a
przecie¿ nikt.
Zreszt¹ Demetriusz z Faleronu lubi³ zbytek, kocha³ rozkosz i nie
wyobra¿a³ sobie, aby móg³ i potrzebowa³ zrezygnowaæ z nich. Teraz bêdzie
musia³ zap³aciæ za nie, myœla³ w willi jak morzem w przyp³ywie otaczanej
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narastaj¹cym szumem gniewnego t³umu. Zap³aciæ bêdzie musia³ jak p³aci
siê za wszystko, myœla³, gdy powraca³a doñ twarz brata jego Himerajosa,
tak piêknego, gdy podejmowa³ beznadziejn¹ walkê.
Jednak Faleroñczyk prze¿yæ mia³ ten dzieñ jak i wiele nastêpnych
dni i lat, a do domu jego nie wdar³ siê nienawistny mot³och, ale wkroczy³
oddzia³ macedoñskich ¿o³nierzy w poprzedzaj¹cej to ciszy, która spad³a na
jego mieszkañców jak nienazwany lêk. Oficer Demetriusza syna Antygona
przekaza³ pozdrowienia od wodza swego dla s³awnego uczonego, imiennika syna Jednookiego, gwarantuj¹c mu bezpieczeñstwo i eskortê oddzia³u
swego, a¿ do Teb samych, które staæ siê mia³y kolejnym domem Demetriusza z Faleronu.
To przecie¿ nie tylko imiennik mój, myœleæ móg³ Faleroñczyk
pod¹¿aj¹c forsownym marszem do Teb w koñcz¹cym siê dniu, kiedy niespodziewanie utraci³ wszystko i równie nagle uratowa³ ¿ycie s³ysz¹c nad
g³ow¹ wysoki œmiech bogini losu. To on z tego samego co ja gatunku, panów, zrodzonych i kszta³c¹cych siê do w³adania, formuj¹cych wol¹ swoj¹
œwiat ludzi zgodnie z wpisan¹ weñ istot¹, któr¹ potrafi¹ rozpoznaæ. Oni,
znaj¹c ludzi i ich sprawy, przyk³adaj¹c do nich kryterium rozumu, wprowadziæ potrafi¹ w dziedzinê ich ³ad i umiar. Szaleñstwo namiêtnoœci, które porywa niedojrza³¹ zbiorowoœæ, ogrodziæ potrafi¹ karbami zasad, oni dojrzali
jak doroœli wobec dzieci, bliscy doskona³oœci swej, eudajmonii, która jest
jak szczêœcie jedyne dostêpne cz³owiekowi. Jest imiennik jak brat mój,
choæ nie widzia³em go nigdy, brat mój dojrza³y, chocia¿ m³odszy ode mnie
o lat tyle, dojrza³y w przeciwieñstwie do Himerajosa, brata krwi mojej ju¿
na zawsze m³odzieñczego w piêknoœci i œmierci.
Nastêpne lat dziesiêæ mia³ spêdziæ Demetriusz z Faleronu w Tebach jak w œnie nierównym. Zostawi³ sprawy publiczne i one zostawi³y
jego. Pisa³ gwa³townie jakby nadrobiæ chcia³ czas na politykê i rz¹dy Atenami oddany. Zasypia³ czêsto przy pulpicie nad pergaminem a budzi³ siê
spaceruj¹c po gaju o zmierzchu. Rzeczy i czasy nak³ada³y siê na siebie.
Kiedy odrywa³ siê od tekstu nie umia³by powiedzieæ czy spêdzi³ nad nim
godziny czy tygodnie, czy w Beocji jest ledwie dni kilka czy up³ynê³y ju¿
lata. Nie nêci³y go nawet rozkosze cielesne, od których uwalnia³ siê nie-
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uwa¿nie u przypadkowych kobiet, jak nieuwa¿nie zaspakaja³ g³ód nie
dbaj¹c o celebracjê, bez czego jak sam mawia³ wczeœniej, posi³ek przypomina akt zwierzêcy, gdy winniœmy nawet najprostsze cia³a koniecznoœci,
o ile mo¿liwe to, podnosiæ do rangi wydarzeñ kultury odbijaj¹cych
porz¹dek naszego w œwiecie bytowania.
Jak nigdy wczeœniej, rzadko znajdowa³ czas na spotkania z przyjació³mi. Z rzeczy publicznych zajmowa³o go w³aœciwie tylko jego dziesiêcioletnie Atenami w³adanie, o czym lubiæ mówi³ najbardziej. Wydawaæ by
siê mog³o, ¿e jego bytnoœæ w Beocji to tylko niewa¿ny dodatek do okresu
jego ateñskiej chwa³y a raczej interwa³ jedynie przed nieuniknionym do
Aten powrotem.
Pisa³ tak¿e o tym. Nie tylko pozostawiæ chcia³ niefa³szowan¹ historiê wydarzeñ, zawrzeæ w niej pragn¹³ równie¿ naukê tamtego czasu.
Pisa³ „O dziesiêcioletnich rz¹dach w³asnych”. Pisa³ jakby z doœwiadczenia
rz¹dów swoich wyci¹gn¹æ potrafi³ wiedzê wszelk¹ o polityce, o przewodzeniu ludowi, o prawach, ustroju politycznym, zwyczajach, a tak¿e ca³oœci
spraw ludzkich: zaufaniu, wdziêcznoœci, losie, s³usznej dumie, chwili stosownej.
B³¹dz¹c po podtebañskich lasach zapuszcza³ siê w historiê, na jej
spl¹tanych œcie¿kach odnaleŸæ usi³uj¹c sens m¹droœci i ludzkich poczynañ.
Wywo³ywa³ Grecji ojca, œlepca, który potrafi³ odtworzyæ w s³owach swoich
to co stanowiæ bêdzie fundament jej miast. W snach na zwoju pergaminu,
przebudzeniach noc¹ obcego miasta, wêdrówkach przeistaczaj¹cych siê
w sen, tropi³ herosów, których cieniami byli oni wszyscy, wyblak³ymi odbiciami na powierzchni poruszanej wiatrem wody.
Nie widzia³ prawie Teb. Pod stopami odruchowo odnaleŸæ
usi³owa³ trawê uginaj¹c¹ siê pod sanda³ami mi³oœników m¹droœci przechadzaj¹cych siê po Lykejonie, nozdrza jego rozdyma³y siê szukaj¹c zapachu
fijo³ków i odnajdywa³ siê czêsto, gdy wygl¹da³ drogi od strony Eleusis
wprowadzaj¹cej w Ateny lub w tebañskich budowlach odnaleŸæ próbuj¹c
Partenonu zarys.
Tote¿ wsiadaj¹c na statek by na zaproszenie Ptolemeusza pod¹¿yæ
do Aleksandrii, nie pamiêta³ Demetriusz z Faleronu ile lat spêdzi³ w stolicy
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Beocji; czy by³y to miesi¹ce tylko, bo uwierzyæ nie móg³, ¿e
up³ynê³o czasu wiêcej ni¿ poœwiêci³ go na w³adanie Atenami.
W nowej stolicy Egiptu, która przekroczy³a ju¿ wielkoœci¹ i œwietnoœci¹ wszystkie miasta starej Hellady, Demetriusz Faleroñski obudzi³ siê
jak po d³ugim œnie. Mo¿e budziæ zacz¹³ siê na statku, tyle dni pod zmiennym niebem, zawieszony nad przestrzeniami równie nieznanymi jak
przysz³oœæ jego, gdy uzmys³owi³ sobie, ¿e z minionych jedenastu lat pamiêta jedynie rulony sk³adaj¹cego siê w ksiêgi pergaminu.
W Aleksandrii Demetriusz budowaæ móg³ Musejon na zamówienie pana nowego, a mo¿e przyjaciela raczej, nie licz¹c siê z kosztami, za
wzór przyjmuj¹c Musejon mistrza swego Teofrasta. Od razu jednak musia³
przerosn¹æ on ateñsk¹ siedzibê muz czcicieli jak Aleksandria przeros³a
Ateny. Kompleks budynków i parków, sal biesiadnych z kolumnadami,
gdzie nie tylko ucztowaæ mo¿na, ale i celebrowaæ materii koniecznoœci
przenosz¹c je w inne wymiary, palmowe aleje os³aniaj¹ce nawet przed najwiêkszym ¿arem, aby mo¿na by³o spe³niaæ jedyny obowi¹zek mi³oœnika
m¹droœci — myœlenie, kryte portyki, labirynt biblioteki, gdzie tropiæ trzeba
dziwnie niekonsekwentne dla niewtajemniczonych dzieje jêzyka i obserwatorium astronomiczne, pozwalaj¹ce nie tylko obliczaæ wieczne liczbowe
relacje w œwiecie miêdzygwiezdnym, ale przede wszystkim ogl¹daæ ca³¹
nadksiê¿ycow¹ dziedzinê, widomy znak pierwszej przyczyny, gwiaŸdziste
tchnienie Boga, kosmiczny ³ad, który wierzyæ ka¿e, ¿e nawet istoty z podksiê¿ycowego okrêgu, œwiata ska¿onego przypadkiem i chaosem, maj¹
swój udzia³ w ³adzie ostatecznym, choæby taki jak lustro w odbijanej przez
siebie rzeczywistoœci, która py³em gwiezdnym osiada na Ÿrenicach.
A kiedy towarzysze wêdrówek i myœli pytali Faleroñczyka czy nie
lepiej dla mêdrca oderwaæ siê od pró¿noœci œwiata, aby zg³êbiaæ istotê jego
w warunkach sprzyjaj¹cych temu najbardziej, a wiêc w izolacji od spraw
publicznych i nieoczekiwanych zwrotów historii, pytaj¹c tym samym czy
flotylla Demetriusza Antygonidy, która pod koniec odleg³ej ju¿ wiosny
po³o¿y³a kres rz¹dom imiennika jego w Atenach, nie okaza³a siê rozumnym
zrz¹dzeniem losu, mentor Musejonu aleksandryjskiego uœmiecha³ siê zamiast odpowiedzi.
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Jednak œci¹gn¹æ chcia³ do stolicy Egiptu Ateny i dokonaæ rzeczy
niemo¿liwej: przenieœæ nad ujœcie Nilu attycki Musejon. Nic dziwnego
wiêc, ¿e odmówili mu najwa¿niejsi: mistrz jego Teofrast, który odpisa³, ¿e
choæby rzeczywiœcie Aleksandria tylekroæ przekracza³a Ateny wspania³oœci¹, jak mówi¹ to wszyscy, pozostanie tylko pyszn¹ kopi¹ attyckiego
orygina³u. Odmówi³ mu Meander, wcielenie tego co wprawia³o w ruch Ateny, emanacja swojego miasta, bez którego nie potrafi³by pisaæ, a aleksandryjskie t³umy by³yby dla niego pustki jedynie obrazem, bez którego nie
potrafi³by ¿yæ i wystarczy³o nied³ugo potem, gdy trochê dalej tylko
odp³yn¹³ od wybrze¿y Pireusu tak by sta³y siê nieodró¿nialn¹ smug¹ brzegu, by uton¹³ za daleko od swego miasta.
W Aleksandrii Demetriusz z Faleronu zastanawia³ siê czasem czy
têskni¹c za Atenami, a Ateny dlañ by³y czasem jego nimi rz¹dzenia, nie têskni za w³adz¹, nie marzy o niej tu, gdzie jest przecie¿ na s³u¿bie, choæby
nikt nigdy nie dawa³ mu tego odczuæ a mo¿liwoœci stwarzane mu przez Ptolemeusza przekracza³y mo¿liwoœci jego jako Aten rz¹dcy. A czas tamten
porównaæ dawa³o siê z jego w Egipcie powo³aniem: tam w³adanie znaczy³o
dlañ ods³anianie miasta istoty, miasta a wiêc ca³oœci, zbiorowoœci ludzkiej
i jej wytworów, chcia³ by miasto sta³o siê entelechi¹ swoj¹ do czego powoli
prowadzi³ mieszkañców, a wszyscy obrócili siê przeciw niemu przy pierwszej niesprzyjaj¹cej okazji, pamiêæ o nim by³a nie s³aw¹ prawodawcy
a wspomnieniem tyrana, czyli praca jego tam istnia³a tylko przez czas swojego trwania, mo¿e poza gajem z muz œwi¹tyni¹, która sta³a siê miejscem
narodzim Musejonu Teofrasta, czy pozosta³o coœ po nim dobrego, choæby
w Ateñczyków pamiêci? W Aleksandrii chcia³ dopomóc w ods³oniêciu dla
ludzi prawdy rzeczy, na zawsze ju¿, czy wiêc znaczenie ma, ¿e prace jego
odbywaj¹ siê na chwa³ê Ptolemeusza, tak jak czy znaczenie mia³o, ¿e
rz¹dzi³ Atenami z Macedoñczyków nadania a czas ten powraca doñ jak
szczêœcia nieomal wspomnienie?
A jednak zbyt dos³ownie traktowa³ Demetriusz z Faleronu rolê
swoj¹, nie tylko mi³oœnika m¹droœci, ale przyjaciela i doradcy króla w osobie jednej, na co zwracali mu uwagê przyjaciele, gdy odwieœæ usi³owa³ Ptolemeusza od wydziedziczenia syna pierworodnego na korzyœæ syna ze
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zwi¹zku z Berenik¹, zwi¹zku namiêtnoœci¹ powodowanego. Mieli racjê.
Na darmo Musejonu mentor przekonaæ usi³owa³ pana Egiptu przywo³uj¹c
praw zasady i zgubne efekty namiêtnoœci. Ptolemeusz Soter uczyni³ syna
Bereniki nie tylko nastêpc¹ swoim, ale i wspó³rz¹dc¹ pozbawiaj¹c praw
wszelkich Ptolemeusza Keraunosa.
A kiedy umar³ pan Egiptu, za³o¿yciel dynastii, nastêpca i imiennik
jego na wygnanie zes³a³ tego, który usi³owa³ stan¹æ miêdzy nim a tronem.
Na rozpalonej ziemi, bez drzew prawie, które daæ by mog³y schronienie,
sk¹d gaje i promenady pod kolumnami aleksandryjskiego Musejonu snem
tylko mog³y siê wydawaæ, starzec ju¿, Demetrusz z Faleronu rozpamiêtywa³ swoje dzieje, piêkn¹ twarz Himerajosa i w³adzê z macedoñskiej d³oni,
któr¹ sprawowa³ najlepiej jak potrafi³ i która okaza³a siê jak bañka na wodzie zdmuchniêta byle podmuchem i myœla³ o swoim w obronie praw
wyst¹pieniu czego efektem by³o d³ugotrwa³e wygnanie, oczekiwanie na decyzjê nowego króla, gdy z oddali dowiadywaæ móg³ siê dziejów ptolemeuszowego pierworodnego — Keraunosa i myœleæ, ¿e nie zastanawiaj¹c siê
Ptolemeusz Soter, za³o¿yciel dynastii wybra³ najlepiej jak móg³ i ¿e œwiat
wymyka siê zasadom, gdy na s³oñcu, o którym wiedzia³, ¿e spowoduje
œmieræ jego, poczu³ ból i zobaczyl wê¿a, zwierzê Asklepiosa i poczu³ jad
wêdruj¹cy z jego krwi¹.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofiarowuj¹c miastu wolnoœæ, na scenie pok³adu w porcie ateñskim, czu³ siê Demetriusz szczêœliwy. Otwiera³a siê przed nim stolica najwspanialsza, serce Grecji a wiêc serce œwiata. To tu d¹¿y³ zawsze i dlatego
tyle mniej interesowa³y go bezkresne krainy wschodu, gdzie zagubi³ siê
w³aœnie Seleukos, który pod¹¿yæ chcia³ szlakiem Aleksandra i dotrzeæ dalej
nawet, czego nie uczyni³ ¿aden cz³owiek wczeœniej, wedrzeæ w tajemnicze
i wielkie jak œwiat Indie i ci¹gn¹æ dalej, póki nie skoñcz¹ siê ludzkie dziedziny.
Seleukos by³ wojownikiem g³ównie. Jego domen¹ by³a przestrzeñ, któr¹ trzeba poch³aniaæ bez koñca, a sukces mierzy³o siê iloœci¹ stadiów opanowanych krain. Demetriusz by³ nie tylko wojownikiem. Zna³
wo³anie przestrzeni, wezwanie pustki, która unosi³a jak grzbiet nieprzyto-
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mnie pêdz¹cego konia. Ale têskni³ tak¿e za inn¹ ojczyzn¹ swoj¹, œwiatem,
którego nie widzia³ nigdy, choæ œwiat ten uformowa³ go, a obrazy jego przeœwieca³y myœli Demetriusza jak zarys dna rysuje siê pod g³êbin¹ morza.
Dlatego cieszy³ siê, gdy w ostatnim traktacie ze sprzymierzonymi
sprzed lat czterech ojciec jego zagwarantowa³ wolnoœæ wszystkim miastom
Grecji. I nie przeszkadza³y mu opowieœci o chytroœci starego Cyklopa, który chce mieæ w odwodzie Helladê za obietncê wolnoœci stan¹æ gotow¹ po
jego stronie, a dodatkowo zawsze pewny pretekst do interwencji przeciw
ka¿demu z diadochów.
Czas nie u³adzi³ siê jeszcze a wojna nie skoñczy³a siê dopóki nie
zapanuj¹ z ojcem nad przynale¿nym im œwiatem, myœla³ Demetriusz. W niczym nie zmienia³o to dlañ podnios³oœci chwili, gdy z wysokoœci okrêtu
ofiarowywa³ Grekom wolnoœæ zaczynaj¹c od ich miasta najwspanialszego.
Miasta bogini m¹droœci wcielonej w sztuki wszystkie, miasta przyznanego
jej ju¿ przez Kekropsa — cz³owieka wê¿a, a Demetriusz by³ jak Tezeusz
wracaj¹cy z Krety, aby og³osiæ miastu koniec jego niewoli i rozpoznany
jako wolnoœæ daj¹cy zosta³ równie póŸno jak Minotaura zabójca, który
zmieniæ zapomnia³ kolor ¿agli na swoich okrêtach, a ¿e rozpoznany zosta³
œwiadczy³ ³oskot rzucanych na ziemiê tarcz i brawa, i radoœæ szalona Ateñczyków, braci jego nieznanych.
Powraca³ wreszcie jak do rodziny swojej najbli¿szej: miasta zwyciêzcy pierwszego potêgi perskiej; i miasta ojczyzny poezji najwspanialszej ujmuj¹cej ¿ycie ca³e w muzykê s³ów, które nie tylko rozumieæ, ale
i czuæ pozwalaj¹ a wiêc rozumieæ w pe³ni; i miasta ogrodu myœli, sk¹d œwiat
rozwija³ siê w kierunku rozumienia; i miasta odbicia kosmosu
ods³aniaj¹cego siê w boskiej miarze pos¹gów, budowli i obrazów. Miasta
Greków, którzy byli jak Eumenes wiêcej ni¿ wojownikami i przynale¿eli do
innej jeszcze dziedziny, sk¹d nie wracali nigdy do koñca na pole bitwy,
gdzie przecie¿ potrafili byæ najmê¿niejszymi i najprzemyœlniejszymi. A¿
do œmierci, któr¹ Demetriusz przypomina³ sobie: w przera¿aj¹cym przeczuciu cwa³uje przez zwijaj¹cy siê obóz w kierunku dziwnego zamieszania,
aby zobaczyæ wœród œmiej¹cych siê i wiwatuj¹cych ¿o³nierzy, na ziemi
skrêcone, dziwnie ma³e, potê¿ne przecie¿ za ¿ycia cia³o Eumenesa z g³ow¹
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przekrzywion¹, jak przez dziecko porzucona, zniekszta³cona kukie³ka
a twarz jego nie do poznania w sinym obrzêku...
Radoœæ unosi³a Demetriusza i by³a przeœwiadczeniem nie tylko
o potêdze swojej, ale i doskona³oœci kszta³tów i przymiotów. Demetriusz
piêkny, Demetrusz wspania³omyœlny, wysy³a³ oddzia³ ¿o³nierzy, aby ratowaæ ¿ycie tyrana Aten Demetriusza z Faleronu, przeciw któremu gotowa³
siê rozsierdzony t³um, ¿¹dny œmierci jak t³um ka¿dy jednocz¹cy siê w poœcigu i rozrywaniu zdobyczy, tym bardziej upragnionej im bardziej niedosiê¿n¹ by³a dot¹d.
A przecie¿ t³um Ateñczyków jest wspania³y, myœli Demetriusz
Antygonida. To nagle odzyskana wolnoœæ upaja ich. Jak stra¿ników swojej
niewoli obalaj¹ Ateñczycy pos¹gi Demetriusza z Faleronu, wlek¹ je po bruku rozbijaj¹c m³otami, topi¹ w zatoce. To szlachetna wdziêcznoœæ biec im
ka¿e obok niego i ca³owaæ skraj jego szat, padaæ przed nim na twarz, przed
nim bratem ich, ojcem wyzwolicielem, bóstwem wolnoœci.
M¹dry imiennik nie potrafi³ zrozumieæ, ¿e rodacy jego s¹ najmniej
dzieæmi z wszystkich na œwiecie ludzi i powietrze wolnoœci jest im do
szczêœcia potrzebe na równi z zapachem fijo³ków, który wdychaj¹ ka¿d¹
wiosn¹. Demetriusz Antygonida czuje nawet rodzaj wspó³czucia dla swego
imiennika, Demetriusza z Faleronu, mêdrca, który wobec ludzi zastosowaæ
chcia³ miary i wagi, jakie stosowaæ nale¿y wobec martwych przedmiotów,
aby uczyniæ je sobie powolnymi, gdy ludzi, Greków, Ateñczyków uwolniæ
trzeba, by ods³onili sw¹ prawdziw¹, szlachetn¹ naturê i do celu d¹¿yæ nie
przez nich a z nimi... Biedny mêdrzec, myœleæ móg³ Antygonida wysy³aj¹c
¿o³nierzy na ratunek imiennika swego i przeciwnika; mi³oœnik m¹droœci,
który nie rozumie ¿ycia i nie powinien opuszczaæ przeznaczonego mu gaju.
Na ten czas czeka³ Demetriusz cztery lata. Wœród nieprzytomnych
gonitw za zwierzyn¹, wœród cia³, które zdobywa³ bez wysi³ku, piêkny
m³odzieniec ci¹gle, niepochwytny model tylu nieudanych portretów, wzór
elegancji dla wszystkich m³odych naœladowaæ usi³uj¹cych ka¿dy jego gest,
pod¹¿aj¹cych za nim krok w krok; o delikatnych manierach, które ³¹czyæ
potrafi³ ze zdecydowaniem wojownika, heros niepokonany, ukochany syn
najpotê¿niejszego Antygonosa, przed którym giê³o si¹ wszystko w Azji,
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a przecie¿ syn przeroœnie ojca — to oczywiste by³o dla wszystkich, nawet
Antygonosa samego, starca ju¿ przecie¿ z dum¹ patrz¹cgo na nastêpcê;
wœród pijañstw równie nieprzytomnych jak polowanie i orgie staj¹ce siê
jednym, czeka³ Demetriusz na swój czas; na moment, gdy rzuci do stóp
Helladzie wolnoœæ prawdziw¹ i z po³¹czonymi Grekami wyruszy raz jeszcze œladem Aleksandra, aby utrwaliæ i roszerzyæ zdobycze jego i zerwaæ
œwiat jak owoc sposobi¹cy siê do jego d³oni, jak cia³a kobiet i m³odzieñców
czekaj¹cych tylko na jego wezwanie.
W miejscu, gdzie stopa Demetriusza dotknê³a ziemi powstaæ mia³
„O³tarz zst¹pienia Demetriusza”. Wdziêcznoœæ Ateñczyków by³a jak
deszcz z³otych s³ów, tytu³ów i wizerunków. Jeszcze nie zd¹¿y³ siê nim Demetriusz zach³ystn¹æ, gdy pozostawi³ zakochane w sobie Ateny i ruszy³,
aby zdobyæ Megarê i przepêdziæ z niej garnizon Kassandra. Kiedy powróci³, okaza³o siê jednak, ¿e wdziêcznoœæ ogarnia go znowu jak letne s³oñce.
O³tarze ku czci bogów Dmetriusza i ojca jego Antygonosa
wype³niaæ zaczê³y miasto. Wydawaæ siê mog³o, ¿e pomniki ich zastêpuj¹
zniszczone wizerunki Demetriusza z Faleronu, tylko stanê³o ich nieporównanie wiêcej, a Faleroñczyk nigdy nie zosta³ uznany za boga i nie oœmieli³by siê nawet pomyœleæ o godnoœci takiej.
Demetriusz i Antygonos og³oszeni zostali bogami — zbawcami.
Rzeczy nazwane zosta³y w³aœciwie — myœleæ móg³ Demetriusz. Z wojskami ojca swego ofiarowa³ Ateñczykom wolnoœæ — czy mo¿e byæ coœ cenniejszego od wolnoœci? Jakby ofiarowa³ im na nowo ¿ycie, przywróci³
œwietnoœæ miastu przeznaczonemu œwietnoœci, czy wiêc nie jest dla nich jak
bóg? Mo¿e bóg po prostu, bo czy¿ bogowie nie s¹ nimi dlatego w³aœmie, ¿e
kszta³tuj¹ czyjeœ losy, pozwalaj¹ osi¹gn¹æ powo³anie lub staj¹ mu na przeszkodzie, gdy sami, jak twierdz¹ mêdrcy, podlegli s¹ przeznaczeniu. Jak
Demetriusz, który wol¹ swoj¹ stwarza œwiat a poddany jest losowi i œmierci
jedynie. A czy nie jest podleg³y im dlatego tylko, ¿e uwierzy³ w to?
Mo¿e bardziej nawet cieszy³ Demetriusza tytu³ króla, którym wraz
z ojcem uœwietniony zosta³ przez Ateñczyków. Od œmierci Aleksandra nikt
w wielkiej Helladzie nie przyj¹³ insygniów króla, która to godnoœæ, jak wierzyli w to diadochowie, nale¿yæ siê bêdzie jedynie nastêpcy wielkiego syna
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Filipa. Wierzyli w to nawet wtedy jeszcze, gdy Kassander zamordowaæ
kaza³ Aleksandra, syna i imiennika swojego wielkiego ojca.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kim zostaæ mog³o dziecko najpotê¿niejszego, od niemowlêctwa
dziedzic œwiata, nierozumiej¹cy zak³adnik nieskoñczonych ambicji, w aurze zdrady i œmierci nadchodz¹cej koszmarem opowiadanym przez noc,
przed którym broni³y tylko drobne d³onie jego coraz bardziej p³ochliwej,
przeŸroczystej nieomal matki, tak pewnej i dostojnej niegdyœ, póŸniej z synem, samotna ju¿ na zawsze para królewska w ruchomym wiêzieniu, wœród
ciê¿kich, obojêtnych spojrzeñ ¿o³nierzy œwity Aleksandra, a przecie¿ stra¿ników raczej, gotowych broñ swoj¹ skierowaæ przeciw niemu, co wiedzia³
nie rozumiej¹c, nie dziecko, król od zawsze, choæ jak dziecko beznadziejnie próbuj¹c odnaleŸæ wspó³czucie w bezwzglêdnych postaciach woko³o?
To co pierwsze przypomina³ bêdzie sobie z gmatwaniny piaskowego œwiat³a, to wstrz¹sy kó³ na wybojach, py³ wype³niaj¹cy gard³o mimo
chusty maj¹cej przed nim chroniæ, krzyk i wrzawê t³umu, wielorêkie, wielog³owe monstrum po³yskuj¹ce metalem jak gro¿ny ¿ywio³ k³êbi¹cy siê
woko³o i gdzieœ daleko dotykaj¹cy nieba spokój morza.
Wspomnienia wype³niaj¹ siê i zaczynaj¹ uk³adaæ po sobie jak
chwile dnia po przebudzeniu, od momentu, gdy tul¹c siê do matki, wyczerpany kolejn¹, poœpieszn¹ gonitw¹, widz¹c ³añcuch gór Epiru zamykaj¹cych
horyzont, zobaczy³ coœ co przerazi³o go najbardziej dot¹d — oczy jego
schodz¹cej po pa³acowych schodach babki Olimpias. Nie by³y jak oczy innych, które nios³y odbicia a w nich jego rozpoznawaln¹ twarz, daj¹ce siê
choæby w czêœci oswoiæ, staj¹c prawie jego cz¹stk¹, je¿eli uda³o siê w nie
d³u¿ej popatrzeæ — ¿renice babki by³y jak ciemne rozpadliny, gdzie
pogr¹¿aj¹c odkrywa³o siê ruch kszta³tów niby nienazwanych postaci z³ego
snu. Zimne spojrzenie Olipias towarzyszyæ mu bêdzie ten pierwszy w pe³ni
œwiadomy, przera¿aj¹cy rok, obejmowaæ dreszczem strachu i nawet póŸniej, po zamordowaniu jej, budziæ krzykiem z czarnego snu, choæ wtedy
w Epirze, wierzy³ przecie¿ matce, ¿e to na Olimpias polegaæ mog¹ wy³¹cznie. Matka równie¿ unika szyderczych spojrzeñ teœciowej œmiej¹cej siê
g³oœno z jêzykowych pomy³ek, których Roksana nie potrafi siê wyzbyæ, jak
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on zejœæ stara siê z oczu Olimpias, bez s³owa œledz¹cej Aleksandra jakby
porównywa³a go z cieniem jego nieznanego ojca a porównanie takie zawsze wywo³aæ mo¿e jedynie wzgardliwe skrzywienie ust.
Z wczeœniej jeszcze pamiêta³ zanosz¹cego siê nieprzytomnie
œmiechem swego przyrodniego stryja Filipa Arridajosa i jego piêkn¹, m³odziutk¹ ¿onê, patrz¹c¹ na mê¿a jak na zwierzê domowe, którego trzeba
dogl¹daæ, aby potem zobaczyæ ich znowu, po nastêpnym uci¹¿liwym marszu w taborach armii, doprowadzonych pod stra¿¹ przed oblicze Olimpias,
Arridajosa w zwierzêcym przera¿eniu nie potrafi¹cego opanowaæ dr¿enia
koñczyn na widok tej, której trucizna ponoæ zatrzyma³a go w rozwoju i doprowadzi³a do stanu zidiocenia, a póŸniej j¹, Eurydykê, schwytan¹ wreszcie wnuczkê wielkiego Filipa, poszarpan¹ i brudn¹, ale nieulêkle
spogl¹daj¹c¹ w Ÿrenice babki Aleksandra. Widzia³ jak odprowadzano ich
i zapytaæ chcia³: co dzieje siê z nimi i dlaczego chc¹ zrobiæ im krzywdê, ale
d³oñ Roksany zas³oni³a mu usta. I s³ysza³ potem ciche opowieœci
o zw³okach ich wydobytych z ciemnicy, gdzie bez œwiat³a spêdzili wiele
dni, nim Filipa zak³uli traccy ¿o³nierze a ¿ona jego, po przygotowaniu mê¿a
do drogi ostatniej, powiesi³a siê, uprzednio przekazuj¹c czekaj¹cym na jej
œmieræ Trakom ¿yczenia by drêczycielkê jej Olimpias dosiêgn¹³ podobny
los.
Nie zobaczy³ trupów Eurydyki i mê¿a jej Filipa Arridajosa, ale nie
wszystkie potrafiono ukryæ przed nim, a mo¿e nikt nie usi³owa³ czyniæ tego,
wiêc patrzy³ Aleksander na ciemne pasma krzepn¹cej krwi jakie na kamieniach dziedziñca pozostawiaj¹ wleczone ³achmany cia³ ludzkich. A potem
pamiêta³ straszny czas oblê¿enia Pydny. Krzyk g³oduj¹cych dochodz¹cy do
okien pa³acu, do których nie wolno by³o siê mu zbli¿aæ. Ciemne dymy stosów, gdzie dokonywali swojego ziemskiego bytowania umarli i babkê przebiegaj¹c¹ korytarze pa³acu z oczami nieprzytomnie szukaj¹cymi wojsk
swoich.
Mo¿e tylko zdawa³o siê mu, ¿e z daleka s³ysza³ krzyk mieczami,
na strzêpy rozdzieranej Olimpias, bo podobno gin¹c nie wyda³a nawet
g³osu. Twarz babki, któr¹ z dziedziñca wyprowadzali zbrojni, przez moment przes³oni³a twarz Kassandra, wype³niona nienawiœci¹ jakiej Aleksan-
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der nie widzia³ dot¹d i mo¿e czymœ jeszcze, co póŸniej dopiero uzna³ za
strach, gdy pan Macedonii przez chwilê spogl¹da³ nañ pociemnia³ymi Ÿrenicami, aby nie zamieniaj¹c z nimi s³owa, wskazaæ Roksanê i jej syna jednemu z oficerów. To dopiero potem ze strzêpków wspomnieñ dowiedzieæ
mia³ siê Aleksander Ÿród³a nienawiœci owej.
Zobaczy³ w nim Kassander cieñ ojca jego, jak on rozpoznawa³
swojego nieznanego rodziciela ze spojrzeñ jakimi obdarzali go napotykani,
pe³nych strachu, smutku, ¿alu. Dla Kassandra by³ on ¿yw¹ pamiêci¹ chwil
najstraszniejszych, kogoœ kogo lêka³ siê bêdzie do koñca dni swoich, tak, ¿e
wiele lat póŸniej, jego, wojownika, w³adcê Macedonii, w Delfach na widok
pomnika Aleksandra opad³o pozbawiaj¹ce œwiat³a przera¿enie i bliski by³
utraty przytomnoœci, jak æwieræ wieku wczeœniej, gdy oszala³y bóg Aleksander w Babilonie t³uk³ g³ow¹ jego o mur w odpowiedzi na œmiech, który
u ledwo z Grecji przyby³ego syna Antypatra, wywo³a³ widok padaj¹cych na
kolana przed królem, a w bólu pêkaj¹cej nieomal czaszki i wyrywanych
w³osów, oszo³omieniu i upokorzeniu widzia³ Kassander spadaj¹c¹ nañ
œmieræ, nie wojownika lecz zat³uczonego przez pana psa. Miesi¹ce, które
syn Antypatra strawi³ na daremnych próbach choæby pos³uchania u Aleksandra, bo przecie¿ nie chodzi³o tylko o ¿ycie jego, ale i ojca, brata, ca³y
ród Antypatra, w narastaj¹cej niepewnoœci a potem ju¿ pewnoœci raczej, ¿e
nie ma dla nich ratunku i wszyscy skazani s¹ haniebnie a bez winy, bo win¹
jest tylko niemoc, tym wiêksza im z pewnoœci¹ wiêksz¹ pod¹¿a³ do dalekiej
Azji, aby oczyœciæ ojca z bezzasadnych pomówieñ, miesi¹ce te zmieni³y go
bezpowrotnie. Mo¿e dlatego, ojciec jego bezwarunkowo lojalny wobec dynastii wielkiego Filipa pozbawi³ go praw dziedziczenia i dlatego Kassander
w siedmioletnim, dr¿¹cym na przeciw siebie ch³opcu, zobaczy³ jego strasznego ojca i poczu³ nienawiœæ, która trawi nawet strach.
Zamkniêty szeœæ nastêpnych lat, do œmierci, która zbli¿a³a siê ka¿dego dnia bardziej natrêtna i namacalna jak mur otaczaj¹cy ich zamkniêcie,
domek i niewiele drzew woko³o, milcz¹cy stra¿nicy, alejka i mur — ich
œwiat, gdzie Aleksander dorasta³ bêdzie do œmierci i myœla³ o ojcu, który nie
tylko pocz¹³ go, ale nieœwiadomie wyznaczy³ mu w dniu urodzin œmieræ, on
syn demiurga ojca swego p³aci³ bêdzie za jego nieprawoœci i gniew jak mat-
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ka — coraz bardziej lunatyczna obija siê miêdzy murami jakby wierzy³a, ¿e
mog¹ otworzyæ siê i histerycznie tuli syna wiedz¹c, i¿ nie potrafi go
os³oniæ, powtarza, ¿e tylko ona pokutowaæ winna za to co uczyni³a, chocia¿
nosi³a ju¿ w swoim ³onie Aleksandra, gdy niepewnoœæ o los nienarodzonego jeszcze syna i nienawiœæ od dawna ju¿ wypalaj¹ca siê w zazdroœci,
kaza³y zwabiæ jej pod pozorem wspólnego op³akiwania mê¿a ich i pana,
Statejrê, ¿onê ostatni¹ Aleksandra, córkê zwyciê¿onego przezeñ króla Persji Dariusza i siostrê jej, wdowê po druchu Aleksandra najbli¿szym Hefajstionie, aby zw³oki ich zakopane w studni nie mog³y zostaæ odnalezione ju¿
przez nikogo.
Diadochowie wiedzieli, ¿e Kassander zabije syna boskiego Aleksandra przed osi¹gniêciem przezeñ mêskiej dojrza³oœci — czternastu lat.
S³owa oburzenia stonowane zosta³y przez uczucie wdziêcznoœci jakie ¿ywiæ musieli wobec tego, który usun¹³ im z drogi ostatni¹ przeszkodê do walki o œwiat. Mo¿e niektórzy przypomnieli sobie Roksanê, córkê baktryjskiego satrapy Oksyartesa. Przypomnieli j¹ sobie schodz¹c¹ po stopniach wykutych w skale z wydr¹¿onej w g³azach fortecy, pani¹ gór, zbyt piêkn¹, aby
mog³a byæ œmiertelna, objawienie miejsc, gdzie ska³y siêgaj¹ nieba — i
po¿a³owli jej jak ¿a³uje siê wspomnieñ.
Podobno przed œmierci¹ lêk o syna doprowadzi³ j¹ na skraj ob³êdu,
czepia³a siê r¹k stra¿ników b³agaj¹c ich o litoœæ i rozdzierany wstydem Aleksander musia³ j¹ uspokajaæ. Podobno Kassander wpatrywa³ siê w zw³oki
wychudzonej, postarza³ej przedwczeœnie Roksany i szkliste, przera¿one
oczy jej syna, dziecka, które nie zosta³o m³odzieñcem a lata strachu nie
przyzwyczai³y go doñ. Kassander wygl¹da³ na rozczarowanego i mia³ zapytaæ: czy mo¿na zabiæ lêk? Ale nikt nie wiedzia³ o jaki lêk mu chodzi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
To co dla wodzów Aleksandra oczywiste by³o od dawna — sta³o
siê prawd¹ oficjaln¹. Tylko jeden z nich zostanie spadkobierc¹, bo jeden
mo¿e byæ Aleksandra nastêpc¹.
Bogów jest wielu i o ró¿nych znaczeniach — król bêdzie jeden
i zapanuje nad ca³¹ ojkumene, nawet nad tymi krainami odleg³ymi, gdzie
nie zd¹¿y³ dotrzeæ niepokonany Aleksader.
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Wiedzia³ o tym Demetriusz, tak jak wiedzia³, ¿e to on mo¿e czas
jakiœ wespó³ z ojcem, zostanie nim. Zostanie nastêpc¹ Aleksandra, którego
œmieræ zdziwi³a wielu. Czy mo¿na by³o uwierzyæ w œmieræ boskiego zwyciêzcy, syna boga co wielu traktowa³o tak dos³ownie, ¿e przeb¹kiwali o poczêciu Aleksandra nie przez Filipa Macedoñczyka a przez wê¿a, Zeusa
w ciele gada, który wœlizgn¹³ siê do ³o¿nicy Olimpias? Czy mo¿na by³o
uwierzyæ, ¿e odór zw³ok Aleksandra nie wype³ni œwiata? A mo¿e bóg Aleksander wybra³ œmieræ? Gdy pokona³ wszystkich rywali i zapanowa³ nad
œwiatem, zmêczony odszed³, nie zajmuj¹c siê ju¿ królowaniem, mo¿e niegodnym Aresa wcielenia?
Demetriusz wiedzia³ wiêc, ¿e nie powinien jeszcze, dopóki
dzier¿¹ ziemiê inni pretendenci do tego tytu³u, przyjmowaæ godnoœci króla.
Natomiast nadanie mu jej przez Ateñczyków uznaæ móg³ za dobr¹ wró¿bê
i zapowiedŸ na przysz³oœæ.
Coraz bardziej jako nale¿ne sobie aprobowa³ Demetriusz kolejne
honory z r¹k Ateñczyków. Za w³aœciwe uzna³ nazwanie imieniem swoim
pierwszego miesi¹ca roku i ostatniego dnia miesi¹ca ka¿dego. Jeœli Pallas
Atena da³a swoje imiê miastu, nie by³o powodu, aby imiê tego, który zwróci³ ¿ycie Atenom, jego imiê, nie zosta³o odciœniête na czasie, którym ¿yje
miasto, jak wizerunki jego i jego ojca utkane na procesyjnej sukni patronki
miasta.
Demetriusz z ojcem mieli byæ nie tylko bogami swoich zas³ug.
Aby zrodzi³ siê heros winien mieæ w rodowodzie boski szczep i dlatego
w oficjalny poczet potomków Ateny mieszkañcy jej miasta wpisali Antygonidê i Demetriadê. Symboliczne znaki boskoœci ich rodu.
Antygonos œmia³ siê, gdy doniesiono mu o tym. W pêtli rzeki
Orontes budowa³ Antygoneê, która staæ siê mia³a ju¿ po wsze czasy jego
pomnikiem, przekraczaj¹cym nawet wspania³oœci¹ now¹ stolicê Egiptu,
kamienn¹ pamiêæ wielkoœci jej twórcy. Nowa stolica œwiata przewy¿szyæ
mia³a Aleksandriê tak jak dzie³a Antygonosa i syna jego przewy¿sz¹ epopejê wodza jego wielkiego Aleksandra. — Honory, którymi obdarzaj¹ ludzie,
nawet najwiêksze, s¹ znakiem nie boskoœci a strachu i nadziei na nagrodê
daj¹cych; kiedy znikaj¹ przyczyny, honory odbierane s¹ z wiêksz¹ jeszcze
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skwapliwoœci¹, pozostaj¹ dzie³a i ich w kamieniu wykute domy — mia³ powiedzieæ Antygonos. Czy móg³ przypuœciæ, ¿e kilka tylko lat póŸniej, zaraz
po œmierci jego, miasto, które wznosi ponad czas, zburzone bêdzie po fundamenty, setkami lat pêkaj¹ce i gnij¹ce w ziemi w wodach sp³ywaj¹cych z
gór i piaskowych wiatrach, zapomniane przez wszystkich, a pêtla rzeki
Orontes zaciœnie siê wokó³ syna jego, aby zad³awiæ go, gdy Demetriusz
wczerpie ju¿ wszystkie nadzieje ucieczki i coraz bardziej ociê¿a³y i pijany
rzuca³ bêdzie nie wiedzieæ po co koœæmi, które objawiæ mia³y uœmiech bogini losu?
Jednak Demetriusza nie œmieszy³ gest Ateñczyków. Zawsze wiedzia³, ¿e jest kimœ innym, tak jak i ojciec jego, który nie by³ nigdy tylko jednym z choæby najwybitniejszych wodzów Aleksandra. By³ kimœ innym
i czu³, ¿e wola jego jak wola boga nadaæ potrafi kszta³t œwiatu. By³ z pewnoœci¹ bli¿ej nieœmiertelnych ni¿ tych wszystkich, pe³nych strachu i zapobiegliwoœci, ciu³aj¹cych chwile jak wy¿ebrane monety, tych, którzy nie ¿yli
a umierali od chwili narodzin jak powietrze gubi¹c z d³oni ulatuj¹cy czas,
wœciek³ych w t³umie i tchórzliwych w samotnoœci, których rozs¹dek by³
mask¹ bezrozumu jedynie.
Czy nie by³ rzeczywiœcie ze szczepu innego, sk¹d z boskiej krwi
rodzili siê herosi? Dlatego zast¹piæ móg³ Dionizosa, swojego pobratymca
przecie¿ i s³usznym by³o przechrzczenie Dionizji na Demetria, bowiem
wiêcej uczyni³ dla miasta ni¿ bliski mu bóg sza³u i ekstazy.
Stratokles mówi g³osem ostrym i wysokim. Jego pobru¿d¿ona,
wysuniêta ku przodowi twarz kurczy siê i marszczy jak wprawiany w ruch
pergamin. Mówi w ciszy. Ateñczycy nieruchomiej¹ na kamiennych ³awkach. Nie wiedz¹ czy Stratokles powa¿nie zg³asza ustawê, aby przyjêcie
przed oblicze Demetriusza i ojca jego Antygonosa poprzedzone by³o ceremonia³em jaki nale¿ny jest przy sk³adaniu ofiar. Wniosek Stratoklesa jest
logiczny. Skoro Antygonidzi s¹ bogami, to staj¹c przed obliczem ich nale¿y
sk³adaæ ofiary a ceremonia³ prowadzony winien byæ przez naznaczonego
ku temu specjalnie kap³ana, kap³ana ich czci.
Stratokles gestykuluje, jego ma³e oczki myszkuj¹ po siedz¹cych
na ³awkach. Kto odwa¿y siê zapytaæ czy Stratokles mówi powa¿nie, gdy
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Demetriusz zna³ bêdzie imiê pytaj¹cego nim up³ynie godzina? Kto przeciwstawi siê tej uchwale i w imiê czego podj¹æ mia³by takie nieznane jeszcze ryzyko, gdy ustawa zmieni tak niewiele wobec wszystkich zaszczytów,
którymi miasto obdarzy³o swojego wyzwoliciela?
Wraz z wszystkimi Stratokles cieszy siê z przyjêcia ustawy, wznosi rêce i krzyczy w aplauzie jakby zanosi³ siê nieprzytomnym œmiechem. To
na jego wniosek Ateñczycy przyjmowali ustawy o kulcie Antygonidów.
Demetriusz wys³a³ mu nawet dary uznaj¹c jego gorliwoœæ w okazywaniu
wdziêcznoœci miasta wybawcy. Kiedy jednak patrzy³ w przygiêty kark Stratoklesa i widzia³ nag³e spojrzenia spod nastroszonach brwi, poczu³ siê nieomal niepewnie, rozumiej¹c, ¿e nie wie co powoduje kornie przygiêtym
przed nim cz³owiekiem.
Minê³o ju¿ piêtnaœcie lat, gdy niezwyczajnie œciszeni Ateñczycy
spogl¹dali na morze znieruchomia³e w b³êkitnym upale. Sto siedemdziesi¹t
okrêtów wojennych ruszy³o przeciw Macedoñczykom a ich pogr¹¿ona za
horyzontem wspania³oœæ, jeœli nie by³a tematem ka¿dej rozmowy, ka¿dej
myœli mieszkañców, tli³a siê w gor¹cym powietrzu, powraca³a noc¹ w poszumie fal, które usypia³y i nie dawa³y zasn¹æ. Niepewnoœæ wypiera³a euforiê zwyciêstwa nad Antypatrem zepchniêtym do Lamii i osaczonym, radoœæ
wybuchaj¹c¹ co czas jakiœ w ulicznych okrzykach i zapewnieniach o oczywistoœci triumfu nad Klejtosem i powrotu wielkoœci miasta, sztuczn¹
weso³oœæ, która bardziej mo¿e by³a niepewnoœci zag³uszaniem. Jednak to
najprawdziwsza euforia zwyciêstwa kaza³a ogo³ociæ Ateñczykom nie tylko
miasta skarbiec, ale i swoje zasoby bez czego niemo¿liwe by³o zbudowanie
floty, któr¹ rzuciæ mo¿na przeciw strasznym Macedoñczykom i ich wielkiemu admira³owi.
W upaln¹ ciszê ulicy garncarzy ostro wdziera siê krzyk Stratoklesa, który w wieñcu kwietnym na g³owie biegnie miêdzy domami krzycz¹c
— Cieszcie siê Ateñczycy, cieszcie siê i uczyñcie dzieñ ten œwiêtem waszym bo zaiste niezwyk³y to dla was dzieñ. — Zbiega siê wokó³ niego t³um
przekrzykuj¹c siê i pytaj¹c, ale Stratokles powtarza tylko swoje przesuwaj¹c siê drobnym truchtem a jego twarz przypominaj¹ca nienazwane
zwierzê lœni potem.
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Stratokles biegnie ju¿ w wielkiej grupie, ale za moment t³um rozpada siê na kolejne wzbieraj¹ce strugami wybiegaj¹cych z domów, z podcieni, gajów mieszkañców pochowanych tam przed po³udniowym s³oñcem, aby biec teraz nieprzytomnie wieszcz¹c zwyciêstwo. Nied³ugo o triumfie wiedzia³o ju¿ ca³e miasto i powtarza³o wiadomoœæ w nieprzytomnej
radoœci, nie pamiêtaj¹c nawet kto j¹ przyniós³. Tylko niewielu doœwiadczonych z rady miasta pytaæ jê³o sk¹d owe informacje i kto mo¿e za ni¹ rêczyæ.
Jednak sza³ radoœci nie dopuszcza³ sprzeciwu i trzeba by³o dopiero ca³ego
nastêpnego dnia, aby pos³añcy z morza przekonali Ateñczyków, ¿e obok
wyspy Amorgos to Klejtos zniós³ flotê ateñsk¹.
Ciê¿ar klêski spad³ na miasto jak upalna noc. Jakby w ciemnym
olœnieniu mieszkañcy zdali sobie sprawê, ¿e przy Amorgos zatonê³a na zawsze ju¿ morska potêga Aten. A czym s¹ Ateny bez morza?
Up³yn¹³ czas zanim Ateñczycy zdali sobie sprawê, kto by³ autorem oszukañczej wieœci, gdy¿ Stratokles zg³osi³ w zamêcie opêtanej radoœci przyjêty prez aklamacjê wniosek o wielkiej ofiarze dla upamiêtnienia
dnia tego. Wezwany do wyt³umaczenia, ku zdumieniu Ateñczyków nie tylko stawi³ siê osobiœcie przed zgromadzeniem i nie broni³ siê niewiedz¹, ale
swoim zwyk³ym skrzekliwym nieco g³osem z grymasem, który znaczyæ
móg³by równie dobrze kpinê jak i napiêcie wielkie, zapyta³ donoœnie —
Có¿ z³ego uczyni³em pozwalaj¹c siê cieszyæ wam przez dwa dni?
Mo¿e bezczelnoœæ ta, mo¿e przygnêbienie czyni¹ce mieszkañców
miasta Ateny biernymi i ociê¿a³ymi uratowa³y Stratoklesowi ¿ycie. Zreszt¹
nikt póŸniej nie mia³ czasu zajmowaæ siê nim w zamêcie poszukiwania dróg
wyjœcia, które pl¹ta³y siê tym bardziej im trudniejsza robi³a siê sytuacja. Ci
jednak, którzy pamiêtali tamten czas przypomnieli sobie dziwny grymas
Stratoklesa, gdy wnioskowa³ boski ceremonia³ przy przyjmowaniu nie goœci Demetriusza, ale ofiarników.
To by³ nieomal rok, gdy Demetriusz odkrywa³ swoj¹ bosk¹ to¿samoœæ w stolicy Grecji, mieœcie wê¿a i bogini m¹droœci. Rok kobiet i m³odzieñców, którzy robili wszystko, aby zobaczyæ z bliska Demetriusza zbawcê, móc dotkn¹æ go, móc poczuæ w sobie jego bosk¹ obecnoœæ; byli dlañ jak
miasto, istnienie zbiorowe, którego twarzy, postaci zapomina³, aby zapa-
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miêtaæ jedynie rozkosz, spazm panowania. Rok, który min¹³ tak szybko, ¿e
Demetriusz nie mia³ czasu zastanowiæ siê nad myœl¹ nawiedzaj¹c¹ go jak
wypowiedziane przez kogoœ pytanie: czy rzeczywiœcie da³ Atenom wolnoœæ?
Nie myœla³ tak¿e o znakach jakie Ateñczycy odkrywali jako gniew
bogów. Huragan rozpêdzi³ najwiêksz¹ procesjê ateñsk¹ czasu Panatejów
i rozdar³ rozpoztarty w powietrzu peplos patronki miasta z wytkanymi wizerunkami Demetriusza i Antygonosa miêdzy œwiêtymi obrazami bogów
i herosów Aten. Nieznane przymrozki zwarzy³y winnice attyckie, które nie
da³y plonów a o³tarz nowych bogów — zbawców nagle obrós³ szalejem
i cykut¹. Ze sceny teatru Dionizosa nios³y siê gromkie oskar¿enia Filippidesa przeciw Ateñczykom a szczególnie Stratoklesowi, obra¿aj¹cym bogów, którzy stracili ju¿ cierpliwoœæ a gniew ich mo¿e byæ straszny.
— Swiat pe³en jest znaków, które wyjaœniaæ mo¿na na ró¿ne sposoby. Swoje prawdy czerpie Filippides od zauszników Lizymacha. Znam
lepszych wiedzy piastunów. Sam wolê czyniæ œwiat sobie powolnym i wybieram te znaki, które prowadz¹ mnie ku temu — powiedzieæ mia³ Demetriusz.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bia³e mury Antygonei wznosz¹ siê ku niebu. W pa³acu stary Antygonos czeka na wieœci od syna, o którym myœli coraz czêœciej. Jakby syn nie
tylko przejmowa³ jego obowi¹zki, ale równie¿ zmys³y, jakby ojciec móg³
widzieæ jego oczyma, s³yszeæ jego uszami, dotykaæ palcami jego. Coraz
czêœciej Antygonos opuszcza swoje coraz ciê¿sze cia³o, aby œcigaæ swojego
syna, siebie m³odszego, wcielenie swoje jak chcia³by wierzyæ, ale jest to tylko sen o przekroczeniu siebie, wyjœciu poza coraz mniej pos³uszne cia³o,
prze³amaniu wiêzienia czasu i przestrzeni, prze¿yciu siebie. Antygonos potrafi wyobraziæ sobie syna i œwiat wokó³ niego na moment tylko, aby za
chwilê nie wiedzieæ czy by³ tam z nim naprawdê, czy by³a to têsknota obumieraj¹cego cia³a i niepoddaj¹cej siê ci¹gle duszy.
Teraz czeka na wieœci o kampanii, która rozstrzygn¹æ ma panowanie nad morzami a wiêc byæ mo¿e losy jego i rodu jego. Doniesionu mu, ¿e
statek od zachodu, od strony Cypru zbli¿y³ siê do brzegu i zatrzyma³, a na
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czó³nie na l¹d przyby³ jeden tylko cz³owiek, który ruszy³ w stronê królewskiego pa³acu. Antygonos wie, ¿e musi byæ spokojny. To co mia³o siê staæ,
sta³o siê ju¿ i jego poœpiech nie zmieni niczego zasiewaj¹c tylko niepokój w
sercach ludzi woko³o, których on wódz przekonaæ musi, ¿e najwiêksza nawet klêska jest tylko chwilowym i niewa¿nym w istocie zrz¹dzeniem losu.
Dlatego na przekór krwi uderzaj¹cej mu falami do twarzy, obojêtnie i wynioœle trwaæ musi zaciskaj¹c do bia³oœci d³onie na swoim zdobionym krzeœle, s³uchaj¹c wieœci o zbli¿aj¹cym siê dworzaninie Demetriusza, Milenezyjczyku Arystodemie, który z twarz¹ powa¿n¹ i nieruchom¹ nie odpowiadaj¹c na pytania, w milczeniu pod¹¿a do pa³acu. I widzi go ju¿ przed
sob¹, u stóp paradnych schodów, w otoczeniu bez³adnego t³umu t³ocz¹cych
siê bez dba³oœci o godnoœæ, gdy podnosz¹c praw¹ rêkê Arystodem mówi
g³osem s³yszalnym w ca³ej Antygonei — Raduj siê królu Antygonie. Rozgromiliœmy w bitwie Ptolemeusza, zdobyliœmy Cypr i pojmaliœmy szesnaœcie tysiêcy oœmiuset jeñców.
Jakby królewski tytu³ u¿yty przez czuj¹cego efekt pochlebcê,
zmieni³ postawê Antygonosa. A mo¿e zmieni³o j¹ zwyciêstwo, które
wyda³o siê Jednookiemu ostatecznym królestwa Aleksandra zdobyciem.
Przy aplauzie wojska, które starym macedoñskim zwyczajem uznaje siê
w³adne przyznawaæ tytu³ królewski, zak³ada Antygonos bia³y królewski
diadem i taki sam wysy³a swemu zwyciêskiemu synowi. Na wieœæ o tym
diadem na Ptolemeusza g³owê nak³adaj¹ w Egipcie wodzowie jego i dworzanie. Takie samo w³adzy insygnium przywdziewaj¹ Lizymach i Seleukos.
Pisze Plutarch:
„Nie by³o to tylko dodanie nowego imienia, zmiana szat czy stroju, ale by³ to zaszczyt, który rozdyma³ ich zuchwa³oœæ, podwy¿sza³ mniemanie o sobie i sprawia³, ¿e w sposobie ¿ycia i stosunkach z ludŸmi stali siê
bardziej napuszeni i pyszni, mniej wiêcej tak jak aktorzy tragiczni przybieraj¹c kostium, aby zagraæ w teatrze swoje role zmieniaj¹ sposób poruszania
siê, postawê, g³os, sposób zasiadania przy stole i mówienia, tak oni od tego
czasu stali siê gwa³towniejsi wobec poddanych jakby odrzucili maskê
i udanie przes³aniaj¹ce ich absolutn¹ w³adzê i czyni¹ce wczeœniej wiele
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spraw ³agodniejszymi i ³atwiejszymi do zniesienia dla skazanych wobec
nich na pos³uszeñstwo; taka mo¿e byæ si³a i skutecznoœæ g³osu jednego pochlebcy, który jest w stanie doprowadziæ do tak wielkich dla œwiata zmian.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na pocz¹tku to nie wiêcej ni¿ punkcik na horyzoncie, którego nie
dostrzega prawie nikt. Mo¿e to byæ odleg³a, bia³a chmura, któr¹ nie warto
siê zajmowaæ, bo nie wró¿y nawet niewielkiej zmiany pogody. Ktoœ kto
przypadkowo dostrze¿e j¹, nie bêdzie dzieli³ siê z nikim niewa¿n¹ obserwacj¹. Ale bia³y cieñ widnokrêgu rozsypuje siê na szeregi punkcików coraz
szybciej rosn¹cych i mno¿¹cych siê. Nie sposób oszukiwaæ siê, ¿e to nie ¿agle flotylli zbli¿aj¹ siê do Rodos.
Mieszkañcy miasta pozostawili ju¿ wszystkie zajêcia i w napiêciu
obserwuj¹ horyzont. Z tarasów jak stopnie amfiteatru, którymi miasto
sp³ywa ku wodzie, z murów, balkonów, dachów i okien jak na scenê patrz¹
Rodyjczycy na morze, gdzie rozpoczyna siê przedstawienie, oni nie do koñca jeszcze œwiadomi bohaterowie tragedii swojej œmierci, albo przetrwania.
Patrz¹ jak zahipnotyzowani na flotê jakiej nigdy nie widzieli oni, ludzie
morza, ani miasto ich, port najruchliwszy.
Morze wype³nione jest okrêtami, woda wznosi siê nie w falach
a ¿aglach, których s¹ setki, tysi¹ce mo¿e jak odblaski s³oñca w kroplach
wody i coraz wiêcej ich migocze na fali uwalnianych wznosz¹cym siê
œwiat³em. Nie trzeba za d³ugo patrzeæ w zatokê ¿agli o czym wie prytan Damoteles organizuj¹c ludzi, œl¹c ich po broñ i pêdz¹c na mury czy w ró¿ne
punkty miasta. Trzeba zaj¹æ ich choæby niepotrzebnymi dzia³aniami, aby
nie ogl¹dali setek wspania³ych okrêtów wojennych, tysi¹ca transportowców, w brzuchach których gotuj¹ siê do zniszczenia miasta weterani Antygonidów, stada pirackich okrêtów, sk¹d zbóje morscy z nienawiœci¹ po raz
pierwszy dope³nion¹ triumfem, czekaj¹ pomsty towarzyszy swoich krzy¿owanych na rejach czy twarz¹ do s³oñca na wybrze¿u, topionych wraz
z okrêtami, tropionych wytrwale i bezwzglêdnie przez zapobiegliwych Rodyjczyków; trzeba zaj¹æ mieszkañców zanim serca upadn¹ im przed tak
przyt³aczaj¹c¹ przewag¹ jakiej dope³niaj¹ setki statków handlarzy klêsk¹,
przybywaj¹cych, aby zbijaæ maj¹tek na miasta agonii, kupowaæ z³upione
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dobro i w³aœcicieli jego, którym uda siê prze¿yæ, handlarzy tak pewnych ju¿
Rodos upadku.
Demetriusz przybywa. Demetriusz gniewny, który zdecydowa³ siê
ukaraæ przyk³adnie Rodos, wyspê uparcie sprzymierzon¹ z Ptolemeuszem,
wyspê jak ogniwo spinaj¹c¹ jego Demetriusza ju¿ przecie¿ morze. Przybywa gniewny bardziej jeszcze za zdobycie i przekazanie panu Egiptu statku,
na którym ¿ona przesy³a³a mu listy i przedmioty jego. Gniew syna Antygonosa roœnie, jakby ktoœ wdar³ siê w œrodek jego intymnego œwiata, jego relacji z ¿on¹, które dalekie od ¿aru namiêtnoœci s¹ przecie¿ jak sala jego snu,
azyl boga splugawiony brutalnym najœciem obcych i tego syn boskiego
Antygonosa nie myœli puœciæ p³azem.
Ogromne okrêty p³yn¹ na port pchaj¹c przed sob¹ bale drewniane
zbite w gigantyczn¹, naje¿on¹ ¿elaznymi æwiekami os³onê przed pociskami, które spoza murów miotaj¹ groŸne machiny rodyjskie, choæ nie takie jakie Demetriusza fantazja rzuci³a na oporne miasto. Jak okrêt najwiêkszy
zbli¿a siê ku brzegowi p³ywaj¹ca wie¿a wznosz¹ca ponad umocnienia portu. Ale po pierwszym szoku, jaki spad³ na miasto widokiem floty Demetriusza, jak obraz nieskoñczonego stada drapie¿ników bia³ymi p³etwami
tn¹cych ¿ywio³, który je wyda³, gdy nap³ywa³y na Rodos, aby je poch³on¹æ,
po pierwszym podmuchu obezw³adniaj¹cego przera¿enia, nie mieli ju¿ czasu Rodyjczycy na kontemplacjê potêgi swego wroga. Trzeba by³o broniæ
¿ycia a wiêc i wolnoœci dyktuj¹cej jego rytm, rodzin i dóbr, praw, które pozwala³y przewidzieæ a wiêc i ob³askawiæ œwiat. Trzeba by³o walczyæ, a ¿eglarze i kupcy Rodos przywykli do ryzyka i wierzyli w szczêœcie swoje,
szczêœcie miasta, którego patronk¹ by³a córka Posejdona i ¿ona Heliosa nie
sk¹pi¹ca im ³ask swoich, bo, aby œwietnoœæ nadaæ swojej wyspie, potrzebowali Rodyjczycy przychylnoœci morza i s³oñca. Wierzyli w szczêœcie, gdy¿
wiara konieczna jest do sukcesu a wiedzieli z doœwiadczeñ swoich i przodków swoich i rodaków wszystkich, tych, którzy pogr¹¿yli siê w otch³ani
wodnej zaciskaj¹c palce na strzaskanych deskach nadziei i tych, którzy dymem poszybowali w niebo pozostawiaj¹c za sob¹ domy, bogactwa i potomków, zgodnie z zespo³ow¹ wiedz¹ staj¹c¹ siê udzia³em narodu, ¿e w chwilach krañcowych przysz³oœæ nieprzewidywalna jest jak morze.
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Nieprzewidywalna jak po³udniowy wiatr, podnosz¹cy siê, gdy
¿o³nierze Demetriusza zdobyli ju¿ molo i wype³nili wodê woko³o trupami
obroñców, pokaleczonych spadaj¹cych z desek platformy, aby ton¹æ w ulewie strza³ w coraz wiêkszych, zmieniaj¹cych barwê falach. Wiatr przeradza
siê w huragan a niebo staje prawie czarne, gdy p³ywaj¹ce wie¿e syna Antygona zaczepiaj¹ o mury. Potem widaæ ju¿ niewiele i Demetriusz ulec musi
wreszcie swojemu kapitanowi przekrzykuj¹cemu wycie morza, ¿e dotrzeæ
trzeba do bezpiecznego skrawka l¹du z dala od pocisków Rodyjczyków,
gdy nie sposób sterowaæ w nawa³nicy.
Wszystkie jego okrêty próbuj¹ siê ju¿ ratowaæ, choæ miotane wiatrem wœród rycz¹cych fal, gdy pêkaj¹ maszty i wios³a, zdane s¹ raczej na
przypadek, los szczêœcia. W gêstym, wodnym zamêcie widzi Demetriusz
sw¹ najwiêksz¹ p³ywaj¹c¹ wie¿ê przewrócon¹ na bok i przykrywan¹ falami
i wie, ¿e inne machiny morskie nie maj¹ szans uratowaæ siê, jak nie ma nadziei na utrzymanie mola, gdzie pó³ tysi¹ca jego ¿o³nierzy bez pomocy, której nikt nie mo¿e im teraz dostarczyæ, ulegnie wreszcie przewa¿aj¹cym
si³om Rodyjczyków.
Bia³e grzywy morskich koni, które ze ska³y wyrwa³ trójz¹b Posejdona, buchaj¹ ku niebu. Piana ich pysków zlewa ludzi wczepionych w deski
pok³adów, zmywa w odbieraj¹cy powietrze bezmiar, wydaje potworom
wody. Morze to rozszala³e cia³a trytonów, hippokampów, których spi¿owe
kopyta uderzaj¹ w burty statków, sturêkich monster miotaj¹cych jak skrawkiem kory schronieniami œmiertelnych odwa¿aj¹cych zapuszczaæ siê w nieswoje dziedziny, to twarz marszcz¹cego brwi Proteusza; morze to powóz
rozwœcieczonego Posejdona ziemiotrz¹œcy wznosz¹cego do ciosu swój
trójz¹b, boga chaosu, którego rydwanem jest ¿ywio³ oswobodzony w³adcy
gniewem.
Zaczepiony lin¹ o maszt, zalewany falami pragn¹cymi porwaæ go
w otch³añ, wygra¿a Demetriusz zazdrosnemu wód w³adcy, który zniszczyæ
chce jego, pana mórz tak¿e, tak jak udaremni³ ju¿ wyprawê do Egiptu po
cypryjskim triumfie, gdy uleg³y œwiat otwiera³ siê przed Antygonidami
a panowanie nad nim odebra³ im bóg mórz rozbijaj¹c i topi¹c flotyllê Demetriusza, tak, ¿e sam wódz uratowa³ siê z trudem jak woli myœleæ, aby nie
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przypuszczaæ, ¿e ¿ycie ofiarowa³ mu jego boski konkurent. To wtedy, Demetriusz wznosz¹c siê wraz z okrêtem ponad oszala³e wody by run¹æ nieomal w tym samym momencie w huk, w g³êbiê kipieli, nie wiedz¹c czy
wody nie zamkn¹ siê nad nim, z wnêtrznoœciami podchodz¹cymi do gard³a
i nie wiadomo czy to pionowy w dó³ lot, spadanie, czy wrz¹ca woda zmienia siê w strach, wœród ob³êdu lêku towarzyszy, przekrzykuj¹c wycie Posejdona poczu³ ¿ycie jak s³on¹ na twarzy wodê, ¿ycie, które odbiera oddech
i og³usza, jak krzyk wyciœniête z w³asnego strachu, jak krzyk i krew
p³yn¹c¹ z przegryzionych warg, jak wyzwanie.
Nie bêdzie kaza³ Demetriusz, teraz, na Rodos, po klêsce szturmu
rozbitego furi¹ Posejdona, ch³ostaæ ³añcuchami niepos³usznego morza jak
prawie dwieœcie lat wczeœniej uczyni³ to król Persów Kserkses. Nie bêdzie
tak¿e próbowa³ przeb³agaæ gniewnego bóstwa. Wie przecie¿, ¿e zdobêdzie
œwiat i wiêkszy bêdzie ni¿ Aleksander. Swiat jak kobieta, który zmusiæ trzeba do uleg³oœci jeœli nie odda siê dobrowolnie. Swiat, w którym trzeba walczyæ z ludŸmi i bogami i Demetriusz wœród dowódców ponuro patrz¹cych
na uspakajaj¹ce siê morze i licz¹cych straty: zgruchotane okrêty i zaginionych ludzi, wybucha œmiechem.
Patrzy na miasto wznosz¹ce siê zielonkawymi od roœlinnoœci tarasami ku górze i na morze szare teraz jak twarze jego wojowników. Smieje
siê zaciskaj¹c zêby bo wie, ¿e zdobêdzie miasto i morze i da œwiatu widowisko jakiego dot¹d nikt nie by³ jeszcze œwiadkiem.
Mury, miasto wzniesione ludzk¹ rêk¹, ludzk¹ wol¹ i przemyœlnoœci¹ wznosi³o siê przed nim jak nale¿ny mu ³up. To jego przemyœlnoœæ
i wola zgruchocze to co wznosili Rodyjczycy setkami lat, to czego broniæ
bêd¹ determinacj¹ ostateczn¹ tysiêcy mieszkañców swoich i sojuszników
potê¿nych. Demetriusza moc zatriumfuje nad morzami, wbrew ich bóstwom nawet i dlatego musi on zmia¿d¿yæ Rodos i nie ust¹pi przed poselstwami ca³ej nieomal Hellady, które b³agaj¹ o odst¹pienie za cenê darów i
kompromisów ze strony wyspiarzy, odtr¹ci nawet mediacjê Ateñczyków
pielgrzymuj¹cych doñ jak do zagniewanego bóstwa; musi zdobyæ Rodos,
miasto córki Posejdona, musi z³amaæ jego potêgê a dopiero wtedy okazaæ
mo¿e wyrozumia³oœæ.
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Demetriusz buduje machiny. Budowa³ wie¿e p³ywaj¹ce, które wedrzeæ mia³y siê do portu, góruj¹ce nad murami, z platformami umo¿liwiaj¹cymi ra¿enie z góry obroñców, z pomostami, które przerzuciæ mo¿na
na mury, aby wedrzeæ na nie; wie¿e wmontowane solidnie w okrêtu konstrukcjê, stabilne, aby mog³y utrzymaæ siê na morzu nawet przy silnym wietrze jak statek solidny. By budowaæ machiny takie musia³ Demetriusz
przedtem zapoznaæ siê ju¿ z okrêtów konstrukcj¹.
Dziesiêæ lat wczeœniej asystowa³ zafascynowany syn Antygona
przy tworzeniu ojca jego morskiej potêgi. Patrzy³ jak do Tyru œci¹gaj¹ z gór
Libanu na karawanach wozów zaprzêgniêtych w mu³y i os³y deski i bale
wyciête z cedrów i cyprysów olbrzymich. Widzia³ jak w dokach wygina i
dopasowuje siê belki w okrêtów szkielety, jak póŸniej nadbudowuje siê nad
nimi rusztowanie pok³adu i burt. Patrzy³ z bliska i wypytywa³ chciwie mistrzów szkutników o w³asnoœci drewna i morza, o to co przewidzieæ a wiêc
obliczyæ mo¿na. On, który na ojca swego polecenie, od mêdrców kszta³conych w wielkiego Pitagorasa zakonie uczy³ siê zasad proporcji, które
rz¹dz¹ œwiatem, stosunków liczb, przeb³ysków doskona³oœci ujawniaj¹cej
siê na powierzchni rzeczy, dziedziny pozoru na jak¹ jesteœmy skazani.
Potem sam z toporkiem ju¿ przycina³ deski i wpasowywa³ je
w kszta³t statku, który móg³ byæ idealny na tyle tylko na ile ludzie potrafi¹
zbli¿yæ siê do doskona³oœci, a wiêc pozostawia³ miejsce dla kolejnego, wy¿szego stopnia ludzkiego kunsztu. A przecie¿ Demetriusz wierzy³, ¿e rozumem swoim i zrêcznoœci¹, poprzez miary wywiedzione z doskona³ych rachunków, stworzy nieprzeœcigniony wzór. Statek panuj¹cy nad dziedzin¹
Posejdona i zazdrosnemu w³adcy mórz niepodleg³y, który dopêdzi ka¿dy
umykaj¹cy przed nim twór rêki ludzkiej i potrafi go pokonaæ, przebodzie
swoim dziobem ka¿d¹ burtê i opanuje morza.
Na razie jednak Demetriusz konstruowa³ coraz wiêksze okrêty o
wios³ach, z których ka¿de poruszaæ musia³y rêce siedmiu wioœlarzy a mimo
to zwinne i szybkie. Starzy mistrzowie podziwiali jego niespodziewany
kunszt, talentu spe³nienie wymagaj¹ce praktyki i wyj¹tkowe szczególnie
u syna w³adcy a w³aœciwie wspó³rz¹dz¹cego, gdy on projektowa³ i tworzy³
okrêty kolejne i uczestniczy³ w ich budowie jak rzadko który majster, przy-
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cinaj¹c drewno, wbijaj¹c æwieki i dogl¹daj¹c ca³oœci w gor¹czce nieomal
z oczami patrz¹cymi gdzie indziej, jakby œlizga³ siê ju¿ po wodzie niedosiê¿ny dla fal najwiêkszych, dopêdza³ wrogie okrêty i wdziera³ do portów zdobywaj¹c dla siebie morze. Umiej¹c wyliczaæ proporcje musia³ tak¿e Demetriusz osobiœcie wcielaæ je w materialne kszta³ty. Dopiero wówczas czu³, ¿e
panuje nad tworzywem i stwarza zeñ rzecz now¹, nadaje formê œwiatu.
Wyginaj¹c dziób okrêtu w kszta³t idealny, który odnaleŸæ usi³owa³
miêdzy lambd¹ a sigm¹, kszta³t doskona³y dla wody przecinania i dla radoœci oka ludzkiego, a wiêc kszta³t doskona³y po prostu, czu³ Demetriusz, ¿e
rozumieæ dopiero zaczyna naukê akademików, którzy wskazywali mu jednoœæ dobra, piêkna i prawdy. Projektuj¹c okrêt by odporny by³ na uderzenia
morza i by³ jak strza³a spuszczona z ciêciwy przedziurawiæ gotowy ka¿d¹
burtê, z siekier¹ w rêce osobiœcie wyg³adzaj¹c ka¿d¹ nierównoœæ,
dope³niaj¹c ³uku doskona³oœci, czu³ siê syn Antygona jak bóg bior¹cy w posiadanie nieskoñczone dziedziny chaosu i jak bóg, któremu nic nie mo¿e siê
oprzeæ, ³ami¹cy ka¿d¹ wolê ucieleœnion¹ w dowolne dzie³o.
To z t¹ œwiadomoœci¹ budowa³ wie¿e p³ywaj¹ce, które zdobyæ
mia³y port rodyjski. Piêkno ich by³o piêknem burzy zakrzep³ej w formê,
zmaterializowan¹ w drewnianej konstrukcji ide¹ nawa³nicy, której nic nie
mo¿e stawiæ czo³a. Teraz, gdy uspokajaj¹ce siê fale ukazywa³y po³amane
deski rusztowañ, jedyn¹ pozosta³oœæ p³ywaj¹cych gigantów, które otworzyæ mia³y Rodos niczym ska³a brzuch statku, widz¹c w drewnianych odpadkach pogruchotane resztki swoich ambicji, móg³ Demetriusz odczuæ klêskê wiêksz¹ ni¿ za³amanie siê jednego szturmu.
Jednak syn Antygona œmia³ siê pe³n¹ piersi¹. Zrozumia³ swój b³¹d
i wiedzia³ ju¿, ¿e doskona³ych rachunków nie wolno powierzaæ nieodpowiedzialnemu ¿ywio³owi, który w œwiecie ludzkim jest udzia³em chaosu.
Aby walczyæ, jak Anteusz oprzeæ trzeba siê na ziemi i takie w³aœnie ruchome konstrukcje przeciwstawi na skale opartemu Rodos i uka¿e przewagê
kunsztu swojego i swojej woli, które splot¹ siê w jeden doskona³y kszta³t
Heliopolis, miast zdobywczyni.
W metalu obijaj¹cym niszczeniu przeznaczon¹, drewnian¹ konstrukcjê przegl¹daj¹ siê mury i t³umy na murach i ich oczy, w których
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wznosz¹ siê kolejne piêtra ogromnej wie¿y, ka¿de wyposa¿one w balisty
i katapulty wyzieraj¹ce spoza ruchomych zas³on otworów strzelniczych.
I ci¹gle wœród tysiêcy postaci uwijaj¹cych siê przy rosn¹cej budowli widzieli Rodyjczycy purpurowy p³aszcz Demetriusza. Gdy dziewiêciopiêtrow¹ machinê góruj¹c¹ znacznie nad murami obijano p³ytami z ¿elaza,
których nie mog³y przedziurawiæ nawet strza³y wypuszczone z katapulty,
przeb³yskuj¹ca metalem purpurowa plama wzmog³a swoj¹ aktywnoœæ.
Król lask¹ wskazywa³ u³o¿enie drabin umo¿liwiæ maj¹cych swobodne
przemieszczanie siê setek i tysiêcy wojowników wbiegaj¹cych na wie¿ê
i tych, którzy bêd¹ musieli wycofaæ siê, aby uczyniæ miejsce nowym
i s³ysza³ ju¿ wrzawê, widzia³ zamêt biteny i zapobiega³ chaosowi, wprowadza³ weñ ³ad, rozumem swoim i wol¹ porz¹dkowa³ ¿ywio³ ludzki.
A wokó³ Heliopolis powstawa³y ogromne tarany burzyæ maj¹ce
mury Rodos i platformy obite metalem, które chroniæ mia³y burz¹cych
mury i otwieraj¹cych drogê machinom.
„Poliorketes — miast zdobywca”, powtarzali wskazuj¹c króla Rodyjczycy i by³ w tym niepokój, podziw i uznanie nale¿ne przeciwnikowi,
którego znaczenie podkreœla walcz¹cych z nim mêstwo. „Poliorketes” powtarzali jego ¿o³nierze i by³ w tym zachwyt dla wodza ich, którego wielkoœæ staje siê równie¿ ich udzia³em.
W purpurowym królewskim p³aszczu narzuconym na zbrojê Zojlosa, lask¹ wskazuj¹c ostatnie detale konstrukcji i drogi przeznaczone do
szturmu, czu³ siê Demetriusz panem Rodos a co wiêcej Rodos bohaterem.
Jego gesty w równej mierze przeznaczone by³y dla ukoñczenia ostatecznych i precyzyjnych przygotowañ do Rodos zdobycia jak i dla widzów,
przed którymi na amfiteatrze przedpola pod murami demonstrowa³ swoj¹
sztukê: miast zdobywanie, co znaczy³o tak¿e panowanie nad ludŸmi i materi¹, a niespokojny zachwyt w oczach Rodyjczyków wiêcej wart by³ dla niego ni¿ oczywiste uwielbienie jego armii.
Budowa machin dobiega³a koñca. Os³ony taranów leŸa³y przed
Rodyjczykami jak puste skorupy wymar³ych dawno potworów. Okute metalem walce jak wêŸe olbrzymie przygotowywa³y siê, aby wgry¿æ w mury.
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Heliopolis dope³nia³a siê. Pod okiem i d³oni¹ Demetriusza, w œwietle promieni Heliosa, Rodyjczyków opiekuna cyzelowano ostatnie detale.
Poliorketes szykowa³ siê do zdobycia Rodos. Nawet nieprzyja¿ni
bogowie nie mogli przeszkodziæ jego planom. Wydawaæ by siê mog³o
zreszt¹, ¿e zrezygnowali i oni a opór Rodyjczyków bêdzie dla Demetriusza
jak huk fanfar dodaj¹cy splendoru miasta zdobyciu. Nie mog³y go wiêc
przejmowaæ drobne niepowodzenia: wziêcie w niewolê oddzia³u jego najlepszych ¿o³nierzy kierowanych przez doskona³ego dowódcê, których
wys³a³ do podkopu licz¹c na zdradê Atenagorasa dowódcy najemników,
gdy on w b³¹d tylko wprowadzi³ Demetriusza. Wszystko to by³o jak podmuch niepomyœlnego wiatru przed przybyciem do portu.
Wpatruj¹c siê w najs³awniejszy portret Protogenesa przetransportowany mu przez Ÿo³nierzy z przedmieœæ miasta, portret, o którym
s³ysza³ wczeœniej, malowany przez artystê lat siedem i ci¹gle w ocenie twórcy nieukoñczony bo niedoskona³y, s³uchaj¹c poselstwa Rodyjczyków
b³agaj¹cych by nie niszczy³ tak piêknego dzie³a, zwracaj¹c siê do nich nieco profilem z nieruchomiej¹c¹ twarz¹ mówi³, wymawiaj¹c szczególnie precyzyjnie bo wiedzia³, ¿e to co mówi jak obraz, który ogl¹da przeznaczone
jest dla niekoñcz¹cego siê szeregu pokoleñ, ¿e wola³by zniszczyæ portrety
ojca swego ni¿ uszkodziæ dzie³o takie, piêkna wcielenie, myœla³ Demetriusz
o piêknie nieomal ukoñczonych machin swoich, Heliopolis — w kszta³t zamkniêtym miasta zdobyciu, piêknie burzenia, walki, œmierci, która nadaje
wartoœæ ¿yciu i jest jak odbicie ostrza w metalu pokrywaj¹cym Heliopolis.
Szturm rozpocz¹³ siê, gdy pod skorupami os³on, w ulewie pocisków Rodyjczyków wyplantowano ziemiê i zasypano fosy miêdzy cia³em
machiny a murami a trzy tysi¹ce czterystu najsilniejszych ¿o³nierzy pchaæ
jê³o wieŸê w miasta kierunku i widnokr¹g przes³oni³y setki Ÿagli okrêtów
uderzaj¹cych na port. Heliopolis wczepi³a siê w mur. Zaczepi³y oñ i inne,
mniejsze wie¿e. Pod obitymi metalem platformami tarany k¹saæ zaczynaj¹
kamienie. Okrêty przedrzeæ próbuj¹ siê przez ³añcuchy i bariery zamykaj¹ce port.
Zarzucane zapalaj¹cymi pociskami, dziurawione g³azami z rodyjskich machin, nie mog¹c sforsowaæ barier dziel¹cych od portu, okrêty
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p³on¹ i ton¹. Wbiegaj¹cy na mury z platform Heliopolis i innych wie¿ wojownicy Demetriusza atakowani z furi¹ przez obroñców, otaczani ze wszystkich stron mimo strza³ sypi¹cych siê z wy¿szych piêter machin oblê¿niczych, nie mog¹ rozwin¹æ szyku, ranieni, ra¿eni pociskami, spychani z murów spadaj¹, gin¹ na kamieniach, odpadaj¹ od murów odtr¹cane bosakami
drabiny, po których pn¹ siê kolejne oddzia³y by lecieæ w dó³, staczaæ w g³¹b
niezasypanych jeszcze fos, pod od³amami ska³, których nied³ugo dostarczaæ bêd¹ rozbierane domy miasta, gn¹ siê i za³amuj¹ pomosty wie¿ i znowu frun¹ w dó³ Ÿywi i zmiaŸdŸeni kamieniami Ÿo³nierze Demetriusza, pêkaj¹ os³ony taranów i poparzeni wrz¹tkiem wyj¹cy ludzie usi³uj¹ uciekaæ
jak ich towarzysze, Ÿywe pochodnie w zbrojach oblepionych p³on¹c¹
smo³¹; a tam gdzie mury pêk³y Rodyjczycy wznosz¹ juŸ kolejne i mijaj¹ dni
i noce, które s¹ tylko jak ciemny p³aszcz przes³aniaj¹cy zmêczone do nieprzytomnoœci twarze.
Pod murami, miêdzy pociskami obroñców, którzy usi³uj¹ dosiêgn¹æ rozpoznawalnego z daleka w purpurowym p³aszczu i wspania³ej
zbroi, z platformy Heliopolis Demetriusz dyryguje szturmem, wysy³a kolejne oddzia³y, koncentruje uderzenie a zdumienie d³ugotrwa³oœci¹ oporu
a wiêc i bezskutecznoœci¹ usi³owañ jego, zmienia siê w zaciek³oœæ, gdy¿
wie, ¿e nic nie powstrzyma go przed miasta zdobyciem. A si³y obroñców
wyczerpaæ musz¹ siê pod naciskiem jego armii i woli.
Jest spokojny, choæ wœciek³oœæ jego na moment zapala wieœæ, ¿e
nawet taka nieporównywalna z niczym dot¹d zgromadzona przezeñ flota,
nie jest w stanie skutecznie zablokowaæ jednego portu, gdy miêdzy jego
okrêtami przemknê³y siê okrêty sprzymierzonych nios¹ce pomoc oblê¿onym: najemników i Ÿywnoœæ, której zaczyna³o juŸ w mieœcie brakowaæ.
Przestrzeni wód nie sposób przegrodziæ wiêc jak przestrzeni nieba a okrêty
Rodyjczyków potrafi¹ wyprawiaæ siê i zdobywaæ okrêty jego nim wielka
flota ruszy im w pomoc.
Ale nadchodzi noc, kiedy s³oñce jakby powróci³o, tylko na chwilê
zanurzaj¹c siê w morzu czerwon¹ poœwiat¹, aby rozœwietliæ ni¹ na powrót
niebo. Rodyjczycy zniszczyæ usi³uj¹ Heliopolis. Sci¹gniête z wszystkich
miejsc murów, wszystkich punktów miasta katapulty, balisty, onagery sypi¹
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na wieŸê deszcz ognistych gwiazd i grad g³azów jak wyrzucany r¹k
tysi¹cami rozwœcieczonych olbrzymów. Pêkaj¹ metalowe os³ony Heliopolis. Spod ran wie¿y wy³ania siê nagie drewno, które ogrniaj¹ p³omienie a ludzie gasz¹cy je padaj¹ pod deszczem pocisków, które zobaczyæ mog¹ z ciemnoœci oœlepieni ogniem, dopiero, gdy wdzieraj¹ siê w ich skórê, miaŸdŸ¹
czaszki.
W ciemnoœci nie widaæ ilu ludzi ginie, tarza siê w agonii na stratowanej murawie, ilu opada na nieruchome kurchany pod murami, ale mimo
furii Demetriusza, który coraz nowe oddzia³y œle na Heliopolis, nie jest to
szturm na miasto tylko rozpaczliwa obrona coraz bardziej zagroŸonej wieŸy. Wreszcie musi zrozumieæ to i Poliorketes, gdy Heliopolis p³onie ju¿
w kilku miejscach a ulewa pocisków bêbni po jej skorupie jak grad po p³ótnie namiotu, ka¿e odtoczyæ j¹ i znowu nie widaæ ilu miaŸdŸ¹ ogromne ko³a
wieŸy, ilu ginie obalonych kamieniami, we wrzasku nocy, który jest triumfalnym krzykiem Rodyjczyków, skowyt konaj¹cych jest nieodróŸnialny
i gasn¹cy olbrzym powoli oddala siê w mrok.
Jak rannego cz³owieka dogl¹da Demetriusz swojej uszkodzonej
wieŸy. Wie juŸ, Ÿe oblêŸenie trwa zbyt d³ugo a wiêc raz jeszcze przygotowuje decyduj¹cy atak. Jest œwit i znowu horyzont przes³aniaj¹ Ÿagle okrêtów a na mury ruszaj¹ machiny Demetriusza i ze wszystkich stron ca³a jego
armia, aby, gdy zajêci walk¹ Rodyjczycy wyœl¹ do obrony wszystkie swoje
odwody, uderzyæ taranami w nadszarpniêty fragment muru, wy³amaæ go
i rzuciæ w wy³om przygotowany uprzednio pó³toratysiêczny oddzia³ doborowych Ÿo³nierzy.
Wojownicy Poliorketesa wybijaj¹ grupkê obroñców nim nadci¹gn¹æ zdo³aj¹ posi³ki, wdzieraj¹ do miasta i opanowuj¹ ca³¹, niebronion¹
prawie dzielnicê. Docieraj¹ do teatru. Wpadaj¹ miêdzy ³awki widowni i na
pust¹ scenê. Demetriusz wie, Ÿe zwyciêŸy³, wiedz¹ to jego Ÿo³nierze
wznosz¹c okrzyk zwyciêstwa i ze zdwojon¹ si³¹ atakuj¹c miasto a pop³och
po raz pierwszy ogarniaæ zaczyna Rodyjczyków, z których czêœæ opuszczaæ
chce mury, aby broniæ miasta a czêœæ nie wie po prostu co robiæ, gdy docieraj¹ do nich rozkazy prytana Damotelesa, który trwaæ im kaŸe na posterunkach zawiadamiaj¹c, Ÿe sytuacja jest juŸ opanowana.

77

Sytuacja nie jest opanowana i tylko odsiecz Rodyjczyków blokuje
wy³om w murze nim dopadn¹ go kolejne oddzia³y Demetriusza, które obroñcy s¹ w stanie teraz zatrzymaæ a sam Damoteles ze swoj¹ straŸ¹ przyboczn¹ i niewielk¹ grupk¹ najemników, którzy nie walcz¹ jeszcze na murach, dobiega teatru, aby zatrzymaæ przewaŸaj¹ce wielekroæ si³y Demetriusza. Prytan wie, ¿e musi osadziæ wroga póki nie nadejdzie odsiecz z miejsc,
sk¹d po odparciu ataku, odes³aæ moŸna choæby czêœæ niewielk¹ obroñców.
Wœród kamiennych ³awek i w ods³oniêtych korytarzach trudno napastnikom rozwin¹æ ca³¹ si³ê, gdy Damoteles prowadz¹c swoich ludzi zna
tu kaŸdy kamieñ, kaŸdy cieñ. Prowadzi ich i walczy pierwszy. Odpiera ataki
i jest juŸ wielokrotnie ranny, ale wie, Ÿe nie moŸe jeszcze zgin¹æ. W ogniu
s³oñca wznosz¹cego siê coraz wyŸej, na kamieniach jak p³omieñ Ÿaru,
prze³amuj¹c wyczerpanie, które straszniejsze jest niŸ ból, bo to nie zszarpane i pokaleczone miêœnie s¹ w stanie raz jeszcze wznieœæ tarczê przed uderzeniem i uderzyæ samemu i krzykn¹æ na ludzi, poderwaæ ich, zmusiæ do
beznadziejnej walki, Damoteles uderza mieczem czuj¹c za kaŸdym razem,
Ÿe jest to juŸ uderzenie ostatnie, gdyŸ nie podniesie w górê Ÿelaza raz nastêpny i nie krzyknie czuj¹c krew p³yn¹c¹ z gard³a, z ust i uderza znowu, i znowu, i krzyczy, gdy w napastników kamieniami rzucaj¹ nadbieg³e kobiety
i wyrostki i widzi juŸ nadci¹gaj¹cych pierwszych Ÿo³nierzy, którzy oderwaæ
mogli siê od pozycji na murach po odparciu szturmuj¹cych, i wie, Ÿe zwyciêŸyli nie nad¹Ÿaj¹c podnieœæ tarczy a miecz siêga go, ruz³upuje nadwyrêŸony he³m i Damoteles pada, kiedy kolejne ostrze wbija siê weñ, a on unosi
siê na kamiennym morzu ognia pod s³oñcem, które siêga zenitu i jest jak
b³ogos³awieñstwo Heliosa dla swego miasta.
Tym razem nie by³ to tylko kolejny odparty szturm. W mieœcie
utraci³ Demetriusz swój doborowy oddzia³ i wydawa³oby siê pewn¹ szansê
na zwyciêstwo a wojskami jego powia³y pomruki niezadowolenia. Szepty
o beznadziejnych ofiarach, lekkomyœlnoœci wodza i nie³asce bogów.
Demetriusz wiedzia³, ¿e musi zwyciêŸyæ i zdobyæ Rodos. Im
d³uŸej trwaæ bêdzie oblêŸenie tym pewniej miasto padnie mu do stóp. Ponawiaæ trzeba tylko szturmy, ponawiaæ ataki, dzieñ za dniem, dok¹d ludziom
nie zemdlej¹ rêce i nogi, dok¹d nie osun¹ siê pod ciêŸarem broni a wtedy
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daæ im naleŸy wytchnienie, sen po to, aby nastêpnego dnia znowu rzuciæ ich
na mury; i dalej, dalej, aŸ do zwyciêstwa.
Ale mija³ rok. I Demetriusz otrzyma³ list od jedynej istoty, przed
której wol¹ gotowy by³ siê ugi¹æ. Antygonos wzywa³ go do Hellady, gdzie
Kassander odwojowywa³ region po regionie, miasto po mieœcie i zacz¹³
w³aœnie oblegaæ Ateny. W³adza Antygonidów w Grecji zosta³a zagroŸona.
Po niezwyciêŸonej armii i niepoliczalnej flocie, które pewnego
dnia oddali³y siê w bezchmurny horyzont, zosta³y nieznane wczeœniej machiny poznaczone walk¹, ale piêkne jak walka sama, samotne wieŸe na widnokrêgu morza. Wymienione na z³oto przeistoczy³y siê w pos¹g Heliosa patrona miasta, najwiêkszy pos¹g œwiata stopami wparty w dwa przeciwleg³e
cyple zatoki, miêdzy którymi wp³ywa³y do Rodos statki. Cud œwiata, pamiêæ którego przetrwa pamiêæ króla — miast zdobywcy, stworzyciela budowli ruchomych przeznaczonych walce, cud œwiata z machin oblêŸniczych wyros³y.

***
By³ bogiem. Domem jego sta³ siê Partenon, œwi¹tynia Ateny, jego
starszej siostry. Jedyne godne go w Atenach domostwo. Czy wierzy³ Demetriusz w boskoœæ swoj¹, czy mo¿e przesta³ ju¿ w ogóle wierzyæ w bogów?
Po kolejnej kampanii, gdy ju¿ podporz¹dkowa³ sobie ca³¹ nieomal
Grecjê, wracaj¹c do Aten, Demetriusz poprosi³ listownie o wtajemniczenie
go we wszystkie miasta misteria. M³ody bóg by³ niecierpliwy, zaznaczy³
wiêc, aby wszystkie inicjacje nast¹pi³y w tym samym czasie. Kiedy t³umaczono mu, ¿e najwa¿niejsze wtajemniczenie Epoptyków odbywaæ musi siê
w dwóch ceremoniach: mniejszej we wrzeœniu i wiêkszej w sierpniu, zwanych wrzeœniow¹ i sierpniow¹, po to w³aœnie, by nie mo¿na by³o zmieniæ
biegu rzeczy i po inicjacji pierwszej up³yn¹³ co najmniej rok dla przygotowania siê do wtajemiczenia w³aœciwego, Demetriusz ¿achn¹³ siê. — To co
w³aœciwe jest dla zwyk³ych œmiertelników niew³aœciwe jest dla bogów —
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powiedzia³ podobno. A gdy t³umaczono mu, ¿e niemo¿liwe to jest choæby
ze wzglêdów formalnych, odpowiedzia³ — to ju¿ nie moja sprawa!
Demetriusz œciga³ wiedzê. Sciga³ j¹ jak wszystko inne: s³awê, podziw i mi³oœæ ludzi, jak zwyciêstwa, cia³a, twarze, obrazy i przestrzenie,
piêkne s³owa i gesty, zapamiêtnia i sny, jak wszystko co zdawa³o siê mu jest
w stanie ogarn¹æ rêkami, schwytaæ w d³onie jak umykaj¹cego ptaka. Wierzy³ wiêc, ¿e istnieæ musi formu³a rozumienia, ukryte serce œwiata t³ocz¹ce
krew wiedzy. Musi istnieæ wiedza pewna, wolna od w¹tpliwoœci, ofiaruj¹ca
naturê rzeczy a nie jej morfologiê a wiêc pozwalaj¹ca nie tylko zbadaæ, ale
i przewidzieæ bieg spraw.
Jednoczeœnie czu³ zawsze, ¿e jak ojciec jego jest depozytariuszem
zasady rzeczy. Z czasem nazwa³ j¹ i uœwiadomi³ sobie, ¿e jest ni¹ dzia³anie.
Chciwy t³umaczeñ by³ przecie¿ nimi ci¹gle rozczarowywany i znu¿ony
prêdko. Nie móg³ uwolniæ siê od wra¿enia, ¿e wszystkie wyjaœnienia, ca³a
wiedza teoretyczna jest jak rysunek, który niezdarnie naœladowaæ usiluje
g³êbiê rzeczy. Przecie¿ ca³a wiedza o budowie okrêtu nie wystarcza³a dla
w³aœciwego uchwycenia siekiery i nie potrafi³a tego opisaæ. Arystoteles
kroi³ podobno martwe zwierzêta, myœla³ Demetriusz, a wiedza jest jak filozof dociec usi³uj¹cy istoty ruchu z umar³ych œciêgien. Swiat staje siê i stwarza i to ja jestem jego twórc¹!
Drug¹ stron¹ tego przeœwiadczenia by³o jednak przekonanie o tajemnicach, które odkryæ mo¿na potêg¹ rozumu i woli. To co wyrywa mieczem œwiatu ma swój rewers, który winien wydostaæ rozumem i do tego jak
do sztuki walki potrzebuje przewodników, i ta wiedza jak sztuka panowania
dostêpna jest tylko wybranym. Kiedy jednak sugerowano mu zwyk³¹ drog¹
do wtajemniczeñ ogarn¹³ go gniew i oburzenie.
Czy nie by³ jedyny?! Wybrany z wybranych?! Czy mo¿e wiêc
równie¿ wobec siebie przyj¹æ prawdê sk¹din¹d oczywist¹, ¿e wtajemniczenia wymagaj¹ przygotowania i pokory adepta?
By³ marzec. Na wniosek Stratoklesa zgromadzenie ludowe uzna³o
go za wrzesieñ, a po przejœciu przez Demetriusza pierwszego wtajemniczenia miesi¹c nazwany zosta³ sierpniem, aby wyzwoliciel Grecji móg³ zostaæ
inicjowany w³aœciwie. Potem marzec znowu okaza³ siê marcem i wszystko
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mog³o wróci³o do normy poza pamiêci¹ Ateñczyków, którzy d³ugo przypominaæ mogli sobie zniekszta³cony g³os Stratoklesa i twarz jego w skurczu
szyderstwa, uniesienia?
Misteria, o których Demetriusz marzy³ d³ugo w Azji a potem oczekiwa³ ich, gdy jako wyzwoliciel przyby³ do Hellady, przesta³y mieæ znaczenie. „Nienajlepszy teatr”, myœleæ móg³ Poliorketes, ws³uchuj¹c siê w podnios³e formu³y wyg³aszane przez kap³anów prowadz¹cych go przez ciemnoœæi, wynurzaj¹c siê z pó³mroku w oœlepiaj¹cy blask i znowu pogr¹¿aj¹c
w nocy, sk¹d przeœwieca³y jedynie zarysy postaci i zdarzeñ, aby odnale¿æ
siê w obcym œwietle miêdzy ¿ywymi obrazami i pod¹¿yæ labiryntem wœród
znaków i symboli, nad którymi nie mia³ czasu siê zastanawiaæ, w sytuacjach wyzwalaæ maj¹cych lêk i oszo³omienie, aby uwolniaæ od nich i byæ
mo¿e powodowaæ pokorê wobec odkrywanych prawd, a u niego wyzwala³y
rozbawienie przemieszane ze zniecierpliwieniem, gdy przypomnia³ sobie
miesi¹c, który dla jego wygody sta³ siê najpierw wrzeœniem potem sierpniem, aby znowu powróciæ do swojej marcowej istoty i pomyœla³, ¿e ci
stwarzaj¹cy na jego u¿ytek œwiaty, staraæ siê musz¹, aby nie przestraszyæ go
naprawdê ani nie rozgniewaæ.
Patrzy³ ze wzgórza patronki na jej miasto u swoich stóp. S³ysza³
odleg³y ludzki gwar. Miasto nap³ywa³o zapachem morza, fijo³ków, odorem
alg, œwie¿ych ryb i zwierz¹t jucznych. Ch³odna przestrzeñ nas¹cza³a siê
ciep³em. Zapomina³ jak d³ugo i po co
jest tutaj. Powietrze wype³nia³o go i rzeczy, które postrzega³ jak na
odleg³ych skalistych p³askowy¿ach Azji, nad ¿ó³tymi ziarnami pustyni,
w stepie o rudych ³odygach pusta przestrzeñ po widnokr¹g, która dosiêga
go, jak na morzu. Tam musia³ pêdziæ, zach³ystywaæ siê pustk¹, a¿ pozostawa³ sam pêd unosz¹c go coraz dalej od siebie. Tutaj pi³ wino. PrzeŸroczysty,
zielonkawy p³yn nasyca³ barwy i rzeczy wokó³ niego. Wtedy wzywa³ kobiety, m³odych ch³opców i swoich towarzyszy.
Ka¿de cia³o mog³o byæ obietnic¹. Rzuca³ siê miêdzy nie jak
w ogród ¿ywych owoców. Siêga³ jak po doznania, których wir ogarnia³ go.
Swiat stapia³ siê w skurczu rozkoszy. Demetriusz przemieszcza³ siê miêdzy
cia³ami pogr¹¿aj¹c w nie i widz¹c równoczeœnie jak posiadaj¹ je jego towa-
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rzysze i zapamiêtywa³ siê w rozpuœcie jak w walce. Zmusza³ je do
uleg³oœci, zdobywa³, otwiera³ i zanurza³ a¿ do zupe³nego wyczerpania, gdy
œwiat odp³ywa³ i pi³ wino wlewane mu do ust przez us³u¿ne rêce a wszystko
stawa³o siê odleg³ym szumem obrazów i odczuæ.
Jak w walce potrfi³ ogarniaæ go sza³. Wywrzaskiwa³ ¿yczenia i pogania³ razami, aby spe³niane by³y natychmiast, ubli¿a³ i traktowa³ partnerów namiêtnoœci swojej jak rzeczy, upokarza³ i zmusza³ aby dziêkowali mu.
Ws³uchiwa³ siê w skomlenie bitych, aby zmieniaæ ich w przedmiot rozkoszy, posiadaæ ich i zmuszaæ do nieomal takiego samego skowytu ekstazy.
I znowu tacy sami jednoczyli siê w dionizyjskim szale.
I by³a Lamia. Jak wszystkie kobiety. By³a piêkna i chocia¿ nie by³a
ju¿ m³oda, kiedy zobaczy³ j¹, gdy stanê³a na przeciw niego na zdobytym
okrêcie Ptolemeusza, poczu³, ¿e jest to ktoœ wyj¹tkowy. Towarzysze potrafili nawet okazaæ zdziwienie swoje dla namiêtnoœci jego wobec, jak uwa¿ali, przekwit³ej ju¿ hetery i t³umaczyli to sztuczkami mi³osnymi, albo czarami wrêcz, których Lamia wyuczy³a siê latami praktykowania swojej sztuki.
I mo¿e by³y to czary. Umia³a uspokajaæ go, usypiaæ zmo¿onego alkoholem i
mi³oœci¹ i nagle, jeœli zechcia³a, budziæ w nim namiêtnoœæ; potrafi³a byæ
matk¹ nieomal usypiaj¹c w sen bez snów, który jest tylko ciep³ym schronieniem i byæ wstydliw¹ dziewczynk¹, przed któr¹ odkrywa³ powaby uciech
cielesnych; opanowa³a sztukê przeistaczania siê z pomoc¹ barwników, gestów i g³osu, które czyni³y j¹ kimœ innym. Organizowa³a orgie i zachêca³a,
by uczestniczy³ w nich podsuwaj¹c mu osoby i pomys³y, przytrzymuj¹c
wyrywaj¹ce siê ofiary, uczestnicz¹c w zbiorowym spe³nieniu i spó³kuj¹c na
jego oczach z kilkoma, aby przez moment czu³ rozkosz upokorzenia, podniecenia i nienawiœci i zapomnia³ o tym, kiedy przywdziewa³a odmienne
wcielenie.
Tak inna od Fili, ¿ony, królowej, matki syna jego Antygonosa.
Nieruchomej w swojej królewskiej godnoœci i jak pamiêæ o niej niezbêdnej
Demetriuszowi. Fila, która niekiedy przywo³ywa³a mu swoim widokiem
obraz Kraterosa, wcielenia cnót wojownika — jej pierwszego mê¿a, który
pierwszy zgin¹³ w walkach dziedziców, bo mo¿e nie chcia³ uczestniczyæ
w nich naprawdê.
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Mieszka³ na Akropolu. Kolorowymi oczami pomników zewsz¹d
patrzyli nañ bogowie. Przebiera³ niekiedy hetery za dziewicz¹ patronkê
miasta i ustawia³ w pozycji bogini, aby potem rzucaæ je na kolana, l¿yæ, kazaæ ssaæ swój cz³onek, zlewæ ich twarze sperm¹ i moczem, jak zwierzêta na
czworakach zmuszaæ do zbiorowej kopulacji. — Kurwa Atena! Wywrzaskiwa³ — Boska suka! Kamienne pos¹gi bogów milcza³y.
Gdy budzi³ siê zmêczony niespokojnym snem, o którym nie wiedzia³, kiedy zaczyna³ siê a kiedy koñczy³y siê szaleñstwa nocy, powraca³o
do niego oblê¿enie Rodos. Spazm niekoñcz¹cego siê szturmu i walki. Jego
Heliopolis jak staj¹cy dêba koñ zaczepia kopytami o mury miasta.
Musia³ odst¹piæ a przecie¿ wygra³. Bezskuteczne oblê¿enie sta³o
siê tytu³em do chwa³y. Nazwano go Poliorketesem. Ale tam walka wyznacza³a rytm jego dni. Tu, na wzgórzu bogów, gdy miasto le¿a³o mu u stóp,
czas by³ pusty jak powietrze rodz¹cego siê dnia.
W Atenach œciga³ Demoklesa. Nie tylko dlatego, ¿e olœni³a go uroda, która oszo³amia³a ca³e miasto i przynios³a ch³opcu przydomek „piêkny”. Demokles ucieka³ przed Poliorketesem, nie odpowiada³ na listy, nie
przyjmowa³ prezentów. Demetriusz, ten, na którym zogniskowa³o siê spojrzenie wszystkich Hellenów a nawet barbarzyñców zamieszkuj¹cych dziedziny ludzkie, oczekiwany nastêpca Aleksandra, bóg w ludzkim ciele, zdobywca miast, pan mórz, ci¹gle m³ody i piêkny, wyzwoliciel Hellady, mistrz
sztuk rzadkich zdolny osobiœcie budowaæ najdoskonalsze okrêty i machiny
oblê¿nicze, ujmuj¹cy tak sw¹ og³ad¹ i wspana³omyœlnoœci¹ jak ekscytacjê
budz¹cy swymi szaleñstwami w walce i w pokoju, ten, który bogów wyzywa³ orgiami jakich nie zna³ nikt na œwiêtym wzgórzu patronki Aten, niezwyciê¿ony w walce i mi³osnych zapasach, o jego spojrzenie zabiega³y
¿ony dostojnych mê¿ów, dziewice z surowych rodzin i m³odzieñcy z szacownych domów a jeden gest wystarcza³, aby sprowadziæ na jego pos³anie
najwierniejsz¹ lub najwstydliwszego, wiedzia³, ¿e jak nikt ze œmiertelnych
godzien jest uwielbiebnia a odrzucenie wzglêdów swoich poczytywa³ za
niezas³u¿on¹ obrazê, opór Demoklesa wyzwoli³ w nim gniew, gniew, który
przerodzi³ siê w pasjê. Wiedzia³, ¿e musi zdobyæ Ateñczyka.
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Czeka³ na samotnoœæ jego nie dlatego nawet, i¿by obawia³ siê oburzenia Ateñczyków czy choæby rodziny najbli¿szej Demoklesa, wstydzi³
siê swego za urod¹ niedorostka poœcigu. A¿ dopad³ go wreszcie w jego
domu. Samotny, powoli zbli¿a³ siê do ch³opca, którego lêk budzi³ w nim narastaj¹ce podniecenie. Pewny swojej si³y widzia³ przed sob¹ bezbronn¹ piêknoœæ zdan¹ na jego ³askê. Chwyta³ w³aœnie d³oñ Demoklesa, gdy ten wywin¹³ siê mu i skoczy³ pod œcianê, gdzie na ogniu bulgota³ wielki kocio³
wody.
Zmieniony w pos¹g widzia³ Demetriusz rozpaczliwy skok
ch³opca do wrz¹tku i w tym samym momencie urywaj¹cy siê od razu nieludzki wrzask. Czas traci³ swój rytm i up³ywa³y d³ugie chwile nim zbli¿y³ siê
do kot³a, aby zobaczyæ obrzmia³y, czerwony kawa³ miêsa, który jeszcze
przed momentem by³ cia³em ludzkim. Kiedy wybiega³ zdawa³o siê mu
przez moment, ¿e widzi znieruchomia³¹ twarz ojca ch³opca, który obserwowa³ ca³¹ scenê.
Upi³ siê jeszcze tej nocy i z nienawiœci¹ pogr¹¿a³ w cia³ach heter,
wbija³ miêdzy ch³opiêce poœladki i pastwi³ nad nimi, aby zasn¹æ wreszcie
w objêciach Lamii. Dziwi³ siê bêdzie, ¿e wœród tylu œmierci i gwa³tów powróci doñ czasami scena œmierci Demoklesa i twarz ojca jego, której przecie¿ nie zobaczy³ wtedy.
Ale histora Demoklesa by³a jedyna i unikalna. Zaproszenia od
Atenek wszelkiego wieku i stanu zasypywa³y Poliorketesa. Codziennie natrafia³ na swojej drodze na kobiety czekaj¹ce na jego spojrzenie, m³odzieñców gotowych na ka¿de skinienie przy³¹czyæ siê do jego orszaku, codziennie zawoalowane piêknoœci b³aga³y o przyjêcie w siedzibie bogów na Akropolu.
Kleajnetos syn Kleomedona by³ nieomal tak samo piêkny jak Demokles. A mo¿e piêkny by³ tak samo, tylko niedosiê¿noœæ martwego nie
dawa³a ¿ywemu szans w oczach Demetriusza, zw³aszcza, ¿e ¿ywy uleg³y
by³ bezgranicznie i pos³usznymi oczyma wypatrywa³ choæby pojawiaj¹cych siê na twarzy Poliorketesa ¿yczeñ. Kiedy rano dr¿¹cym g³osem
Kleajnetos zacz¹³ wy³uszczaæ swoj¹ proœbê, rozbawiony Demetriusz pomyœla³ najpierw, ¿e przeliczy³ siê s¹dz¹c, ¿e to przymioty jego sprowadzi³y
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doñ gotowego na wszystko ch³opca a potem zastanowi³ siê czy rzeczywiœcie natrafia na ró¿nicê jak¹œ miêdzy Kleajnetosem a tymi, którzy oddawali
siê mu z fascynacji potêg¹ jego i wielkoœci¹ objawjaj¹c¹ siê w³aœnie w mo¿liwoœci spe³niania ¿yczeñ niespe³nialnych dla innych.
Zgodzi³ siê spe³niæ proœbê Kleajnotosa tym chêtniej, ¿e bawi³o go
uczynienie dla miasta prawa z ¿¹dzy swojej, która jak kaprys bogów staje
ponad œmiertelników zasadami. Wszyscy wiedzieli co spowoduje uwolnienie uwiêzionego za d³ugi ojca Kleajnetosa.
Demetriusz widzia³ jak nieskoñczenie przerasta innych œmiertelników, widzia³ jak ulegaj¹ mu, musz¹ ulec, kiedy jest bogiem, albowiem
jest nieskoñczenie odmienny od tych, którzy otaczaj¹ go, wygl¹daj¹ ³aski
jego spojrzenia, zainteresowania. Widzia³ równoczeœnie jak dalece potomkowie Tezeusza, Solona, Peryklesa sami upokarzaj¹ siê czekaj¹c wzglêdów
jego, jak kwestionuj¹ swoje prawa i religiê wreszcie, która jest fundamentem praw i porz¹dku, widzia³ to i zaczyna³ czuæ pogardê.
Rozgniewa³ siê jednak, gdy zaraz potem uchwalono ustawê zakazuj¹c¹ dostarczania mu listów pisanych do zgromadzenia obywateli. Mo¿e
w³aœnie tchórzliwoœæ tej próby wzmog³a jego gniew. Nie mia³ jednak czasu,
aby daæ Ateñczykom odczuæ owoce swego oburzenia. Okaza³o siê, ¿e nie
tylko edykt zosta³ odwo³any, ale jego pomys³odawcy skazani na œmieræ.
Nie interweniowa³ w ich obronie. Miasto zas³u¿y³o na swój los. Kolejna
ustawa mog³a bawiæ go, bo dalej nie mo¿na by³o siê ju¿ posun¹æ. Na wniosek Stratoklesa przyjêto, ¿e wszystko co zadecyduje król jest dobre dla miasta i zgodne z wol¹ bogów. Zgromadzenie wolnych obywateli ug³askaæ
usi³owa³o swojego pana.
Stratokles pieje nieomal. W jego skrzypliwym g³osie nikn¹ s³owa,
gdy proponuje uchwa³ê, która zdumiewa wszystkich. Jego ma³a i zwiêd³a
jak stare jab³ko twarz marszczy siê w wyraz ostatecznego triumfu. Kto bowiem wœród przera¿onych obywateli, tych którzy z powodu grymasu niezadowolenia pana z Akropolu œmierci¹ ukarli próbuj¹cych jeszcze
wyst¹piæ w obronie praw miasta i jego niezale¿noœci, przeciwstawi siê nawet najbardziej ob³¹kanemu ¿¹daniu, jeœli w grê wchodzi³o bêdzie ryzyko
rozdra¿nienia boga — Demetriusza?
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Oszo³omienie tylko dyktuje jednemu z zasiadaj¹cych krzyk — to
przecie¿ szaleñstwo! co powoduje komentarz siostrzeñca Demostenesa,
Democharesa zwanego Lakoñczykiem — by³oby to szaleñstwo, gdyby nie
by³o a¿ takim szaleñstwem!
To nie Poliorketes zmusza Ateñczyków do p³aszczenia siê przed
nim i ustanawiania praw czyni¹cych go bogiem najwy¿szym. Nie on ¿¹da
od Ateñczyków by œmierci¹ karali choæby nieœmia³o broniæ usi³uj¹cych resztek praw ich i godnoœci, nie on podsuwa pomys³y Stratoklesowi a jednak
co czas jakiœ, po kolejnym zgromadzeniu, bez noty ¿adnej wysy³a mu garœæ
z³ota jak pieni¹dze rzucane sprz¹taj¹cemu nieczystoœci z jego drogi. Poliorketes nie myœli nawet specjalnie o Ateñczykach i nie zastanawia nad nimi,
czasami tylko dla ¿artu jakby sprawdza jak daleko mog¹ siê posun¹æ. Jak
wtedy, gdy wyrazi³ publicznie zdziwienie, ¿e Ateñczycy spokojnie przjêli
obraŸliwe stwierdzenie Democharesa. Na drugi dzieñ, wol¹ ludu siostrzeniec Demostenesa zosta³ wygnany.
Czas na Akropolu by³ dla Demetriusza jak sen. By³ oczekiwaniem
przyrywanym kampaniami podporz¹dkowuj¹cymi Antygonidom Helladê.
By³ ³agodnym podmuchem powietrza rozcieñczaj¹cym wszystkie obrazy
tak, ¿e nale¿a³o spe³niæ haust wina, z entuzjazmem wykrzyczeæ pijack¹ piosenkê, siêgn¹æ po cia³o wyzwalaj¹ce podniecenie i pos³uszne, œcigaæ postacie za woalem, zas³on¹ ubioru, obna¿yæ je, posi¹œæ i wyjawiæ ich trywialn¹
tajemnicê, aby uwierzyæ, ¿e mo¿na istnieæ. By³ czasem coraz okrutniejszych ¿artów sprawdzaj¹cych powolnoœæ Ateñczyków i obojêtnoœæ bogów.
Czasami podró¿owa³ do ojca, który wznosi³ wokó³ siebie coraz
okazalsze mury Antygonei. Stary cyklop, nieruchomiej¹ca góra miêsa,
przypomina³ mu to co syn wiedzia³ najlepiej: jest to czas oczekiwania przed
ostateczn¹ rozpraw¹, która rozstrzygnie losy œwiata. Czas dope³nia siê i bêbny wybijaj¹ ju¿ takt rodz¹cego siê dnia. Dnia, kiedy przejm¹ dziedzictwo
Aleksandra i rozszerz¹ je a¿ do najdalszych krañców ziemi, oni ju¿ i tak
wiêksi, którzy drwi¹ z ¿a³osnych konkuretów swoich na podw³adnych ledwie siê nadaj¹cych. Nadchodzi czas starcia najwiêkszego.
Chory Kassander wycofa³ siê do swoich twierdz. Panowa³ jeszcze
nad najwiêkszymi miastami Macedonii, ale nadchodzi³ ju¿ Poliorketes,
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straszny miast zdobywca z wielk¹ armi¹, niepokonany, tylekroæ ju¿ rozbijaj¹cy oddzia³y Kassandra a teraz pluj¹cy krwi¹ w³adca Macedonii nie ma
si³ dla przeciwstawienia siê mu. Wiêkszoœæ wojsk wys³a³ na pomoc Lizymachowi szykuj¹cemu siê do azjatyckiej kampanii, aby po po³¹czeniu siê
z Ptolemeuszem i Seleukosem zgromadziæ armiê zdoln¹ przeciwstawiæ siê
Antygonidom i stan¹æ z nimi do ostatecznej rozprawy. Zanim jednak stanie
siê to, Demetriusz zgnieœæ potrafi Kassandra co zrozumia³ w³adca Macedonii obserwuj¹c nadci¹gaj¹cego syna Jednookiego. Gdyby Lizymach przedosta³ siê do Azji, Poliorketes ruszyæ musia³by jego œladem, aby po³¹czyæ siê
z ojcem i Kassander móg³by byæ uratowany, gdyby... Ale Hellespont jest
w rêkach Antygona, piêczê nad nim sprawuje przemyœlny Filetajros a
wkroczenie do Azji nie tylko kosztowaæ bêdzie wiele krwi i wysi³ków, ale
wcale nie wydaje siê pewne...
A jednak niespodziewanie do Kassandra dociera list Dmetriusza
z propozycj¹ uk³adów, Filetajros zdradzi³, Lizymach przeszed³ Hellespont.
Przera¿eni nagle pojawiaj¹c¹ siê armi¹ Lizymacha na jego stronê przeszli
inni wodzowie Antygonosa i Lizymach dotar³ do Sardes bez walki.
Eunuch Filetajros rozpocz¹³ karierê, która zamknie siê w chwili
œmierci sêdziwego w³adcy czterdzieœci lat póŸniej a uznaæ mo¿na, ¿e rok po
jego œmierci, kiedy bratanek Filetajrosa Eumenes pobije pod Sardes Antiocha syna Seleukosa, utwierdzaj¹c jednoznacznie prawo swoje i dynastii Attalidów do w³adania niepodleg³ym Pergamonem. Eunuch, którego najwy¿szym tytu³em mog³o byæ zarz¹dzanie skarbem, co uzyska³ od Lizymacha
za wk³ad swój w jego nad Antygonidami zwyciêstwo, nie myœla³ zadowoliæ
siê tym. Dwadzieœcia lat po tym, gdy dla Lizymacha zdradzi³ Antygonosa,
niespodziewanie wraz z królewskim skarbem przeszed³ do obozu Seleukosa pomagaj¹c mu wydatnie w pokonaniu swojego d³ugoletniego pana. Co
sk³oni³o Filetajrosa, aby od zdezorientowanych i zdemoralizowanych
¿o³nierzy po œmierci Seleukosa tu¿ przed ostatecznym wydawa³oby siê triumfem, wykupiæ cia³o króla swego, którego nie uda³o siê mu jeszcze zdradziæ, bo za zdradê nie uznawa³ nikt og³oszenia siê przez eunucha w³adc¹
niezale¿nym wykorzystuj¹c zamordowanie króla i odleg³oœæ dziel¹c¹ go od
nastêpcy tronu? Czy okaza³y pogrzeb, który wyprawi³ Filetajros zamor-
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dowanemu królowi uzna³ za zadoœæuczynienie za w³adzê nad Pergamonem? Czy mo¿e po¿egnaæ chcia³ siê stary cz³owiek z kimœ kogo losy splata³y siê z jego ca³e ¿ycie, kimœ wspania³ym i zazdroœci godnym, wtedy, gdy
zwyciê¿y³ ju¿ swój los i nie bêdzie ju¿ musia³ zdradzaæ nikogo, bowiem
z pogardy godnego kaleki sta³ siê w³adc¹ udzielnym, panem swych poddanych i ich obroñc¹, co zademonstruje za lat kilka odpieraj¹c od murów Pergamonu barbarzyñskie hordy Galatów?
Demetriusz pêdzi przed sob¹ pora¿on¹ strachem konnicê Antiocha. Bitwa jest wygrana a on zapamiêtuje siê w pogoni, w ekstazie, aby zorientowaæ siê, kiedy bêdzie ju¿ za póŸno. Setki s³oni Seleukosa szar¿uj¹ na
niego, a za tym ¿ywym wa³em, ginie nie mog¹c doczekaæ odsieczy syna
stary cyklop — Antygonos Jednooki.
Gruby, postarza³y, pijany Demetriusz rzuca koœæmi w pêtli rzeki
Orontes, blisko miejsca, gdzie po fundamenty zniszczono dzie³o ojca jego
Antygoneê, której pamiêæ przetrwaæ mia³a stulecia a której nie pamiêta³ ju¿
nikt. Koœci tocz¹ siê, a ich drewniany ³oskot jest jak stuk kopyt koñskich.
Bezradny bóg w pêtli cia³a, czasu i swojej s³aboœci, coraz mniej bóg, gdy
dopada go poczucie beznadziejnoœci, któremu nigdy dot¹d nie uleg³. Oddala siê od siebie jak wtedy, gdy opuœcili go Macedoñczycy i odszed³ jak
aktor, którego rola dobieg³a koñca. Bogowie œmiej¹ siê nad nieprzytomn¹
g³ow¹ spêtanego Poliorketesa, który nie potrafi³ nawet umrzeæ w walce jak
ojciec jego, bo wierzy³ ci¹gle, ¿e los jak koœci uj¹æ potrafi w swoje rêce,
a teraz drewniane figury szydz¹ z niego zamykaj¹c na ziemi swoje œlepe
oczy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demetriusz powróci³ na morze. Powróci³ jak bêdzie robi³ to, gdy
przegra wszystko na l¹dzie, jak powróci tam ju¿ po œmierci swojej, œmierci
miêdzy bagnami, z dala od otwartych przestrzeni wody, na których znowu
zebraæ mo¿na si³y i odzyskaæ wiarê w ostateczne zwyciêstwo w œwiecie bez
krañców otwieraj¹cym siê przed ¿eglarzem.
Demetriusz by³ spokojny. Zgin¹³ ojciec jego czekaj¹c na odsiecz
syna, która nie nadesz³a. Z w³asnej winy o krok od zdobycia dziedzictwa
Aleksandra utraci³ armiê a jego miêdzy diadochami pozycja wydawaæ
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mog³a siê najgorsza, chocia¿ zosta³o mu panowanie nad morzami i, jak liczy³, wierna Grecja, gdzie p³yn¹³, aby odzyskaæ si³y i by³ spokojny jak zawsze, gdy Tyche pozbawia³a go wszystkiego i wiedzia³, ¿e wbrew wszystkiemu podj¹æ musi walkê i zwyciê¿yæ, a bólu i ¿alu nie wolno mu okazywaæ.
A jednak straci³ panowanie nad sob¹, choæ na moment tylko, gdy
nied³ugo po odbiciu od efeskiego portu napotka³ statek ateñski, wioz¹cy
grzeczne poselstwo, zawiadammaj¹ce go, ¿e Ateñczycy wybrali neutralnoœæ i zdecydowali siê nie wpuszczaæ wiêcej ¿adnych królów w mury swego miasta, a now¹ ¿onê jego, epirock¹ ksiê¿niczkê Dejdamiê z honorami
odes³ali do Megary — Poœpieszyli siê — Mia³ przez zêby wychrypieæ Poliorketes.
Gdy spod pok³adu wróci³ do zalêknionych pos³ów, znowu by³ spokojny i wyg³osi³ jak zawsze precyzyjn¹ i kunsztownie skonstruowan¹ wypowiedŸ na temat z³o¿onoœci stuacji, któr¹ on, Demetriusz jest w stanie zrozumieæ, acz dziwi go coœ, co ludzie niewyrozumiali uznaæ mogli by za niewdziêcznoœæ Ateñczyków, zawsze z jego strony dostêpuj¹cych ³ask
wy³¹cznie.
Wszyscy widzieli, ¿e Demetriusz cierpia³ naprawdê. D³ugo, zmarszczon¹ twarz¹ bez s³ów ¿egna³ oddalaj¹cy siê statek ateñski, d³ugo nie odpowiada³ bêdzie na pytania patrz¹c na puste morze jakby rozpamiêtywa³
utraconych na zawsze przyjació³. Jakby wierzy³, ¿e winni s¹ mu mi³oœæ jedynie a uk³ad miêdzy nim — w³adc¹ wspania³omyœlnym a nimi — obdarzonymi najbardziej, a¿ do teraz, do ich bezprzyk³adnej zdrady w obliczu
klêski przyjaciela, by³ harmoni¹ wy³¹cznie; jakby nie pamiêta³ orgii
w œwiêtym domu patronki miasta, na co, spod stóp Akropolu patrzeæ w milczeniu musieli miasta tego mieszkañcy; pasma upokorzeñ, które on, bóg samow³adny sprowadza³ na nich, upokorzeñ tym dotkliwszych, ¿e gorliwie
wype³niali je sami bez wyraŸnych z jego strony poleceñ, okrutnych ¿artów
jak, gdy poprosi³ ich o szybkie zebranie ogromnej sumy dwustu piêædziesiêciu talentów, któr¹ b³yskawicznie dostarczyli mu najbogatsi, aby w obecnoœci ich, Demetriusz œmiej¹c siê przekaza³ je Lamii i orszakowi jej kurtyzan, zaznaczaj¹c, ¿e wdziêcznoœæ winne s¹ najznamienitszym miasta oby-
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watelom dbaj¹cym o ich potrzeby, jakby wszystko to nie mia³o znaczenia
i na morzu pozosta³ jedynie bóg zdradzony w chwili z³ej przez niewdziêcznych wyznawców.
Czy wtedy, po klêsce Demetriusz zapomnia³ o pogardzie jak¹
¿ywi³ do dalekich potomków wielkich Ateñczyków, pogardzie któr¹ okazywa³ tylekroæ, wierzy³ w przyjaŸñ wzajemn¹ i lojalnoœæ, oczekiwa³ mi³oœci
i wdziêcznoœci?
Hellada, na któr¹ liczy³ Poliorketes posz³a œladem Aten. Pozosta³o
mu drewniane królestwo na morzu, dzie³o jego w³asnych r¹k. Na l¹dzie
utrzyma³ Korynt i parê pomniejszych miast i to z pomoc¹ im wys³a³ Demetriusz swojego m³odziutkiego szwagra Pyrrusa, wojownika objawiaj¹cego
ju¿ zdolnoœci niezwyk³e, wodza umiej¹cego wydawaæ rozkazy, obdarzonego wyobra¿ni¹ i odwag¹ a wiêc cnotami, które stanowi¹ sk³adnik niezbêdny talentu wojennego. Zatopiony jak zawsze w sprawach swoich, przygotowuj¹cy plany wydarcia zazdrosnej Tyche wszystkiego co utraci³, jako oczywiste traktuj¹cy oznaki podziwu i atencji, nie dostrzega³ Poliorketes odmiennoœci Pyrrusa. Nie zauwa¿a³ wydymaj¹cych siê ust, grymasu m³odziutkiego szwagra, który w napiêciu nieomal œledzi³ gesty Demetriusza a jego
uwaga nie by³a podziwem wiernego ucznia, ale skupieniem œledz¹cego
przeciwika, aby tym skuteczniej przygotowaæ siê do walki. Nie zwraca³
uwagi, ¿e naœladuj¹c go Pyrrus stara siê zdystansowaæ mistrza a swoj¹ zuchwa³oœci¹ na polu walki przekroczyæ chce brawurê Demetriusza. Nie
móg³ wiêc Poliorketes nie tylko przewidzieæ, ale choæby dostrzec w nag³ym
intuicji przeb³ysku, ¿e wychowuje sobie jednego z najgroŸniejszych rywali,
bohaterów swoich losów. Albowiem patrz¹c jak zwyk³ by³ to robiæ Pyrrus,
zobaczyæ mo¿na rzeczy proste jedynie i przysz³y Epiru w³adca uczyæ siê
móg³ wy³¹cznie kultu si³y i wiedzy o walce œmiertelnej jak¹ toczyæ musz¹
ze sob¹ panowie œwiata, który jest aren¹, gdzie jest miejsce dla jednego tylko.
Po klêsce pod Ipsos Demetriusz nie wydaje siê ju¿ groŸny swoim
dawnym przeciwnikom i wie, ¿e mo¿e to wykorzystaæ. Pyrrusa w³aœnie wyœle pan mórz, aby stara³ siê dla niego o rêkê córki Ptolemeusza, ale brat Dejdamii nie bêdzie zabiega³ specjalnie o interesy swojego szwagra. Przycho-
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dzi czas, aby rozpocz¹æ samodzieln¹ karierê i Pyrrus z posi³kami Ptolemeusza odbija od brzegów Egiptu, aby siêgn¹æ po swoje epirockie dziedzictwo.
Tyche uczyni³a gest na jaki czeka³ Demetriusz. Sojusznicy stawali
siê rywalami a przegrany przeciwnik móg³ okazaæ siê wygodnym sprzymierzeñcem. Slub miêdzy Seleukosem a Stratonik¹, córk¹ Poliorketesa by³
wielodniow¹ uroczystoœci¹ a odbywa³ siê na granicy królestw obu w³adców: na wybrze¿u, gdzie przyby³a Demetriusza flotylla.
Jednak nawet najbardziej wspania³omyœlny z diadochów za jakiego uznawano Seleukosa nie zechce nie wykorzystaæ swojej przewagi a Demetriusz nigdy nie jest sk³onny cofn¹æ siê przed jak¹kolwiek moc¹. Dawny
sojusz zostaje odnowiony tym prêdzej, gdy królowie orientuj¹ siê jak szybko do si³ Poliorketes powraca. Tak syn Antygona traci wszystko co zachowa³ i odzyskaæ zdo³a³ w Azji i wyspy nawet, zagarniêt¹ znów przez Ptolemeusza Afrodyty ojczyznê — Cypr, jakby nienawidz¹ca go losu bogini
³udzi³a, aby doœwiadczyæ tym boleœniej.
Jednak król bez ziemi jest spokojny. Wie co robiæ winien, by zwyciê¿yæ ponownie. Jak niegdyœ oprzeæ siê chce na Grecji, tylko tym razem
nie nadci¹gnie tam jako wyzwoliciel. Rozpocznie od Aten, serca Hellady,
wabi¹cych go wspomnieniami zapachu fijo³ków i wina, nienawistnych
i upragnionych jak kobieta, która zdradzi³a choæ wydawa³a siê byæ posiadana bez reszty. Jakby powróciæ chcia³ na dawny swój trakt i przejœæ go raz jeszcze, unikaj¹c pu³apek wszystkich, bo nie wiedzia³, ¿e nie ma dawnych
dróg.
I znowu wroga bogini odwo³a siê do rywala jego, który pogna
swoje morskie konie i widzia³ bêdzie Demetriusz w kataklizmie burzy
ton¹ce okrêty i sta³ na pok³adzie wœród ulewy fal prowokuj¹c Posejdona pewny, ¿e nie da siê pokonaæ i to on zwyciê¿y ostatecznie.
Czy rzucaj¹c koœci w pa³acu na mokrad³ach Demetriusz podda³
siê? Czy puchn¹ce cia³o, d³awi¹ce go wraz z kolejnymi chaustami wina nie
by³o tylko konsekwencj¹ œmierci duszy, która zrezygnowa³a i umar³a w pêtli rzeki Orontes, obok Antiochii rosn¹cej na fundametach zburzonej Antygonei?
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Burza by³a niedogodnoœci¹ tylko zmuszaj¹c¹ do korekty planów,
kiedy na drugi dzieñ licz¹c zatopione okrêty zrozumia³ Demetriusz, ¿e nie
mo¿e zaatakowaæ Aten. Zaatakowa³ wiêc Messynê.
Prowadzi³ szturm i pierwszy wdar³ siê na mury, gdy usta i policzek
przebi³a mu strza³a z katapulty. Pó³przytomny, brocz¹c krwi¹ doprowadzi³
jednak do zdobycia miasta. A potem dalej, piêdŸ po piêdzi odbija³ Grecjê.
Zdoby³ Attykê i stan¹³ wreszcie pod murami tak d³ugo oczekiwanych Aten.
Ateñczycy wiedzieli co mo¿e czekaæ ich z rêki gniewnego Poliorketesa. Wiedzieli jak wydziedziczony bóg szala³ na wieœæ, ¿e miasto miast,
serce Grecji odwróci³o siê odeñ. Wiedzieli, przygotowywali siê wiêc do
walki ostatecznej i ka¿dy miasta mieszkaniec, niewolnik nawet, czu³, ¿e
broniæ bêdzie Aten jak ¿ycia swojego.
Miasto sta³o siê warowni¹ a zgromadzenie wyda³o ustawê, na
mocy której œmierci¹ karana byæ mia³a ka¿da wzmianka o uk³adach z Demetriuszem.
Poliorketes domyœla³ siê determinacji Ateñczyków i cieszy³a go
ona. Wiedzia³, ¿e wczeœniej czy póŸniej z³amie opór ich jak ujarzmia niepos³uszeñstwo opornego konia, jak do pos³uszeñstwa zmusza opieraj¹ce siê
kobiety, czeka³ wiêc swojego czasu odcinaj¹c miasto od œwiata, ogradzaj¹c
go umocnieniami obozowisk i zamykaj¹c morze palisad¹ swoich okrêtów.
Og³osiæ kaza³ edykt o œmierci za ka¿d¹ próbê pomocy Ateñczykom i patrolowa³ wody powtarzaj¹c — Jak trzeba, odgrodzê ich od nieba.
Jak wœciek³oœæ morza o nadbrze¿ne ska³y tak rozbi³y siê szturmy
jego o nowe umocnienia Ateñczyków wspieraj¹ce stare mury i obroñców
zajad³oœæ, ale Poliorketes nie zmieni³ nawet wyrazu twarzy. Wiedzia³, ¿e
zdobêdzie miasto i ka¿dy dzieñ przybli¿a³ ten czas.
Schwyta³ kupca, który skuszony cenami przewieŸæ chcia³ do miasta zbo¿e. Powiesiæ kaza³ go na maszcie statku, na którym zawis³ równie¿
statku kapitan i defilowaæ poleci³ p³ywaj¹cemu rusztowaniu przez wiele dni
by Ateñczycy napatrzyæ mogli siê na spuchniête trupy rozk³adaj¹ce siê na
ich oczach. W mieœcie powoli gas³a nadzieja. Rós³ g³ód.
Morze, poza ruchomym wa³em okrêtów Demetriusza by³o puste
choæ wydawaæ siê mog³o, ¿e oczy tysiêcy Ateñczyków wypatruj¹cych tam
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odsieczy wyczaruj¹ wreszcie jak¹œ nieznan¹ flotê. I mogli myœleæ Ateñczycy, ¿e to z³udzenie tylko, gdy zauwa¿yli przy Eginy zarysie punkciki jak ¿agle. Ale punkciki ros³y i wielokrotnia³y we flotê ogromn¹, która jak liczyli
gorliwi przekroczyæ znacznie musia³a liczbê stu okrêtów.
Miasto szala³o. Na murach obroñcy dêli w rogi i tr¹by, uderzali
w bêbny i tyrysy, ulicami bieg³y œpiewne korowody. To swoj¹ flot¹
ogromn¹ jak przyobieca³ nadci¹ga³ Ptolemeusz Zbawca. Odg³osy radoœci
dociera³y do Poliorketesa, który uœmiecha³ siê i jakby szuka³ wiatru rozdyma³y siê jego nozdrza. Wykrzykn¹³ rozkaz powtarzany na kolejnych okrêtach, których wios³a z pluskiem uderzy³y o wodê a dzioby zwróci³y siê
w kierunku Eginy. Pan mórz wydawa³ bitwê swojemu rywalowi.
Do walki nie dosz³o. Okrêty Ptolemeusza podnios³y kotwice, które zarzuciæ zdo³a³y u wybrze¿y wyspy i na oczach Ateñczyków œpiesznie
oddali³y siê za horyzont. Na morzu pozosta³a Demetriusza flotylla. Na miasto spad³a cisza.
Przechodzi³y dni burz i lodowatych deszczy. Przy brzegu, ³añcuchami kotwic wczepione w dno, opiera³y siê sztormom okrêty Poliorketesa.
Wokó³ miasta p³onê³y ognie obozowisk. G³ód rozpala³ oczy Ateñczyków,
spycha³ ich w piwnice, gdzie szukali resztek, polowali na robaki. Wielodniowy g³ód wypiera³ wszystko inne, stawa³ siê uczuciem jedynym
i gwa³townym.
M³odzieñca, który znalaz³ szczura dopada ojciec i usi³uje wyrwaæ
mu martwego gryzonia. Przewracaj¹ siê i tarzaj¹ walcz¹c na us³anej nieczystoœciami ziemi.
Epikur potrafi narzuciæ uczniom spokojn¹ dyscyplinê. Codzienie
karmi ich zachowanym na tê okolicznoœæ bobem a oni ustawiaj¹ siê w kolejce bior¹c tak¹ sam¹ miarkê jak¹ przeznacza sobie mistrz i dziekuj¹ mu,
usi³uj¹c uœmiechn¹æ siê jak on uœmiecha siê do nich. Kiedyœ jeden poskar¿y³ siê na niewielk¹ porcjê. Epikur do³o¿y³ mu ze swojej nie zwiêkszaj¹c
iloœci po¿ywienia przeznaczonej na dzieñ.
Lachares obchodzi stra¿e. Nawet on czuje ju¿ g³ód, widzi go
w nieprzytomnych oczach ¿o³nierzy, których trzyma na posterunku tylko
strach przed Demetriuszem i zemst¹ jego, a Lachares zaczyna rozumieæ, ¿e
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nie ma ju¿ ¿adnej nadziei i on jako uzurpator pierwszy padnie ofiar¹ gniewu
Poliorketesa i widzi swoje pokaleczone cia³o przybite do drewna na g³ównym placu miasta. Czuje na gardle ¿elazn¹ obrêcz jak¹ wokó³ Aten zadzie¿gn¹³ ich przeœladowca.
Wiosna, buchaj¹ca zapachem kwiatów i roœlin wszystkich, wypêdza wycieñczonych Ateñczyków na ulice i place miasta w poszukiwaniu
s³oñca, które mo¿e przeœwietli pergaminow¹ skórê wypêdzaj¹c spod niej
dreszcze g³odu, w poszukiwaniu kie³ków, aby choæ na moment oszukaæ organizm. Ale nie ma s³oñca, które roztopiæ potrafi g³ód.
W ciep³¹ ju¿ noc z miasta wymyka siê tyran Lachares, aby znikn¹æ
na zawsze. Wieœæ rozchodzi siê i ci¿ba myœl¹ca wy³¹cznie o swoim g³odzie
otacza budynek Rady. Jak ³atwo by³o podejmowaæ uchwa³y. Sprawa jest
oczywista i beznadziejna. Do namiotu Demetriusza przybywaj¹ pos³owie
ateñscy by pertraktowaæ, ale Poliorketes œmieje siê — Otworzyæ bramy —
przerywa im i Ateñczycy otwieraj¹ bramy.
Wezwany przez Demetriusza lud Aten œci¹ga do teatru. Ze wzgórz
miasta, jego placów i ulic pod¹¿aj¹ niespokojne szeregi widm. Postacie
s³aniaj¹ siê, wspieraj¹, pomagaj¹ sobie. Za nimi, marszowym krokiem,
chrzêszcz¹c broni¹ posuwaj¹ siê ¿o³nierze Poliorketesa. T³um wype³nia widownie, opiera o ³awki, k³êbi niemo miêdzy rzêdami amfiteatru, wokó³ sceny otoczonej oddzia³ami w bojowym szyku.
Strach gasi g³ód i ogarnia dygocz¹cych w napiêciu Ateñczyków.
Nawet s³aboœæ przes³ania piêtrz¹cy siê miêdzy kamieniami lêk. Wtedy na
scenê wchodzi Demetriusz.
Na moment ten czeka³ siedem lat prawie. Tyle razy wyobra¿a³ sobie nieme miasto wydane jego ³asce. Przygotowywa³ siê do tej chwili, a¿
wreszcie wydrzeæ musia³ j¹ losowi jak œwiat, który znajdzie siê wreszcie
w jego d³oniach.
Demetriusz wchodzi na scenê i staje patrz¹c na Ateñczyków.
Przygl¹da siê twarzom, które rosn¹æ zdaj¹ siê w napiêciu nadchodz¹cej
nocy. Milczy ci¹gle a¿ kiedy cisza kaleczy uszy jedynie terkotem cykad.
Wtedy przemawia.
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Mówi o podziwie, który ¿ywi³ zawsze do miasta miast, Hellady
wcielenia, o przyja¿ni jak¹ obdarza³ Ateñczyków, zdawa³o siê mu z wzajemnoœci¹, wspomina o zawodzie, który sprawili mu jego ateñscy przyjaciele
dodaj¹c zaraz, ¿e król winien byæ wyrozumia³y jak ojciec wobec dzieci, jak
wyrozumia³¹ potrafi byæ mi³oœæ prawdziwa a wiêc, oœwiadcza, przebaczy³
im i chce odnowiæ œwiête wiêzy przyjaŸni a jako œwiadectwo intencji swoich, nie potrzebuj¹cych przecie¿ ¿adnego dowodu, podarowaæ miastu chce
sto tysiêcy medimnów zbo¿a, które okrêty jego dostarczaæ zaczn¹ ju¿ od jutra.
Stoi uœmiechniêty król wspania³y w szale entuzjazmu, który Ateñczykom zapomnieæ pozwala o g³odzie i s³aboœci, koszmarach oblê¿enia
i tak bliskim jeszcze strachu. Stoi na scenie teatru, uœmiechaj¹c siê jak trzynaœcie lat wczeœniej w zbroi z³otej na pok³adzie okrêtu wtedy m³odzieniec
piêkny, teraz m¹¿ dojrza³y, naznaczony doœwiadczeniem jak blizn¹.
Ale nie pyta ju¿ Poliorketes Ateñczyków o zgodê na stacjonowanie w mieœcie jego wojsk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peloponez by³ ju¿ w jego rêkach. Poliorketes sta³ u wrót Sparty
szykuj¹c siê do jej zdobycia, kiedy przyby³ doñ nieprzytomny ze zmêczenia
pose³ Aleksandra Kassandra syna.
Aleksander wzywa³ na pomoc króla Demetriusza przeciwko bratu
swojemu, matkobójcy Antypatrowi. Czy sprawi³y to Wielkiego Aleksandra
kl¹twy, gdy uderza³ g³ow¹ Kassandra o œcianê królewskiego pa³acu w Babilonie przeczuwaj¹c mo¿e los jaki syn Antypatra zgotuje jego ¿onie i synowi
jedynemu, czy innych bogów nie³aska, ale agonia Kassandra dusz¹cego siê
krwi¹ w³asn¹ (chocia¿ niektórzy mówili, Ÿe ¿ywcem zjad³y go robaki zalêg³e pod skór¹) by³a tylko pocz¹tkiem jak atrydowych nieszczêœæ.
Nied³ugo nacieszy³ siê w³adz¹ pierworodny Kassandra Filip a po jego œmierci do walki stanêli synowie pozostali i Antypater zabiæ kaza³ matkê swoj¹
Tessalonikê, która stanê³a po stronie jego brata.
Demetriusz nie rozwa¿a tragedii rodu Antypatra. Wie, ¿e nie mo¿na daæ czekaæ losowi. Pozostawia Spartê i rusza ku Macedonii, która wreszcie, czuje to, otwiera siê przed nim. Na granicy jednak nie wrogowie a go-
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spodarze zastêpuj¹ drogê goœciowi, który przyby³ za póŸno. Antypatra
przegna³ Pyrrus, król Epiru bior¹c za przys³ugê ziemie nadgraniczne, Alekander podziêkowaæ chce Demetriuszowi za gotowoœæ pomocy, na szczêœcie niepotrzebnej ju¿.
Demetriusz z uœmiechem wykrzywionym blizn¹ patrzy na m³odego Aleksandra, który nie potrafi jeszcze ukryæ niepokoju. Dwie armie
spogl¹daj¹ na siebie. Weterani Poliorketesa obserwuj¹ macedoñskich
¿o³nierzy, którym udziela siê niepewnoœæ ich niedoœwiadczonego wodza.
Macedoñczycy patrz¹ na piêknego ci¹gle mê¿czyznê, jednego z najs³awniejszych spadkobierów boskiego Aleksandra, o którym s³yszeli tak wiele
i nie wierz¹ by odszed³ dlatego tylko, ¿e znikn¹³ powód zaproszenia go tutaj.
Wielka jest s³awa Demetriusza i wystarczy by, licz¹c na nagrodê?
¿a³uj¹c legendy? jeden z Aleksandra ludzi doniós³, ¿e uczta, na któr¹ zaproszony zosta³ syn Antygona ma byæ jego styp¹.
Demetriusz nie postarza³ siê. Lata walk, zdrad i klêsk zmieni³y go,
ale ci¹gle czuje p³omieñ, który prowadzi go, gdy bogini losu zaprasza na
most cienki jak ostrze miecza. Niebezpieczeñstwo jest jak pokusa, jak czternaœcie lat wczeœniej, gdy wzywa³a go ¿ona Aleksandra Polisperchona a on
pozostawi³ obóz wojsk swoich pod Megar¹, by tylko z grupk¹ wiernych popêdziæ konie pêdem nieprzytomnym na przedmieœcie wrogiego miasta ku
niewidzianej dot¹d piêknoœci, nieznanej obietnicy.
Sk¹d dowiedzieli siê o tym wrogowie, silnym odzia³em otaczaj¹cy
willê jeszcze w pe³ni nocy? Nocy, która uratowa³a Demetriusza, pozwoli³a
mu wymkn¹æ siê otulonemu w p³aszcz biedaka spomiêdzy ciemnych postaci przeœladowców? Demetriusz lêka³ siê wówczas. Ba³ siê œmierci œmiesznej i g³upiej, która pozostawi po nim pustkê i nies³awê a przecie¿ zaciskaj¹c
d³oñ na rêkojeœci sztyletu czu³ jak krew niesie go przez wrog¹ noc i frun¹³
nad oceanem ciemnoœci.
I teraz znowu wbrew ostrze¿eniom ruszy³ przez noc do namiotu
Aleksandra otoczony gwardi¹ przyboczn¹. Z uœmiechem wpatrywa³ siê
w zdumienie i lêk w oczach gospodarza, który jak przypuszcza³ Poliorketes
nie potrafi³ zareagowaæ na nieprzewidzian¹ sytuacjê. Demetriusz by³
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w swoim ¿ywiole. Nie rozstaj¹c siê z mieczem spacerowa³ po namiocie wykrzykuj¹c donoœnym g³osem ¿arty, œmiej¹c siê i kpi¹co wpatruj¹c w gospodarza by w pewnym momencie oœwiadczyæ, ¿e z powodu zmêczenia powróciæ musi do siebie.
Nastêpnego dnia Demetriusz zawiadomi³ Aleksandra, ¿e pilnymi
sprawami wzywany wraca ju¿ do Grecji. Liczy wiêc, ¿e m³ody przyjaciel
towarzyszyæ bêdzie mu choæby tylko do granicy.
Goœcinnoœci zasady nakazywa³y zgodziæ siê, szczególnie wobec
kogoœ jak Demeriusz, który stawi³ siê natychmiast na nag³e gospodarza
wezwanie. Oszo³omiony radoœci¹ Aleksander chcia³ zreszt¹ osobiœcie przekonaæ siê czy rzeczywiœcie marzenie jego spe³nia siê i straszny syn Antygona odchodzi pozostawiaj¹c w spokoju jego królestwo.
Obie armie przekraczaj¹ granicê ci¹gle obserwuj¹c siê nieufnie,
aby zatrzymaæ w tessalskim mieœcie Larysa. Demetriusza cieszy napiêcie
spowijaj¹ce ¿o³nierzy jak kurz drogi, udzielaj¹ce siê Aleksandrowi, który
nie œmie odmówiæ, gdy Demetriusz w towarzystwie tylko kilku przybocznych wje¿d¿a w œrodek œwity syna Kassandra, aby osobiœcie zaprosiæ go na
wieczorn¹ ucztê. Poliorketes œmieje siê szeroko i Aleksander nie wie czy
wylewnoœæ zaproszenia jest kpin¹ tylko czy wyrazem tak znanej powszechnie wspania³omyœlnoœci syna Antygona.
Przybywaj¹c na ucztê wie ju¿ Aleksander, ¿e znalaz³ siê w jaskini
lwa. Wchodzi przecie¿ w œrodek Demetriusza armii i jeœli nawet zabra³by
ze sob¹ gwardiê ca³¹ nie uratuje go ona przed przeciwnika przewag¹. ParaliŸowany strachem, woli nie prowokowaæ Poliorketesa i uznaæ, ¿e oznaki
¿adne nie wskazuj¹ na z³e syna Antygona zamys³y.
Demetriusz nachyla siê nad poblad³ym Aleksandrem. Smieje siê
a œlina z jego ust pryska na twarz syna Kassandra. Sartuje g³oœno wykrzykuj¹c dwuznaczne wobec Aleksandra komplementy. Obserwowany przez
wszystkich na sali, w ciszy nieomal, któr¹ wywo³uje jego donoœny g³os, gestykuluje przed Aleksandrem jakby chcia³ go zahipnotyzowaæ.
Nagle twarz Poliorketesa tê¿eje. Bez s³owa, nie reaguj¹c na pytania goœcia, skrzywiony wzgardliwie, zdecydowanym krokiem Demetriusz
pod¹¿a do wyjœcia œcigany przez Aleksandra, który nic ju¿ nie rozumie
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i wie tylko, ¿e u³agodziæ musi rozgniewanego czymœ przera¿aj¹cego gospodarza.
Demetriusz opuszcza salê i rzuca czekaj¹cym u wejœcia ¿o³nierzom — Zabijcie tego, który idzie za mn¹ — w tym samym momencie, gdy
w otwór drzwiowy zanurza siê Aleksander, aby z krzykiem paœæ pod uderzeniami mieczy.
Demetriusz z pogard¹ patrzy na wij¹ce siê pod ciosami cia³o, które
krzepnie w plamie wyp³ywaj¹cej na posadzkê krwi. Nie siêga nawet po
broñ, gdy grupka dworzan Aleksandra rzuca siê panu swemu ze spóŸnion¹
pomoc¹ i ginie prawie u Poliorketes stóp, usi³uj¹c beznadziejnie dosiêgn¹æ
go, na co on nie zwraca nieomal uwagi i tylko nachyla siê nieco nad konaj¹cym, który próbuj¹c zatrzymaæ wnêtrznoœci i krew buchaj¹ce
z rozp³atanego brzucha charczy nieprzytomnie i boleœnie — wyprzedzi³ nas
o dzieñ!
Czy rzeczywiœcie strachem pêdzony Aleksander przygotowywa³
plan pozbycia siê swego zagro¿enia i mo¿e Demetriusz dowiedzia³ siê
o tym?
Noc jest jak groza a wojownicy Aleksandra czekaj¹ na œwit
wiedz¹c ju¿ o œmierci swojego w³adcy. Ze œwiat³em jednak do wycieñczonego obozu poprzedzony heroldami przybywa osobiœcie Demetriusz, który
spokojnie i z godnoœci¹ proponuje im przyjaŸñ i s³u¿bê.
Napiêcie i strach ekspoloduj¹ w entuzjaŸmie i Demetriusz na tarczy wzniesiony tysi¹cami r¹k, zgodnie z dawnym macedoñskim zwyczajem okrzykniêty zostaje królem.
Demetriusz myœli, ¿e odzyska³ wszystko co straci³ uprzednio.
Króluje nad Macedoni¹ a Grecja po zdobyciu opornych Teb jest mu
pos³uszna. I znowu syn Antygona przygotowuje siê do swojego zadania.
Jego podwójny diadem wieœci panowanie nad Europ¹ i Azj¹ a wiêc œwiatem ca³ym.
Demetriusz buduje Demetrias bo wie, ¿e król wielki pozostawiæ
musi po sobie pomnik wiêkszy ni¿ najwiêksze bogów kolosy. Pomnik, który stanie siê ¿yciem dla pokoleñ nastêpnych. Niepomny historii ojca swego
wznosi Demetriusz Demetrias.
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W przetykanym z³otem purpurowym p³aszczu, przy obrocie ka¿dym odkywaj¹c niebosk³on wygwie¿d¿ony œwietln¹ sfer harmoni¹, która
jest okrycia drug¹ stron¹, w purpurze ¿arz¹cej siê nawet na butów podeszwach, gdy w œlad za nim frun¹ podwójne wstêgi kokard u kapelusza,
przemieszcza siê Demetriusz po dachach nie zbudowanych jeszcze budynków, aby stamt¹d postrzegaæ poddanych swoich jak elementy niezbêdne
konstrukcji wiêkszych, odleg³y od nich jak od fundamentów budowli swoich, pozwala podziwiaæ siê ze stempli monet, gdzie portret ¿yj¹cego w³adcy
zdumienie wywo³uje wœród Hellenów i Macedoñczyków, pozwala ogl¹daæ
siê nie schodz¹c do ich spraw, które winny znaleŸæ siê w dyspozycji urzêdników jego, obce mu jak on obcy im jest i niezrozumia³y, bóg zatopiony
w boskich sprawach burzenia i stwarzania, który wie, ¿e winien byæ jedynym i bêdzie nim, gdy uwolni moc wype³niaj¹c¹ jego cia³o.
Bli¿szy im bywa tylko w tyle rzadszych ju¿ orgiach i pijañstwach
a zw³aszcza w walce, która zbli¿aj¹c go do nich ukazuje jego odmiennoœæ,
niedosiê¿noœæ dla wroga.
Gdy szturmowa³ Teby raz drugi w ci¹gu dwu lat, bo niewdziêczni
Tebañczycy prêdko zapomnieli jego ³askawoœci, kiedy miast ukaraæ ich
przyk³adnie ucztowa³ z nimi, wdziera³ siê na mury pierwszy. Nara¿a³ siê
najbardziej przez rok nieomal oblê¿enia i choæ wielka strza³a katapulty
przedziurawi³a mu szyjê na wylot a ¿o³nierze jego zamarli, gdy niesiono go
do obozu, przez krew buchaj¹c¹ z krtani zdo³a³ wezwaæ ich do walki. A po
kilku dniach ku os³upieniu wojowników, którzy nie mogli uwierzyæ oczom,
stan¹³ na czele i wdziera³ na mury a¿ do szturmu ostatecznego, oddaj¹cego
im miasto oporne, gdy mimo wœciek³oœci ataków i tysiêcy poleg³ych
¿o³nierzy jego, mimo oczekiwañ zwyciêzców i zwyciê¿onych, ponownie
wybaczy³ Tebañczykom.
Lubi³ okazywaæ ³askê. Nie dlatego, i¿by ceni³ szczególnie ¿ycie
poddannych swoich czy obcych. Wiedzia³, ¿e w³adca prawdziwy potrafi
¿ycie nie tylko odbieraæ, ale i ofiarowywaæ, to znaczy darowaæ je wbrew
przewinie i karze nale¿nej i czuæ, ¿e winowajcy ¿yj¹ z ³aski jego i wiedz¹
o tym. Chcia³ Demetriusz, aby decyzje jego by³y suwerenne wiêc nieprze-
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widywalne i kocha³ gest, kiedy ruchem d³oni ¿yciem obdarza³ pozbawionych nadziei.
Demetriusz przygotowywa³ siê do zdobycia œwiata. Nie odzyska³
jeszcze azjatyckich dziedzin, ale mocn¹ stop¹ wspar³ siê o Macedoniê, opanowa³ Grecjê a wiêc by³ nieomal w sytuacji Aleksandra, gdy ten rozpoczyna³ swoj¹ kampaniê. Musia³ tylko ujarzmiæ wczeœniej Tracjê i rzuciæ na kolana jedynego znienawidzonego z konkuretów swoich starca potê¿nego Lizymacha. A potem przez ziemie jego w Azji Mniejszej uderzyæ na Seleukosa, aby na koñcu dosiêgn¹æ obwarowanego w swoim egipskim ostêpie Ptolemeusza. Tote¿, gdy Lizymach przekroczy³ Dunaj, aby spacyfikowaæ dzikich Getów i tam jak wielu wodzów wielkich nie doceniaj¹c si³ i zdolnoœci
barbarzyñców, otoczony dosta³ siê do niewoli Dromicheta, Poliorketes zadecydowa³, ¿e rozprawi siê z nim ostatecznie.
I znowu zazdrosna bogini odwo³a³a go od pewnego zwyciêstwa i
powróciæ musia³, aby st³umiæ tebañskie powstanie i przepêdziæ Pyrrusa,
który wykorzystuj¹c jego nieobecnoœæ pustoszy³ Helladê.
Wielu zwraca³o mu uwagê na m³odego króla Epiru, takŸe nieomal
rówieœnik Pyrrusa, syn pierworodny Demetriusza Antygonos Gonatas. Mówili, ¿e w³adcy Macedonii roœnie pod bokiem rywal najgroŸniejszy, który
uczy³ siê panowania i wojny stanowi¹cych dla niego jedno w otoczeniu najbli¿szym Poliorketesa, a teraz celem dla niego upragnionym najbardziej,
a mo¿e wrêcz pasj¹ najgwa³towniejsz¹, jest zaæmienie swojego mistrza
i konkurenta. Demetriusz œmia³ siê. Pyrrus móg³ przeszkadzaæ jak kiedy
przepêdzaæ musia³ go z Hellady, ale nie by³ dla niego przeciwnikiem powa¿nym.
Gdy jednak wreszcie zdecydowa³ siê Demetriusz rozprawiæ z niewygodnym s¹siadem, bardziej, aby nie przeszkadza³ mu w realizacji wielkich planów, ni¿ ze wzglêdu na znaczenie Epiru i jego w³adcy, spad³a nañ
gor¹czka, która unieruchomi³a go w Pelli.
Czy ataki choroby, które zaczê³y niespodziewanie dosiêgaæ Demetriusza by³y wynikiem nieumiarkowanego ¿ycia: trudów walk, pijañstw
i rozpusty? Czy by³y jak ciê¿ar serca rosn¹cego, gdy po szaleñstwach nocy
wskakiwa³ na konia i powadziæ musia³ wyprawê, jak dawne rany, które od-
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zywa³y siê w œmiertelym wyczerpaniu wielogodzinnej bitwy, jak s³aboœæ
tak trudna do przezwyciê¿enia nawet si³¹ woli? Czy by³y raczej zmêczeniem fantasmagori¹ œwiata, nieustanym korowodem ludzi i wydarzeñ, które zdaj¹ siê nie mieæ koñca a jednoczeœnie powtarzaj¹ coraz bardziej, coraz
szybciej jak barwne sekwencje wiruj¹cego woko³o coraz bardziej obcego
i pozbawionego sensu snu? Mo¿e dawniej potrafi³ w momentach takich
podrywaæ siê do ataku, walki, pogoni, zach³ystywaæ przestrzeni¹ na stepie,
pustyni, na morzu, zapominaæ o sobie i œwiecie jak wówczas, gdy pod Ipsos
rozbi³ konnnicê Antiocha i gna³ j¹ przed sob¹ uwolniony nieomal od cia³a,
aby opamiêtaæ siê, kiedy by³o za póŸno, a teraz pustka siêga³a jego cia³a,
wybucha³a w nim gor¹czk¹, oplata³a s³aboœci¹, której nie potrafi³ ju¿ pokonaæ? A mo¿e spada³a nañ wówczas twarda d³oñ bogini losu, która przeznaczy³a go do klêski i czeka³a tylko momentu ostatecznego jak, gdy lata póŸniej osaczony w górach Amanu przedar³ siê przez niezdobyte umocnienia
obsadzone licznymi wojskami i w kilku starciach rozbi³ wielokrotnie silniejsze oddzia³y Selukosa, nawet tysi¹ce wozów jego uzbrojonych w œmiercionoœne kosy a pan Azji, najpotê¿niejszy ze spadkobierców Aleksandra
waha³ siê przed wydaniem bitwy rozstrzygaj¹cej synowi Antygona, w sytuacji ostatecznej najgroŸniejszemu z ¿ywych, bo król Seleukos nie by³ ju¿
tym, który samowtór z Antygonosem wchodzi³ w t³um zbuntowanych
wojsk i ¿o³nierze czuli to i widzieli gwiazdê nad g³ow¹ Demetriusza
a t³umy ochotników œci¹gaæ zaczê³y do jego obozu i szaleñcza wyprawa
w ostatecznym, beznadziejnym momencie okazaæ mog³a siê bezprzyk³adnym triumfem, gdy gor¹czka zwali³a z nóg Demetriusza, odebra³a mu œwiadomoœæ, wyda³a go walce z widmami maligny, aby gdy odzyska poczucie
rzeczywistoœci po dniach czerdziestu bêdzie ju¿ za póŸno?
Szeœæ lat wczeœniej jednak, kiedy tylko podniós³ siê z ³ó¿ka, s³aby
jeszcze Poliorketes popêdzi³ na Pyrrusa i bez wysi³ku nieomal przegna³ go
z Macedonii. Natychmiast zreszt¹ zawar³ z nim porozumienie nie chc¹c traciæ czasu wobec przedsiêwziêcia swojego ¿ycia, wyprawy, która zaæmiæ
mia³a wszystkie doychczasowe.
Jeszcze zanim dopad³a go choroba gromadziæ zacz¹³ ogromn¹ armiê i budowaæ flotyllê jakiej nie zna³ œwiat. Wojska jego przekroczy³y ju¿
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liczbê jak¹ wraz z ojcem doprowadzili pod Ipsos, ponad sto tysiêcy wojowników æwiczy³o na polach pod okiem wodzów sposobi¹c siê do pokonania
armii wszystkich.
Demetriusza porwa³a pasja budowy okrêtów i sposobienia floty,
która bez reszty ju¿ zagarnie morza i tak w³asnoœæ jego. Dawna namiêtoœæ,
w której stapia³a siê pasja tworzenia i panowania a wiêc i destrukcji, praca
nad doskona³oœci¹ kszta³tu, poraŸaj¹cego piêknem i niszczyæ potrafi¹cego
wszystkie inne, u³ommne konstrukcje rêki i umys³u ludzkiego. Projektuj¹c
drewniany koœciec, rozwaŸa³ Demeriusz optymaln¹ kombinacjê masy
i szybkoœci, potêgi i zwrotnoœci jaka winna œlizgaæ siê po morzach na
skrzyd³ach wiose³ wspomagana wiatrem i nieomal jednoczeœnie siekier¹
i m³otkiem wpisywa³ j¹ w kszta³t okrêtu a myœl stawa³a siê ostrzem z drewna wy³upuj¹cym istotê ruchu a d³oñ by³a refleksj¹ odnajduj¹c¹ formê
kad³uba i moment ten wcielaj¹c siê w sam ruch wody by³ Poliorketes szczêœliwy.
Jak nikt wczeœniej zbudowa³ szesnastkê — galerê, której wios³o
kaŸde porusza³o oœmiu wioœlarzy, najwiêksz¹ z istniej¹cych i tak szybk¹, Ÿe
nie potrafi³a siê jej przeciwstawiæ Ÿadna inna.
Nie rozwa¿a³ Demetriusz przewagi okrêtów tworzenia nad miast
budow¹, okrêtów — nie tylko ludzi mieszkania i wcielenia piêkna, ale i narzêdzia ruchu, walki i zwyciêstwa, modelu cz³owieka powo³ania, który, gdy
przetworzyæ potrafi je w kszta³t doskona³y staje siê bogiem. Nie rozwaŸa³,
bo wiedza ta dawa³a pewnoœæ jego rêkom. Jak przed ponad dwudziestu laty
w portach fennickich z miar¹ i toporkiem w d³oniach pasowa³ deski, wygina³ dzioby okrêtów, wyrównywa³ konstrukcje. Od kiedy s³oñce wynurza³o
siê z morza i rozjaœnia³o jego g³êbiê, do momentu, gdy ciemniej¹ca przestrzeñ pêdzi³a w nieskoñczonoœæ, odrzucaj¹c purpurowy p³aszcz i kapelusz
z fantazyjnymi kokardami, bez chwili wypoczynku Demetriusz w³asnorêcznie budowa³ flotyllê i dozorowa³ innych buduj¹cych. Przerywa³ pracê
wy³¹cznie, aby pognaæ nie zsiadaj¹c z konia do stoczni innej i tam dogl¹da³
jak przyoblekaj¹ siê drewnianym cia³em szkielety okrêtów i popêdza³ pracuj¹cych w³¹czaj¹c siê osobiœcie do ich dzie³a.

102

Zawiesi³ dzia³ania wszystkie. Projekt kana³u, który przeoraæ mia³
Istm Koryncki i po³¹czyæ Adriatyk z Morzem Egejskim czekaæ bêdzie dwadzieœcia dwa wieki na realizacjê.
Jak w transie, gdy zacieraj¹ siê dni a czas przestaje znaczyæ nie
czu³ zmêczenia. Galopowa³ miêdzy stoczniami Pireusu, Koryntu, Chalkis,
stoczni¹ nad Pelli jeziorem a stada okrêtów jego gromadzi³y siê przy brzegu
gotowe nieomal do wyruszenia. Nie zajmowa³ siê wiadomoœciami o przedsiêwzieciach diadochów, którzy na powrót zawi¹zali koalicjê wymierzon¹
w syna Antygonosa i wci¹gnêli w ni¹ Pyrrusa. Królem Epiru powodowa³a
juŸ nie tylko ambicja, która kaza³a mierzyæ siê mu ze swoim mistrzem dawnym, nie tylko obawa przed potêg¹ rosn¹c¹ nad jego granic¹, ale i upokorzenie jakie zgotowa³a mu ma³Ÿonka jego, syrakuzañska ksiêŸniczka Lanassa, a wystarczy³ jej gest jeden wielkiego Demetriusza, aby ofiarowa³a
mu rêkê swoj¹ i ziemiê pozostawiaj¹c Pyrrusa jak obojêtn¹, nieznacz¹c¹
osobê.
Dla Poliorketesa konkurenci byli tylko ofiarami czekaj¹cymi jego
uderzenia, które nast¹piæ mia³o w³aœnie a nieprzeliczona flota potrzebowa³a
dni kilku by sp³yn¹æ do Pireusu gotowa do wyprawy najwiêkszej, gdy okaza³o siê, Ÿe zabrak³o tych dni w³aœnie a na Macedoniê spadli z dwóch stron
Lizymach i Pyrrus i trzeba by³o broniæ królestwa swego, mimo, Ÿe do brzegów Grecji przyby³ flot¹ potêŸn¹ i armi¹ ogromn¹ Ptolemeusz.
Demetriusz by³ tylko nieco poirytowany koniecznoœci¹ zmiany taktyki. Nieco inne dzia³ania doprowadziæ musia³y do ostatecznego zwyciêstwa. Jednak pod¹Ÿaj¹c na Lizymacha odkry³ Poliorketes kolejny, nieprzewidziany dot¹d element — ¿o³nierzy swoich, Macedoñczyków. Po raz pierwszy od szeœciu lat zmuszony by³ przyjrzeæ siê twarzom pod he³mami. Odkrywa³ spojrzenia obce i niechêtne. Nawet nie tyle nie wierz¹c co nie rozumiej¹c, powoli zaczyna³ przekonywaæ siê do s³ów dowódców informuj¹cych go z coraz wiêkszym niepokojem o narastaj¹cym niezadowoleniu Ÿo³nierzy, g³uchym szemraniu, które przerodziæ moŸe siê w bunt.
Szeœæ lat minê³o, kiedy z radoœci¹ og³aszali koniec panowania
przeklêtego szczepu Kassandra i na tarczy wznosili syna Aleksandrowego
wodza Antygonosa, Demetriusza najdzielniejszego i najpiêkniejszego,
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m³odego bohatera legend Hellady, zdobywcê miast i serc — mórz pana.
Szeœæ lat panowania w³adcy niedosiêŸnego, do którego zbliŸyæ siê nawet
nie by³o moŸna, obcego jak perski monarcha poza szpalerem dworzan swoich, odleg³ego w p³aszczu z purpury jak pos¹g boga, wizerunek z monet,
z których ku zdumieniu i zgorszeniu ich spogl¹da³ ten sam nieruchomy profil jaki podziwiaæ mogli z tarasu pa³acu królewskiego czy z konia, gdy przesuwa³ po nich wzrokiem nie patrz¹c nawet.
Co z tego, ¿e sam ryzykowa³ najbardziej i pierwszy wdziera³ na
mury Teb, gdy nie dba³ o nich i wysy³a³ ich tysi¹cami na bezsensown¹
œmieræ, lekcewaŸ¹c j¹, jak, gdy odpowiedzia³ synowi swemu Antygonosowi Gonatasowi apeluj¹cemu o rozwagê wiêksz¹ w naraŸaniu Ÿo³nierzy,
a s³owa jego powtarzano z gniewem po wielekroæ, bo nie upewni³ siê nawet, Ÿe nie jest s³yszany mówi¹c — czy upomn¹ siê u ciebie o ¿o³d?! — Lekcewa¿y³ ich, gdy nie pozwoli³ na najdrobniejszy nawet akt rewanŸu na
znienawidzonych Tebañczykach.
Ojciec jego Antygonos Jednooki by³ krwi¹ ich krwi, nawet kiedy
kara³ okrutnie za kaŸdy przejaw niepos³uszeñstwa by³ jak surowy ojciec.
By³ zawsze miêdzy nimi i zna³ ich. By³ tylko najlepszym z nich i umia³ wybaczaæ, i czuli, Ÿe s¹ jego dum¹ tak jak on by³ dum¹ ich.
Dawno juŸ nauczy³ siê Demetriusz gardziæ lud¿mi, zw³aszcza
t³umem. Wiedzia³, Ÿe zbiorowoœci¹ rz¹dzi impuls bezrozumny i namiêtnoœæ
najniŸsza, jeœli nie zapanuje nad ni¹ wola lepszych i przyk³ad. Pamiêta³ zawsze ojca swojego, gdy w Triparadejsos wsparty ramieniem z Seleukosem
schodzi³ w odmêty zbuntowanej armii, aby uspokoiæ j¹ g³osem i spojrzeniem. G³uchy sprzeciw wywo³a³ w nim zdumienie a potem krtkotrwa³y
gniew, który ucich³ natychmiast, gdy Poliorketes zrozumia³ bezradnoœæ
swoj¹ wobec impulsu nurtowaæ poczynaj¹cego dziesi¹tki tysiêcy Ÿo³nierzy
jego jak pomruk morza piêtrz¹cego siê, gdy niebo ciemnieje i nadchodzi
burza.
Powróci³y do Demetriusza s³owa Jednookiego i zrozumia³, Ÿe
szeœæ lat to czas d³ugi a Lizymach Ÿo³nierzom bardziej przypomina³ bêdzie
ojca jego niŸ on sam, on, który s¹dzi³ byæ bogiem, by³ dla nich tylko obcym
idolem, gdy przeciwnik by³ bohaterem wyprawy najwiêkszej, wodzem
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Aleksandra, ojcem Ÿo³nierzy, którzy nie wiedzieli w imiê czego maj¹
podj¹æ z nim walkê. Zrozumia³ nawet Poliorketes, Ÿe, kiedy zg³osi³a siê do
niego pierwsza grupa Ÿo³nierzy prosz¹ca o urlop dla za³atwienia spraw rodzinnych, powinien zachowaæ siê wyrozumiale i zawróciæ, forsownym marszem pod¹Ÿyæ na przeciw Pyrrusa, bo nic tak nie budzi mi³oœci wodza do
Ÿo³nierzy jak wygrana bitwa.
Gdy jednak stanêli na przeciw w³adcy Epiru, Demetriusz rozumieæ zacz¹³, Ÿe œwiat wymyka siê mu z r¹k, choæ wtedy jeszcze nie móg³
przyj¹æ tej wiedzy stanowi¹cej o jego klêsce i umocni³ obóz, przygotowywaæ j¹³ siê do bitwy...
Nocy najbliŸszej, pojedynczo a potem grupami ca³ymi przystrajaj¹c he³my liœæmi dêbu, drzewa Epiru, przemykaæ jêli do Pyrrusa Ÿo³nierze
Poliorketesa. A kiedy dzieñ nasta³, stanowisko jego nie przypomina³o juŸ
wojskowego obozu. Pojedynczy wojownicy, którzy w poranku budz¹cym
ch³odnym powiewem, gromadziæ zaczêli siê i powtarzaæ szeptem a potem
pó³g³osem, Ÿe bezsensem jest umieraæ za lekcewaŸ¹cego ich króla, obojêtnego i wynios³ego, tworzyli juŸ coraz wiêksze grupy pokrzykuj¹c, Ÿe Pyrrus jest wodzem wielkim, dla Ÿo³nierzy swoich ojcem a przeciwieñstwem
Demetriusza pysza³ka i rozpustnika. Zamieszanie i ha³as narasta³y, kiedy
oficerowie nie rozumiej¹c co dzieje siê wpadali z namiotów swoich miêdzy
rozgor¹czkowanych Ÿo³nierzy krzykiem rz¹daj¹c natychmiastowego spokoju a odpowiada³ im narastaj¹cy pomruk i podniesiona broñ. Gdy znany
z gwa³townoœci taksjarcha wdar³ siê z obnaŸonym mieczem w œrodek gromady pierwszy oszczep ugrz¹z³ mu w plecach, ale potem Ÿo³nierze runêli
nañ ze wszystkich stron zostawiaj¹c na murawie okrwawione strzêpy cia³a
zmieszanego z materi¹ i traw¹. Wystarczy³ juŸ podniesiony g³os i gro¿ny ze
strony dowódcy gest by zbuntowany t³um rzuca³ siê na oficerów. W bez³adnych, coraz liczniejszych grupach, w które przeradza³a siê armia, w coraz
wiêkszym harmiderze i zamêcie, Ÿo³nierze k³ócili siê czy naleŸy wracaæ do
domów, przejœæ ca³¹ armi¹ do obozu Pyrrusa, czy wczeœniej nie powinni
uj¹æ Demetriusza i przekazaæ go w³adcy Epiru jako rêkojmiê swojego wyboru.
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W namiocie, po œrodku obozu, s³uchaj¹c gwaru dobiegaj¹cego tu
jak poszum wichru zmieniaj¹cego siê w nawa³nicê i odbieraj¹c meldunki
przeraŸonych dowódców wo³aj¹cych nieomal, Ÿe nikt juŸ nie jest w stanie
opanowaæ zbuntowanej armii Demetriusz ci¹gle nie by³ w stanie zrozumieæ
sytuacji. Nie móg³ zrozumieæ, Ÿe z króla, ktrego tak niewiele dzieli od panowania nad œwiatem ca³ym, wodza najwiêkszej armii, pana mórz, okaza³ siê
z nastaniem dnia wodzem bez wojsk i królem bez królestwa.
Ci¹gle jednak zrewoltowani Ÿo³nierze nie odwaŸali zbliŸyæ siê do
namiotu Poliorketesa, który po œrodku obozu sta³ w przestrzeni bezludnej
i milcz¹cej jak za niewidzialnym wa³em oddzielaj¹cym go od tumultu
zbuntowanego t³umu.
Wreszcie wielka grupa formuj¹ca siê nieomal na kszta³t oddzia³u
ruszy³a wolno do namiotu wodza, aby zatrzymuj¹c siê u wejœcia zarz¹daæ
z Demetriuszem rozmowy. Gdy Poliorketes stan¹³ na przeciw nich najpierw
Ÿo³nierz jeden, którego s³owa powtarza³ inaczej nieco drugi, g³osem nie do
koñca pewnym mówiæ pocz¹³, Ÿe Macedoñczycy zdecydowali siê wycofaæ
z walki. Po chwili wo³aæ zaczêli wszyscy, Ÿe nie bêd¹ walczyæ w obronie
nieprawoœci Demetriusza i aby usun¹³ siê, bo cierpliwoœæ Macedoñczyków
dosz³a juŸ kresu.
W purpurowym p³aszczu nieporuszony syn Antygonosa trwa³
przed nimi a twarz nie drgnê³a mu nawet. Przekrzykuj¹c siê, gdy powtórzyli
juŸ kilka razy to samo, Ÿo³nierze wystraszeni swoj¹ zuchwa³oœci¹ cofnêli
siê w g³¹b obozu miêdzy towarzyszy. Jednak pierwszy krok zosta³ zrobiony
i zachêcone przyk³adem nadci¹gaæ zaczyna³y watachy z odleg³oœci
krzycz¹c, groŸ¹c i miotaj¹c obelgi.
Wydawa³o siê, Ÿe Poliorketes nie rozumie b³agañ swoich przybocznych, którzy zaklinali by zgromadzi³ wierne sobie oddzia³y i wycofa³ siê
jak najprêdzej zanim Ÿo³nierska t³uszcza nie zaatakuje jego namiotu lub nie
nadci¹gnie ze swoimi oddzia³ami Pyrrus. W pewnym momencie jednak,
bez s³owa Demetriusz zanurzy³ siê w g³êbi namiotu. Odrzuci³ wspania³y
p³aszcz i kapelusz, zdj¹³ purpurowe buty, otuli³ czarn¹ opoñcz¹ i oddali³.
Znikn¹³ jak aktor, który po zakoñczeniu wystêpu odchodzi niepostrzeŸenie.
Przepada w nicoœci.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czy owijaj¹c siê w czarny p³aszcz i oddalaj¹c z obozu, ze sceny,
zrozumia³ juŸ Demetriusz, Ÿe przegra³ a droga jego dobieg³a koñca? Bo nie
œwiadczy o niczym fakt, Ÿe podejmie jeszcze walkê, walczy³ bêdzie jak Eumenes, chociaŸ po swojemu stawiaj¹c za kaŸdym razem wszystko na jedn¹
kartê, na jeden rzut koœci¹, na rzut, którego nie móg³ uzyskaæ.
MoŸe jeszcze zdo³a³ zapomnieæ o swej wiedzy, gdy ruszy³ w beznadziejn¹ do Azji wyprawê, po raz ostatni wyzwa³ boginiê losu i musia³
wierzyæ, Ÿe zwyciêŸy, zapomnieæ musia³ o klêsce, nie pamiêtaæ wiedzy,
która zagoœci³a w nim, gdy owiniêty w czarny p³aszcz oddala³ siê w nieistnienie, sta³ siê nikim pewnego dnia po dniu kiedy by³ wszystkim, rzuca³
wyzwanie œwiatu i œwiat mia³ w rêkach. MoŸe potrafi³ zapomnieæ swojej
wiedzy, ale ona nie opuszcza³a go i spad³a nañ gor¹czk¹, gdy znowu wbrew
wszystkiemu wydawa³o siê, Ÿe klêski obróc¹ siê w Demetriusza triumf najwiêkszy, wtedy w³aœnie choroba obezw³adni³a go, odebra³a zmys³y, aby
wypuœciæ po dniach czterdziestu, gdy by³o juŸ po wszystkim.
Demetriusz owija siê w czarny p³aszcz i znika.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niewiele póŸniej Demetriusz pojawi³ siê w Kassandrei. Z portu
zabraæ mia³ Ÿonê swoj¹ Filê, aby wspólnie opuœciæ królestwo utracone. Jednak Fila nie bêdzie towarzyszyæ mu w jego dalszej wêdrówce.
Demetriusz patrzy na swoj¹ martw¹ Ÿonê. Czy wybra³a cykutê nie
chc¹c znosiæ kolejnego upokorzenia klêski? Czy by³a juŸ zmêczona latami
zmagañ, zmiennoœci fortuny i roli u boku boskiego ma³Ÿonka?
Demetriusz spogl¹da na nieruchom¹ twarz starej kobiety, któr¹
poœlubi³ trzydzieœci trzy lata wczeœniej, gdy z ojcem swoim z Triparadejsos
rusza³ na podbój œwiata. Kilkanaœcie lat starsza od niego wdowa po Kraterosie nie by³a nigdy obiektem uczuæ gor¹cych swojego mêŸa, ale by³a dlañ
elementem pewnoœci w ob³êdzie zmieniaj¹cego siê œwiata. Potrafi³a wyrozumia³a byæ dla szaleñstw Demetriusza, bardziej matka dzieci jego i królowa niŸ ma³Ÿonka. Rozdarta miêdzy rodzinê swoj¹ a mêŸa potrafi³a odnajdywaæ wyjœcia najlepsze — jeœli by³y takie, bo nic nie mog³o uratowaæ ani
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przeklêtego rodu brata jej Kasandra, ani Poliorketesa, który niczym mniej
niŸ œwiatem nie potrafi³ siê zadowoliæ.
A teraz zostawi³a go w chwili moŸe najtrudniejszej, opuœci³a ostatecznie jak bogini losu, chociaŸ myœla³, Ÿe polegaæ moŸe na niej w momentach najciêŸszych, bo odejœæ potrafi³a w chwilach chwa³y jego, jak wtedy,
gdy wraz z ojcem rusza³ na podbój œwiata, który skoñczyæ siê mia³ na polach Ipsos a ona nie chc¹c byæ drug¹ przy epirockiej ksiêŸniczce Dejdamii,
wyjecha³a do Macedonii do brata swego Kassandrosa, ale powróci³a, gdy
m¹Ÿ po klêsce zbiera³ strzêpy swego panowania. £agodzi³a gniew w³adcy
Macedonii, gdy Demetriusz tylko co stan¹wszy na nogach zaj¹³ Cylcjê
przynaleŸn¹ bratu Kassandra na mocy po Ipsos uk³adów. Potrafi³a uœmierzyæ bunt wœród rozŸalonych Ÿo³nierzy. Usi³owa³a gospodarzyæ Macedoni¹, gdy ma³Ÿonek jej zadowala³ siê tylko w³adaniem.
Teraz opuœci³a go, mo¿e nie chc¹c porzucaæ raz jeszcze ojczyzny
swojej, a moŸe rozumiej¹c, Ÿe walka skoñczona juŸ i nie ma po co szukaæ
dróg, których nie ma. Zdumiony Demetriusz nie wiedzia³ czy czuje Ÿal do
niej czy po niej, czy po bogini losu opuszczaj¹cej go, do której zdawa³o siê
zawo³a³ ze statku, patrz¹c na oddalaj¹ce siê wybrzeŸa Macedonii s³owami
poety mówi¹cymi wiêcej niŸ by³ w stanie uzmys³owiæ sobie: „Tyœ m¹ Ÿagiew wznieci³a, ty j¹ dzisiaj gasisz!...
Poliorketes patrzy na twarz jak metal stopiony w masce poœmiertnej, której rysy wyt³oczy³ czas. Szuka lat rozsypanych w niewyra¿nej przestrzeni, czasu m³odoœci swojej i wieku mêskiego, czasu Ÿycia, które spêdzili towarzysz¹c sobie, choæ rzadko razem i widzi tylko siatkê bruzd na skórze jak glina.
Myœli, Ÿe odnajdywa³ bêdzie Filê w twarzach jej dzieci, jak odkry³
j¹ w s³owach gniewnych swojego syna, który podczas Teb oblêŸenia zapyta³ czemu bezsensownie gubi Ÿo³nierzy tylu. A przecieŸ Antygonos Gonatas kocha³ go i z podziwem œledzi³ czyny jego i s³owa, moŸe tylko w mi³oœci
synowskiej do niego podobny. Bo wtedy pod murami Teb, gdy noc na chwilê przynios³a uspokojenie, pomyœla³ Poliorketes, Ÿe i on nie podobny jest do
ojca swego, który zdawa³ siê byæ mu wzorem. Tak inny by³ od Jednookiego
jak Gonatas od niego w momentach, kiedy Demetriusz dostrzega³ go, nawet
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wœród zabawy obcy i zamyœlony, obojêtny na s³awê i zaszczyty, dba³y ma³o
o s³owa cudze, towarzysz mêdrców nieznanych jak nauczaj¹cego w Atenach Cypryjczyka Zenona z Kition mówi¹cego o cnocie, która winna byæ
sama dla siebie nagrod¹, syn jego przygotowuj¹cy siê do panowania jak do
s³uŸby.
WybrzeŸe Macedonii oddala siê, na fali rozmazuj¹ siê cienie gór.
Góry jak te, do których przybija³ trzydzieœci cztery lata wczeœniej, gdy rozpoczyna³ swoj¹ drogê i oswaja³ siê z morzem.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demetriusz wie, ¿e cnot¹ mêŸa jest nie ulec i wie, Ÿe nie on
pod³oŸy g³owê pod stopê Tyche. Swoje wspania³e szaty zostawi³ w obozie
na przeciw Pyrrusa. Teraz w prostym odzieniu przemierza ca³¹ Helladê,
gromadzi pozosta³e wojska, przekonuje sojuszników, uk³ada siê z przeciwnikami. I nieprawdopodobne staje siê. Znowu Demetriusz jest królem i wodzem na czele armii. Przywdziewa purpurowy p³aszcz, którego moŸe œlubowa³ nie w³oŸyæ dopóki na powrót nie okaŸe siê go godnym. Z armi¹ rusza
ku Atenom, które znowu sprzeniewierzy³y siê dawnym uk³adom.
Co wiêcej, Ateñczycy wys³ali poselstwo do Pyrrusa, prosz¹c niedawnego, bez walki pogromcy Demetriusza o ewentualn¹ pomoc przeciwko wspólnemu wrogowi. Czy mogli myœleæ, Ÿe odstrasz¹ tym Poliorketesa?
PrzecieŸ mieli dosyæ czasu by poznaæ go i zrozumieæ, Ÿe nic bardziej nie
moŸe go sprowokowaæ jak takie w³aœnie dzia³anie. A moŸe Ateñczycy
w ma³oœci swojej nie potrafi¹ juŸ zrozumieæ kogoœ kto nie ulêknie siê swojego zwyciêzcy?
Armia i flota Demetriusza odcinaj¹ Ateny od œwiata jak siedem lat
wczeœniej. Ateñczycy pamiêtaj¹ straszliwe oblêŸenie czasu tamtego
i nieprawdopodbieñstwo ³aski Demetriusza. Pyrrusa nie ma a pod murami
stoi Poliorketes. Do niego wiêc udaje siê poselstwo filozofów z czcigodnym Kratesem zwierzchnikiem Akademii na czele b³agaj¹c o ³askê
i o odst¹pienie.
Nie wiadomo co spowodowa³o rezygnacjê Demetriusza. Ma³o
prawdopodobne, aby by³a to wymowa najzdolniejszych nawet filozofów i
retorów, choæ z pewnoœci¹ gest ³aski wobec próœb najœwiatlejszych
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umys³ów Hellady musia³ byæ dla Demetriusza kusz¹cy. Tym bardziej, Ÿe Poliorketesowi nie tyle zaleŸa³o na zdobyciu Aten i osadzeniu siê
w nich na sta³e lecz na ukaraniu wiaro³omnych sojuszników — proœba
o ³askê mog³a byæ wiêc zadoœæuczynieniem wystarczaj¹cym. Zajêcie Aten
nie by³o dlañ najwaŸniejsze bo przygotowywa³ w³aœnie wielk¹ na Azjê wyprawê, wyprawê rozstrzygaj¹c¹, która mia³a mu daæ nareszcie panowanie
nad œwiatem, a z tej perspektywy nawet stolica Hellady nie mia³a specjalnego znaczenia.
A jednak przy wszystkich szaleñstwach swoich by³ Poliorketes
œwietnym strategiem. Zawsze dot¹d przedsiêbra³ wyprawy jak wódz prawdziwy, zabezpieczaj¹c ty³y, przygotowuj¹c bazy i punkty zaczepienia, jeŸeli wiêc w sytuacji tej zlekcewaŸy³ tak waŸne Hellady miasto, wiedzia³
moŸe, Ÿe z wyprawy tej nie sposób powróciæ... Bo czy móg³ wierzyæ w
zwyciêstwo wprowadzaj¹c na okrêty mniej niŸ trzynaœcie tysiêcy wojowników? Czy móg³ wierzyæ w zwyciêstwo nad nieprzeliczalnymi armiami Lizymacha i Seleukosa, gdy przeciwstawiæ zdo³a³ im ledwie dziewi¹t¹ czêœæ
tego co zgromadziæ potrafi³ rok wczeœniej przed klêsk¹, któr¹ poniós³ bez
walki? Niewielu wiêcej niŸ wyprowadzi³ z klêski strasznej pod Ipsos?
I choæ liczyæ móg³ na grupki najemników, których przywabiæ zdo³a w Azji
to czy wyprawa ta nie by³a ostatnim rzutem koœci, gdy jak zwykle postawi³
wszystko na jedn¹ szalê nie po to by wygraæ, ale by po raz ostatni stan¹æ do
walki i zgin¹æ jak heros?
Raz kolejny przemierza Demetriusz stary szlak Azji Mniejszej.
Zdobywa Sardes i ³opot skrzyde³ Nike unosi go nieomal tak, Ÿe zwyciêstwo
jego wbrew wszystkiemu: doœwiadczeniu i zdrowemu rozs¹dkowi wydaje
siê nieuniknione i zaczynaj¹ przy³¹czaæ siê do pochodu triumfu kolejni wodzowie Lizymacha. Jednak dopêdza go juŸ Agatokles, syn pierworodny
w³adcy Tracji, nieodrodny dziedzic jego wielkoœci, który nie ulêknie siê ani
s³awy swojego przeciwnika, ani jego szczêœcia. Jest juŸ Agatokles jak m¹Ÿ
doœwiadczony i mimo przewagi ogromnej nie wyda bitwy ostatecznej swemu natchnionemu przeciwnikowi tylko tropiæ go bêdzie, nie dawaæ chwili
spokoju, odcinaæ prowiant a i Demetriusz wie, Ÿe nie moŸe œcigaæ swojego
wielokroæ liczniejszego przeciwnika, pogr¹Ÿa siê wiêc w Azji licz¹c na
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zgubienie Agatoklesa i jak Eumenes niegdyœ na odnalezieniu sobie w dalekich krainach miejsca. Choæ jednak rozbija Agatoklesa w kaŸdej bitwie,
z której na czas m³ody wódz potrafi siê wycofaæ, szanse Demetriusza na
przedostanie siê w g³¹b Azji malej¹ a wreszcie z wycieñczon¹, wyniszczon¹ chorobami armi¹ zawraca i przedzieraj¹c siê przez góry Taurus, które
zamkn¹³ za nim syn Lizymacha wkracza Poliorketes w dziedziny Seleukosa.
Seleukos by³ ziêciem Demetriusza, aby staæ siê teœciem swojej
niedawnej Ÿony. Ma wiêc pretekst Demetriusz by opisaæ mu swoj¹ ciêŸk¹
dolê i w imieniu swoich cierpi¹cych g³ód i choroby Ÿo³nierzy poprosiæ o pomoc.
I Seleukos wspania³omyœlny zaopatruje w Ÿywnoœæ armiê tylukrotnego rywala swojego. Wspania³omyœlnoœæ postêpuje jednak w parze ze
zdrowym rozs¹dkiem, gdy Seleukos z armi¹ ogromn¹ staje na przeciw Demetriusza blokuj¹c wszelkie przejœcia w górach Amanu, drogi do kraju
swego.
Cofaj¹c siê z nielicznymi wojskami w góry Taurus pomiêdzy
dwoma potêŸnymi przeciwnikami, z których kaŸdy dysponuje si³ami po
wielekroæ przewyŸszaj¹cymi jego, szuka Demetriusz wyjœcia. Sle kolejny
list do Seleuka prosz¹c o pozwolenie przejœcia jego terytoriów w kierunku
dowolnie wskazanych dziedzin barbarzyñców, gdzie Poliorketes wywojowaæ móg³by swoje odleg³e od wszystkich królestwo, albo chociaŸ prosz¹c o
moŸliwoœæ przezimowania na w³adcy Syrii terytoriach.
Seleukos jest nieub³agany. Teraz, gdy Demetriusz jest na jego
³asce, ¿¹da odeñ kapitulacji i zak³adników. Podejmuj¹c wszystkie œrodki
ostroŸnoœci nie docenia jednak Poliorketesa. Jak osaczone zwierzê Demetriusz uderza. Osobiœcie prowadzi do ataku swoj¹ armiê rozbijaj¹c kolejne
oddzia³y Seleukosa, nie zatrzymuj¹c siê i pêdz¹c do przodu jak za swoich
m³odzieñczych lat, gdy nic nie by³o w stanie go zatrzymaæ. Sza³ wodza
udziela siê Ÿo³nierzom. Zatrzymuj¹ siê jedynie, aby uczciæ swoich poleg³ych i na kilka godzin najciemniejszej nocy, aby ze œwitem zaatakowaæ
przeciwników, nie przypuszczaj¹cych, Ÿe bezpoœrednio po marszu wyczer-
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puj¹cym i bitwie wojownicy Demetriusza w nocy jeszcze dojœæ potrafi¹ do
ich obozu, aby uderzyæ z pierwszymi promieniami s³oñca.
Cofaj¹c w zamieszaniu armiê, Seleukos po raz pierwszy w swoim
niekrótkim, spêdzonym na wojnie Ÿyciu jest niepewny. Zna Demetriusza
i widzia³ prowadzone przezeñ szarŸe, którym nikt nie by³ w stanie siê
oprzeæ. ¯o³nierze opowiadaj¹, Ÿe na czele armi wroga pêdzi zawsze król —
wojownik w purpurze, jak bóg wojny i nikt nie jest w stanie stawiæ mu czo³a
a Ÿo³nierze jego postêpuj¹ za nim i walcz¹ jak w natchnieniu. Seleukos jest
jednym z najpotêŸniejszych w³adców œwiata a monarchia jego rozci¹ga siê
od Morza Sródziemnego do Indii, juŸ ponad æwieræ wieku minê³o, gdy
z tysi¹cem ludzi rusza³ na krañce ziemi, aby odbiæ swoje królestwo i nie
moŸe rzucaæ go na los szczêœcia bitwy jednej, na przeciw desperata
maj¹cego do wyboru zwyciêstwo lub œmieræ, co z tego, Ÿe wojska jego maj¹
przewagê wielokrotn¹, gdy desperatem tym jest Poliorketes, boski wojownik, do którego zdaje siê powróci³a dawna kochanka jego Tyche.
Demetriusz jak niegdyœ przestaje czuæ zmêczenie. Spi prawie na
stoj¹cy i nie odróŸnia dni. Unosi go ekstaza prowadz¹ca w bitwie nad ziemi¹, gdy znowu jest niedosiêŸnym bogiem nie wierz¹cym w swoj¹ œmieræ.
Seleukos zdecydowa³ siê rzuciæ na przciwnika wszystkie wozy
swoje zaopatrzone w œmiercionoœne kosy. I na przeciw wozów tych poprowadzi³ Demetriusz atak wiedz¹c, Ÿe kaŸda próba oskrzydlenia ich skoñczy³aby siê masakr¹ wojowników ciêtych kosami wiruj¹cymi wraz
z ko³ami rydwanów. Trzeba tylko nie ulêkn¹æ siê dudnienia ziemi w galopie
œciany tysiêcy koni i wozów i dlatego Poliorketes znowu porywa za sob¹
Ÿo³nierzy pêdz¹c na wprost rydwanów i zabijaj¹c rzutem oszczepu pierwszego wo¿nicê, obalaj¹c konie i mieszaj¹c szyki, aby daæ przyk³ad wojownikom pod¹Ÿaj¹cym w œlad jego i rozbijaj¹cym szarŸê wozów mieszaj¹cych siê ze sob¹, wpadaj¹cyh na siebie w zamêcie, gdy kosy tn¹ nogi
koñskie a krzyk miaŸdŸonych ko³ami wo¿niców nies³yszalny jest prawie
przez kwik zwierz¹t.
I znowu armia Seleukosa cofa siê. A o œwicie wojownik w purpurze prowadzi skalnym piargiem w¹ski szereg Ÿo³nierzy na zdumionych obroñców prze³êczy, którzy nie wierz¹ by ktoœ móg³ ich zaatakowaæ na ich
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niedostêpnych pozycjach. A po dniach kilku, góry Amanu, Syrii wrota by³y
w rêkach Demetriusza.
Seleukos cofn¹³ siê na równinê wys³uchuj¹c meldunków o coraz
liczniejszych ochotnikach, którzy œci¹gaj¹ do obozu syna Antygona wybrañca Nike i bogini fortuny.
To by³ œwit, gdy Demetriusz chwiejnym krokiem wyszed³ ze swojego namiotu odprowadzany przeraŸonym spojrzeniem przybocznych, aby
po momencie run¹æ na ziemiê zanim podtrzymaj¹ go rêce towarzyszy.
Czy gor¹czka spad³a z gór, mro¿nych nocy, kiedy nie moŸna by³o
rozpalaæ ognisk by nie uprzedziæ o swoim nadejœciu? Czy spada³a na organizm wyczerpany wielotygodniowym wysi³kiem ostatecznym bez chwili
wypoczynku, zawsze na czele w walce, której nikt nie by³ w stanie wytrzymaæ a Demetriusz mia³ juŸ piêædziesi¹t lat i wszelkie szaleñstwa Ÿycia za
sob¹? Czy moŸe Tyche wyczeka³a znowu odpowiedniego momentu raz jeszcze ³udz¹c swego przeciwnika widmem szansy?
Czterdzieœci dni minê³y, gdy Demetriusz rzuca³ siê w malignie
a s³owa jego pojedyncze nie sk³ada³y siê w zdania. Czterdzieœci dni ciêŸar
choroby spoczywa³ mu na piersiach i nie pozwala³ siê pod¿wign¹æ.
Dopiero potem, po raz pierwszy otworzy³ oczy by popatrzeæ przytomnie, wsta³ bez s³owa i niepewnie, z twarz¹ wychudzon¹, poryt¹ i skupion¹, jak po d³ugiej nieobecnoœci, powrocie z odleg³ej krainy, ogl¹da³
obóz budz¹cy siê po nocy. Przygl¹da³ siê resztkom Ÿo³nierzy, którzy nie
zdezerterowali jeszcze lub nie przy³¹czyli siê do wroga. Poczym zarz¹dzi³
wymarsz.
Seleukos nie atakowa³ ci¹gle. Demetriusz tymczasem ruszy³ forsownym marszem w kierunku Cylcji by niespodziewanie zawróciæ i przez
góry wejœæ w œrodek krainy Seleukosa. A gdy Seleukos dopêdzi³ go
i roz³oŸy³ siê obozem, by odpocz¹æ, w nocy Poliorketes podj¹³ atak. Tyche
opuœci³a go jednak ostatecznie. Dwóch zdrajców z armii jego ostrzeg³o
w³adcê Syrii, który zd¹Ÿy³ na nogi postawiæ armiê. Demetriusz cofn¹³ siê.
Cofn¹³ siê by zaatakowaæ pietnastokrotnie wiêksze si³y Seleukosa
w œwietle dnia. Prowadzi³ swoich Ÿo³nierzy wiedz¹c, jak wiedzia³ od dawna, Ÿe nie ma juŸ nic do stracenia. Wdar³ siê w œrodek wojsk w³adcy Syrii,
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gdy ten zeskoczy³ z konia i zdejmuj¹c he³m krzyczeæ pocz¹³, Ÿe walka nie
ma sensu, bo on oszczêdziæ chce Hellenów jak oszczêdza³ ich dot¹d.
Demetriusz z garstk¹ najwierniejszych raz jeszcze pêdzi ku
prze³êczom Amanu. To przez nie prowadzi droga do Cylcji a dalej na wybrzeŸe i do portu Kaunos, gdzie ci¹gle jeszcze tkwi jego niezwyciêŸona flota. Jednak los jest przes¹dzony. Prze³êcze obsadzone s¹ przez oddzia³y Seleukosa.
Dlaczego Demetriusz pdda³ siê rywalowi? Miecz wymierzony we
w³asne serce si³¹ zatrzymali przyjaciele, ale czemu odda³ siê w rêce Seleukosowi, kiedy wiedzia³, Ÿe wszystko jest juŸ stracone? Czy móg³ wierzyæ,
Ÿe wymknie siê raz jeszcze, Ÿe raz jeszcze jak Eumenes podejmie walkê, ale
przecieŸ i Eumenes zakoñczy³ Ÿycie w obozie swego prezciwnika, dawnego towarzysza broni?
Lata ca³e w pêtli rzeki Orontes i bagnisk, galopowa³ Demetriusz
obserwuj¹c czujne straŸe i przeszkody, które zgotowa³a mu natura. Lata
czeka³ na pojawienie siê Seleukosa lub córki swojej Stratoniki za syna Seleukosa Antiocha wydanej. Lata ca³e æwiczy³ i polowa³ zaw¿iêcie na swoim
maleñkim ³ownym terenie pod okiem licznych straŸ nieomal jak Eumenes
w Norze czekaj¹c swojego czasu, który nie móg³ nadejœæ.
Cwiczy³ coraz mniej. Przesta³ polowaæ i ruszaæ siê. Pi³ wino i obŸera³ siê, coraz grubszy i opuch³y jakby coraz mniej rozumia³ co dzieje siê
woko³o. Latami rzuca³ koœci, coraz bardziej odruchowo, coraz bardziej
bezsensownie i czeka³ na wynik jakby chcia³ z drewnianych bry³ wypatrzeæ
twarz rz¹dz¹cej œwiatem Tyche. Punkty na kostkach z³oŸyæ mog¹ siê we
wzór, który zrozumieæ pozwoli dzieje, drogê Ÿycia i pozwoliæ na gest odkupienia?
Drewniane kostki wysypuj¹ siê z grubej rêki i tocz¹ siê pod niewidz¹cym spojrzeniem.
Demetriusz umar³ niezauwaŸenie. Dopiero wtedy, po latach, gdy
zapomniano go nieomal, powróci³ do Hellady, aby mog³a podziwiaæ go po
raz ostatni. Wspania³y morski pogrzeb, by³ dope³nieniem jego Ÿycia,
ods³anaj¹cego siê w drodze ostatniej, tyle dni na morzu, którego by³ zawsza
panem od portu do portu z³ota urna na wyœcielanym purpur¹ pok³adzie,
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op³akiwana przez Grecjê ca³¹ w zapachu wiêdn¹cych kwiatów, œpiewie
i muzyce fletu.
Antygonos Gonatas dotyka czo³em z³otej urny. Pok³ad ko³ysze
siê. Muzyka prowadzi okrêt i fale w przestrzeni, która staje siê coraz jaœniejsza, bieleje jak dym unosz¹cy siê ku niebu.
Min¹ lata nim Antygonos Gonatas sy Demetriusza Poliorketesa
zostanie w³adc¹ Macedonii i podporz¹dkuje sobie Grecjê, daj¹c prawdziwy
pocz¹tek dynastii Antygonidów. Antygonos wbrew panuj¹cym ju¿ obyczajom, nigdy nie pozwoli wyt³oczyæ podobizny swojej na bitych przez siebie
monetach. To jednak temat na zupe³nie inn¹ opowieœæ.
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Œmiech woko³o nadbiega jak krzyk ptaków. Wrzask kruków, których skrzyd³a trzepocz¹ w œnie¿nej zawiei nad g³owami barbarzyñców. Wilcze skóry na jasnych cia³ach. Twarze — pyski wilcze. Maski wilcze
przes³aniaj¹ twarze, maski wilcze tañcz¹ na wietrze, skóra zdarta z szarych
pysków marszczy siê w podmuchach powietrza, przywiera do twarzy, wrasta w nie.
Wiêc jednak nadchodzi sen. Zapomniany, zapominany, zag³uszany w zajêciach dnia, pasji dnia, gor¹czce œwiat³a. A mo¿e teraz w³aœnie Keraunos stworzy³ go widz¹c w swoich ostatnich chwilach barbarzyñców
w wilczych skórach i maskach, wœród czarnych skrzyde³ unosz¹cych siê
nad wozami, do dr¹gów przybitych skrzyde³ kruków, widz¹c œmieræ nadchodz¹c¹ w zwierzêcej skórze, w ³opocie skrzyde³ œcierwnika... mo¿e to
pisz¹cy o nim, widz¹c go w krêgu wozów, w œniegu, na kolanach, wœród
zwierzopodobnych wojowników zobaczyli sen ten, który podobno opowiadali przyjaciele Keraunosa, jeœli móg³ mieæ on przyjació³, mówiony im jeszcze w rwanych s³owach bo p³uca chwyta³y niepe³ne kêsy powietrza po-
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wracaj¹c z nocy, dziedziny Seleukosa wzywaj¹cego na s¹d bestie i ptaki
drapie¿ne i obdzielaj¹cego je porcjami wielkimi miêsa mordercy swego?
Barbarzyñcy œmiej¹ siê z godnoœci króla. I Ptolemeusz Keraunos,
gdy utraci³ wszystko, gdy zrozumia³, ¿e nie tylko przegra³, ale jak ¿aden
w³adca przed nim Macedoniê, zdobywczyniê œwiata na ¿er rzuci³ zwierzopodobnym istotom, prze¿yje ostatnie upokorzenie, które nie oka¿e siê ostatnim, kiedy brocz¹c krwi¹, czarne plamy na purpurowym p³aszczu, przygiêty do ziemi pada na kolana i cia³o raz pierwszy odmawia mu pos³uszeñstwa, czuje kolano na swoim grzbiecie i mo¿e ju¿ tylko patrzeæ prosto
w ciemne oczodo³y szarej maski bo i kark jest za s³aby, aby nie pozwoliæ
skrêciæ g³owy za w³osy by ³atwiej by³o uderzyæ w ods³oniêt¹ szyjê
i go³og³owy król w œwiœcie œnie¿nego wiatru i œmiechu barbarzyñców, na
kolanach, nog¹ przygiêty do ziemi z karkiem skrêconym jak ofiarne zwierzê czeka na œpiew miecza, wolno rosn¹cy w œnie¿nym powietrzu.
Palce jak konary, palce w jego w³osach, jak palce we w³osach synków Arsinoe, jak tamte skrêcaj¹ g³owê zanim odr¹bi¹ j¹ od tu³owia, zanim
przetn¹ gard³o i uspokoj¹ wreszcie skurcze drobnego tu³owia, palce wypuszcz¹ wreszcie Arsinoe i jej wycie, d³onie stra¿ników puszcz¹ jej ramiona i pozwol¹ opaœæ jej na dwa nieruchome ju¿ cia³a, które kaza³ cisn¹æ do jej
stóp mówi¹c — Rzuciæ przed ni¹ œcierwo jej bêkartów. — A potem
ws³uchiwa³ siê w jej zawodzenie jak wilczy, d³ugi jêk, jakby podobny do
tego, który wydusza³ w ich gwa³townych nocach i tej ostatniej, poœlubnej,
kiedy czuj¹c jej spazmatyczne ruchy wiedzia³ ju¿, ¿e dnia nastêpnego patrzeæ ka¿e jej na zarzynanie dzieci, kiedy mówi³ bezg³oœnie — Bereniko,
spójrz jak córka twoja b³aga o rozkosz dzieci swoich zabójcê! — Ojcze,
patrz jak twoja ukochana córka skomli pod twoim niechcianym synem, który zabija twoje wnuki! — i rozkosz jego wielokrotnia³a i bucha³a jak ogieñ
w trzewia Arsinoe, do której krzycza³ wtedy bez s³ów — suko! to o co skowyczesz, co rozgina twoje nogi i wdziera miêdzy nie to nó¿ na gard³a twojego pomiotu! — Charcza³ wtedy bryzgaj¹c œlin¹ a potem do niej wyj¹cej na
cia³ach synów mówi³ spokojnie choæ krew tañczy³a w nim swój taniec ekstazy — Przecie¿ chcia³aœ tego. Ofiarowa³aœ mi swoich synów a ja zaopiekowa³em siê nimi najlepiej jak mog³em. Widzisz, nie mêcz¹ siê ju¿. Zreszt¹
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nale¿y siê mi zap³ata za zaspokojanie twojej ¿¹dzy. Goni¹ca siê suko! Przecie¿ tak naprawdê to za to odda³aœ mi swoich synów!
Patrzy³ na jej kurcz¹c¹ siê postaæ ramionami usi³uj¹c¹ zagarn¹æ
dwa nieruchome drobne cia³a, z których jedynie krew coraz cieñsz¹ stru¿k¹
pada³a na posadzkê, zawodzenie cich³o, tylko zielone oczy przez ³zy wbija³y siê weñ i pulsowa³y jak usta jej dzieci w agonii i czu³, ¿e panuje nad ni¹
jak wtedy, gdy wydziera³ z niej skowyt rozkoszy. Zielone oczy, oczy Bereniki, które prowadzi³y jego ojca, zabiera³y go aby odchodzi³, zostawi³ matkê jego Eurydykê i braci, pozostawi³ ich samych w pustym pa³acu i zabra³y
mu miejsce nale¿ne u boku ojca i tron Egiptu, ziemi jego, ojczyzny utraconej. Zielone oczy, które otwiera³y siê nad nim w nocy, aby niewidziany
przez nikogo niedorostek zawodzi³ bezsilnie i marzy³ beznadziejnie, ¿e
nape³ni je strachem i uleg³oœci¹ zaciskaj¹c d³oñ na prê¿¹cym siê daremnie
cz³onku, a¿ kiedy utraci³ wszystko i miejsce nale¿ne mu zaj¹³ imiennik jego
obcy, zniewieœcia³y pó³brat Filadelfos, Keraunos niejasnym impulsem wiedziony przyby³ na dwór Lizymacha wzywaj¹c pomocy siostry swojej przyrodniej nieznanej i nienawistnej z rodu, który odebra³ mu wszystko i kiedy
w Kasandrei u boku ogromnego starca zobaczy³ Arsinoe i jej zielone oczy
Bereniki poczu³ na czole podmuch skrzyde³ nadziei i zrozumia³ nie wiedz¹c
jeszcze jak, ¿e nie tylko œwiat stoi przed nim otworem czekaj¹c na b³ysk
jego miecza, ale i cieñ jego m³odoœci, sen zemsty i ¿¹dzy powraca doñ, aby
móg³ go ujarzmiæ wreszcie i zgasiæ zielony blask swoich nocy.
Mo¿e uwierzy³ wtedy, ¿e bogowie wypróbowuj¹ go przypisuj¹c
mu los szczególny, pozbawiaj¹c go wszystkiego daj¹ mu szansê wszystkiego zdobycia, wskazuj¹ mu przeznaczenie Aleksandra te¿ kiedyœ odsuniêtego przez ojca, przeznaczenie, do którego nie dorós³ dot¹d nikt z nastêpców
syna Filipa, mimo, ¿e minê³o ju¿ czterdzieœci lat. Przecie¿ nie nadarmo nadano mu przydomek Keraunos — piorun, który wskazywaæ mia³ gwa³townoœæ jego charakteru, ale przecie¿ wieœciæ móg³ wielk¹ przysz³oœæ kogoœ
kogo nazwano atrybutem Zeusa, piorunem, który jak boski miecz wbiæ siê
mo¿e w bierne cia³o œwiata.
I wtedy, na dworze Lizymacha, w pa³acu nie tak okaza³ym jak ten,
w którym urodzi³ siê i wychowa³, w mieœcie niedu¿ym i prowincjonalnym
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dla kogoœ kto ¿ycie spêdzi³ w Aleksandrii, w krainie ch³odnej i obcej, choæ
to st¹d wywodzi³ siê ojciec jego i matka i prawie wszyscy, których zna³, bez
królestwa, przyjació³, pieniêdzy, patrz¹c w oczy Arsinoe, poczu³, ¿e kusi go
w³aœnie Tyche — kapryœna bogini losu, wynios³a kobieta sanda³em przyginaj¹ca do ziemi mê¿ów, a przecie¿ ujarzmiæ mo¿na j¹ jak nad brzegiem
Nilu ujarzmia³ m³ode konie, jak Arsinoe, której oczy zajaœnia³y zielonym
œwiat³em oczu bogini.
Zimny wiatr uderza jak ostrze. Czeka na nie. Czeka na kolanach
czuj¹c jak krew jego wsi¹ka w b³oto, osaczony zwierzêcym rechotem, nog¹
przybity do ziemi ze skrêcon¹ za w³osy g³ow¹, czeka na ¿elazo zimne jak
kamienna g³owa boga, której dotyka³, gdy w œwi¹tyni przysiêga³, ¿e siostrê
sw¹ uczyni jedyn¹ ma³¿onk¹ i królow¹, a synowie jej bêd¹ jego pierworodnymi. Przysi¹ga³, rozwa¿aj¹c jak naj³atwiej opanuje Kassandreê i kiedy zabiæ ka¿e synów Arsinoe i bez lêku patrzy³ na g³owê Zeusa i myœleæ móg³:
bogowie s¹ daleko, wysoko i nie troszcz¹ siê o nasze przysiêgi, bez strachu
wiêc patrzy³ w kamienne oczy i przysiêga³, aby przysiêgê z³amaæ, ale teraz
tamte œlepe jak mniema³ oczy spojrza³y na niego z wilczej maski cz³owieka
wznosz¹cego nad nim miecz.
Jednak wtedy, w œwi¹tyni, patrz¹c na wys³añca Arsinoe móg³ myœleæ: z bogów rz¹dzi nami tylko kapryœna Tyche, któr¹ m¹¿ ujarzmiæ potrafi, ja ujarzmiam jak tê kobietê, kupujê za ³atwe s³owa bo jest s³aba, g³upia
i uleg³a, choæ ³¹czy nas wspólny ojciec i podobna jest do mnie, co zrozumia³em ju¿ wtedy, kiedy powiedzia³em jej — Agatokles musi zgin¹æ — i
us³ysza³em — Wiem o tym, ale chcê wybraæ najpewniejsz¹ metodê — a
mo¿e wczeœniej, gdy pierwszy raz patrzy³em w jej oczy; podobna jest, ale
jest tylko kobiet¹ i oszukuje siê, chce wierzyæ w swoj¹ kobiec¹ moc a wiêc
w moj¹ mi³oœæ, potrzebuje kogoœ i wybra³a mmnie, podobnego do siebie bo
nie wie, ¿e zwyciêzcy musz¹ byæ samotni i za s³aba jest, ¿eby wiedzê t¹
posi¹œæ, œlepa, wmawia sobie, ¿e nienawiœæ moja jest mi³oœci¹, ale to nienawiœæ daje si³ê.
Jednak pozwoli³ uciec jej. Pozwoli³ schroniæ siê na Samotrace,
w œwi¹tyni os³oniêtej tajemnic¹ misteriów a potem uciec do Egiptu, do brata jej Filadelfosa, krew jej krwi, s³aboœæ jej s³aboœci, który nie potafi
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zaw³adn¹æ ni¹ nigdy. Czy pozwoli³ uciec jej, aby tym bardziej upajaæ siê
swoim triumfem, pozwalaj¹c jej ¿yæ i nieœæ w jej rozpaczy swoje zwyciêstwo? A przecie¿ pomimo gwa³townoœci swojej Keraunos by³ praktykiem.
Niewygodnych eliminowa³ konsekwentnie i siêga³ daleko, bo nikt nie mia³
w¹tpliwoœci kto sta³ za znikniêciem Lizandry, wdowy po Agatoklesie
i dzieci jego, mimo, ¿e opiekê znaleŸli u potê¿nego Antiocha dziesi¹tki tysiêcy stadiów od Macedonii a g³osy mówi³y, ¿e szukaæ nale¿a³oby ich w bagniskach Babilonu i ¿e widziano Keraunosa z uœmiechem bawi¹cego siê
pierœcieniem Agatoklesa, który po œmierci jego ocaliæ zdo³a³a Lizandra.
Na kolanach w ch³odzie zimy, której nie zna Egipt ojczyzna jego,
co Keraunos rozumie teraz dopiero, gdy ostrze miecza wdziera siê miêdzy
¿y³y, zêbami lodu przegryza œciêgna i wypala gad³o pozostawiaj¹c tylko
brudny krzyk bólu, bo myœla³, ¿e ojczyzn¹ jego jest œwiat, gdy metal bia³ym
p³omieniem gasi obrazy i mo¿e postaæ i g³os, który móg³ mówiæ: a jednak
wygra³a ona, królowa Egiptu z bia³ego pa³acu, w s³oñcu przez zieleñ liœci
patrz¹c na kaŸñ twoj¹, gdy w oczach jej odbija siê tafla nieskoñczonego
morza, które was dzieli.
Podobno Arsinoe patrzy³a wówczas na morze. Nied³ugi czas
up³yn¹³ od kiedy przyby³a do Aleksandrii po dwudziestu latach nieobecnoœci, ale trudno by³o poznaæ j¹ nie tylko z powodu up³ywu lat: odje¿d¿a³a
wynios³a królowa, która mimo m³odziutkiego wieku wiedzia³a jak zachowaæ winna siê ma³¿onka Lizymacha, pana Tracji i Azji Mniejszej, jednego
z najpotê¿niejszych spadkobierców boskiego Aleksandra, wraca³a uciekinerka œcigana przez mê¿a, któremu na ³up wyda³a nie tylko dziedziny Lizymacha, ale jego i swoje dzieci, które op³akiwa³a teraz nieruchom¹ twarz¹,
kiedy by³o ju¿ za póŸno.
Wraca³a ogo³ocona z wszystkiego — z czci nawet, bo przecie¿
dwór w Aleksandrii hucza³ od pog³osek jak to Arsinoe doprowadzi³a mê¿a
swojego Lizymacha nie tylko do okrucieñstwa, pan Tracji do ³agodnych nie
nale¿a³ nigdy, ale do szaleñstwa wrêcz, kiedy to diadoch pod zarzutem
zdrady zabiæ kaza³ Agatoklesa, syna swojego pierworodnego, dumê swoj¹
dot¹d najwiêksz¹, który zgodnym chórem wszystkich rozumnych w jego
królestwie i poza nim staæ siê móg³ nie tylko godnym Lizymacha nastêpc¹,
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ale i przewy¿szyæ go bo wydawaæ mog³o siê, i¿ wciela³ cnoty obojga rodziców: nie tylko wojenne zdolnoœci, przemyœlnoœæ i upór ojca, ale wspania³omyœlnoœæ i b³yskotliwoœæ matki swojej, Amastris — królowej Heraklei Pontyjskiej. A ojciec s³ucha³ z ledwie t³umion¹ satysfakcj¹ pog³osek
owych, jeœli dociera³y doñ, bo syn nigdy nie da³ powodów, by niepokoiæ siê
jego rosn¹c¹ s³aw¹ i znaczeniem, ukazuj¹c zawsze pe³ne poddanie w³adzy
ojcowskiej i bezgraniczny wobec niej szacunek a mo¿e i coœ wiêcej, co ludzie nazywaj¹ mi³oœci¹ synowsk¹. Przecie¿ to na trzy lata przed swoj¹ z ojcowskiego rozkazu œmierci¹, zmóg³ Agatokles najwiêkszego wroga ojca
swego Demetriusza Poliorketesa, œwietnego wodza, którego syn Lizymacha tropi³ przez ca³¹ Azjê Mniejsz¹ jak brytan wisz¹c mu u gard³a i nie
daj¹c chwili wypoczynku, skazuj¹c wojska Demetriusza na g³ód i postêpuj¹ce wyczerpanie i œwiadomie unikaj¹c rozstrzygaj¹cego starcia, daj¹c
tym chwalebne œwiadectwo rozwagi, tak rzadkiej w wieku jego bo w mêstwo Agatoklesa nie w¹tpi³ nikt a kampania przeciw Demetriuszowi dowodzi³a jego wojennego geniuszu. Kampania, której owoce ofiarowa³ bez reszty ojcu, usuwaj¹c w cieñ swoj¹ osobê, siebie — wodza, który wielkiego
Demetriusza zagoni³ w ¿elazny uœcisk Seleukosa, odda³ mu wrêcz tak, ¿e
wszystko co dzia³o siê potem, a¿ po zdanie siê Poliorketesa na ³askê pana
Babilonii i ostateczne osadzenie go na Chersonezie Syryjskim, uznaæ mo¿na za Agatoklesa dzie³o.
Wiadomo by³o, ¿e to Arsinoe w³aœnie opêtuj¹c starego Lizymacha
doprowadzi³a go do synobójstwa, nie bez wspó³pracy przyrodniego brata
swojego Keraunosa, który, jak mówi³y z³oœliwe jêzyki nie by³ ju¿ bratem jej
jedynie, ale w Aleksandrii dodatkowo a aluzje te przyby³y z Macedonii,
z uœmieszkami cytowano frazy poety mówi¹cego o wystêpnej mi³oœci Fedry do Hippolita pierworodnego syna Tezeusza a Fedry pasierba, który odrzucaj¹c jej mi³oœæ skaza³ siê na œmieræ.
Teraz Arsinoe wraca³a na dwór aleksandryjski jako niema p³aczka
po synach, których odda³a w rêce mordercy poœlubiaj¹c go, a chocia¿ wina
jej, równie¿ œciganej przezeñ, nie by³a zamierzona, niemniej by³a
niew¹tpliwa i dlatego Aleksandria oczekiwa³a, ¿e Arsinoe resztê dni swoich poœwiêci na pokutê i lament. I mo¿e to nie Arsinoe tak bardzo zmieni³a
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siê od lat dwudziestu, ale ogl¹daj¹cy j¹ widzieli nie tylko ciemn¹ chmurê,
która spad³a na jej twarz lecz równie¿ powinnoœæ skazuj¹c¹ j¹ na bytowanie
bli¿ej raczej martwych ni¿ ¿ywych.
Nie wszyscy jednak, bo boski brat rozpozna³ j¹ od razu, zrazu jako
siostrê, któr¹ przecie¿ tak niewiele móg³ pamiêtaæ, dziecko, gdy Arsinoe
starsza o lat kilka ¿egna³a ich miasto, a wiêc mo¿e jako rodzaj lustra co odbija inn¹ nieco a przecie¿ jego w³asn¹ twarz. Mo¿e temu zawdziêczaæ
mog³a Arsinoe zaufanie brata, który do ³atwowiernych nie nale¿a³, a zawierzy³ jej i s³ucha³ rad jej zanim jeszcze ods³oni³y swoj¹ przenikliwoœæ, bo Filadelfos zaufa³ Arsinoe daleko wczeœniej nim móg³ mieæ ku temu jakiekolwiek przes³anki. Mo¿e dlatego, ¿e niezwykle prêdko przesta³ patrzeæ na ni¹
jako na siostrê wy³¹cznie. On, który kobiet potrzebowa³ jak coraz nowych
strojów zdobi¹cych jego boskie cia³o, ju¿ na zawsze wpatrywa³ bêdzie siê
w Arsinoe niespotykanym u niego wzrokiem nieomal takim jakim ojciec
ich Ptolemeusz Soter patrzy³ na matkê Berenikê. I choæ znowu, po czasie
jakimœ, ka¿e przyprowadzaæ do ³o¿a swego mnogoœæ kobiet, ju¿ do œmierci
Arsinoe dotyka³ bêdzie jej twarzy tym samym spojrzeniem.
Filadelfos — pan Egiptu du¿o bardziej ni¿ ojciec jego, który wbi³
miecz w tê dziedzinê jako ³up nale¿ny mu po Aleksandrze, jedyny spoœród
diadochów nie opêtany snem o schwytaniu w d³onie œwiata, Aleksandra
dziedzictwa i dlatego to Ptolemeusz umar³ w ³ó¿ku swoim jako jedyny z
nich, ale ziemia ta by³a dla niego tylko królestwem zdobytym orê¿em, gdy
Filadelfos wychowa³ siê tu, a na pana kraju tego sposobi³a go matka zanim
jeszcze cokolwiek zosta³o przes¹dzone. Ptolemeusz Soter by³ wojownikiem, wodzem hetajrów a jednoczeœnie jednym z nich, hetajrem a wiêc towarzyszem. I dlatego móg³ walczyæ z nimi o w³adzê jak równy. Filadelfos,
syn jego w Egipcie uczy³ siê sztuki królowania a wiêc i boskoœci, nie by³
wojownikiem na koniu wœród podobnych sobie a to¿samych wrêcz, gdy porywa ich bitewny sza³, by³ wcieleniem boga na tronie panuj¹c nad gatunkiem nieto¿samym z nim samym do koñca. Dlatego mo¿e jak myœliwy
pij¹c ze Ÿród³a odnajduje naprzeciw siebie twarz, mi³oœæ, do której spada
nañ i pora¿a, tak brat Arsinoe zakocha³ siê w sobie, sobie nieco innym
patrz¹cym na niego twarz¹ jego siostry z nieco bardziej wysuniêtym pod-
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bródkiem, z troszkê bardziej zakrzywionym nosem, z lekko zaokr¹glonym
czo³em i czarnymi w³osami, ale zachwyci³ siê sob¹, sob¹ — kobiet¹.
Nie tylko brat zobaczy³ Arsinoe inaczej ni¿by widzieæ chcieli j¹
mieszkañcy królewskiego pa³acu i miasta wokó³ niego. To ona sama nie
przyjê³a na siebie nigdy roli ¿a³obnicy od pocz¹tku czujnym okiem œledz¹c
wszystko co dzia³o siê na dworze i poza nim, kiedy to od razu opowiadaæ
zaczê³a bratu swojemu o ró¿norodnoœci œwiatów i ich rozumienia i o tym
jak ró¿nie pojmowane mog¹ byæ decyzje króla Egiptu i jego dygnitarzy, zaznaczaj¹c oczywiœcie, ¿e nie chodzi jej przecie¿ w ¿adnym wypadku o
wskazówki czy te¿ rady tak nieprzystojne wobec Ptolemeusza w³adcy. Nie
przypomina³a Filadelfosowi w niczym z³amanej matki pomordowanych na
jej oczach dzieci tak bardzo, ¿e a¿ chwilami wiedz¹c, nie by³ w stanie uwierzyæ w to co przytrafi³o siê jej. Przypomina³a mu za to matkê ich — Berenikê, z jej ³agodnym wszystkowiedz¹cym uœmiechem.
Pog³oski, plotki, które na moment, kiedy Arsinoe okaza³a siê tak
inna od przygotowanego dla niej wcielenia, spotêgowa³y siê, ucich³y równie nagle i jednoznacznie. Zbyt z³o¿ona by³a gra dworu, aby zawierzyæ mo¿na by³o czyimkolwiek uszom lub jakiejkolwiek œcianie, mówi¹c rzeczy
przeciwko osobie tak bliskiej w³adcy a wiêc jakby przeciw w³adcy samemu. Dworacy mieli racjê. Bo przecie¿ ju¿ nied³ugo Ptolemeusz odes³aæ ma
swoj¹ ma³¿onkê by poœlubiæ Arsinoe a ostatni wrzask Sodatesa, gdy zatrzaskiwa³o siê nad nim wieko o³owianej trumny, aby pogr¹¿yæ w odmêty tak
daleko od brzegu, gdy¿ Patroklos œciga³ go morzem kilka dni, unaoczni³, ¿e
zbyt ryzykowne s¹ ¿arty z królewskiego zwi¹zku, choæby tak sprzecznego
dla Hellenów z natur¹.
Zreszt¹ niewiewiele potem, po œmierci królowej a minê³o tylko
dziewiêæ lat, gdy z nieznanych powodów Arsinoe odesz³a do królestwa cieni pozostawiaj¹c cia³o tak niezmienione, jakby opuœci³a je ju¿ lata wczeœniej i widziano wtedy jedyny raz rozpacz na boskim obliczu Ptolemeusza
Filadelfosa, gdy jego g³adka twarz œci¹ga³a siê ku przodowi w grymasie
zwierzêcego bólu, op³akiwano j¹ szczerze, m¹dr¹ królow¹, muz opiekunkê
i przyjació³kê i czczono j¹ prawdziwie w jej odleg³ym, smutnym prawie
spokoju, który wydawa³o siê pochyla³ nad ka¿dym z nieludzk¹ ju¿ chyba
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wyrozumia³oœci¹. Dlatego wybaczono jej i bratu ich kaziorodczy postêpek
jakiego nie wybaczono by ludziom a nawet uznano go za boskoœci znamiê,
ale to Arsinoe tylko dost¹pi³a kultu spontanicznego, jakby uda³o siê jej
po³¹czyæ ponadludzkie dostojeñstwo z wspó³odczuwaniem cz³owieczym.
Afrodyta, Izyda, która zst¹pi³a miêdzy ludzi przyodziana w cia³o
zrozpaczonej uciekinierki, ale to przybranie choæ znacz¹ce, by³o przybraniem tylko i dlatego dla mieszkañców Egiptu sta³a siê blisk¹ a tajemnicz¹
królow¹, która pozosta³a z nimi, opiekowa³a siê nimi lat dziewiêæ a to co
wydarzy³o siê wczeœniej nie do jej historii przynale¿a³o.
Arsinoe mog³a patrzeæ wtedy w morze. Mog³a patrzeæ jak tyle
razy, kiedy nadchodzi³ zmierzch, bia³y kamieñ œwieci³ swoim ostatnim blaskiem a królowa z tarasu patrzy³a na noc, która wy³ania³a siê z morza.
W ciemnoœci twarz nie wyra¿a nic. Tylko oczy odbijaj¹ dalek¹
znad morza ³unê. Nie wiadomo czy poszukuj¹ na morzu œladów syna jej
najstarszego Ptolemeusza, który uszed³ kaŸni z r¹k matki swojej mê¿a
i podj¹³ z nim beznadziejn¹ walkê. Nie wybaczy³ jej nigdy, ¿e utraci³a królestwo jego, braci jego wyda³a œmierci lekcewa¿¹c ostrze¿enia swojego
pierworodnego, ona tak trzeŸwa zawsze jak œlepa by³a id¹c chyba za
g³osem namiêtnoœci, co synowi wybaczyæ najtrudniej i czego wybaczyæ ju¿
nie bêdzie mia³ kiedy, zagubiony na zawsze w tumulcie historii i zapomniany, bo nie znalaz³ czasu na pozostawienie po sobie œladów, znika z kart dziejopisów i pamiêci ludzkiej i mo¿e tylko matka pamiêtaæ go bêdzie czuj¹c,
¿e ostatni z jej synów nie ¿yje ju¿ tak¿e z jej winy, a ona patrzy w noc aby
przywo³aæ jego twarz i jego ostatnie nieznane jej cierpienie, które chcia³aby
dzieliæ z nim jak dzieli³a je z jego braæmi.
Noc jest jak wina, pozwala widzieæ dalej i pe³niej. Mo¿e Arsinoe
widzi g³owê Keraunosa na w³óczni, usta wykrzywione w grymasie jak
œmiech, który wydoby³ zeñ barbarzyñca uderzaj¹c mieczem odr¹ban¹
g³owê, tn¹c usta i wy³amuj¹c zêby, gdy krzycza³ — Ciesz siê królu! Galatów prowadzi³ bêdziesz do zwyciêstwa!
Czy ten krwawy, niemy, obrzmia³y œmiech przypomina jej œmiech
Keraunosa na wiadomoœæ o skazaniu przez Lizymacha Agatoklesa?
Smiech Keraunosa, który pozostanie w niej, ten sam nad ni¹, gdy wydziera³
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z niej jêk rozkoszy, ten sam, gdy kaza³ mordowaæ jej synów i wpatrywa³ siê
w ni¹ wyrywaj¹c¹ beznadziejne z r¹k oprawców i szydzi³.
Arsinoe na zawsze zapamiêta ka¿de jego s³owo, budz¹ce j¹ z ka¿dego snu jak krzyk jej dzieci. Te same s³owa, rzuciæ móg³ jej syn najstarszy
ocalony wbrew jej postêpkom, który na zawsze utraci³ królestwo. Ocalony
nie na d³ugo, zagubiony bez szans, którego nie zobaczy³a ju¿ nigdy. Czy
wiêc klêska ostateczna Keraunosa i jego hañba, okaleczona g³owa
ko³ysz¹ca siê na w³óczni, której jeœli nawet nie widzia³a patrz¹c w chmury
nad morzem, gdzie spe³nia³ siê jej sen, to wszystko opowiedziano jej nieco
póŸniej, co nie znaczy mniej dok³adnie, czy wiêc agonia jej przeœladowcy
nie wype³ni³a jej radoœci¹ czyst¹ jak ogieñ?
Œmieræ jedynego mê¿czyzny, do którego nale¿a³a bez reszty, którego by³a czêœci¹, który wdzieraj¹c siê w ni¹ ofiarowywa³ jej œwiat jak
p³omieñ boga, którego nosi³ imiê. A potem odebra³ jej wszystko pozostawiaj¹c ból i rozpacz bez nadziei.
Czy mog³a myœleæ, ¿e podobni byli wspominaj¹c sza³ Lizymacha,
gdy znalaz³a w³aœciwe s³owa, aby uwierzy³ w syna swego zbrodniê? Gdy
zacz¹³ dyszeæ ¿¹dz¹ jego œmierci tym gwa³towniej im gwa³towniej wierzyæ
chcia³ w jego wiaro³omstwo, bowiem inaczej wiaro³omczyni¹ okazaæ musia³aby siê jego ¿ona, kwiat jego staroœci, która ostatnio pozwoli³a mu przekroczyæ swój wiek, otworzy³a dlañ m³odzieñcz¹ radoœæ zmys³ów i poprowadzi³a go w ogród niespodzianek, jakby by³ bogiem i nie dosiêga³y go kamienne ¿arna czasu. Mo¿e w³aœnie dlatego tak przecie¿ ostro¿ny w posuniêciach wszystkich pan Tracji da³ porwaæ siê morderczej furii, furii samobójczej, gdy mordowa³ Agatoklesa przyjació³ i wszystkich tych, którym na
sercu le¿a³o dobro Lizymacha i jego kraju i mieli doœæ odwagi aby powiedzieæ o tym, gdy z jego rêki ginêli jego najlepsi wojownicy, aby wreszcie
samobójczy ob³êd doprowadzi³ go na pola Kurpedion, gdzie jego por¹bane
cia³o znalaz³o wreszcie spokój? Mo¿e przemyœlny starzec nie chc¹c przyznaæ siê czu³ w odleg³ych zak¹tkach rozumu, ¿e nie przez Agatoklesa zosta³
oszukany a wszystko co olœni³o go miesi¹cami przed syna swgo zabiciem
by³o k³amstwem tylko. Mo¿e szed³ na przeciw swojemu ostatniemu towarzyszowi jakby szed³ na przeciw œmierci bo ¿ycia nie móg³ ju¿ udŸwign¹æ?
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Czy Arsinoe, kiedy dowiedzia³a siê ju¿, ¿e plan jej uwieñczony
zosta³ sukcesem: bezg³owe cia³o Agatoklesa rzucone zosta³o w rozpadlinê
a synowie jej odziedzicz¹ Lizymacha dziedziny, pomyœleæ mog³a, ¿e przecie¿ nie tylko dla tych oczywistych powodów do zguby doprowadzi³a Lizymacha pierworodnego? Czy tylko bezpodstawn¹ plotk¹ by³o powszechne,
z³oœliwe porównywanie córki Bereniki do Fedry, która œmierci¹ odp³aca
odrzucon¹ mi³oœæ? Bo mo¿e nienawiœæ Arsinoe do Agatoklesa, jeœli by³a
taka, pojawi³a siê równie¿ dlatego, ¿e Lizymacha ¿ona nie mog³a nie porównywaæ jego starczej twarzy, pomarszczonej skóry, wiotczej¹cego
cz³onka ze wspania³oœci¹ jego syna?
Czy w Aleksandrii, gdy œmieræ jej synów przesta³a byæ jak gorej¹ca rana a sta³a siê jak mg³a, która oplata g³owê i oddala od œwiata, aby
nigdy ju¿ nie móc cieszyæ siê jego wspania³oœci¹, pomyœla³a Arsinoe, ¿e synów swoich wyda³a ju¿ na zatratê, gdy wespó³ z Keraunosem przygotowywa³a œmieræ Agatoklesa i jego najbli¿szych i ¿e zap³aci³a cenê w³aœciw¹,
chocia¿ pytaæ mo¿na czy za zbrodniê i zdradê — i to kogo: starca czy syna
jego, albo przybranej krainy — czy za zwierzêc¹ ¿¹dzê, namiêtnoœæ, której
p³omieñ przypomnieæ potrafi³a sobie jeszcze, kiedy obojêtnie czu³a w sobie
i na ciele swoim brata swego i jego czu³oœæ.
G³owa ze zniekszta³con¹ twarz¹ unosi siê w powietrzu. Dusza oddala siê, jak ostatnie obrazy w œnie¿nym wietrze, wilki i kruki, które towarzysz¹ Keraunosowi w jego ostatniej drodze. Wilki i kruki przyzwane z Hadesu przez Seleukosa. Seleukosa, który przyj¹³ go, najbli¿szego Lizymacha
cz³owieka, obdarowa³ i zaufa³ jak ojciec, jakby chcia³ wynagrodziæ œmieræ
zadan¹ jego przybranemu ojcu, bo tak przecie¿ móg³ myœleæ o ich stosunku,
nie wiedz¹c nic o pogardzie jak¹ Keraunos ¿ywi³ do zdradzonego przez siebie starca œcigaj¹cego m³odzieñcze namiêtnoœci i uleg³ego im jak niedorostek.
Gdy po zwyciêskiej bitwie w dolinie rzeki Kuros stan¹³ Seleukos
nad cia³em swojego dawnego przyjaciela, niedaleko miejsca, gdzie dwadzieœcia lat wczeœniej pod Ipsos wspólnie ogl¹dali zmasakrowane zw³oki
Antygonosa i myœleli o jego poleg³ych w tej bitwie nadziejach, teraz nad
cia³em Lizymacha móg³ pan Azji, ostatni z diadochów cieszyæ siê widz¹c
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poprzez pole bitewne otwarte drogi ku Helladzie, Macedonii, Tracji —
ca³oœci dziedzin Aleksandra wreszcie w zasiêgu rêki a przecie¿ smutny by³.
Mo¿e przeczuwa³ miecz, który rozetnie mu pierœ, gdy, po ponad piêædziesiêciu laty dotknie po raz pierwszy stop¹ l¹du Europy i w mg³ach jesiennego œwitu zobaczy mury otwieraj¹cego siê dlañ aleksandrowego dziedzictwa, o które walczyli ponad ju¿ lat czterdzieœci? A mo¿e tylko zaduma³ siê
nad ich losem, zabijaj¹cych siê tyle czasu w poœcigu za nieuchwytn¹ hybris,
nawet teraz starcy nad grobem jak on pochylaj¹cy siê nad cia³em Lizymacha jakby przygina³ go do ziemi ciê¿ar blisko siedemdziesiêciu lat?
Tylekroæ wiêcej lat ni¿ potrzebowa³ Odys, aby powróciæ na Itakê,
móg³ myœleæ Seleukos z okrêtu schodz¹c i dotykaj¹c stop¹ l¹du, który opuœci³ by podbiæ œwiat i wraca³ teraz, pan tego œwiata patrz¹c na utkane z
mgie³ mury Lizymachii, tylekroæ wiêcej aby wejœæ w nie i zagarn¹æ ostatnie
kraje stoj¹ce ju¿ przed nim otworem, wejœæ w mury stolicy zbudowanej
przez drucha jego i ostatniego konkurenta, którego cia³o pozostawi³ na polach Kurpedion i aby spe³ni³ siê sen, bo jak sen by³ jesienny œwit i tak bliskie
miasto w oparach poranka i r¿enie konia tu¿ i postaæ nachylaj¹ca siê nad
nim jakby chcia³a szepn¹æ mu do ucha tajemnicê i ostrze wdzieraj¹ce siê
w jego piersi, uderzenie pozbawiaj¹ce stopy oparcia i chmury, które ogarnê³y go, gdy œwiat oddala³ siê jak tentent galopuj¹cego konia.
Czy móg³ myœleæ, ¿e ko³o zamknê³o siê i w ch³odzie spadaj¹cej
nañ mg³y poczu³ ¿ar tamtej egipskiej nocy, gdy lat czterdzieœci wczeœniej z
Antygenesem i Pejtonem nie zatrzymywani przez nikogo wchodzili do namiotu Perdikkasa zaciskaj¹c d³onie na rekojeœciach mieczy i czy móg³
wczeœniej, gdy dotyka³ stop¹ Europy uwierzyæ, ¿e po czterdziestu latach
walk, na staroœæ, uda siê mu to co nie uda³o siê nikomu wczeœniej, Perdikkasowi, Eumenesowi, Antygonosowi? Czy jeszcze wczeœniej nad cia³em Lizymacha nie poczu³, ¿e ³udzi go nefela — oszukañcze widmo s³awy, mglisty kszta³t rozwiewaj¹cy siê miêdzy palcami?
Bo z pewnoœci¹ nie Keraunos myœla³ wtedy, ¿e czyn jego jest
zadoœæuczynieniem a miecz kar¹ za zabójstwo, którego innych sprawców
nemezis dosiêg³a wczeœniej, aby Seleukosa poraziæ w momencie w³aœciwym, gdy nikt myœleæ nie móg³, ¿e groziæ coœ mo¿e bezpiecznemu po zwy-
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ciêstwie panu Azji. Keraunos zach³ystuj¹c siê powietrzem we wœciek³ym
galopie konia czu³, ¿e dopad³ wreszcie królewskiej zwierzyny, na któr¹ czycha³ miesi¹ce, czu³ ekstazê wbijaj¹c miecz w pana œwiata poœrodku wojsk
jego i uchodz¹c bezpiecznie, gdy za póŸno i bez wiary jego popêdzili za nim
gwardziœci Seleukosa, czu³, ¿e do stóp œciele siê mu Macedonia i Tracja,
których wojownicy powitaj¹ w nim mœciciela ich króla i nikt nie bêdzie rozwa¿a³, ¿e mœciciel ten sam króla ich doprowadzi³ do zguby i czu³ jak œwiat
otwiera siê przed nim w œwiœcie wiatru.
To samo czu³ bêdzie na morzu nieca³y rok póŸniej wœród
szcz¹tków Antygonosa okrêtów, Antygonosa syna Demetriusza niepokonanego pana mórz, którego zgniót³ syn Ptolemeusza, choæ ojciec jego nigdy
nie potrafi³ stawiæ na morzu czo³a Demetriuszowi. On, syn niechciany by³
panem Europy i pieœñ zwyciêstwa unosi³a go jak wiatr ¿agle okrêtu, jak
krzyk Arsinoe, gdy wype³nia³ j¹ i potem, gdy zabija³ jej dzieci.
Wtedy Keraunos nie potrzebowa³ powtarzaæ sobie, ¿e zabijaj¹c
Seleukosa by³ tylko nemezis narzêdziem, co be³kota³ podobno, gdy podrywa³ siê ze snu a p³uc nie rozrywa³ mu pêd powietrza a niemy krzyk bólu
cia³a rozdzieranego dziobami i k³ami drapie¿ców przyzwanych przez zdradzon¹ przezeñ ofiarê. Mo¿e pomyœli tak w upokorzeniu i cierpieniu, na kolanach wœród œmiechu barbarzyñców, pomyœli, ¿e wszystko co podejmowa³, by³o tylko losu spe³nieniem, losu, którego by³ bezwolnym narzêdziem,
gdy roi³, ¿e wol¹ swoj¹ naznacza œwiat?
A Seleukos w ch³odzie mg³y, która spowija go i odrywa od ziemii,
w momencie, gdy podobno ¿ycie raz jeszcze wraca do cz³owieka, aby jak
na ur¹gowisko obce zastygn¹æ przed nim niby zwój rozwiniêtego malowid³a, czy poczu³ ¿ar tamtej ponurej nocy, s³ysza³ oszala³y ryk s³oni, tych
które uda³o wyprowadziæ siê z Nilu bo cielska ich nie okaza³y siê wystarczaj¹c¹ os³on¹ przed pr¹dem rzeki i zwierzêta tonê³y jak ludzie, których
mia³y chroniæ. Noc klêski, gdy Perdikkas nie wiedz¹c, ¿e wyzywa bóstwa
Nilu usi³owa³ przeprawiæ siê pod Memfis i chyba bóstwa spowodowa³y niespodziewny przbór wody bród zmieniaj¹c w nurt wœciek³y, porywaj¹c najlepszych p³ywaków, nawet tych bez zbroi, pogr¹¿aj¹c wyspê, na któr¹ przeprawi³o siê ju¿ czêœæ oddzia³ów, zmuszaj¹c ich ¿o³nierzy do rozpaczliwej

128

próby powrotu przez rw¹ce odmêty w ciemnoœciach, huku i krzyku, krzyku
tych tak¿e, których rozrywa³y krokodyle stadami przyby³e na miejsce przeprawy.
Chyba nawet nie porozumiewali siê. Nie pytaj¹c nikogo spe³nili
wolê ¿o³nierzy, wolê coraz g³oœniej wype³niaj¹c¹ obóz okrzykami
wœciek³oœci w nocy, która nie by³a przeznaczona dla snu.
Podobno Perdikkas nie by³ zaskoczony. Podobno czeka³ na tych,
którzy ka¿¹ mu zap³aciæ za klêskê. Zaskoczony by³ tylko tym, ¿e byli to oni
w³aœnie. Nie by³o jednak czasu na wahania ni wyjaœnienia. Patrz¹c potem
na siebie nad jego okrwawionym cia³em i krzywi¹c usta w pó³uœmiechu,
który tyle wyra¿a³ uzanie dla dobrze zrobionej roboty co zadumê nad jej
niewdziêcznoœci¹, ka¿dy z nich trzech, najbli¿szych Perdikkasa oficerów
we wspólnikach widzia³ ju¿ konkurentów. Bo wype³niaj¹c wolê ¿o³nierzy
stali siê ich przywódcami a wiedzieli, ¿e w koñcu zostaæ musi tylko jeden
wódz.
Los zdarzy³, ¿e nie stanêli na przeciw siebie. Czy wiêc Seleukos,
gdy dowiedzia³ siê o losie Antygenesa pomyœla³, ¿e ubywa mu konkurent
czy zastanowi³ siê nad kar¹, która doœciga zdrajców? Bo Antygenes zdradzi³ po raz kolejny.
Mo¿e nie mia³ innego wyjœcia. Po bitwie na s³onej równinie Gabiene, na naradzie wodzów Antygenes dowódca weteranów Aleksandra,
najwspanialszego oddzia³u „Srebrnych tarcz” milcza³. Niepokonany Eumenes równie wprawnie pos³uguj¹cy siê piórem co broni¹ wskazywa³, ¿e
zwyciêstwo jest w zasiêgu rêki a nierozstrzygniêt¹ bitwê obróciæ mo¿na
w triumf. Satrapowie nie chcieli ryzykowaæ. Widmo Jednookiego Antygonosa odbiera³o im odwagê. Antygenes milcza³. Pewnie wiedzia³, ¿e weterani jego myœl¹ tylko o odzyskaniu taborów. O odzyskaniu ³upów, gromadzonych lat osiemnaœcie, które czyni³y ich bogaczami, o odzyskaniu rodzin
swoich, dla których tabory by³y ruchomym domem, o odzyskaniu wszystkiego co by³o im drogie, co wieŸli ze sob¹ przez Azjê licz¹c wreszcie na
powrót do do ojczyzny w zapomnianej Helladzie, która sta³a siê niewyraŸnym snem jedynie a domem prawdziwym by³y dla nich utracone bezsensownie tabory czyni¹ce z nich coraz mniej ¿o³nierzy. Mo¿e ju¿ wtedy Antyge-
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nes wiedzia³, ¿e jeszcze tej nocy za tabory te najlepsi ¿o³nierze, dumni wojownicy „Srebrnych tarcz” dostarcz¹ Antygonosowi Jednookiemu, wrogowi, który przecie¿ wrogiem jest z woli przypadku tylko, moc¹ kaprysu bogini Tyche w efekcie diadochów namiêtnoœci, rzuc¹ mu do stóp skrêpowanego jak ofiarne zwierzê, wodza swojego, wielkiego Eumenesa.
Mo¿e Antygenes przeczuwa³, ¿e cyklop — Antygonos szanuj¹c
swojego onegdajszego drucha choæ przeciwnika obecnie, dbaj¹c o w³adcy
godnoœæ, nie zawierzy ¿o³nierzom handluj¹cym swoim wodzem. Móg³ domyœlaæ siê choæby czêœci tego co stanie siê póŸniej, gdy „Srebrne tarcze”
rozsypane po najdalszych prowincjach Azji, pozbawione swojego dobytku,
swojej ostoi, ojczyzny swojej prawdziwej w wielkich drewnianych wozach, nie zobacz¹ tak¿e nigdy kraju swojego, snu m³odoœci swojej, który
zdawa³ siê im ju¿ w rêki zasiêgu.
Nie przeczuwa³ chyba jednak bólu, który nawet jego Antygenesa
zmusi do krzyku, gdy w ogniu zmieniaj¹cym œwiat ca³y w jego p³on¹ce
cia³o, w szaleñstwie roz¿arzonego cierpienia widzia³ bêdzie nad sob¹ zmru¿one pogardliwie oko starego cyklopa, osaczaj¹ce go zewsz¹d lustro jego
mêki. Choæ mo¿e w milczeniu jego podczas ostatniej narady czai³a siê nieuœwiadamiana do koñca wiedza o przeznaczeniu, które dobiega kresu,
przed którym nie ma ucieczki choæ chce siê o nim zapomnieæ?
Pejton by³ kimœ wiêcej. Nie tylko kochanym przez ¿o³nierzy wodzem jak Antygenes. By³ jednym z najwiêkszych, gdy przyj¹³ tytu³ opiekuna synów królewskich. Tytu³ grzecznie acz stanowczo odrzucony przez
Ptolemeusza. Seleukos patrzy³ wtedy na starego towarzysza nieomal z pogard¹, a bardziej mo¿e z brakiem zrozumienia bo pamiêta³ przecie¿ Ptolemeusza zuchwa³ego, który w nieprzytomnym poœcigu pêdzi³ za Dariuszem
przez wyschniête p³askowy¿a Azji, zag³êbia³ w nieznane w¹wozy, po podmok³ej ziemi na czele konnicy cwa³owa³ na przeciw wrogów, o których liczebnoœci nie myœla³ nawet; Ptolemeusz, który nie waha³ siê nigdy, teraz
wycofywa³ siê do swojego, prawda, ¿e wspania³ego Egiptu, osiada³ na tym
co mia³ ju¿ i rezygnowa³ z igrzysk, które obejm¹ œwiat, bo œwiat bêdzie nagrod¹ dla ich zwyciêzcy, igrzysk przyœpieszaj¹cych bicie ich serc nawet
wtedy, gdy po œmierci Perdikkasa w chwilowej zgodzie dzielili miêdzy sie-
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bie ziemiê i tytu³y przygotowuj¹c siê do starcia Eumenesa i patrzyli na siebie jak oni w trójkê nad Perdikkasa cia³em.
Ptolemeusz wycofywa³ siê i Seleukos nie potrafi³ tego zrozumieæ,
nie potrafili zrozumieæ tego hetajrowie, wojownicy, zwyciêzcy, wiedz¹cy,
¿e z agonu nie schodzi siê przed zwyciêstwem lub klêsk¹ ostateczn¹, ¿e
m¹¿ nie rezygnuje i móg³ myœleæ Seleukos: jak ma³o znamy ludzi a mo¿e
jak bardzo s¹ oni zmienni, tak, ¿e ani my ani oni sami znaæ siebie nie mog¹,
ale tak móg³ myœleæ chyba póŸniej du¿o, gdy zastanawia³ siê czy wybór
w³adcy Egiptu nie by³ œwiadectwem m¹droœci, która zwyciê¿y³a mêski zuchwa³oœci obowi¹zek, czy nie by³ zwyciêstwem nad ich grzechem g³ównym, pych¹, która kaza³a im czuæ siê równymi boskiemu Aleksandrowi,
jemu, który po podbiciu œwiata nie potrafi³ siê nim cieszyæ i jakby w ucieczce przed pustk¹ pogr¹¿y³ w œmieræ, pych¹, która okazywa³a siê mask¹ œmierci zagarniaj¹cej Seleukosa zimn¹ mg³¹ na Europy wybrze¿u.
Pejton tytu³ przyj¹³. Wst¹pi³ na agon, na którym by³ przecie¿ ju¿
od Perdikkasa zabójstwa. Zosta³ Medii satrap¹ a wiêc jednym z wielkich,
granicz¹c z Babiloni¹, której satrap¹ by³ Seleukos. Obserwowali siê w milczeniu jakby w pewnoœci, ¿e kiedyœ stan¹æ bêd¹ musieli na przeciw siebie.
Seleukos docenia³ talenty swojego dawnego drucha, jego zdolnoœci przywódcze i administracyjne. Widzia³ jak w cieniu Antygonosa wyrasta ktoœ
kto nie œwieci ju¿ œwiat³em odbitym macedoñskiego cyklopa, kto w wojnie
z Eumenesem sta³ siê nieomal Antygonosowi równym. Widzieli to wszyscy
i sam ojciec Demetriusza równie¿.
Dlaczego wiêc rozs¹dny zawsze Pejton okaza³ siê tak naiwny by
z najodleglejszych krañców Medii przybyæ do obozu Antygona? Jak móg³
uwierzyæ, ¿e Stary Cyklop ruszaj¹c na Europê zechce powierzyæ mu prowincje Azji, jemu, swojemu najgroŸniejszemu rywalowi, jak móg³ uwierzyæ, gdy sam przygotowywa³ siê do walki werbuj¹c nowych najemnikówi,
œci¹gaj¹c prowiant ze wszystkich stron swojej prowincji i co wiêcej rozpoczynaj¹c nieobowi¹zuj¹ce rozmowy z ¿o³nierzami Antygona, wskazuj¹c
im mo¿liwoœci jakie otworzy³yby siê przed nimi na s³u¿bie jego — pana
Medii.
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Mo¿e wiêc z siebie œmia³ siê najbardziej Pejton, gdy pogardliwym
skrzywieniem skwitowa³ zorganizowany mu na prêdce przez Antygonosa
proces. Mo¿e pomyœla³, ¿e Nemezis oœlepia niespodziewanie, gdy okrêcano mu szyjê szarf¹, tê szarf¹, która niewidzialna zsunê³a siê mu z oczu, aby
jako sznur zacisn¹æ na jego gardle, zgnieœæ ¿y³y, œciêgna i krêgi, gdy pomyœla³ jeszcze o niewidzianej w ogniu œmierci Antygenesa na Jednookiego
rozkaz i w czerwonej mgle zobaczy³ na raz wszystkie obrazy, których nie
móg³ ju¿ zrozumieæ.
Tak wiêc nie stanêli na przeciw siebie. Seleukos zrozumia³ ostrze¿enie Tyche, poj¹³, ¿e niespodziewanie to Antygon sta³ siê narzêdziem losu
mszcz¹cym œmieræ Perdikkasa. Pan Babilonii nie chcia³ jednak poddaæ siê
ani ludziom, ani przeznaczeniu. Kiedy przyj¹³ wiêc bezpoœrednio po œmierci Pejtona jednookiego zwyciêzcê w stolicy swojej Babilonie, przyj¹³ go
jako w³adca udzielny swojego sojusznika i pilnowa³ siê, aby, gdy okaza³o
siê, ¿e Antygonos nie zadowoli siê niczym mniej ni¿ w³adz¹ pe³n¹ i usuniêciem wszystkich konkurentów, noc¹ w towarzystwie piêædziesiêciu najpewniejszych uszed³ Seleukos ze swojej stolicy. Poœcig wyruszy³ za póŸno.
Nawet Antygnos nie chcia³ bez potrzeby rozlewaæ krwi swoich dawnych
druchów a poœcig za niegroŸnym przecie¿ Seleukiem wys³a³ podobno
sk³oniony przez chaldejskich wró¿bitów, kiedy szans ju¿ nie by³o na doœcigniêcie wydziedziczonego satrapy.
Ale kobieco zmienna Tyche raz jeszcze okaza³a sw¹ moc. Gdy
piêtnaœcie lat póŸniej, pod Ipsos, Seleukos patrzy³ na martwe cia³o Antygonosa myœla³, ¿e zwyciê¿y³ nawet los a potem spojrza³ na Lizymacha, który
obserwowa³ go jak Pejton znad zw³ok Perdikkasa.
I znowu trzeba by³o tylu lat, aby Seleukos stan¹³ nad trupem Lizymacha, swego ostatniego towarzysza broni i czu³ smutek myœl¹c o swoim
zwyciêstwie i mo¿e czu³ ju¿ jego z³udnoœæ, która ogarnie go jak chmura
wznosz¹ca nad ziemiê, aby zapomnia³ o swoim losie obcym jak opowiedziany mu kiedyœ sen.
W zawiei œnie¿nej, nad t³umem barbarzyñców ko³ysze siê g³owa
o rozciêtych ustach. W szklistych oczach œnieg odbija siê jak biel kolumn
odleg³ego miasta. Niebo niesie jak morze. Sk³êbione chmury mieni¹ siê jak
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twarze. Cieñ drzew jarzy siê w nich œwiat³em oczu, zielonym œwiat³em zapadaj¹cej nocy.
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Mówili, ¿e wokó³ g³owy owin¹³ mu siê w¹¿. Wielki w¹¿
przes³ania³ mu twarz i odstrasza³ ptaki, które gromadziæ jê³y siê nad przytroczonym do krzy¿a cia³em, dla pohañbienia przyobleczonym w zwierzêc¹ skórê.
Wê¿a zauwa¿yli ¿o³nierze, czuwaj¹cy by nikt nie porwa³ i pogrzeba³ trawi¹cego swoj¹ poœmiertn¹ mêkê króla. Ostro¿noœæ zbyteczna, dyktowana raczej obyczajem i przezornoœci¹ niezwyk³¹ Sosybiosa, wszechw³adnego ministra, którego w³adza ros³a, gdy w zamkniêciu swojego pa³acu
miota³a siê na ³ó¿ku Berenika matka Ptolemeusza Filopatora usi³uj¹c
w skurczach wypluæ po¿eraj¹cy jej wnêtrznoœci ogieñ trucizny, gdy Lizymach nie dojecha³ do Aleksandrii i tylko ktoœ w portowej tawernie opowiada³ jak w czarnozielonej wodzie rozlewiska Nilu mieni³ siê jak ostatni refleks ton¹cego s³oñca czerwony p³aszcz królewskiego stryja, gdy Megas,
ten, który nigdy nie krzykn¹³ na polu walki, zawy³ krótko, niczym zwierzê,
na kamiennych p³ytach ³aŸni, kiedy pod skór¹ zwijaj¹c¹ siê jak pergamin,
cia³o wype³nia³o siê szkar³atem i pêka³o w pêcherzach tryskaj¹cych z niej
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bañkami wodnego wrz¹tku, z drewnianej kadzi spadaj¹cego nañ, przez
pomy³kê oczywiœcie, przez pomy³kê niewolnika, ch³odziæ maj¹cego królewskiego brata œlepn¹cego i dusz¹cego siê w bólu agonii, nie takiej o jakiej
myœleli wielbiciele tego jednego z falangi Achillesów, którym nie dane
by³o doœcign¹æ nawet nefeli, chmury ³udz¹cej kszta³tem s³awy a których
zapomniano tak szybko jak namiêtnie wielbiono ich za ¿ycia.
A mo¿e ostro¿noœæ ta powodowana by³a raczej strachem Ptolemeusza, który nie móg³ zapomnieæ twarzy Kleomenesa, gdy ten powiedzia³, ¿e
trzy tysi¹ce ludzi z Peloponezu s³u¿¹cych w najemnych hufcach pana Egiptu zawsze stawi siê na jego wezwanie, aby walczyæ po stronie prawowitego
króla? A chocia¿ s³owa te uspokoiæ mia³y m³odego w³adcê i odwieœæ od
planów zabicia m³odszego jeszcze, ale ju¿ tak groŸnego brata, Ptolemeusz
zobaczy³ w oczach króla Sparty odbicie twarzy Megasa, zobaczy³ w niej
oblicza greckich najemników, pod których nieruchomoœci¹ czu³ pogardê
równie g³êbok¹ jak uznanie jakie okazywali jego bratu.
Bezbrze¿na pogarda bezwzglêdnoœci przeœladowa³a Ptolemeusza.
Budzi³a strach, kiedy niespodziewanie dla siebie, w³adca Egiptu myœla³
o swoich przodkach schodz¹cych z gór o bia³ych szczytach, w œniegu, którego nie widzia³ nigdy. Gdy myœla³ o bezwzglêdnych twarzach i rêkach nieub³aganych jak przeznaczenie i chcia³ zaponieæ o nich a obrazy lêku powraca³y do niego w najmniej spodziewanych momentach, w chwilach rozkoszy, bia³ymi kroplami sp³ywaj¹cej po twarzach najpiêkniejszych ch³opców
sprowadzanych mu z wszystkich czêœci œwiata, gdy widzia³ dooko³a w
³¹cz¹cych siê nieprzytomnie cia³ach, w skurczu ekstazy bicie kosmicznego
serca, uœwiadamia³ sobie nagle jak kruchy jest jego œwiat, jak wydany okrucieñstwu przodków, które dr¹¿y³o nawet i jego ¿y³y, obudzi³o siê w osobie
jego brata i jak p³owy lwi cieñ przemierza³o sale jego pa³acu w bryle cia³a
spartañskiego króla z twarz¹ nigdy nie zdradzaj¹c¹ uczuæ, które mo¿e mieæ
nie mog³y przystêpu do serca potomka Heraklesa.
I chocia¿ Ptolemeusz Filopator wzywa³ Dionizosa i jego taniec,
korowodem prowadz¹cy œwiat ku nieskoñczonej radoœci i z kap³anami
wspólnie szuka³ zaklêæ, które wezw¹ boga do jego pa³acu i zdawa³o siê mu,
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odnajduje ju¿ boski wir — niepokój budzi³o ka¿de zmêczenie a s³aboœæ
cia³a rodzi³a strach.
Dlatego pisa³ tragedie. W formê zakl¹æ usi³owa³ napiêcie miêdzy
bosk¹ rozkosz¹, której tak pragn¹ œmiertelnicy, a okrucieñstwem wdzieraj¹cym siê w serce ekstazy i niszcz¹cy j¹ lêk. Napisaæ chcia³, ile trzeba
bezwzglêdnoœci dla obrony przed bezwzglêdnoœci¹. Nie potrafi³ jednak
znaleŸæ formy, aby zrozumieæ co wyczuwa³o jego serce.
Dlatego tak chêtnie zgadza³ siê na rady Sosybiosa, d³ugo z wyrozumia³ym uœmiechem t³umacz¹cego mu koniecznoœæ strasznych dzia³añ
i bior¹cego je na siebie, tak, ¿e Ptolemeusz nieomal nie musia³ o nich pamiêtaæ. Sosybios t³umaczy³, ¿e przera¿aj¹ce czyny uwolni¹ od lêku i boski
taniec obroni¹ przed szczêkiem ¿elaza zag³uszaj¹cym muzykê fletów.
A kiedy w³adca Egiptu widzia³ króla Sparty jak wielkie zwierzê
pozbawione niepewnoœci i niepokoju, aby niepokój budziæ, czu³, ¿e to sam
Fobos zagoœci³ w jego pa³acu, Fobos, który poprzedza wycie Aresa, œcina
krew w ¿y³ach i parali¿uje cz³onki, Fobos nieuchronny jak Tanatos. Dlatego
nie pomog³o kiedy odizolowa³ ju¿ Kleomenesa i grupkê jego druchów, kiedy zamkn¹³ ich pod stra¿¹ bo cieñ króla Sparty nawiedza³ go noc¹, spada³
nañ jak ptak o czarnych skrzyd³ach.
Tote¿, gdy dowiedzia³ siê, ¿e zw³oki Spartiatów le¿¹ strza³om Heliosa wydane na kamieniach bruku, strach ogarn¹³ go raz ostatni, aby
ust¹piæ miejsca rozkoszy wiêkszej do tej, której dosiêga³ wdzieraj¹c siê
miêdzy najpiêkniejsze poœladki. Poj¹³, ¿e wyplenia ród drapie¿ców, zabija
lêk, kiedy przygl¹da³ siê jak kat po kolei obcina g³owy dzieciom Kleomenesa i s³ysza³ jêk Kratezyklei tak dot¹d niewzruszonej matki króla Sparty, której kaza³ patrzeæ na œmieræ swoich wnucz¹t, czu³ rozkosz odrzucaj¹c jej
b³agania, aby to j¹ pierwsz¹ uœmierciæ; wype³nia³a go radoœæ, gdy patrzy³
jak na wzgardê przyobleczone w zwierzêc¹ skórê bezw³adne i niegroŸne
ju¿ zw³oki Kleomenesa ¿o³nierze zawieszaj¹ na krzy¿u i myœla³ o cierpieniu obumieraj¹cego i gnij¹cego cia³a i mo¿e kaza³ pilnowaæ je, aby upewniæ
siê, ¿e i ta ostatnia tortura zadana zostanie do koñca.
Ostro¿noœæ by³a zbyteczna. Prawie nikt nie pojawia³ siê aby
ogl¹daæ rozk³adaj¹ce siê zw³oki króla. Pojedynczy gapiowie, z daleka, od-
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pêdzani spojrzeniami ¿o³nierzy naigrywali siê z padliny w zwierzêcej skórze. Czy byli to ci, którzy na widok Spartiatów w rozciêtych chitonach
biegn¹cych ulic¹ z nagimi mieczami w d³oniach nawo³uj¹c do buntu umykali, chowali siê do bram zatrzaskuj¹c za sob¹ wierzeje, zamykali okiennice
dr¿¹c przed niepewnym? Teraz, na krzy¿u, w zwierzêcej skórze trup bohatera móg³ byæ ¿ywym dowodem ich triumfu, bo czy nie powtarzali wêdrowni mêdrkowie na placach Aleksandrii, ci zowi¹cy siê filozofami, ¿e ¿ywy
osio³ wiêcej jest wart od martwego lwa?
Czy ¿ycie mieszkañców miasta zmienne a takie samo,które
ods³ania³o czas w gêstych smutkach, niejasnych niepokojach, ma³ych radoœciach i równie zadziwiaj¹cych co krótkich momentach szczêœcia, nie by³o
ich zwyciêstwem wobec œcierwa wydymaj¹cego siê w ogniu s³oñca i poczynaj¹cego ju¿ œmierdzieæ? Scierwa, nad którym wirowaæ zaczê³y drapie¿ne ptaki.
Mo¿e nawet nie tak nieliczni schodzili siê, aby z odleg³oœci szydziæ z zew³oka tego, który wzywa³ ich aby poderwali siê ze swojej gnuœnoœci, stanêli na przeciw nagich mieczy przed obliczem œmierci. Czy nie by³a
œmieszna œmierdz¹ca kuk³a w zwierzêcej skórze, która roi³a sobie, ¿e jest
synem Heraklesa? I mo¿e dlatego warto by³o popatrzeæ na ni¹, cisn¹æ
w nieforemny kszta³t suchym kawa³kiem ³ajna, zgni³ym owocem lub kamieniem bez lêku jak po bitwie w cia³o pokonanego wroga. Warto by³o poczekaæ a¿ ptaki rozedr¹ galaretê œlepych oczu, z dawnej twarzy wyrywaæ
bêd¹ strzêpy miêsa, uka¿¹ po¿a³owania godn¹ nietrwa³oœæ cia³a bohatera
równie miêkkiego i nieodpornego wobec ptasiego dzioba co zw³oki ostatniego z tchórzy.
Wê¿a zauwa¿yli ¿o³nierze. Ptaki nie spad³y aby poszarpaæ przytroczonego do krzy¿a bohatera. Wieœæ o wê¿u pilnuj¹cym cia³a Kleomenesa rozbieg³a siê po Aleksandrii jak ptaki odlatuj¹ce znad miejsca niedosz³ego ¿eru. Pod krzy¿ œci¹gaæ zaczê³y t³umy. Nieforemne, poczynaj¹ce
siê psuæ w skórze zwierzêcej zw³oki okaza³y siê cia³em wybrañca bogów,
herosa, pó³boga mo¿e, który zst¹pi³, aby doœwiadczyæ ludzi.
Ci, którzy widzieli go z mieczem w strugach s³oñca biegn¹cego
ulic¹ opowiadali, ¿e cia³o jego choæ w chitonie tylko lœni³o jak pokryte
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achillesow¹ zbroj¹, g³os siêga³ najdalszych krañców miasta i wystarczy³ tylko b³ysk jego broni, aby wrogowie padali jak pora¿eni, nic dziwnego wiêc,
¿e trzynastu Spartiatów z kulawym Hippitasem w³¹cznie wystarczy³o aby
rozgromiæ oddzia³ komendanta miasta i jego s³u¿bê, i zostawiaj¹c za sob¹
ich trupy, nietkniêtych, pod¹¿aæ dalej. Ci, którzy widzieli ich, albo s³yszeli,
albo zdawa³o siê im tylko, ¿e widzieli lub s³yszeli, odczuwali, ¿e zostali wyró¿nieni, bogowie dali im szansê, przemówili do nich swoim jasnym znakiem a wiêc Aleksandryjczycy gromadzili siê, aby oddaæ ho³d ziemskim
szcz¹tkom wys³añca bogów.
W zwierzêcej skórze, na krzy¿u cia³o puch³o, traci³o swoje dawne
kszt³ty, zapomina³o o œmierci w s³oñcu na kamieniach z krwi¹ buchaj¹c¹
z piersi, któr¹ otworzy³ w³asny miecz, gdy miasto oddala³o siê, krzyk oddala³ siê i barwy ciemnia³y, tylko s³oñce œwieci³o swoim oszala³ym blaskiem,
gdy Kleomenes poczu³ ostatnie uderzenie bólu, uk³ucie raczej ko³o kostki
i potrafi³ jeszcze odwróciæ g³owê aby zobaczyæ Panteusa, który sprawdza³
czy towarzysze ¿yj¹ jeszcze i czy mo¿e wreszcie i sobie zadaæ œmieræ.
Co zostaje jeszcze w umieraj¹cym po œmierci cz³owieka ciele, czy
s³oñce wysusza w nim œlady obrazów, odleg³e tchnienia zapachów, œcie¿ki
prowadz¹ce w przestrzeni, nieskoñczonoœæ dŸwiêków? Gdy krew wysch³a,
czy pamiêta jeszcze krew tryskaj¹c¹ z piersi, gdy œwiat ciemnieje w jaskrawym œwietle s³oñca a krew jest prawie czarna? Krew jego, która tryska
ci¹gle i krew towarzyszy, która na bruku krzepnie ju¿ ka³u¿ami ciemnej
miedzi. Pamiêta czarn¹ krew, która ze zgie³kiem walki dociera³a doñ, kiedy
uczy³ siê s³ów i œwiata i po raz pierwszy z chrzêstu zg³osek, ich niewyraŸnych odblasków w przeŸroczystym powietrzu ³owi³ b³yski broni i oczu i
krzyk odbijaj¹cy siê od metalu jak ostrze. I stawali wokó³ niego wojownicy
spod Troji, którzy towarzyszyæ bêd¹ mu ju¿ zawsze tak, jak matka jego
i brat, i cieñ ojca, i opiekunowie, którzy wyprowadz¹ go na pole i walczyæ
ka¿¹ i biec bezdro¿ami poprzez chaszcze i noc.
Zanim zrozumia³, ¿e dŸwiêki zaklinaæ mo¿na w znaki, zna³ ju¿
dzieje herosów, pamiêta³ czarn¹ krew Patroklosa, Hektora i Ajaksa i Agamemnona omotanego tkanin¹ jak ofiarne zwierzê zabijanego ciosami no¿a,
jak zwierzê nie jak król heros i kiedy miasto niknê³o jak b³ysk w ciemnej
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ka³u¿y, w której nieruchomieli jego towarzysze, powraca³a do niego krew
inna, któr¹ widzia³ na tylu polach bitew, na murach, kamieniach w¹skich
ulic i ta, której nie widzia³, Euklejdasa, gdy pod Sellazj¹ ¿elazna falanga
Macedoñczyków zgniot³a skrzyd³o wojsk jego dowodzonych przez brata,
odciêtych uprzednio przez oddzia³y Illirów i Akarnanów ukrytych poza
nimi w zasadzce, co Kleomenes podejrzewa³ nawet, a tak lekkomyœlnie zawierzy³ zapewnieniom Damotelesa, którego sam wys³a³ na lustracjê terenu,
i nie przedsiêwzi¹³ nale¿ytych œrodków ostro¿noœci, bo nie mo¿na by³o ich
podj¹æ i wierzyæ mu chcia³, gdy¿ innej szansy na zwyciêstwo nie by³o, ale
ta niewidziana krew, któr¹ ¿elazne stopy wygniot³y z martwego cia³a Euklejdasa spada przecie¿ na niego, czu³ jak podmuchem uchodzi z jego serca
jakby dosiêga³y go o piêæ stadiów oddalone groty w³óczni Macedoñczyków
nadchodz¹cych jak nemezis, kiedy krzykn¹³: zgin¹³eœ bracie, zgin¹³eœ bohaterze, chocia¿ Spartiata nie krzyczy nawet gdy widzi klêskê i œmieræ swoich najbli¿szych.
Jednak Spartiata nie uchodzi z pola walki a tym bardziej nie przygotowuje sobie ucieczki jak on, uczeñ Likurga przecie¿, potomek Leonidasa, który w spokojnym uniesieniu gin¹³ w walce wiedz¹c, ¿e wykonuje
wszystko co ka¿¹ mu prawa i ¿adna w¹tpliwoœæ nie zak³óca³a bicia jego serca i uderzeñ krwi, która opuszcza³a cia³o równie spokojnie jak przemieszcza³a siê w têtnicach i nie zrozumia³by, ¿e jego potomek, có¿, ¿e ostatni
ucieka jednak z pola bitwy aby nie poddaæ siê klêsce i ¿e wczeœniej przygotowa³ okrêt licz¹c siê z mo¿liwoœci¹ pora¿ki jak strachliwy kupiec gotuj¹cy
¿agle by czem prêdzej oddaliæ siê na wypadek k³opotów w transakcjach
i nie potrafili zrozumieæ tego jego najbliŸsi, skoro jeden z najmê¿niejszych
Terykion powiedzia³ mu to co inni t³umili chyba powtrzan¹ sobie pewnoœci¹, ¿e rozstrzyga król, wódz, który nie zawiód³, bo przemocy i zdradzie
ulegali i najwiêksi, ale Terykion na wybrze¿u Ajgialii patrz¹c w kierunku
Lakonii, której zarysy podobno widaæ bywa³o niekiedy, albo to tylko zarys
ob³oków w gasn¹cych kolorach uk³ada³ siê w znajome kszta³ty, a pulsowanie jasnej krwi by³o szumem przesypuj¹cych piasek fal i nios³o do swojego
kraju, tam gdzie umieraæ powinni obroñcy jak ci spod Sellazji wierni prawom a nie w¹t³emu rozumowi i woli, które mamione pych¹ wybraæ mog¹
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nie œmieræ a walkê jak król jego, który stoi i patrzy na zw³oki swojego wiernego towarzysza, odchodz¹cego w tej najciê¿szej próbie i nie wie teraz, teraz na bruku obcego miasta, gdy spoza czarnych domów dobiega go szum
morza jak w³asnej krwi czy, jak mówi³ to wczeœniej Terykionowi, œmieræ
wtedy by³a tchórzostwem a tamten milcza³, milcza³ jak potem nieruchomy
i bez ¿ycia na brzegu morza w plamie jasnej s³onecznej krwi, takiej jaka
trysn¹æ musia³a z gard³a Antygonosa Dosona, suchotnika, nieszczêœnika,
którym Kleomenes pogardza³ niegdyœ przecie¿ zanim Macedoñczyk jak
chory ptak drapie¿ny nie spad³ na Peloponez, jak chory ptak krzyczec musia³ po raz ostatni i g³os jego buchn¹³ z gard³a fontann¹ jasnej krwi, gdy
poderwa³ swoich do zwyciêskiego ataku, aby ostatecznie zgnieœæ ju¿ dzikich Illirów i w radosnej agonii wyszeptaæ zdo³a³ tylko: o cudowny dniu,
a s³owa te, które Kleomenesowi powtórzono dwa lata temu, budzi³y wtedy
nadziejê ¹ teraz s¹ jak ból i oddalaj¹ siê jak krew, której nie sposób zatrzymaæ.
Czy cia³o cz³owieka zanim nie rozpadnie siê, zgnije, mo¿e byæ tylko cia³em? Czy nie rozk³adaj¹ siê w nim refleksy ¿ycia, czas przetworzony
w materiê, œwiat³o, które gaœnie wraz z zanikaniem tonosu — napiêcia, wiecznego ruchu, jego intesywnoœci, wiecznego ruchu, który oddech cia³a wyprowadzi gdzie indziej i pozwoli mu trwaæ, p³on¹æ tak d³ugo jak dalece dusza oczyœci³a siê w próbach ¿ycia i trwaæ mo¿e bez koñca nieomal a¿ po po¿ar œwiata?
Jak d³ugo pozostaje w ciele ostatni ból? I czy czu³ go Kleomenes,
gdy w szumie morza, w który przerodzi³ siê zgie³k miasta s³yszeæ móg³ znowu s³owa Terykiona nawo³uj¹ce do godnej œmierci, która stanowiæ mog³a
rodzaj odkupienia za z³amanie praw?
Cieñ nachyla siê nad nim jak postaæ Panteusa, jak Tanatos, którego
³opot skrzyde³ s³ysza³ ju¿ tyle lat ciemn¹ groŸb¹, od kiedy z murów Argos
zobaczy³ nadci¹gaj¹c¹ armiê Antygonosa, której nie móg³ stawiæ czo³a jak
stare, obumieraj¹ce na krañcach œwiata miasto nie mog³o pokonaæ jednej
z najwiêkszych œwiata tego potêg a w jak burzowa fala cwa³uj¹cej na Argos
konnicy macedoñskiej widzia³ przeznaczenie, któremu nie oprze siê nikt
a z którym podj¹³ jednak walkê, wystawiaj¹c na próbê swoj¹ czeœæ i losy

140

swoich najbli¿szych, którzy ocaleliby przecie¿ gdyby trzymal siê wówczas
praw, a œmieræ ich widzia³ teraz jak wiedzia³ o niej czas d³u¿szy zdaj¹c sobie sprawê, ¿e niezale¿nie nawet od ptolemeuszowej nienawiœci wyrachowanie Sosybiosa nie pozostawi przy ¿yciu dziedzicznych wrogów. Teraz
móg³ tylko bez s³ów modliæ siê powtarzaj¹c: dzieci moje, które zabijam
wbijaj¹c miecz w swoje serce, umieraj¹ ze mn¹ na bruku obcego miasta; i te
trzy lata, które trwoni³ w blasku Aleksandrii jak w zapachu truj¹cego kwiatu i wczeœniej jeszcze, gdy pod nawa³¹ Macedoñczyków zgin¹³ jego brat
i kiedy okupywa³ jego œmieræ i swoje sprzeniewierzenie po dniu walki nie
pozwalaj¹c sobie wypiæ kropli wody, zdj¹æ zbroi ani daæ spoczynku nogom
i sta³ tylko czas jakiœ z g³ow¹ na ³okciu, rêk¹ wsparty o kolumnê, wtedy ju¿
dotkniêcie skrzyde³ czarnego boga jawiæ mog³o siê mu jak pieszczota.
Na bruku, kiedy œwiat³o odp³ywa³o go z krwi¹, pogr¹¿ony w czarnym blasku s³oñca, którego nie potrafi³ poj¹æ, czy móg³ znaleŸæ Kleomenes
spokój w s³aboœci po raz pierwszy odbieraj¹cej mu panowanie nad cia³em,
w g³adkim dotkniêciu ciemnoœci, pamiêtaj¹c, ¿e z³ama³ prawa, które mia³y
byæ fundamentem jego panowania i stan¹³ na przeciw przeznaczenia jakby
sam by³ bogiem, kiedy i oni uginali siê przed Mojr¹ i tylko cz³owiek móg³
byæ tak szalony i opêtany pych¹ by wierzyæ, ¿e wbrew prawom zwyciê¿y
przezaczenie sam ustanawiaj¹c sobie prawa? Czy wystarczyæ mog³a czystoœæ intencji — jedyna miar¹ czynu, czego uczy³ go p³owow³osy Sfajros
Borystenita i móg³ wierzyæ, ¿e nauczy³, gdy m³ody król wznosi³ siê obojêtnie nad hañbê swojego czynu wierz¹c, ¿e wybiera w³aœciwie.
Tylko czy móg³ wierzyæ syn Leonidasa w zwyciêstwo? Czy móg³
wierzyæ jeszcze wtedy, gdy widzia³ konnicê macedoñsk¹ jak wezbrana rzekê p³yn¹c¹ ku Argos na czele armii, której nigdy dot¹d nie potrafi³a zatrzymaæ nawet po³¹czona Grecja i gdy myœla³ o mieœcie tak ³atwym do objêcia
wzrokiem jak ³atwa by³a do obiegniêcia Troja, gdy twarze jego mieszkañców objawi³y siê mu w momencie jakby pamiêta³ je wszystkie, wszystkich,
którzy mogli zebraæ siê na rynku i wiedzia³, ¿e stan¹³ na przeciw macedoñskiego morza wspieranego oddzia³ami Achajów i innych dzikich, dalekich
i nieznanych sojuszników z garstk¹, która wczeœniej czy póŸniej ulec musi
niezmierzonej nawale, kiedy uœwiadomi³ sobie to co zapomnia³ póŸniej,
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zdobywaj¹c Megalopolis nieomal na oczach po³¹czonej macedoñsko —
achajskiej armii, gdy ³upi³ Argolidê i wyzywa³ Antygonosa, by stawi³ mu
czo³a, opuœci³ Argos i jak mê¿czyzna przyj¹³ walkê, a nie tchórzliwie ukrywa³ siê za bezpiecznymi murami, wówczas wierzy³ w zwyciêstwo, by³ go
pewny i zapomnia³ co przypomnieæ sobie móg³, gdy w poœpiechu pod murami opuszcza³ Argos trac¹c wszystko co uzyska³ dot¹d w tej wojnie, kiedy
niespodziewanie powróciæ móg³ doñ obraz Ksenaresa, którego znienawidzi³ nieomal tak jak kocha³ go uprzednio, Ksenaresa, pod którego tchnieniem uroku wybiera³ dla siebie drogê, a który wyszydzi³ jego jeszcze nienazwane projekty i opuœci³ go jak niewartego uwagi g³upca.
Mo¿e wtedy, gdy wraca³ do Sparty trac¹c pod drodze sojuszników
i krwawo okupione miasta, powróci³a doñ pamiêæ o tym, którego widoku
oczekiwa³ niegdyœ niecierpliwie, gdy mury bieleæ zaczyna³y w s³oñcu
i w dŸwiêk g³osu ws³uchiwa³ siê tak samo jak w sens s³ów inaczej nazywaj¹cych mu rzeczy, a uœmiech przyjaciela pozwala³ mu czuæ i rozumieæ
czego nie czu³ i nie rozumia³ wczeœniej, jakby œnili wspólny sen, o którym
myœla³, ¿e zapomnia³ na zawsze. Ksenares, którego nie chcia³ pamiêtaæ i nie
pamiêta³ ju¿.
Móg³ myœleæ, ¿e to przyjaciel pierwszy dostrzeg³ przeznaczenie,
ku któremu na oœlep zmierza³ Kleomenes i broniæ go chcia³ przed nim poœwiêcaj¹c przyjaŸñ by ratowaæ przyjaciela. Dlatego wyszydzi³ kleomenesow¹ fascynacjê Agisem i jego czynami domyœlaj¹c siê pod ni¹ chêci do
pod¹¿enia œladami nie¿yj¹cego króla, a znaj¹c Kleomenesa i wiedz¹c, ¿e
argumenty zdadz¹ siê na nic, wybra³ brutaln¹ kpinê a potem odejœcie, nara¿aj¹c siê na najciê¿sze podejrzenia ze strony tego, z którym jeszcze tak niedawno ³¹czy³ go empnesthaj i dlatego nie powiedzia³ nikomu z jakich to powodów odrzuci³ przyjaŸñ m³odego króla. Mo¿e odszed³ bo nie chcia³ widzieæ jak spe³niaj¹ siê jego obawy objawiaj¹ce siê w b³ysku, gdy bogowie
rozerwali przed nim zas³onê przysz³oœci, jakby uczucie jego oœwietliæ pozwoli³o ciemnoœci przeznaczenia.
Co sta³o siê z Ksenaresem? Po poró¿nieniu siê z królem, pierwszy
i najwiêkszy przyjaciel jego znika z kart Plutarcha, tak jak nie odnajdziemy
nawet wzmianki o owych, póŸniejszych losach jego w dziele Filarcha mniej
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s³awnym Plutarcha poprzedniku. Czy Kleomenes po prostu zapomnia³, wygna³ przyjaciela z pamiêci tak jak tamten usun¹³ siê mu sprzed oczu? Czy
zapomnia³ mimo, ¿e nie kultywowa³ zdolnoœci owej? Czy zapomnia³ zdradê, bo tak przecie¿ zrozumia³ Ksenaresa dzia³anie, zdradê najboleœniejsz¹
bo najbli¿szego sobie cz³owieka? Czy wiêc w czasach póŸniejszych zamêtu
i walki nie postanowi³ go ukaraæ po prostu, choæby wygnaæ z miasta jak tamten wygna³ go ze swego serca, w co Kleomenes wierzy³ wówczas
niez³omnie?
Czy móg³ wierzyæ Kleomenes, ¿e powróci tu, wsiadaj¹c na okrêt
i niegodnie pozostawiaj¹c swoje miasto wrogom i mówi¹c sobie i innym, ¿e
wybiera walkê a nie ucieczkê w œmieræ, bo przecie¿ wiedzia³, ¿e to nie obawa kaza³a oddaliæ siê mu z pola walki, nie ma³odusznoœæ przygotowaæ
okrêt, ale czy móg³ wtedy z garstk¹ przyjació³ ¿egluj¹c ku nieznanemu
l¹dowi wierzyæ, ¿e powróci tu jak Odyseusz aby pogromiæ zalotników —
wrogów i odzyskaæ swoje miasto i jego chwa³ê?
Czy móg³ wierzyæ w zwyciêstwo, kiedy w trzynastu sposobili siê
do walki, przyoblekali rozprute chitony, aby ³atwo wydobyæ ukryte miecze
i dbali aby materia ich by³a czysta i nietkniêta jak materia stroju na drogê
ostatni¹? A planowali wszystko spokojnie i dok³adnie, wykorzystuj¹c
ka¿d¹ sposobnoœæ, gdy¿ nie mieli innego wyboru, kiedy zrozumieli, ¿e zamkniêci s¹ tu ju¿ do koñca, koñca, który nie wiadomo kiedy nadejdzie i czy
bêdzie p³omieniem trucizny po¿eraj¹cycm cia³o, czy ogniem
poch³aniaj¹cym „wielki dom”, czy broni¹ siepaczy spadaj¹c¹ na nich w ciemnoœci. A przecie¿ w mieœcie tak wielkim, ¿e nie potrafili wyobraziæ go sobie wczeœniej, wœród niekoñcz¹cych siê budowli, miêdzy fortyfikacjami,
których strzeg¹cy ¿o³nierze sami stanowili wielk¹ armiê, w obcym i wstrêtnym sobie œwiecie, pod wrogim ¿arem s³oñca, uwierzyli w triumf, gdy niesieni œwiêt¹ furi¹ zar¹bali królewskiego zausznika Ptolemeusza syna Chryzermosa, którego sam los wyda³ im w rêce na pomstê, gdy w uniesieniu samymi mieczami rozgromili pancern¹, wielokrotnie liczniejsz¹ od nich stra¿
komendanta miasta, zostawiaj¹c za sob¹ trupa jego i zw³oki s³ug jego
i ¿o³nierzy i biegli na wiêzienie wierz¹c, ¿e zdobêd¹ je i poprowadz¹ uwolnionych wiêŸniów na mury Aleksandrii, i zdobêd¹ j¹, pewni byli zwyciê-
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stwa wbrew w³asnemu rozs¹dkowi i doœwiadczeniu, czuli siê ju¿ triumfatorami i mo¿e musieli siê czuæ tak aby walczyæ, aby nie umieraæ w milczeniu
na kamieniach ulicy jak ju¿ nied³ugo, gdy cienie wyd³u¿y³y siê o stopê, jak
ludzie musz¹ zapomnieæ o w³asnej œmierci aby walczyæ i ¿yæ.
S³oñce jest bogiem. S³oñce jest b³ogos³awione jak bóg i jak on
straszne. Biada, kiedy cz³owiek jak Faeton równy usi³uje byæ bogom. Musi
zgin¹æ nios¹c ze sob¹ kl¹twê i katastrofê. Wóz Heliosa pêdzi ulicami Aleksandrii, jego p³omienie pal¹ powietrze, domy wznosz¹ siê jak spopiela³e
stoki nad w¹wozami ognia, ¿ar wygarnia powietrze z ust, wgryza w oczy,
siêga mózgu. Pogr¹¿a króla Sparty w ciemn¹ chmurê, w której niepojête
bucha œwiat³o s³oñca. Nefela — s³awa widmo, za którym nie wiedz¹c nawet
bieg³ mo¿e ¿ycie ca³e, ¿ycie, z którego pozosta³ mu miecz ton¹cy we w³asnych piersiach.
A przecie¿ on i jego towarzysze i ostatni najdzielniejszy piêkny
Panteus, ten, który pierwszy wdar³ siê na mury Megalopolis obalaj¹c niepowstrzymany obroñców a ¿ona jego pod¹¿a³a za nim, a¿ tu do bram œmierci,
Panteus, który myœli, ¿e umieraj¹ z oddechem ostatnim a wiêc zakoñczy³o
siê jego czuwanie i przebijaj¹c siê mieczem osuwa na cia³o swojego
w³adcy, wszyscy oni wiedz¹, ¿e walczyli o czeœæ swojego miasta, które
umiera teraz na aleksandryjskim bruku i jego mieszkañcy, jednego z nienajwiêkszych miast odleg³ego pó³wyspu osuwaj¹cego siê w niepamiêæ, nie
wiedz¹ czemu zatrzymywaæ siê musz¹ na moment czuj¹c w piersiach dziwny skurcz zanim nie pod¹¿¹ do swoich zajêæ, zanim nie zetr¹ z oczu s³onej
mg³y, któr¹ bryza pêdzi znad morza, aby pójœæ dalej nie wiedz¹c, ¿e po drugiej stronie wody skona³ w³aœnie ostatni król Sparty.
Chmura spowija g³owê króla, chmura ws¹czy³a siê w cia³o rozdymaj¹c je w skórze zwierzêcej na krzy¿u. Cia³o jest harmoni¹, winno ni¹ byæ
a kiedy traci j¹, umiera, rozpada siê, roztapia w œwiecie woko³o ws¹czaj¹c
w ³ad. Jego pneuma, ogniste tchnienie sp³ywa w p³omienny oddech
wszechœwiata, trwa w logosie.
Swiat jest logosem — ³adem, którego naruszenie mœci siê na
g³upcu, wczeœniej czy póŸniej odbieraj¹cym zas³u¿on¹ karê. Tylko czy
m¹droœæ jest tak ³atwa jak powtarza³ to Kleomenesowi mistrz jego Sfajros

144

tak, ¿e m³ody król wierzyæ w to zacz¹³? Czy dla cz³owieka rozdzieranego
niejasnymi afektami bo nie tylko tymi, które nazwali i usystematyzowali
mêdrcy, odnalezienie w sobie porz¹dku logosu jest po prostu mo¿liwe? Bo
mo¿e najstraszniejsz¹ form¹ po¿¹dliwoœci jest hybris, wieczny poœcig granicy widnokrêgu, bez czego cz³owiek nie by³by cz³owiekiem?
Pragnienie bogów, ¿¹dza dosiêgniêcia ich, nasycenia siê boskim
cia³em Hery, które okazuje siê chmur¹, kar¹ za co jest wieczna mêka na
kole Iksjona. Dlatego dzie³a ludzkie nie s¹ nigdy skoñczone i przypominaj¹
centaury, stwory hybrydalne i niedoskona³e.
I czy nawet Sfajros ze swoj¹ doskonale wypracowan¹ m¹droœci¹,
swoim bezwzglêdnym i nieomal radosnym wyrzeczeniem i spi¿ow¹ cnot¹
nie dostrzeg³ rozdarcia, tego, które kaza³o na scenie amfiteatru odgrywaæ
raz jeszcz dzieje tragiczne aby spróbowaæ zrozumieæ to czego zrozumieæ
siê nie da? Jeœli uzna³, ¿e bezwzglêdne prawo Likurga, które uœmierca³o
w¹tpliwoœci, nie pozostawia³o wyboru i dziêki temu pozwala³o z równym
spokojem zwyciê¿aæ co gin¹æ, jest logosem w³aœnie i przodkowie buduj¹cy
Spartê odnaleŸli tê wytêsknion¹ harmoniê miêdzy œwiatem, miastem a sercem cz³owieka i na tym fundamencie postawili swój dom, to przecie¿ dom
zmursza³ i wyludni³ siê, a gdy Kleomenes œladami swojego poprzednika
chcia³ odbudowaæ ich Spartê, aby zamieszkali z nim znowu i odnaleŸli utracony ³ad, po to by sta³o siê tak a nie tylko by ods³oniæ wachlarz swoich cnót
i zgin¹æ nie uczyniwszy nic jak król Agis, musia³ ³amaæ prawa Likurga aby
ustanowiæ je na nowo, jak wtedy, gdy zabijajaæ eforów rozpocz¹³ swoje
dzie³o.
Teraz, gdy na krzy¿u, w ogniu s³oñca, dusza przenika cia³o coraz
s³abszym p³omieniem, który odala siê w ogniste tchnienie wszechœwiata
a cia³o opuszczaj¹ ostatnie obrazy i dŸwiêki, coraz bledsze myœli, niejasne
wizerunki prawdy, które przep³ywa³y mózg z ostatnimi uderzeniami krwi
na ulicy jak w ciemnym w¹wozie przecinanym b³yskawic¹ œwiat³a widzi
Agiatydê, w której uœmierciæ usi³owa³ wizerunek jej pierwszego mê¿a,
chc¹c byæ bardziej nim, tylko zwyciêskim jeszcze, œciga³ chmurê duszy
zmar³ego jak w czasie mi³osnych nocy, gdy wdziera³ siê w swoj¹ ¿onê wypaliæ j¹ chc¹c jak p³omieñ, który trawi ¿elazo w beznadziejnej walce z pa-
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miêci¹. Czy dorównaæ komuœ w jednym sercu to mniej ni¿ dorównaæ mu
przed trybuna³em œwiata? Tak móg³ myœleæ niekiedy. Tylko czy mo¿e tak
myœleæ Spartiata?
I mo¿e chcia³ byæ jak Agis, bo pragn¹³ bardziej byæ synem zamordowanego bohatera ni¿ synem triumfuj¹cego bohaterobójcy. Nienawidzi³
uœmieszku ojca, wszystkorozumiej¹cego uœmieszku cz³owieka, który wie
wszystko i chce ju¿ tylko ¿yæ; chocia¿ mo¿e zrozumia³ go dopiero na dworze Ptolomeusza, na nowo pozna³ ojca, który lata wczeœniej powróci³
z dworu Seleukosa i pragn¹³ tylko spokoju i zapomnienia, zrozumia³ go,
chocia¿ umiera teraz na kamieniach Aleksandrii a jego ojciec zdecydowa³
siê ¿yæ.
Jednak, gdy pod Sellazj¹ macedoñska falanga ³ama³a jego Spartiatów, oskrzydlonych przez konnicê, gdy ostrza spada³y na nich ze wszystkich stron i nie by³o ju¿ nadziei, któr¹ poch³onê³a zdrada i potem, gdy sta³
oparty o kolumnê powtarzaj¹c sobie, ¿e tylko tchórz godzi siê na klêskê,
czy nie myœla³ o zdradzie, która odebra³a mu wszystko, o zradzie, która
w pu³apkê œci¹gnê³a Archidamosa brata Agisa. Opowiadano, ¿e kiedy Archidamos gin¹³ pod mieczami tych, którzy mieli go strzec, krzykn¹³: Kleomenesie, zdrajco! A przecie¿ Archidamosa zabili wrogowie Kleomenesa
tak¿e, Kleomenesa, który da³ znaæ bratu Agisa by przybywa³ na miejsce nale¿ne mu z racji krwi, aby królowali razem i wspólnie podjêli dzie³o rozpoczête przez bohaterskiego króla.
Podobno przyjaciele Kleomenesa przekonywali go, ¿e chocia¿ to
Likurg ustanowi³ dwóch królów nad Spart¹, aby powróciæ do Likurgowych
zasad potrzebny jest król jeden, a aby zadoœæuczyniæ tak wa¿nej tradycji,
Kleomenes ma przecie¿ mê¿nego brata, o którym wiadomo, ¿e nigdy nie
przeciwstawi siê mu i tak za cenê nie tak du¿ego uchybienia, bo bracia nie
powinni byæ wspó³w³adcami, uwolni sobie rêce dla realizacji najwznioœlejszego przecie¿ zadania. Wystarczy³o tak niewiele, spuœciæ z oczu nieostro¿nego Archidamosa, którego obawiali siê Agisowi zabójcy bo wiadomo
by³o, ¿e poszuka sprawiedliwoœci wobec wiaro³omców.
Wszystkie oskar¿enia pod adresem króla Sparty by³y jednak nieuzasadnione, Kleomenes nie musia³ wydawaæ ¿adnych rozkazów, wystar-
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czy³o by rozkazów wydaæ zapomnia³, o co trudno by³o go winniæ w zamêcie tylu spraw, ale kiedy widzia³ mia¿d¿one macedoñskim ¿elazem
skrzyd³o wojsk swoich i zrozumia³, ¿e Euklejdasa brata jego nie ma wœród
¿ywych i ¿e poch³onê³a go zdrada, tak jak poch³onê³a ca³e jego dzie³o, pomyœleæ musia³ o bracie swego poprzednika pe³nym wiary i nadziei, w drodze do Sparty, która okaza³a siê dlañ œmierteln¹ pu³apk¹.
Nie pisze Plutarch ani Filarch co sta³o siê z cia³em Kleomenesa,
gdy ogromny w¹¿ owin¹³ siê mu wokó³ g³owy. Co sta³o siê z nim wœród
t³umów Aleksandryjczyków, zbieraj¹cych siê pod krzy¿em by z³o¿yæ ho³d
psuj¹cym siê zw³okom w zwierzêcej skórze. Mo¿na przypuszczaæ jednak,
¿e królewska decyzja uleg³a zmianie i prochy z c¹³¹ nale¿n¹ im czci¹ pochowane zosta³y we w³aœciwym miejscu. Przemawia³by za tym zabobonny
lêk Ptolemeusza wywo³any dziwnym znakiem oraz inteligencja Sosybiosa,
który z pewnoœci¹ unikn¹æ chcia³ niepotrzebnej niechêci jak¹ wywo³aæ
mog³oby pastwienie siê nad cia³em naznaczonego przez bogów herosa.
Plutarch pisze wprawdzie, ¿e m¹drzejsi przekonali innych, i¿ w¹¿
nie stanowi znaku bogów a w sposób naturalny powsta³ z soków i krwi ludzkiej jak zdarza siê to po wielekroæ, jak z rozk³adaj¹cych siê wo³ów powstaj¹ pszczo³y, z koni osy a os³ów skarabeusze. Wspó³czeœni nam komentatorzy obruszaj¹ siê na tê pseudoscjentystyczn¹ interpretacjê, któr¹ najprawdopodobniej wymyœli³ sam Plutarch, aby przy okazji podzieliæ siê z czytelnikiem swoj¹ wiedz¹.
Ale czy naprawdê intrpretacja Plutarcha jest naiwna? Czy dusza
œmiertelna, ale przecie¿ nieskoñczenie bardziej trwa³a ni¿ cia³o, choæ nie
wiemy jak trwa³a by³a ona i czy w swoim gasn¹cym podmuchu doczekaæ
mog³a po¿aru œwiata, dusza powoli oddzielaj¹c siê od cia³a, którego napiêcie, spowodowane wiecznym acz uspokajaj¹cym siê w chwili œmierci ruchem, s³ab³o, co poci¹ga³o za sob¹ rozk³ad, nie przyobleka³a siê w postaæ
godn¹, wê¿a na przyk³ad? Przyjmuj¹c to, zgodziæ by trzeba siê by³o, ¿e Plutarcha wyjaœnienie prawdziwe by³o tylko po³owicznie: nie ka¿da dusza rozdzielaj¹c siê z gin¹cym cia³em przyj¹æ potrafi kszta³t wê¿a. A wiêc jest to
pewien boski znak wyró¿nienia. Co wiêcej, jeœli m¹drzejsi potrafilby przekonaæ zbiorowisko, ¿e mamy do czynienia ze zjawiskiem naturalnym, cia³o
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jeszcze d³ugo pozosta³oby na krzy¿u bowiem w³adcy Egiptu nie widzieliby
potrzeby zmiany swojego wyroku. Ale czy kiedykolwiek m¹drzejsi przekonali t³um?
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