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lii. TRAGEDYE

LUDZI ZWYCZAJNYCH

Kuripidea. T. III.





ELEKTRA



I.

Elektra.

Osoby dramatu.

WIENIAK MYKESKI.
ELEKTRA, córka Agamemnotia i Klytaimnestry.

ORESTES, syn Agamemnona i Klytaimnestry.

CHÓR DZIEWIC MYKESKICH.
STARZEC.

GONIEC.

KLYTAIMNESTRA.

DIOSKURY.

Rzecz dzieje si n granic ziemi argiwskiej, w górach, przed

zagrod Elektry. Akcya rozpoczyna si przed wschodem

soca.



Na scenie

WIENIAK.

Argiwski grodzie stary! Inacha odmty.

Skd oiigi Agamerunon, rozliczne okrty

Wiodcy, na trojaska wyruszy wypraw!

Zabiwszy Priamosa i zburzywszy saw
Dardanowego miasta, wróci znów w twe nnury,

Aeby pozawiesza w wityniach, n góry,

Na ludach barbarzyskich wzity up olbrzymi.

Tam dobrze mu si wiodo, ale midzy swymi

Pad, zdrad Klytaimnestry, swojej wadnej ony,

I rk Ajgisthosa do grobu wpdzony,

Thyestowego syila! Tak bero Tantala

Utraci, za Aigisthos wadz si przechwala

W tej ziemi, oeniwszy si z córk Tyndara,

Maonka^ zabitego. W domu dzieci para

Zostaa, kiedy ojciec wyruszy na Troj:

Orestes, syn. i dziewka Elektra tych dwoje.

Ojcowski piastun stary, czujc w sobie lki,

(e chopiec zgin moe z Aigisthosa rki)

Do ziemi Foków wzi go i na wychowanie

Strofioowi odda. Elektra zostanie

W paacu rodzicielskim i tu, gdy doronie,

Najpierwsza mód Hellady wielce si mionie

Zaleca do tej panny kwitncej. Atoli

Aigisthos na maeskie luby nie zezwoli,



KURUM1>E.S

Lecz wizi j w komnatach, poniewa si Irwoy,

T mciciel gotów wyró z takich paskich ioy,

Go zechce kiedy pomci mier Agamemnona.

Lecz bojc si i tego, e tajemnie ona

Da moe syna komu z szlachetnego rodu.

J godzi na jej ycie by dozna zawodu:

Z rk jego ocalia j matka, ta sroga

Kobieta, co, wiadoma, gdzie pozoru droga ^),

By ma zamordowa, lkaa si przecie

Zarzutu dzieciobójstwa. Przeto inne siecie

Wymyli król Ajgisthos: Ktoby go w swe rce

Schwyciwszy, ubi zbiega, temu on w podzice

Zapaci zotem Zasi Elektr za on
Da mnie. Mykeczykowi z ojców. Na niep^oiie

Me gniazdo nikt przygany nie rzuci. Jedynie

Ta wada jest, em biedny, wic i dom nie .synie

wietnoci, cho szlachecki. By osabi trwog.

Sabemu za maonk powierzy niebog.

Bo gdyby j by poj jaki m dostojny.

Ze krwi Agamemnona. dotychczas spokojnej.

Upionej, mógby mciciel wyró dla Ajgisla.

Jam oa si jej nie tkn — dziewica to czysta

Do dzisiaj, wiadkiem Kiprys. Nie mog, ja czow.ek

Niegodny, pospolity, podnie swoich powiek

Ku dziecku ludzi monych, bo to wstyd! Piawdziwie

al tylko mi Oresta, jeli si na niwie

Argiwskiej zjawi kiedy mój szwagier tuaczy

I siostry nieszczliwe maestwo zobaczy.

A kto mnie nazwie gupcem, e wziem do domu

Za on mod dziewk, której nie chc sromu

') Ofiarna mier Ifigenii, powiconej przez Agamemnona.



EI-KKIRA

Zadawa, niech wie o tem, e on na to miano

Zasuy, bo mu cnoly szanowa nie dano —
Przewrotn-ci on miar wszystko w wiecie mierzy.

Z izby wychodzi, z wiadrem na gowie

ELEKTRA.

O nocy czarna, gwiazd tych zocistych macierzy!

W twym mroku, z cikiem wiadrem na gowie, do zdroju

Po wod oto spiesz, nie ibym w tym znoju

Musiaa y z potrzeby, tylko Ajgisthow

Chc pyci unaoczni niebiosom i mow
Rozgon posta skarg w te wielkie przestwory

Z powodu mego ojca! Mnie, z mojej komory.

Wygnaa rodzicielka, latorol Tyndara —
Dogodzi chce mowi, o niego si stara:

e dzieci ma z nim inne, ta najgorsza z matek

Uwaa mnie z Orestem za zbdny dodatek.

WIENIAK.

Przecz dla mnie, dziewko biedna, marnujesz tak ycie?

Przecz znosisz takie trudy, w delikatnym bycie

Wyrosa? Ja ci broni, lecz nie mam posuchu.

ELEKTRA.

Przyjaciel, równy bogom, jeste dla mnie, druhu!

Bo nigdy mnie nie skrzywdzi w tej mojej niedoli.

Szczliwym bywa czowiek, gdy mu los pozwoli

Lekarza znaj takiego, jak ja mam go w tobie.

Jakkolwiek bez nakazu, to i owo zrobi,

By uly twoim tro.skom, o ile me siy

Wystarcz. Do ci pracy losy zostawiy

Za domem. Tu ja wszystko przygotowa musz.



RURIPIDES

Aeby, powróciwszy z roboty, sw dusz

Ucieszy, widzc izb w jak najlepszym adzie.

WIENIAK.

Gdy tak ci si podoba, id, cho wbrew mej radzie —
A zreszt niedaleko std ródo. Ja w pole

Wypdz woy z witem i obsiej rol.

Leniwiec, który tylko na uciech ma bogi,

Czy moe, tak bez trwdu, napeni swe brogi?

Oboje odchodz w przeciwnych kierunkach.

Na scenie jawi si w towarzystwie Pyladesa i i^wity

ORESTES.

Pyladzie! Z poród wszystkich ty sam mi pozosta

Jedynym, wiernym druhem nikt tobie nie sprosta

Z przyjació: Ty mnie jeden nie opuci w »idzy.

Na któr mnie Ajgisthos narazi, gdy z jdzy

Pomoc, mojej matki, ojca mi mordowa.

1 otO; potajemnie, z pod witynnych powa

Przychodz na t ziemi argiwsk. by serce

Odwetem zadowoli: Krew dadz morderc

Za krew mojego ojca. Dzisiejszej ju nocy

Rodzica-m grób odwiedzi i z zy mu sierocej

Objat jam uczyni i z pukla mych wosów

I jagni ród ofiarnych powiciem ciosów —
Ukradkiem przed wadcami tej ziemi. Ho grodu

Nie myl jednak stóp swych kierowa z powodu

Jednego i drugiego: U granic tych stoj.

By atwiej zbiedz. jeliby mnie i plany moje

Rozpozna który z szpiegów, potem chc si dostii

Do siosiry [gdzie tu pono jest ta droga posta.

Wydana, sysz, zam rozbrat-ci ju wzia
Z paniestwem]: z ni ja musz pogada i dziea



KLEKTRA

Uczyni j spólniezk krwawego i, wrecie,

Dowiedzie si, jak wszystko ukada si w miecie.

A teraz, bo jutrzenka otwiera ju oczy

Promienne, trzeba zej std. Stamy na uboczy,

A moe jaki wieniak lub suebna jaka

Odpowie, usyszawszy pytanie biedaka,

Czy siostra gdzie tu mieszka. Lecz oto przed nami

Jest jaka niewolnica: na gowie z w;jsami

Postrzyonymi wiadro ma z wod Wic dalej,

Usidmy tu, Pyiadzie! Bdziemy czekali.

Gzy moe nie uslyszym czegokolwiek w sprawie,

Dla której ja tu dzisiaj razem z tob bawi

Pooraca na scen^

ELEKTRA.

Przyspieszaj kroku, czas woa!

Py, pieni ma niewesoa,

Py! Raty! Przerayl

Agamemnona ja córa,

.A Klytajmnestra. ponura,

Okrutna latorol Tyndara,

Na wiat mnie wydaa niewiara,

Za w moich ziomków ja mowie

Bif^dn Elektra >i zowie...

Ach! ach! nieszczsne wv znoje!

Achl straszne ycie ty moje!

Ach! ojcze, co leysz w grobie!

Ajgisthos mier zada tobie,

mier t, Agamemnonie,

Wasnej zawdziczasz onie!
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Pobud-e dalej swe wargi,

Niech w zawe rozdwcz si skargi!

*

Przyspieszaj itroku, czas woa!

Py, pieni ma niewesoa.

Py! Raly! Przeraly!

Jaki to gród, jakie niwy,

O bracie mój nieszczliwy,

Przyjy ci cnej doby,

Kiedy mnie, pen aoby,

W ojcowskiej zostawi komnacie.

Mnie, siostr twoj, o bracie!

Zali powrócisz kiedy.

By mnie wybawi z tej biedy?

Zali — na Boga! na Boga!

Przywiedzie tuacza ci droga.

Aeby pomi-i móg godnie

Na ojcu spenion zbrodni.

*

Pobud-e dalej swe wargi.

Niech w zawe rozdwicz si skargi! i).

*

Trzeba mi z gowy zdj
T urn,

Abym ponocne, chmurne

Moga zanuci pienia

W ojca mojego cze...

') Refrenu togo niema jn w tekcie, tak samo zaj^iny dal

sze wiersze, odpowiadajce i)iervv8zj'in omiu wiersBom nastpne

antistrofy.



ELFKTRA U

Niechaj si g-ona skarga rozprzestrzenia.

aobne niech pyn pieni!

Ku twej mogilnej cieni

Codziennie posyam wie,
Niepowstrzymane te jki,

Którymi codziennie yj!
Ach! bez wytchnienia

Paznogeiem rozdzieram szyj,

Gowie nie szczdz rki.

Tej postrzyonej gowie.

mier opakujc twoj

*

Ach! ra sobie gow. ra!...

Jak abd, co piewn sw da
Rzuca na rzeki fale,

Swoje rozpacze.

Sw je po ojcu przenajdr.jszym ale,

Go zgin, podstpnie na sida schwycony.

Tak aosnymi ja tony

Po mym rodzicu pacz:

Ostatni sw kpiel wzi,

O luby

Ojcze, na ou zguby!

O górze mi! górze! górze!

O jaki gorzki cios

Zadae ojcu, ty gorzki toporze!

O zdrado, gdy on z pod Troi

Do ony powróci swojej

Na ten okrutny los:

Nie wstg, nie wiecem .sawy

Witaa ci wówczas ona —
Zdrad ci zmoe,
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K'tobie skieruje ona

Miecz obosieczny krwawy

Kochanka swego Ajgistha

I podl utrwala mio.

Na scen tcchodzi

CHÓR DZIEWIC MYKESKRH.
Agamemnona podzie!

Ku twej wieniaczej przychodzim zagrodzie!

Zjawi si, zjawi mykeski wdrowiec.

Co górski przebiega nianowi_e.

Czowiek, ywicy si mlekiem,

[ o teni wicie mówi niedalekieni.

Które Irzeciego dnia

Urzdza Argiwów lud,

I e w witynny gród.

W którym panuje Hera.

Wszystka gromada dziewic si wybiera.

ELEKTKA.

Nie wita, nie adne stroje

Nc mnie, druki wy moje!

Nieszczsna dusza ma

Nie czuje adnej oclioty

W klejnot ubiera si zoty.

W Argiwek gromadzie modej

Nie pójd ja w skoczne zawo«iy,

Stop do taca nie rusz!

zy lyiko, zy i katusze

< )to codzienne me jado,

Któreni si ywi wypado!

Spojrzyj na wos mój zwalajiy,
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Na moich sukien achmany!

Zali to godne jest córy

Agamemnona i Troi,

Która w pamici ma swojej,

e ojciec mój zburzy jej mury?!

CHOR.

Wielka jest nasza bogini ^),

Niech wic Elektra pikn si uczyni:

Strój zotem tkany przyjmij z naszej rki:

On jeszcze podniesie twe wdziki!

Mniemasz, e nie czczc bogów,

Samemi zami zwyciysz swych wrogów ?

Nie jki, pene trwóg,

Radosny- sprawi dzie,

Nie! Pene kornych tchnie,

Ku bóstwu zwrócone mody
Ludziom, o dzieci! szczliwo przywiody!

ELEKTRA.

Od skargi biednego czeka

Wszelakie bóstwo ucieka!

Nie ywi ju aden bóg.

Co byby pomny tej starej

Ojca mojego ofiary, ^j

Ach! jake mi al jest ciebie,

Którego mogia grzebie!

Jak al mi tego, co ywy
ród obcej gdzie bdzi niwy,

Go moe zwyczajem tuaczy

Chleb gdzie zajada ebraczy,

Hera. ^) Ofiarnej mierci Ifigenii, siostry Elektry.
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On, syn sawnego rodzica!

I ja olzawiam swe lica

W tym biednym, wieniaczym dworze.

W te górskie rzucona knieje,

Gdy tamtej dobrze si dzieje,

Z morderc dzielcej swe oe...

PRZODOWNICA CHORU.

Na dom twój i Hellad spada klska ostra.

Przyniosa j Helena, twojej matki siostra.

ELEKTRA.

O biada mi, niewiasty!... Narzeka przestan.

Jakowi obcy ludzie skryli si za cian
Domostwa i, patrzajcie, wychodz z ukrycia

Ucieka trza — wy tdy, ja za od przybycia

Tych ludzi zych coprdzej do domu si schroni.

ORESTES (zastpujc jej drog).

Sta. biedna! Nic ci zego nie zrobi me donie.

ELEKTRA.

Na Fojba! Nie zabijaj! Na klczkach ci prosz.

ORESTES (chwytajc j za rk).

O, zabi raczej innych, to dla mnie rozkosze.

ELEKTRA.

Precz! odstp! Nie dotykaj, czego- prawo wzbrania!

ORESTES.

Nikt niema tu wikszego prawa dotykania.

ELEKTRA.

A czemu uzbrojony czaisz si za domem?
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5

ORESTES.

Wysuchaj, a wnet wszystko bdzie ci znajomem.

ELEKTRA.

Wysucham. W twych ja rku! Odemnie- silniejszy!

ORESTES.

O bracie wie ci nios tej chwili dzisiejszej.

ELEKTRA.

Czy yw jest, czy te umar? O drogi, odpowiedz!

ORESTES.

yw! Naprzód wie ci dobr przynosi wdrowiec...

ELEKTRA.

Niech szczcie ci nagrodzi sodkie wieci twoje.

ORESTES.

Pragnbym, bymy szczcie posiedli oboje.

ELEKTRA.

ród jakich dróg si trudzi ten czek utrudzony?

ORESTES.

Niejeden lud poznajc i niejedne strony.

ELEKTRA.

A moe nawet nie ma powszedniego chleba?

ORESTES.

Ma, owszem. Lecz tuaczom ndz nie szczdz nieba.

ELEKTRA.

Wic jakie polecenie masz od mego brata?

ORESTES.

Czy yjesz, a gdy yjesz, jak si wszystko- splata?
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ELEKTRA.

Nasamprzód — czy nie widzisz zbiedzonej postaci'?

OKESTES.

Ból gryzie ci. Czek, widzc to, wesoo traci.

ELEKTEA.

A gowa postrzyona — pukli ani szcztka!

ORESTES.

Po ojcu czy po bracie aobna pamitka?

ELEKTRA.

Bo cót od nich droszego moe by dla czeka?

OKESTES.

A brat — jake to mniemasz? — od siostry ucieka?

ELEKTRA.

Wiem, kocha mnie. Lecz druh to, dzi odemnie zdaa.

ORESTES.

iMów, có ci dzisiaj w grodzie mieszka nie pozwala?

ELEKTRA.

Zabójcze mnie tu wizi maestwo, to powód.

ORESTES.

al brata... Ma twego mykeski rodowód?

ELEKTRA.

Nie takie ywi ojciec nadzieje w mej sprawie.

ORESTES.

Opowiedz-e mi wszystko, bratu to wyjawi.

ELEKTRA.

Zdaleka ode mieszkam, w tej chatce wieniaczej
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ORESTES.

Dom dobry dla pastuchów albo dla kopaczy.

ELKKTKA.

-M biedny, ale zacny, dusza dla mnie zbona.

ORESTES.

W czem zbono okazuje, jeli wiedzie mona?

ELEKTRA.

Przenigdy nie mia zbliy si do mego oa.

ORESTES.

Pogardza, czy go czysto powstrzymuje boa ?

ELEKTRA.

Dostojno niegfi rodu ma przytem na wzgldzie.

ORESTES.

Co ? takie mu maestwo przyjemnera nie bdzie ?

ELEKTRA.

Ten — mniema —
, co mnie wyda, po^^tJipi bez prawa.

ORESTES.

Rozumiem. Przed Oresta zemst jest obawa.

ELEKTRA.

Tak, lka si on tego. Lecz i w Boga wierzy.

ORESTES.

Zaiste, czek to zacny! Dank mu si naley.

ELEKTRA.

Ach! gdyby raz ju wróci ten mój nieobecny!

ORESTES.

A matka czy pochwala ten postpek niecny ?

Enripides. T. m.
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ELEKTRA.

Nie dzieciom, jeno mom sprzyjaj kobiety.

ORESTES.

A czeme ci Ajgisthos tak skrzywdzi, niestety?!

ELEKTRA.

Bym dziatw miaa lich, temu mnie przydzieli.

ORESTES.

Mia lk, by nie zrodzia przypadkiem mcicieli?

ELEKTRA.

Do tego, wida, zmierza. Ale mi zapaci!

ORESTEJS.

Gzy wie, e jest dziewic, maonek twej maci?

ELEKTRA.

Nic nie wie. Dla ta sprawa jest dotd tajemn.

ORE8TES fioskazujac na Chór).

A tym czy wolno sucha twej rozmowy ze mn?

ELEKTRA.

Nie zdradz ani twego ani mego sowa.

ORESTES.

Orestes jak si w Argos, wróciwszy, zachowa?

ELEKTRA.

Na ostrym mieczu wszystko!.. Niewczesne pytanie!

ORESTES.

Morderców aby zgadzi, zali si mu stanie ?

ELEKTRA.

Mia si wróg, i on swe wyty ostatki!
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ORESTES.

A ty czy si przyczynisz do zabójstwa matki?

ELEKTRA.

Niech zginie od tej samej, co ojciec, siekiery.

ORESTES.

Mam donie mu, e taki jest twój zamiar szczery?

ELEKTRA.

Fla! umr, byle r/iatka wyziona ducha!

ORESTES.

Dlaczego sów ych twoich Orestes nie sucha!...

ELEKTRA.

Czy jabym go poznaa? Chyba nigdy w wiecie!

ORESTES.

Nie dziwno, rozdzielono was od dziecka dzieci.

ELEKTRA.

Li jedenby go pozna w mych przyjació kole.

ORESTES.

Zapewne ten, co wyrwa z rk mierci pachol.

ELEKTRA.

Tak, dawny piastun ojca, staruszek zgrzybiay.

ORESTES.

A zwoki rodzicielskie zali grób dostay?

ELEKTRA.

Dostay, jak dostay, rzucone za progi.

ORESTES.

O biada! Co ty mówisz?! Lito budzi srogi

Los w sercu nawet ludzi postronnych, A zatem,

2*
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Opowiedz-e mi wszystko, abym móg si z bratem

Podzieli smutn wieci, któr sysze musi.

Wspóczucie juci czeka lichego nie skusi,

Lecz ma je, kto rozumny, a zasób zbyt duy

Wyrozumowa mdrcom nawet nie posuy!

PRZODOWNICA CHÓKU.

Ta sama ch i w mojem równie sercu \vzriista.

Opowiedz, bo, daleko yjca od miasta,

Nic nie wiem, co si stao, a posucham rada.

ELEKTKA.

Opowiem, gdy dacie. Tak oto si skada,

e musz o swym losie i rodzica doli

Pomówi z przyjacielem. Gdy mnie tak niewoli,

Mój druhu, twoja proba, przeto bagam ciebie,

By doniós Orestowi o ojca pogrzebie

I w jakich ja, patrz, sukniach tutaj chodzi musz

I w jakim yj brudzie i w jak ja gusz

Zagnana i pod jak strzech dni swe trac.

Ja, która miaam ongi królewskie paace!

Ten strój utkaam sama, ile do wydoa,

Bo jucibym, inaczej, chodzia tu goa.

Bez sukien; sama równie no.sz wod z rzeki.

Dziewic bdc, kobiet unikam; daleki

Jest ywot mój od zabaw witecznych, od pieni

1 taca. I [{astora, z którym byam wczeniej,

Nim jeszcze midzy bóstwa poszed, zarczona.

Jak równa z równym, zrzec si musiaam. A ona.

Ta matka, ród frygijskich zasiada trofei

Na tronie, który wzity przez ojca w zawiei

Wojennej tum niewolnic azyjskich okala.

Zakrzepa krew rodzica jeszcze ciany wala,
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A ta si w burwnych sukniach idajskich panoszy,

Na zote klamry spitych. Uywa rozkoszy

Morderca mego ojca: na jego rydwanie

Rozjeda si i bero, co miao wadanie

Nad krajem Helieczyków, w krwawej rce dziery,

I grób Agameinnona zaniedbany ley:

Nikt pynem ofiarniezym nie skropi mogiy.

Gazek te mirtowych adne nie rzuciy

Na rce, na ten kurhan, ozdób pozbawiony.

A zasi, jak z przerónej donosz mi strony, ^

Sawetny mojej matki maonek, gdy sobie

Podchmieli, po ojcowskim, mówi, skacze grobie

1 rzuca kamieniami w marmur pamitkowy

I, nas majc na myli, mie si temi' sowy

Odzywa: » Gdzie twój synal Oreses? A czemn

Nie wraca, aby stra by grobowi twemu ?«

Tak Iy on nieobecnych. Przeto, przyjacielu.

Upraszam, a przezemnie uprasza ci wielu,

By doniós mu o wszystkiem — prosz ci me rce,

Mój jzyk i me serce, w takiej krwawej mce
Zamane, i ta gowa z obcitymi wosy

I ten, który go spodzi! Haba to, w niebiosy

Krzyczca, jeli rodzic pobi naród cay,

A on nie mógby ubi jednego, on, chway

Ojcowskiej spadkobierca i czowiek tak mody!

PRZODOWNICA CHÓKL.

Twój m, widz, nadchodzi. Wraca do zagrody.

Po trdach pragnie znale wypoczynek bogi.

Wraca
WIENIAK.

A có to s za hidzie przed moimi progi?

I po co tu przybyli pod strzech wieniacz?
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Czy tnoe czegokolwiek chcie odeninie racz?

Kobiecie nie przystoi wystawa z modzie.

ELEKTKA.

Najdroszy, bez podejrze! Nieche mi uwierz

Twe uszy, zaraz wszystko dokadnie wyjani:

bracie Oreslesie przynieli mi wanie

Wiadomo. (Do Orestesa i Fyladesa)

Wy przebaczcie, co u powiedziano.

WIENIAK.

Go? yje? patrzy jeszcze na soneczne rano?

ELEKTKA.

Tak mówi i nie wierzy im niema przyczyny.

WIENIAK

A pomny losów ojca ten twój brat jedyny?

ELEKTKA.

Tak myl. Ale tuacz wiele nie wydoia.

WIE.MIAK.

Dla ciebie c^ nie maj adnych zlece zgoa?

ELKKTJKA.

1 owszem, chc si pozna z moimi losami.

WIENIAK.

Ty w czci im opowiedz, w czci widz sami.

ELEKTKA.

O wszystkiem-ci ju wiedz, znaj me rozkosze.

WIENIAK.

Wic czemu ju do izby nie weszli?... O, prosz.

Witajcie w moich progach! Za te dobre wieci
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Gociniec oti-Zs macie — ot, jaki si mieci

W tej mojej skromnej chatce. (Do wity Orestesa)

Suba! zabra rzeczy!...

(Do Orestesa i Pyladesa)

A nie sprzeciwia mi si, wy dla duszy czeczej

Tak drodzy przyjaciele przyjaciela! Juci,

Ubogi ja. lecz prawo sn mnie nie opuci.

OKESTES.

To czowiek jest, co tai swe maestwo z tob,

Oresta by nie habi ?

ELEKTKA.

Tak, on mnie, aob
yjc i nieszczciem, ma za swoj on.

ORESTES.

Dowody ludzkiej cnoty nie s utwierdzone.

Zoon wielce bowiem mamy dusz w onie.

Szlachetny byn-a ojciec, a dzieci nicponie.

Za syn podych rodziców czsto si wyrónia

Zacnoci niepowszedni. Nieraz bywa prónia

W bogatych ludzi duchu, gdy wielkodusznoci

Niezwykej mnogi zasób w biednem ciele goci.

Wic jak miar sdzi najlepiej tu bdzie?

Bogactwa? Kto je wybra, zego wybra sdzi.

Ubóstwa moe miar? Lecz i ta niekiedy

Uwodzi, nieraz bowiem czek podleje z biedy.

A moe wedug broni? Ale któ, onierzy

Widzcy uzbrojonych, odrazn uwierzy.

I ludzie to waleczni ? Wic chyba najlepiej,

Gdy czek si od podobnych docieka odczepi.

Bo patrz, teii m przed nami: có on w Argos znaczy?

Nie z rodu on dostojnych ani te z bogaczy —

23



24 KURIPIDRS

Czek z ludu, nic on nie ma, czemby si chepliwie

Móg szczyci, a widzimy, jak szlacietnie ywi!
Czy nigdy si na rozum wy nie zdobdziecie.

Dla których tylko blichtry istniej na wiecie?

Swych blinich wedug serca i szlachectwa ducha

Trza sadzi! Tylko takich niechaj naród sucha,

Gdy ci tylko najgodniej rzdzi w kraju mog
I w domu. . Same cielska to supy nad drog.

Na placach to publicznych stawiane figury,

Jeli w nich duszy niema. Siacz poniektóry

Mniej sprawnie walczy bdzie, ni czek sabowity.

Jeeli jest pozbawie odwagi! Na szczyty

Zwycistwa duch nas wiedzie, on pry ramiona...

Gocin przyjmujemy: syn Agamemnona,

W którego my imieniu przychodzim w te bramy.

Gociny tej jest godzien — nic to, czy go mamy

ród siebie, czy pozosta za nami zdaleka.

Wic wejdcie, moi sudzy, pod dach tego czeka.

Ubogi on, lecz dla mnie droszy, ni bogaty.

(Do Elektry) Tak, chwal sobie pobyt ród wieniaczej chay.

Lecz chciabym, iby brat ci w inne zawiód progi

Szczliwe... Moe wróci z swej tuaezej drogi.

Nikt wrób Af)ollinowych zwali nie wydoa.

Za ludzkie przepowiednie do niczego zgoa!

PRZODOWNICA CHORU.

Me serce teraz wiksza rozpala ju rado,

Elektro, nili przedtem. Stanie ci si zado:

Twe szczcie, zwolna kroczc, nabiera pewnoci.

ELEKTRA (do Wieniaka).

Ubóstwo swego domu znajc, czemu goci

Przyjmujesz, ty biedaku, godniejszych od siebie V
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WIENIAK.

Jeeli s w istocie szlachetni, to w chlebie

I ponym zasmakuj, tak samo si maJem,

Jak wielkiem zadowol. To powiedzie chciaem,

ELEKTKA.

Jeeli ju zawini, e si z sw chudob

Narzucasz, to ci prosz: Id-e i ze sob

Przyprowad tu starego piastuna rodzica.

Nad rzek Tanaosem, tam, gdzie jest granica

Pomidzy ziemi Argu. a krajem Spartanów,

On stado byda pasie, przez dzisiejszych panów

Wypdzon z morów miasta Nieche tutaj stanie

I naszym miym gociom przyrzdzi niadanie. -

Rad bdzie i dank zoy bogom, gdy usyszy.

I yje do tej pory druh tych towarzyszy,

Którego on ocali. Z ojcowskiego doniu

Niczego matka moja nie wyda nikomu —
Przeciwnie, li si bdzie, jeeli si dowie,

e dotd mój Orostes ycie ma i zdrowie.

WIENIAK.

Chcesz, pójd i starcowi o wszysLkiem, co trzeba.

Donios. Ty do izby spiesz i ksek chlebM

Przygotuj naszym gociom. Wszake gospodyni.

Jeeli tylko zechce, niezgorsze uczyni

Przyjcie, znajdzie straw, która spoy da si.

O jakim takim w domu wszak wiemy zapasie.

By gocie cho na jeden dzie si nasycili.

(Elektra wychodzi).

Zwaywszy sobie wszystko, widz ja tej chwili,

Jak wielk moc dla czeka bogactwo posiada:

Ugoci mona drabów, znajdzie si te rada.
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Jak ciao pielgnowa, gdyby zachorzao.

Powszeiini chleb, zaiste!, znaczy tutaj nnao:

Bogaty czy ubogi czek w jednakim wzgldzie,

Jeeli si nasyci, z^dowolon bdzie. (Znika).

CHÓK.

O wy przesawne okrty.

Które do Troi

Po gbi swojej

Bkitna fala niosa!

Nieprzeliczone wiosa

Suny poprzez odmty

Z chórem Nereid w zawody.

Delfinów gromada.

Muzyce fletni rada.

Obskaknjca w radosne sposoby

(Uemne tych statków dzioby,

Towarzyszya Tetydy synowi,

Szybkonogiemu Achillowi,

Kiedy w trojaskie grody,

Nad Simoisu brzegi.

Pyn z Agamemnonem.

*

Hen! od eubejskich wybrzey

Nereid rzesza

Z tarcz pospiesza.

Aby mu wrczy dzieo,

Co z zotej kuni si wzio

Hefajstosowej. Z rubiey

Pelionowych, zdaleka.

Od witych kniei Ossy,

Gonymi zwabione gosy.
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Nadsuchujce pdz nimf gromady.

Tutaj to wiato Hellady

Wychowa ojciec waleczny, tu boa

Rosa latorol Pani morza,

Tetydy syn, ta opieka

Atrejowego domu —
Tn chyy powsta Achilles.

* *

Mówi mi pielgrzym, co wróci z Ilionu

Do Naupliosa przystani,

twojej tarczy, e na niej,

Synu Tetydy,

Byy w oko i u

Takie obrazy wykute.

I strachy lute.

Dreszcz obdnego bólu.

Odczuwa Frygów lud,

Gdy po nich okiem wiód.

Nad fal odmty

Uskrzydlonemi mknc pity.

Pen ohydy

Posta Gorgony

Trzyma w swej rce Persej zakrwawiony:

Obok syn Mai, Hermes, pose bogów,

Opiekun polnych rozogów.

*

A zasi w polu rodkowem tej tarczy

Rozpromieniony bez koca
Pon zocisty krg soca
Z swymi rumaki.

1 fe u góry.
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Na niebios wietlistej ce.

Gwiazdy iskrzce,

Hyad i Plejad wtóry

Cay ten Ini-^iy toli.

Co razi Hellenów wzrok.

By na lej zbroi.

Za szyszak na gowie twojej

By znowu taki:

Swój up wspaniay

Sfinksy zociste w pazurach trzymay,

A lwica, gniewem ziejc ród twego pancerza,

W rumaka ^) pejreskiego straszliwie uderza.

A i na krwawym oszczepie

Tabun rumaków ezworonogicti hula —
Za nimi kurzu si faln

Czarnym obokiem przewala.

Takich to wojów króla

Zabia, córko Tyndara!

Wasnego ma zabia,

O ty niewiasto faszywa!

Ale karzcych bóstw sia

Wnet si o mier tw postara:

Ju widz, jak krew czarna spywa

Z twej szyje,

Gdy stal w ni zabójcz si wbije!

Na scen wchodzi

STAKZEC.

Gdzie jest ta moja módka. ta moja królowa,

Przezemnie wychowana Agamemnonowa

'1 W fegaza.
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Ta córa? Do tej chaty jak stroma jest droga!

Umczy si ta starca zgrzybiaego noga.

A jednak si do lubych wlok bez szemrania,

Cho grzbiet si pochylony i kolano sania.

(Ujrzaioszy Elektr)

córko! Ju przed domem widz ci me oczy!

Przychodz i to jagni skadam ci ochoczy,

Niedawno urodzone, i chleb ci przynosz

1 sera masz gomók — wszystko, co me kosze

Chowaj, a i stary skarb Dyonizowy,

Przewonny. — Mao- tego, lecz trunek to zdrowy,

Gdy zmieszasz go z puharkiem cho poszego wina.

Ka zanie to swym gociom, bo na mnie godzina

Obetrze sobie oczy tym krajem achmana.

Gdy, widzisz, pene ez s...

ELEKTRA.

Czemu zapakana

renica twa, mój stary? Czy po dugim czasie

Mój los ci si przypomnia? Czy si dusza pasie

Tuacza dol brata Oresta V Gzy moe
Mój ojciec ci na myli, którego we dworze

Na rkach ongi nosi, juci nadaremnie

Dla siebie i swych drogich ?...

STARZEC.

Daremnie!... Lecz we mnie

Nie byo tyle siy, by, idc ku tobie,

Nie zboczy i na jego nie zapaka grobie.

Sam na sam tam bdcy, klkem na mogile

I, wór ten rozwizawszy, którym niós w t chwil

Dla goci twych, wylaem ze krople oharne

I mirlu-m rzuci ga gdy wtem jagni czarne
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Zobacz zarzezane i lady krwi wieej

I pukiel jasnych wosów równie — widz — ley

Na grobie... I dziwota dla mnie, ktoby z ludzi

Móg by lanfi. Z Argejczyków nikt si nie polrudzi,

To pewno!... Wic te myl, zali te w te strony

Nie przyby potajemnie twój-ci bral rodzony,

By uczci ten ubogi grobowiec ojcoski.

Masz, przyjrzyj si puklowi, przyó-e te woski

Do swoich, czy przypadkiem barwy nie lej samej.

My ludzie, którzy w sobie krew rodzica mamy

Wspólnego, widzim czsto, e wspólno niemaa,

e duo podobiestwa jest w przymiotach ciaa.

ELEKT w A.

Sowa niegodne mdrca. Rzecz to oczywista

By moe, aby brat mój. hoydc si Ajgisla,

Tajemnie tu si zakrad, on. peen odwagi?

A potem ten zwój wosów? Gdzie jest dowód nagi,

e moe by podobny? Wszak brat mój, z dostojnej

Rodziny pochodzcy, hartowa si w znojnej

Palestrze, me za wosy miky od grzebienia.

Nie! nigdy! Zreszt, stary, róni z pokolenia

Rónego si wywodz, a skde si bierze,

I wos jednaki maj, jednakowe pierze?

STAKZEC.

Wó stop w jego lady, a nu si dowiecie,

I jedn macie miar, on i ty, me dzieci!

ELEKTRA.

Na drodze kamienistej komu si zdarzyo

Zobaczy lad stóp jaki? A gdyby tak byo.

Czy równe maj nogi bral i siostra? Noga

Mczyzny wszak je^t za\vsze silniejsza, na boga!
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STARZEC.

A moeby poznaa go po onej przdzy

Rk Iwoicii, klór ongi, pragnc z nim coprdzej

Przed grob mierci uciec, otuliem bratu?

ELEKTRA.

Czy nie wiesz, e dziecice miaam jeszcze lata

W tym czasie, gdy Orestes uszed z naszej ziemi?

A gdybym i utkaa j rkami swemi.

Czy dotd on w tej samej mógby chodzi szacie?

Tak, chyba e sukienka chopica na bracie

Rosaby razem z ciaem! Wida, e w ciemnoci

Zabka si w te strony kto z nieznanych goci,

Lub jaki obywatel zbliy si w aobie

I wosy sobie obci przy ojcowskim grobie.

STARZEC.

A gdzie s twoi gocie ? Chtnie ich zobacz.

By spyta si o brata twego dni tuacze.

ELEKTRA.

Szybkimi wanie z izby wychodz krokami.

STARZEC.

Szlachetnie wygldaj, ale wygld mami.

Niejeden, z szlachetnego pochodzcy rodu,

Czowiekiem bywa lichym. Lecz niema powodu.

Aby ich nie przywita. Witajcie, panowie!

ORESTES (który tymczasem w towarzystwie Pyladesa wszed na

seen).

Powita, stary czeku ! Nieche mi te powie

Elektra, skd tu wzi si ten dawny zabytek

Przyjació, tak pomity, tak zgrzybiay wszytek ?
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ELEKTRA.

On jeszcze mego ojca piastowa, len siary.

0RESTE8.

1 brala ci ocali, by nie szed na mary ?

ELEKTRA.

Ocali, jeli jeszcze bral mój jesl na wiecie.

ORESTES.

A có mi si, staruchu, tak przypatrujecie?

Ze wszystkich stron, by pienidz jakowy, tak srogo

Ogldasz mnie! Czym moe podobien do kogo?

ELEKTRA.

Oresla widzi druha, wic mu jesl wesoo.

ORESTES.

Drogiego Oreslesa!... (Wskazujc na starca) Có lak skacze

[wkoo?

ELEKTRA.

1 ja si lemu dziwi... Nie wiem. co si stao!

STARZEC,

[•odzikuj bogu, córko Elektro, ma chwao!

ELEKTRA.

Za to, czego nie mamy, czy za to, co mamy?

STARZEC.

Za skarb, który zyskujesz dzi, w chwili tej samej.

ELEKTRA.

Dzikuj ju... Lecz k'czemu wszystko zmierza? powiedz!

STARZEC.

Racz spojrze, kto przed tob... Najdroszy... wdrowiec...
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ELEKTRA.

e zmysy postradae, ju dawno si boj...

STARZEC.

e brata twego widz, wic te zmysy moje — ?

ELEKTRA.
'

Go mówisz, ly mój stary?! Rzecz to niestworzona!

STARZEC.

Orestes midzy nami. syn Agamemnona!

ELEKTRA.

Lecz po czem go poznajesz, bym moga dad wiar?

STARZEC.

Nad brwi ujrzaem blizn, owo pitno stare —
W ojcowskim jeszcze domu upad, gonic ani
Wraz z tob, i skrori zrani... Widz po tej ranie...

ELEKTRA.

Co mówisz?! I mym oczom znak-ci ten jest bliski!

STARZEC.

Wic czemu jeszcze zwlekasz pa w brata uciski?

ELEKTRA.

Nie zwlekam, starcze drogi! Twoje ju dowody

M dusz przekonay! (Do Orestesa, rzucajc mu si w objcia)

[Na radosne gody
Przychodzisz, cho tak póno!

ORESTES.

I jam ci narecie

Zobaczy!

ELEKTRA.

Nie mylao me serce niewiecie —
Euripides. T. III. 3
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0RESTE8.

T jam si nie spodziewa...

ELEKTRA.

Ty to, brat jedyny?

OEESTES.

Tak, ja, ten twój wspóWowiec, jeeli me czynv

Udadz si, jeeli nie zawiod owy!

Lecz ufam, bo inaczej straci jam gotowy

Wszelak wiar w Boga, jeli tu si jawi

Li po o, aby prawo zdeptao bezprawie.

CHOK.

Jeste, o jeste, ty dniu opieszay.

Iby nareszcie blask chway

Pokaza miastu, to pomi,

Go po tuaczym rozgromi,

Po dugiej, nieszczsnej wóczdze,

Niejedn przebywszy ndz,
W te nasze powraca znów kraje,

W ojcowski powraca znów próg.

Bóg, przyjacióko, tak. Bóg

Znowu zwycistwo nam daje!

W podzice

Ku niebu wznie wargi, wznie rce.

Czy mody,

By brat twój szczliwie, szczliwie

Na naszej sprawi si niwie,

Aby go bóstwa do grodu zawiody.

OKESTES.

Tak sta si! Powitania pierwsza rozkosz zbona

Jak sodka! Wszake póniej powtórzy j 'nona.
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Lecz teraz, powiedz, starcze, bo si w sam por

Pojawi, w jaki sposób umiercimy zmor,

Co ojca mi zabia i j, która dzieli

Z morderc loe krwawe? Znajd- przyjacieli

W Argosie mi yczliwych ? Gzy te ujrze musz.

I wszystko ju stracone? Z kim zawrze sojusze?

Z kim w dniu si, czy te w nocy stowarzyszy mog,

By znale do swych wrogów jak najlepsz drog?

STARZEC.

Przyjació nie masz adnych, moje biedne dzieci.

Gdy rzadko taka zdobycz znajdzie si na wiecie, '

e kto nieszczsne losy z tob dzieli bdzie,

Tak samo, jak szczliwe! Poniewa w tym wzgldzie

Nadziei nie masz adnej, poniewa ju zgoa

Pozbawion jeste wszelkich przyjació dokoa,

Wic suchaj: w swoich rku masz szczcie! rzecz troski

Jedynie twojej zdoby dom i gród ojcoski!

ORESTES.

Aeby doj do celu, jak dziaa naley?

STARZEC.

Wzi ycie Thyestydzie i twojej macierzy!

ORESTES.

Tak! pragn tego wieca. Lecz jak go dostan?

STARZEC.

Do grodu dzi nie dotr chci niekamane.

ORESTES.

Wócznicy strzeg króla? Peno tam jest stray?

STA RZEC.

Tak!... Sen z trwogi przed tob rzadko mu si darzy.
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ORESTES.

Wiem dobrze. Niech mnie, starcze, inna wesprze rada.

8TARZEC.

Posiuchaj, oto wanie co na myl mi wpada.

ORESTES.

Bodajbym dobrze poj twe sowa zwaone!

STARZEC.

Widziaem Ajgisthosa, wlokc si w t stron.

ORESTES.

Gdzie widzia go? Mów! Serce z ciekawoci ginie!

STARZEC.

Od pól tych niedaleko; zaraz przy stadninie.

ORESTES.

Go robi?!... Ach! nadzieja ronie nad pojcie!

STARZEC.

Zda mi si, e o nimfach myli, o ich wicie.

ORESTES.

Dla dzieci, które s jn, czy dla przyszych dziatek V

STARZEC.

Ofiar on gotuje, to wiem na ostatek.

ORESTES.

Jest z hufem, czy ma tylko domowników z sob?

STARZEC.

Ma sub. Nikt z Argiwów nie jest z nim t dob.

ORESTES.

A suba czy nie pozna, jeli mnie zobaczy?
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STAiZEC.

Nikt ciebie z nich nie widzia, wdrowcze tuaczy!

OEESTES.

A bd nam oddani, gdy zwyciym w walce?

STARZEC.

i owszem, bo nie myl inaczej snalce.

ORESTES.

Jak dotrze dzi do niego? Gdzie skierowa stopy?

STARZEC.

Do rzeni id, tam on ci zobaczy w te tropy.

OKESTES.

Zda mi ?i, e przy drodze le jego woci.

STARZEC.

Spostrzegszy ci, odrazu zaprosi ci w goci.

ORESTES.

A go to bdzie gorzki, jeli Bóg pozwoli!

STARZEC.

Go potem masz uczyni, sam ju myl w swej doli.

0RE6TES.

I owszem. A gdzie teraz matka moja bawi ?

STARZEC.

Jest w Argos, lecz na uczt równie si pojawi.

ORESTES.

Dlaczego tak odrazu nie jest ma bliska?

STARZEC.

Ma lk, e lud si ua ni z obelgami ciska.

37
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ORESTES.

Rozumiem. Nienawidz j wszyscy w tern miecie.

STARZEC.

Tak, dobrze nikt nie yczy zbrodniczej niewiecie.

ORESTES.

A jake ja zabij j i jego razem ?

ELEKTRA.

M rzecz bdzie matk umierci elazem.

ORESTES.

Naonczas i ja z tamtym dobrze si zaatwi.

ELEKTRA.

1 starzec dopomoe swej kochanej dziatwie.

STARZEC.

Tak sianie si. Lecz jakie masz plany co do niej ?

ELEKTRA.

Niech starzec Klytaimnestrze zaraz si pokoni

1 powie, e mam syna, e je.stem poona.

STAEZEC.

Ju dawniej, czy te dzisiaj? Jak powiedzie mona?

ELEKTRA.

e dzie wanie dziesity, odkd jestem chora.

STARZEC.

Lecz jake ma sprowadzi mier matki ta pora?

ELEKTRA.

Pojawi si, syszca o mojej chorobie.
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STAKZEC.

Azali ci si zdaje, e myli o tobie?

ELEKTRA.

Tak, wietne narodziny swemi zy obleje!

STARZEC.
;

By moe, lecz w tej sprawie jakie masz nadzieje?

ELEKTRA.

Jeeli si pojawi, umrze wraz niecnota.

STARZEC.

Do domu twego wejdzie — musi wej w le wrota.

ELEKTRA.

Czy wówczas trudno zej jej do Hadu przystani?

STARZEC.

Rad umr, skoro ujrz, i si pomcisz na niej.

ELEKTRA.

Nasamprzód poka bratu, jak ma i drog.

STARZEC.

Do miejsca, gdzie oGar skada Ajgist bogom ?

ELEKTRA.

A potem matce powiedz to, com ci zlecia.

STARZEC.

Tak niby przez twe usta, moja córko mia?

ELEKTRA (do Orestesa).

Do czynu wic! Z morderstwem ty jeste na przedzie!

ORESTES.

Ju spiesz, tylko nieche kto mnie tam powiedzie.
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STARZEC.

1 owszem! rad zawiod ci do jego progów.

ORESTES.

Ojczysty pomó Zeasie, postrachu mych wrogów!

ELEKTRA.

O Hero. ly wadczyni mykeskich otarzy!

ORESTES.

Zwycistwo daj nam dzisiaj! Los ciga nas wray!

ELEKTRA.

O daj nam pomci ojca! Nie zacieraj zbrodni!

ORESTES.

Ulituj si nad nami! Litoci my godni!

ELEKTRA.

Ulitaj si swych dzieci, wszak wyszlimy z ciebie!^)

ORESTES.

Ty ojcze nasz, którego dzi mogia grzebie!

ELEKTRA.

O ziemio, której oto dotykam si rk!

ORESTES.

Pomócie swojej dziatwie, skoczcie raz z jej mk!

ELEKTRA.

Zgromadcie wszystkich zmarych, wiedcie ich na boje!

ORESTES.

Tych wszystkich, którzy ongi rozburzyli Troj!

*) Tantalos, przodek Urestesa i Eiektry, by aynem Zeusa.
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I

ELEKTRA.

A którym w duszy wzgarda dla morderców ley.

ORESTES.

Czy syszysz ty, co tyle zniós od mej macierzy V

ELEKTRA.

On syszy, ten nasz ojciec! A teraz do dziea!

God dobrze w Ajgisthosa! Gdyby si uwzia

Moc jaka, iby zgin, i ja równie zgin.

I ja miecz obosieczny w t sam godzin

W te piersi sobie wra! Teraz ju pospiesz

Do domu, by zarzdzi, co trzeba. W uciesze

Niezmiernej on rozebrzmi, skoro wie dostan

Szczliw o twem dziele. Jeli opakane

Oka si twe losy. inaczej tu bdzie

Wyglda — gdyby umar! Tyle sów w tym wzgldzie.

OREi>TES.

Wiem wszystko ju!

ELEKTRA.

A poka, e jest m! e godnie

Postpi! Wy, niewiasty, niby jak pochodnie

Znak dajcie mi rozgony, jak si walka skoczy.

Ja czeka tutaj bd, w rku miecz obroczy

Trzymajc. Zwyciona, nigdy nie dopuszcz,

Bym miaa uradowa mciwych wrogów tuszcz.

(Odchodz).

CHOR.

Odwieczna ba, a do ninie

W argejskich górach yjca,

O wydarzenie potrca,

Gdy pól opiekun, Pan,
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Z przesodkich pieni znan,

Które w zawody

Na przekansztownej wydmuchuje Irzcinie.

Od piersi maciorki modej

Zocistorune uprowadzi jagni.

I od kamiennych progów

Rozszed si gos ród rozogów,

Heroldów potny gos:

»Do grodu, do grodu, narodzie Mykeny!

Spójrzcie na dziwy- przedziwy bez ceny.

Na szczsnych wadców niezwyczajny los!«

I hymnem i tacem

Uczczono ród Atreusza.

Rozwary si bramy witynne,

Zocistych kocioów wrota,

W miasto wstpia ochota;

W argejskim grodzie tym

Ofiarny si podniós dym

I one fletnie.

Muz suebnice, byy równie czynne:

Zocistorune opieway jagni.

Epilog Thyesta chway

Rozkosznym tchem opieway!

Bo kiedy wady ten król

W tajn wszed mio z Atreusza on,
Wzi równie i to dziwo i przed zgromadzon

Wróciwszy rzesz: »ród moich jest póU —
Tak woa pocz —
> Jagni zocistorune!*
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Wtedy lo, wtedy powyrca Bóg

Z dotychczasowych dróg

Gwiazd pomienistych bieg,

A i na socu swoj moc leg:

Razem z jutrzenk promienn

Gdzie na zachodu wyrzuci je brzeg.

By go wschodzce rozpalay blaski.

Oboki, ddem przepojone,

W Pónocy zapdzi stron,

W pustynne zamieni piaski

Ziemie Ammona, e gin,

Albowiem on godzin

Na wieki oywczej ich rosy

Miay pozbawi niebiosy.

*

Tak dawna ba ta opowiada nam..

Ja mao wiary dam.

Aby ten Helios nasz

Pomienn odwróci twarz,

By przeniós tron janiejcy.

Iby gdzieindziej wykonywa stra.

Dla pokarania nas, miertelnych ludzi,

Za win jednego czeka.

Lecz taka klechda daleka,

Co strach w grzeszniku budzi.

Bogom przy.cuy si moe:

Pomna na prawa boe,

Zaliby ma zabia,

Matko tych dzieci niemia?!,..

PRZODOWNICA CHÓKIJ.
Ehej! Ehej!

Syszycie, przyjacióki — a moe mnie ywa
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Tumani tutaj zuda? oskot si dobywa,

Jak gdyby grzmot podziemny!... Coraz to wyraniej

Przewala si tu ku nam! Suciaj mej przyjani,

Elektro, i coprdzej wyjd-e z tego domu!

ELEKTKA.

Có stao si, me drogie? Gzy co grozi komu?

PRZODOWNICA CHORU.

Wiem tylko, e si ku nam jk miertelny sania!

ELEKTKA.

1 ja, jakkolwiek z dalsza, syszaam wzdychania.

PRZODOWNICA CHÓRU.

Dalekie to rzrzenie, lecz dobrze je sysz.

ELEKTRA

Wrogowie, czy te nasi jcz towarzysze?

PRZODOWNICA CHÓRU.

Nic nie wiem. zbyt si kóc te krzyki zowieszcze.

ELEKTRA /'dobywajc nóz, aby si przebi/.

Wezwanie lo do mierci! Po co zwleka jeszcze?

PRZODOWNICA CHORU

Powstrzymaj si! Nic przecie nie wiesz, eo si dzieje!

ELEKTRA.

Padlimy! Niema wieci! Straciam nadziej!

PRZODOWNICA CHORU.

Nadejd! Zamordowa króla wszak nie atwo!
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Na acen wpada

POSE.

Mykeska, chwa zwycistw otoczona dziatwo!

Zwycistwo Orestesa obwieci przyctiodz

Wszelakim przyjacioom! Ten, który tak srodze

Agameiiinona zabi, Ajgisthos, zabity!

Pomnijcie: dank si bogom naley obfity!

ELEKTRA.

Kto jeste? Czem porczysz prawd mowy swojej?

POSE.

Nie widzisz, e przed tob suga brata stoi ?

ELEKTRA.

Najdroszy! Twojej twarzy, straszna cznja.c trwog.

Rozpozna ja nie mogam, ale teraz mog.

Go mówisz ? Zmar mojego rodzica morderca ?

POSE.

Tak, zmar! Ja to powtarzam dla twojego serca!

ELEKTRA.

Nareszcie sprawiedliwo nadesza, bogowie!

Lecz racz mi opowiedzie, tak sowo po sowie,

Jak pad syn Thyestesa (^hc posysze o tem.

POSE.

Kiedymy z tego domu odeszli z powrotem,

Na miejscu my stanli, gdzie si jeden wie
Trakt z drugim: tu .sawetny si mykeski ksi
Przechadza w ogrodowej, rosistej ustroni,

Gazki rwic mirtowe na wieniec dla skroni.

Ujrzawszy nas, zawoa: > Witam moich goci!

A dokd to i z jakich przybywacie woci?*
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Za na to rzek Orestes: » Jestemy z Tessalii.

Spieszymy, by nad brzegiem Alfejowej fali

Olimpijskiemu bogu zoy swe ofiary*.

Syszcy to Ajgisthos. sowa takiej miary

Wyrzecze: »Trza koniecznie zasi przy mym stole

Do uczty! I ja dzisiaj ywi równie wol

Ofiar zoy nimfom! Wstawszy jutro zrana,

Tak samo tam dojdziecie!..* I mojego pana

Za rce wzi i zaraz wcign na pokoje,

Mówicy: >Wej musicie i te proby moje

Wypeni...* A w komnatach rzecze znów le sowa:

» Niech kpiel dla wdrowców bdzie mi gotowa,

By mogli u otarzy stan razem z nami

Przy wodzie powiconej!* A na to sowami

Odpowie mu Orestes takiemi: > Kpiele

Oczyszczajce wanie ja i przyjaciele

Wzilimy w zdroju rzecznym. Lecz jeli, jak sysz,

Wypada, bymy mogli, my obcy przybysze,

Z obywatelem kraju ofiarowa bogom,

Uczynim to. Ajgicie! Twoim, ksi, progom

Odmawia nie niylimy!« Na tem zakoczono

Rozmow. I w te tropy jego suby grono,

Królewska stra, na stron odoy swe wócznie

I wemie si do dziea arliwie i hucznie:

Ci wnosz pene kosze, ci prowadz zwierze

Ofiarne, inny znowu do ognia si bierze.

Ten kocio znów nastawia - haas w domu rzadki!

I wziwszy ziarn jczmiennych, maonek twej matki

Na otarz je wysypie i te pocznie mody:

>Oby nam, nimfy górskie, czste si tak wiody

Ofiary, mnie i onie mojej, Tyndarydzie,

Co w domu pozostaa! Natomiast w ohydzie
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Niech gin nasze wrogi!* Na myli mia ciebie

I brata Orestesa. W modach si zagrzebie

IMilczcych i mój wadca — baga, peen trosl^i,

Aeby móg odzyska dobytek ojcoski.

Ajgisthos nó wzi z kosza i z cielcia gowy

Uciwszy garstk sierci, w pomie j ogniowy

Prawic swoj rzuci, potem je w te tropy

Zarzeza — na swych rkach trzymali je chopy

Suebne — , i to czynic, ozwie si do brata:

»W Tessalii, gdy kto woa godziwie rozpata

I konie kieza umie, niezwykej-ci sawy

Zaywa! Wic, mój gociu, bd e mi askawy,

Bierz nó i poka wszystkim, e mów Tessalji

Niedarmo si za zrczno i za si chwali «.

Ten, nó dorycki wziwszy do rki, paszcz, wietnie

Spinany na ramionach, odrazu rozetnie,

Pylada ku pomocy zawoa w swem dziele

I sub odepchnwszy, pochwyci to ciele

Za nog i modziecze wyprywszy rami,

Odsoni biae miso i skór -^ nie kami -

—

O, prdzej zedrze z zwierza, nili jedziec moe
Wykona ten swój wycig na podwójnym torze,

I wntrze mu rozpata... Ajgisthos w swe rce

Jelita wzi i bada wntrznoci zwierzce,

Aeby naruszon zoba zy wtrob
I yy i naczynia óciowe, aob
Wróce mu nieszczsn. I namarszczy czoa,

Lecz pan mój, patrzc na to, odrazu zawoa:

»Dlaczego tak posmutnia?* » Zasadzki si boj,

Go przyjdzie na mnie z zewntrz. Nieszczcie to moje

Ten syn Agamemnona. wr(')g to z wszystkich ludzi

Najwikszy, mój i domu!..« »Tak trwog budzi —

47
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Odrzecze na to tamten, — »o ty wadco grodu! —
Zbieg jaki pospolity? Hej! nie masz powodu

Obawia si z tej strony najmniejszej zasadzki 1...

Któ, zamiast doryckiego, da mi nó ftiadzki.

Aebym z tego misa zgotowa biesiad?

Rozpata musz piersi!* I rce si rade

Do dziea znowu wezm. Ajgisthos wntrznoci

Rozdziela, bada, ledzi, nachylon... Wyproci

Orestes si tej chwili i cios w szyi krgi

Wymierzy mu, na palcach stojcy. Potgi

Grzbiet króla nie wytrzynnie, zama si pod ciosem.

Zadrgay wszystkie czonki i miertelnym gosem

J harcze powalony. Widzc, co si stao,

Za bro pochwyci suba, narodu niemao

Na dwóch si wraz rzucio Ale z mieczem w rku

Orestes i Pylades bez trwogi i lku

Odparli chyo napa. I brat twój zawoa:

»Nie jako wróg przychodz do waszego koa.

Do miasta, do sug moich, a jeno morderc

Rodzica ukarao moje biedne serce!

nie mordujcie wy mnie, wy domowi sudzy

Ojcowscy!* Co syszwszy, i jedni i drudzy

Rzucili na bok wócznie. Midzy domowniki

By starzec, który pozna Oresta. I dziki.

Radosny wznieli okrzyk nad twoim modziecem

1 czoo mu zwyciskim uwieczyli wiecem.

Niebawem sam ta przyjdzie i nie eb Gorgony,

Lecz gow twego wroga przyniesie! Skrwawiony

Ajgisthos oto ley. zwycion przez brata!

Za krew on krwi zapaci! Straszna to zapata!
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CHOR.

Sta-e do taca z nami,

O przyjacióko droga!

Niech si zatoczy twa noga!

Ghyemi rusz stopami!

Jak sarn, skaczc po lesie,

Nieche ci rado niesie

W lotnych podskoków szale!

Wspaniale

Brat twój zwyciy, wspanialej,

Ni u Alfelskiej fali!

A przeto w zwyciskie tony

Uderz w mój takt roztaczony!

ELEKTRA.

O wiato! O poczwórny ty zaprzgu Soca!

O Ziemio! o ty Nocy, w której sn bez koca
Bylimy pogreni! Teraz znów swobodnie

Spogldam: Oto czowiek, co popeni zbrodni

Na ojcu mym, Ajgisthos, powalony ley!

Cokolwiek mam w swym doma, aby w wieniec wiey
Ustroi wosy brata, przynios! Uwiecz
Zwyciskie jego skronie, te skronie modziecze!

(Znika).

CHÓR.

Przygotuj dla jego czoa

Przynalece mu stroje,

Ja zasi stopy te moje

W taniec rozpuszcz wesoa,

W ten taniec. Muzom tak miy!

Oto si czasy zjawiy,

e nad ojczyst m grzd
Euripides. T. III. 4
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Znów bd
Dawni panowa królowie.

Susznie — tak kady powie —
Sprawców bezprawia abili!

Wic numy radosnej tej chwili!

ELEKTRA (wróciwszy x izby, na icidok Orestesa, który w ioira-

rzystwie Pyladesa i suby, nioscej zwoki AJgisfhosa, wchodzi na

scen).

Zwyciski Orestesie, zwyciskiego synu

Rodzica, co pod Troj dobi si wawrzynu!

We z rk mych t ozdob dla twoich kdziorów!

Albowiem nie daremnie z wycigowych torów

Powracasz! Nie! sprztne Ajgisthosa, wroga,

Co twego i mojego zabi ojca!... Mnoga

I tobie si naley nagroda, o dzieci

Najzacniejszego, mówi, rodzica na wiecie,

Ty, brata towarzysza! — i tobie, Pyladzie,

Ma rka na twe skronie ten o, wieniec kad e!

I ty mia równy udzia w walce, penej chway!

Oby was w wiecznem szczciu oczy me widziay!

OKKSTES.

Nasamprzód dzikuj bogom, Elektro, gdy oni

Sprawcami tego szczcia, a potem niech dzwoni

Pochwaa twoja dla mnie. Tak godziwiej bdzie —
Ja tylko jestem losów i bogów narzdzie.

Pozatem, nie sowami sprztnem Ajgista,

Lecz czynem. A, by prawda bya oczywista.

Przynosz jego zwoki. Rzu je na poarcie

Zwierztom, jeli zechcesz, albo te, otwarcie

Przybiwszy je do supa, daj ptactwu na straw,
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Tej dziatwie napowietrznej przeka ciao krwawe!

By panem twym, a teraz poszed w sugi twoje!

ELEKTRA.

Powiedzie musz sówko, jakkolwiek si boj.

ORESTES.

Dlaczego? Mów! Bez trwogi! Niema przyczyn dla niej!

ELEKTRA.

Natrzsa si z umarych! Niejeden to zgani!

ORESTES.

Wyrzutów nikt nie bdzie robi ci tej pory.

ELEKTRA.

Nasz naród do szemrania i obwiniari skory.

ORESTES.

Mów, siostro, co li zechcesz. Na nieprzejednanem

Spoczywa przecie prawie ta nasza z tym panem

Nieprzyja

!

ELEKTRA.

Niech tak bdzie! Od czego ja zaczn

Swe skargi? Na czem skocz? Gdzie znajd rozpaczne

Me ale ten swój rodek ? Gdy zawita dzionek,

Nie omieszkaam szepta, co ci bez obs^onek

Rzekabym kiedy w oczy, jelibym si trwogi

Pozbya, co mnie gniota. Teraz mnie ju bogi

Zwolniy z niej, wic mówi przed twoimi zwoki.

Go chciaam ci powiedzie za ycia. Gboki

To wyrzut: pozbawie ojca mnie i brata,

Cho nikt ci z nas nie skrzywdzi. Za có *a zapata

Haniebna, e polubi nasz matk, ma
Zabiwszy, co, bywao, tak wietnie zwycia

4*
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Na czele Helleczyków, ty, co nigdy w ziemi

Frygijskiej nie postae! A z zudami swemi

Doszede tak d;ileko, e myla, i matka

Nie zdradzi ci przenigdy, e ci do ostatka

Zostanie wiern on — tobie, który oe
Rodzica mego shabi! Wiedz, i by nie moe,

Aeby ten, kto cudz mia uwodzi on
I potem j w maestwo poj wymuszone,

Nie spotka si z swym losem! Myli si niemao,

Gdy myli nieszczliwiec, e. co tam si stao.

Tu sn si ju nie stanie! Puga wie wodarzy.

Mniemajc, e wodarzysz zaszczytnie! lub sparzy

Z nikczemn ci kobiet, rzecz to bya stara

Dla ciebie, a i ona wiedziaa, e para

Z ohydnym si mczyzn. Zoczycy oboje.

Ty cierpisz za jej winy, a ona za twoje.

Ludowi te wiadomo byo argiwskiemu

:

»0n onie swojej suy, lecz nie ona jemn!«

I, mówi, dla mnie zawsze bdzie znakiem sromu,

Gdy ona. nie maonek dziery rzdy w domu.

I wstrtni te s dla mnie synowie, gdy miano

U ludu im matczyne, nie ojcowskie, dano.

Bo jeli sobie on jaki poszy czowiek

Z lepszego wemie rodu. nikt nie wzniesie powiek

Ku niemu, wszyscy tylko pomni s kobiety.

Co przedsi jest najgorsze, a w czem si niestety!

Rozezna me umiae, to butne mniemanie,

e jeste czem, bo bogacz! A przecie nie stanie

Na dugo adnych bogactw! Nie one, lecz duszy

Wspaniao co tu znaczy, duch li ndz kruszy!

Dobytek, zgromadzony bezprawnie, przez czeka

Ponadto bez rozumu, wnet z domu ucieka.
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Zakwitszy na czas krótki. Co si innych tyczy

Biaogów, to zamilcz, bo stan mój dziewiczy

Zapewne nie pozwala ta mówi, lecz przecie —
Miarkuj — takby rzeky: »Butnie si na wiecie

Zachowa, rozpierae si w królewskim bycie.

Urody swojej pewny! Ale ja swe ycie

Oddaabym mowi, nie temu, co synie

Z niewiecich jaki(!h wdzików, lecz temu jedynie.

Co hart posiada mski! Z takich to si rodz

Waleczni bohaterzy, pod Aresa wodz
Do boju zawsze skonni, urodziwe lalki

OzfJob korowvidów staj si, nie walki!«

Precz z tob! Gupcem bye, co nie wiedzia o lem,

e przyjdzie obrachunek! Kto jednym zawrotem

Wzi toru swego kawa, nieche go ochota

Nie bierze, nim dobiegnie do kresu ywota,

Zwycizc si nazywa! Nie dotar do celu!

PRZODOWNICA CHÓRU.

Straszliwie wam zapaci sprawca nieszcz wielu.

Tak jen)u, jak i tobie. Wielka jest moc prawa.

ORESTES.

Do izby wnie te zwoki i okry, by krwawa

Ta matka, skoro przyjdzie tutaj, nie widziaa,

Nim jeszcze skoczy sama, zabitego ciaa!

ELEKTRA (patrzc w kierunku drogi, wiodcej do miasta).

Powstrzymaj si! Tu inna troska nam wyrasta.

ORESTEtf.

Czy jacy pomocnicy spiesz tu od miasta?

ELEKTRA.

Nie! Widz rodzicielk! Nasz widz mulk!
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OKESTES.

Wic sarna tak si piknie narzuca nam w siatk?

ELEKTRA.

I w takiej lni karocy, w takiej sukni zotej!

ORESTES.

Go czyni? Czy mordowa? Mamy do ochoty?

ELEKTRA.

Ujrzawszy posta matki, litujesz si wielce?

OKESTES.

Ach! jake mier mam zada naszej rodzicielce?!

ELEKTRA.

Co mego i twojego rodzica zgubia?

ORESTES

Fojboaiel Jake Wdna twej wyroczni sia!

ELEKTRA.

Kló iuny nie pobdzi, gdy Apollon w bdzie?!

OKESTES.

mier zada kae matce to jego ordzie!

ELEKTRA.

Có szkodzi, jeli ojca pomcisz w t godzin?

ORESTES.

Niewinny, matkobójstwa cigam na si win!

ELEKTRA.

A jeli go nie pomcisz, postpisz niegodnie.

ORESTES.

Za matk ja zapac, speniwszy t zbrodni!
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ELEKTRA.

A komu nie zapacisz, gdy on nie pomszczony?

OKESTES.

Zy duch w postaci bóstwa popchn! mnie w te strony.

ELEKTRA.

Z trójnoga ci wieszczcy ? Czy przypuci mona ?

OKESTES.

Nie sdz te, by wieszczba ta bya tak zbonal

ELEKTRA.

W tchórzostwo nie popadaj na wzór podych osób.

ORESTES.

Wic mame j uwika w ten sam chytry sposób?

ELEKTRA.

W ten sam, w jaki zabie Ajgista, jej ma.

OKESTES.

Wic speni straszne dzieo, jeli tu zwycia

Niezomna wola bogów. Bój za ich rozkazem

Poczynam wielce gorzki i sodki zarazem. (Znika).

CHÓR.

Witaj, królowo argolidzkiej ziemi,

Córko Tyndara,

Siostro walecznych modzieców,

Synów Zeusza,

Których promienna para,

W górnym przestworze

Midzy gwiazdami lnica zocistemi.

Ma w swej opiece eglarzy.

Gdy orkan wray.

Go fale do gbi porusza,
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Na rozburzone zapdzi ich morze.

Witaj nam, witaj! Czcz ciebie.

Niby tych wadców na niebie!

Za twe uwielbiam bogactwa.

Za szczcie twojego wadztwa.

Oto nadesza godzina,

Gdzie cze ma przed tob si zgina

I hodu piewa ci sowo:

Witaj nam, witaj, królowo!

Na scen w otoczeniu niewolnic trojaskich zajeidia

KLYTAIMNESTRA.

Trojanki, zejdcie z wozu! Nieche mi pomog

Te wasze oto rce, bym zstpia nog

Z karocy tej na ziemi. Naszych wity ciany

Frygijskie zdobi upy. ja za ten wybrany

Kwiat dziewic otrzymaam, w trojaskiej krainie

Zdobyty — dar za córk, która ley ninie

W mogile, dar niewielki, lecz dom zawsze stroi.

ELEKTRA.

Nie wolno- i mnie, matko, tkn si doni twojej

Szczliwej? Wypdzona z domostwa rodzica.

Pod biednym yj dachem! I jam niewolnica!

KLYTAIMNESTRA.

Mam lutaj dosy branek! Nie ud si darenmie!

ELEKTRA.

Azali i ty branki nie zrobia ze mnie?

Twym upem ja si staam, gdy nasz dom znpiono

Tak siimo, jak i sierot tych pojmane grono!

KLYTAIMNESTRA.

Nikt inny. lyiko ojciec sprawy to wiadome —
Ugodzi w mycli najdroszych! Uknu mia oskom
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Plan laki, jaki nigdy nie powinien w gowie

Narodzi si! Posuchaj, matka ci opowie,

Jakkolwiek jzyk niewiast, które ciga w wiecie

Oszczerstwo, za zbyt gorzki uchodzi, co przecie

Uwaam za niesuszne. Czyn niech bdzie miar!

Gdy wart jest nienawici, nieche si z t kar

I spotka; jeli nie jest tak, to czemu, czemu

Nienawi? Mnie za on ojcu da! twojemu

Tyndarej — da nie po to, bym ja umrze miaa.

Lub ta, któr zrodziam. A tu on. ta chwal

Helleska, pod pozorem, e j Achillowi

Chce odda za maonk, córk m wyowi

Z domostwa, do aulidzkiej powiedzie przystani,

Aeby u otarza mord popeni na niej:

Bielutk przeci szyj mojej Ifigenii.

I gdyby to by zrobi, mylc, e odmieni

T mierci jak klsk, e miasto w ten s|U)sób

Od wroga uratuje, e najdroszych osób

Ocali przez to ycie, powicajc jedne

Dla wielu. ju.ci poj mogoby to biedne

Me serce! Lecz on córk, ten ojciec okrutny,

mia gubi dla Helenv, dla tej dziewki chulnej.

Dla której m zdradzony nie móg znale kary,

Lecz jeszcze jabym zniosa ciar tej ofiary,

Cho tak on mnie pokrzywdzi, jeszcze jabym wtedy

Maonka nie zabia, lecz do jednej biedy

Doczy mi on drug: W maeskie mi oe,

Wróciwszy, prorokini wprowadzi, e w dworze

Tym samym obok siebie dwie yy kobiety:

Niewiecie brak rozumu, przyznaj niestety!

Gdy m takiej niewiasty grzeszy sobie pocznie,

Pogardzi svvem maestwem, i ona bezzwocznie
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Wstpuje w jego lady, szuka przyjaciela.

I zaraz nam si wyrzut z rónych stron udziela,

Za winny m bez szwanku z wszystkiego wychodzi,

A gdyby — dajmy na to — porwa jaki zodziej

I z domu uprowadzi Menelaja, kto tu

Powiedziaby, e mog dla jego powrotu

Zabija Orestesa, e syna ja mog
Powici, by m siostry ocalenia drog

Uzyska? Jake twójby patrza ojciec na to?

Wic mnie nie byo wolno, tak strasznie bogato

Skrzywdzonej, sprztn tego, co mi zabi dzieci ?

Co? Miaam tylko cierpie? Jedyn na wiecie

Wybraam- ci ja drog, co ku wrogom wiedzie!

Ja sama go zabiam, bo gdzie przyjaciele,

Co chcieliby dopomódz w mojem krwawem dziele?

Mów, jeli chcesz! Dowody przytaczaj swobodnie.

Czy, zabijajc ojca, popeniam zbrodni?

ELEKTRA.

Masz prawo tak przemawia, jeno, e ohyda

W tern prawie. Bo niewiasta, jeeli si wyda.

A krztyn ma rozumu, winna w kadym wzgldzie

Podlega maonkowi. Jeli- to nie bdzie

Na rk i me sowo z twem nie stanie w zgodzie,

Pamitaj, co przed chwil rzeka o swobodzie.

KLYTAIMNESTRA.

I teraz to powtarzam, nie cofn, com rzeka.

ELEKTRA.

A jeli mnie wysuchasz, nie sprawisz mi pieka?

KLYTAIMNESTRA.

Bynajmniej. Mów. jak kae ci twe serce baczne.
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ELEKTRA.

A zatem mówi bd i od tego zaczn:
^

Bodajby lepsz bya moja rodzicielka!

Syna twa i siostry twojej pikno wielka —
Helena — , lecz rozumu nie miaycie obie,

Niegodne wzdy Kastora. Jedna o, tak sobie

Ucieka we wiat z gachem, a druga zabia

Pierwszego ma Grecyi, mówic, e mogia

Naley mu si wrzkomo z córki jej powodu.

Lecz nik nie wie tak dobrze, jako ja: Gdy z grodu

Wyruszy twój maonek, nim jeszcze zapada

mier siostry mej, to ty ja, matko, u zwierciada

Trefia jasne loki. A jeeli ona

Gdy ma jest poza domem, atwo pocieszona

1 trefl si i mizdrzy to juci j trzeba

Do marnych liczy kobiet. Bo po có, na nieba!

Ma gadkie midzy ludmi pokazywa lica,

Nie majc zego w myli?... Ty, moja rodzica,

Jedyn bya z niewiast helleskich, co w swojej

Piecia duszy rado, gdy si wiodo Troi,

A oczy mg ci zaszy, kiedy przyszy wieci,

e pada. Sn nie chciaa - w gowie si nie mieci! -

By wróci Agamemnon. A przecie tak atwo

Zachowa byo cnot. M, którego, dziatwo

Helleska, uczynia swym wodzem, w czem — powiedz

By gorszy od Ajgista? A gdy na manowiec

Helena, twoja siostra, zesza, sposobnoci

Do miaa, aby chwaa przysza k'tobie w goci.

Dla dusz bowiem szlachetnych zawsze jest przestrog

Zy przykad! Za, co mówisz, e ci córk drog

Umierci mój rodziciel, to có ci ja zego

Zrobiam i ów brat mój ? Wic powiedz, dlaczego.
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Zabiwszy ju maonka, ojcowski dobytek

Nie nam ty przekazaa, jeno na uytek

Innemu, kochankowi, którego ty sobie

KupiJa za t cen? Czemu w onej dobie

Ten m twój nie ucieka, miast syna, i czemu,

Miast mnie, nie umar, mówi, on, co mnie, jednemu

Stworzeniu, mier dwukrotn zada ju za ycia,

O, gorsz, ni mier siostry?! Jeli bez ukrycia

Powiada si. e mordem za mord trzeba paci,

To ja i brat Orestes winnimy ci straci,

Aeby pomci ojca! Skoro susznem jedno,

I drugie susznem bdzie! Oto rzeczy sedno!...

[O gupi, kto dla rodu, albo te majtku

Polubia marn on. Zawsze, od pocztku,

Tak byo, e li zacna, cho biedna kobieta

W dom wielkie wnosi szczcie. To jest jej zaleta!

PRZODOWNICA CHOKU.

W maestwie traf li rzdzi. Widz nasze oczy,

e jednym los szczliwie, drugim le si toczy.]

KLYTAlMNfcLSTKA.

(Jd dawna zawsze ojca kochaa, me dzieci,

Tak bywa: ku mczyznom cign jedni w wiecie,

A drudzy, nili ojca, lubi matk wicej.

Rozumiem i przebaczam mioci dzieccej,

Bo z mego si postpku zbyt tak nie weseli

Me serce! Ale có to? Dotd bez kpieli?

W tych sukniach? [Ty, powstaa codopiero z oa
Biednego macierzystwa?] O jake nieboa

W zamysach byam swoich! Bardziej, ni naley

Wzbudziam gniew maonka!
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ELEKTRA.

Za póno, macierzy,

Przychodzi t\voja skrucha! Naprawi si nie da

Ta krzywda! Ojciec zgin. Syna twego bieda

Wygnaa z wasnej ziemi, wic dlaczego, powiedz,

Do domu nie ma wróci tuaczy wdrowiec?

KLYTAIMNESTRA

.

Na siebie, nie na niego z trwogi baczy musz.

[Ch zemsty za krew ojca rozpiera mu dusz.]

ELEKTRA.

Lecz czemu m twój ze mn tak toczy wojn ?

KLYTAIMNESTRA.

On taki! Lecz i serce twe jest niespokojne.

ELEKTRA.

Bo cierpi, lecz si chyba prdko uspokoi.

KLYTAIMNESTRA.

I on nie bdzie równie krzywy córce mojej.

ELEKTRA.

Pyszaek! Poród naszej rozpiera si woci.

KLYTAIMNESTRA.

O widzisz, znów si jadzisz! Nowe wszczynasz zoci!

ELEKTRA.

Ju milcz — z trwogi przed nim, o tak, z trwogi wielkiej!

KLYTAIMNESTRA.

Poprzesta! Na eo- trzeba twojej rodzicielki?

ELEKTRA.

Syszaa, em dopiero wstaa po poogu,

Wic w dniu dziesitym dziecka zó ofiar bogu.
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Jak kae nam obyczaj. Ja- si na tern pono

I nie znam: po raz pierwszy rodzio me ono.

KLYTAIMNESTRA.

Ta winna to uczyni, co ci rozwizaa.

ELEKTRA.

Sama si rozwizaam — oto pomoc caa.

KLYTAIMNESTRA

.

Co? Dom twój jest tak cakiem pozbawion ssiadów?

ELEKTRA.

Nikt z swoj si przyjani nie kwapi do dziadów.

KLYTAIMNESTRA.

Wic pójd i e dziecko dni ma przepisane,

Ofiar zo bóstwom. Ale nie zostan,

Speniwszy to dla ciebie, lecz powróc sobie,

Gdzie nimfom caopali m mój. (Do suiby)

Wy przy obie

Postawcie tymczasowo me konie, a potem,

Czujcy, i ofiara skoczona, z powrotem

Zajedcie. Trzeba zrobi co i ma gwoli.

ELEKTRA.

Id, id pod dach ten biedny. Sukni ci osmoli

Ta kurna chata nasza, wic uwaaj, matko!

Ofiar zoysz godn! (Gdi/ Klytaimnestra juz w izbie)

Kosz jest i nó, gadko

Wyostrzon, ley przy nim; nó. co zarn wou,

I ciebie przy nim zoy. Bdziesz z nim pospou

Leaa w mrokach Hadu, jako na tej ziemi

Legiwa z nim przywyka. Tak dzi twe dzieci
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Wywiadcza ask lobie, a ty za zatrat

^odzi(-a tak dzisiaj skadasz mnie zapat!

(Odchodzi do izby).

CHOR.

Kara dociga grzech!

Odmienne wiatry ju
Jy owiewa dzi

Ten nasz królewski dwór:

Albowiem ongi w kpieli

Zgin nasz wadca, nasz stró.

Zatrzs si cay dom,

Zachwia paacu mur,

Gdy król pocz krzycze: »0 relyi

O rce straszliwej kobiety,

Najohydniejszej na wiecie,

Czemu mnie mordujecie -

Mnie, com powróci w te kty

Dzi, kiedy po raz dziesity

Ojczyste obsiano niwyPIc

*

Powrotna fala praw,

Sprawiedliwoci do
Dosiga moc sw
Najniewierniesz z on,

Która si zabi omieli

Swego maonka! W kraj,

Na sw rodzinn bo
Po dugim rzdzie lat

Zawita wreszcie on,

W Cyklopów zawita mury.

Tak strzelajce do góry,
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A ona, len potwór ony,

Topór do rk wyostrzony

Schwyci i ma ubije!

e tak te poj rnij,

MaJonku nieszczliwy?!

Tak si sprawia jak lwica.

Co, pena krwawej potgi,

Lene buszuje gi.

KLYTAIMNESTRA (z wewntrz).

dzieci! Nie mordujcie swojej rodzicielki!

CHOK.

Syszycie krzyk ten wielki ?

KLYTAIMNESTRA (J. w.).

Ratunku! Raty! Przeraty!

CHÓR.

1 ja auj, e na lej

Tak si pomciy niewiecie

Jej dziatki!

Ale Bóg karze nareeie,

Jeeli zechce tak Dola!

O, rzadki.

Rzadki ci spotka los.

Przecie i ty sprowadzia

Krzywd niepomiernych sia

Twojemu maonkowi!

Lecz, patrzcie, oto ku nam, krwi matki zbryzgani,

Wracaj ju oboje. Mord spenili na niej,

A krew ta jest wiadectwem straszliwej ofiary,

Zwyciskiem przypomnieniem winy. zbrodni starej!
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Gdzie drugi ród ten nasz zamieszkuje ziemi,

Tak samo nieszczliwy, jak Tantala plemi?!

Z izby w towarzystwie Elektry tvyszed

ORESTES.

O Ziemio! O Zeusie! ty boe,

Wszystko widzcy w przestworze!

Spojrzyjcie na straszne te sprawy.

Na ten postpek tak krwawy!

Dwa ciaJa le na ziemi,

Rkami pobite mojemi!

Za mier mi tak pac ojcosk,

Za ycie, cigane trosk,

Za moje losy tuacze!

ELEKTRA.

Nie! Ja tu winna jestem i ja z tob pacz!

Ognista porwaa mnie sia

Przeciwko matce mej wasnej.

Która mnie, córk, zrodzia!

CHÓR.

O dolo, gorzka dolo matki-rodzicielki!

Niezapomniany, ponad wyraz wielki

Ogrom nieszczcia — nie dziwy.

e sprawiedliwy —

,

Spotka ci z rk twoich dziatek:

Wszak im zabia rodzica!

*

ORESTES

.

Okrutny hymn zemsty, o Febie,

Zanuci mym nszoml Przez ciebie

Ujawni si ból niewidziany!

Euripides. T III.
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Na jakie zwróc si any,

Ja, com z helleskiej krainy

Maestwo, wzami winy

Zwizane, uprztn na zawsze!

Ach! czyje oko askawsze

Spojrzy na matki morderc!

ELEKTRA.

O gore mi! o gore! Gdzie zwróci mam serce?

Na jakie mam i korowody?

Na jakie wesela? Gdzie m ten,

Co lnbne sprawi mi gody ?

CHOli.

Wiatr inny, o tak, inny powia duszy twojej!

Teraz sumienie twe si niepokoi,

A przedtem ty, nasza druha,

Wszak bya gucha

Na proby brata: Czyn straszny

Spenia wbrew jego woh!

Widziaa, o siostro ty mia,

Jak w mordu godzinie

Moich czepiaa si szat?

Jak si jej pier wyonia?

O biada, o biada mi ninie!

Na ziemi upado to ciao,

Co ycie obojgu nam dao!

Ach! do ostatka

Zamroczy mi si wiat!



ELEKTRA 67

CHOR.

Wiem, e- si serce krajao,

Gdy sysza, jak matka

ród jków i westchnie kona —
Wszak z jej wyszede ona!

*

ORESTES.

Dotkna si mego lica

I strasznie zawoaa:

»Aci! synu, czy ci nie al?!«

Rkami ta moja rodzica

Chwytaa mojego si czoa.

Do mojej przylgna twarzy,

Tak, e ach! z doni lej wraej

Bro mi wypadnie,

Mordercza wypadnie stal!...

CHOR {do Elehtry).

O najbiedniejsza z ndzarzy!

Kiedy tak zdradnie

mier rodzicielk omroczy,

Czy mogy znie to twe oczy ?

*
* *

ORESTES.

Jam nie spoglda w jej lice —
Paszczem zakrywszy renice.

Miecz wpakowaem gadki

W serce rodzonej matki!

ELEKTRA.

Ja dodawaam zachty.

Miecz wycignity

Wspólnie kierujc w ono.

5*
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CHOR.

Mord najstraszliwszy speniono!

OKESTES.

Masz, zakryj zwoki macierzy,

Niech bez caunu nie ley,

Nim spocznie na zawsze w grobie!

Morderc- zrodzia sobie!

ELEKTRA,

Id, mia ly, czy nie mia!

Jam otulia

W caunne paty twe ciao!

CHÓR.

Oby z ni razem ustao

Nieszczcie waszego domu,

Oby si skoczy ten wasz los ponury!

Ale tam! Có to si dzieje?

Demoni czy jacy bogowie

Z niebieskiej spywaj góry!

Bo nikt nie powie,

e to miertelnych koleje!

Moe wiadomo jest komu.

Po co si z nadoboczy

Przed ludzkie jawi oczy?

Na scen spywaj Dioskurzy: Polydeukes i

KAvSTOR.

Agamemnona synu, posuchaj! Dwóch braci

Swej matki masz przed sob, dwie blinie postaci:

Z Kastorem Polydeukes stoi, Dioskurzy.

Przed chwil uwolniwszy morsk to od burzy,
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Okrty druzgoccej, jawim si w tej ziemi

Argiwskiej, bomy wanie widzieli, jak swemi

Rkami- zabi matk sw, a nasz siostr.

Zapat wzia suszn, ale ty, na ostre

Idcy, le postpi. A za co do Feba —
Ten Fojbos! Lecz to pan mój, wic zamilkn trzeba

I wszystko trzeba chwali. Ty za od lej chwili

Wypeni musisz wszystko, co ci narzucili

I Zeus i twoja Dola. Elektr za on
Pyladesowi oddasz i ojczyst stron

Argiwsk masz porzuci, albowiem z powodu

Zamordowania matki wstp ci jest do grodu

Wzbroniony. Straszne zmory, psiookie boginie,

Zaarcie ciga bd tuacza, co ninie

Std pójdzie, a zabiegnie w przybytek Pallady

Ateskiej. Ta ci zbawi od mciwej gromady

Tych wów jadowitych, tak, e si ju ciebie

Nie bd miay dotkn: W tej gronej potrzebie

Zasoni ci sw tarcz z Gorgony obrazem.

Jest wzgórze Aresowe w tern miecie, gdzie razem

Zebrali si bogowie raz pierwszy na roki

Z przyczyny krwi. Gdy Ares w swej zoci gbokiej

Haliorrhosthiosa zabi, syna wadcy morza

Z powodu swojej córki nielubnego oa.

Od chwili tej bogowie a po dni dzisiejsze

Feruj tu najwitsze i najniezomniejsze

Wyroki. Przed trybuna ten i twe ci losy

Postawi, by od mierci równymi ci gosy

Sdziowie uwolnili: matkobójstwa win
Loksyasz ^) wemie na si, gdy on ci w godzin

1) Apolon.
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Wyroczni kaza matk zabi. Od tej pory

Ustanowione bd przysze prawa wzory,

e równo gosów zawsze uwalnia. U wzgórza

witego w gra przepastn wraz si pozanurza

Czereda strasznych bogi z gniewu i boleci —
Dla ludzi niedostpna ustro; tu si mieci

Siedziba przenajwitszych wyroczni. Ty, dalej,

W Arkadyi masz zamieszka, u Alfejskiej fali,

W poblia Gykejskiego przybytku: Twem mianem

Ma by od tego czasu po wieki nazwanem

To miasto ^). Ajgisthosa zwoki lud pochowa

Argiwski, za dla matki mogia gotowa

Przez Menelaja bdzie, co, zburzywszy Troj,

Do Nauplii zawita; z Helen oboje

Pogrzebi sw krewniaczk, gdy tamta niewiasta

Z Protejowego domu, z Egiptu, do miasta

Powraca ojczystego: w Frygii w adne czasy

Nie bya; Zeus, na wanie i na mordy asy,

Jej widmo tylko wysa do trojaskich krai 2).

Pylades za do domu powiedzie z Achaji

T sw oblubienic dziewicz. Pozatem,

Czowieka, co wrzekomo by ci .szwagrenj-bralem.

Do Fokis wemie z sob i da mu nagrod

Sowit. Ty natychmiast swoje kroki mode

Skierujesz ku cieninie isthmejskiej, w szczliwe

Ziemice Kekropsowe, na atesk niw.

A gdy si speni Dola, gdy okupisz zbrodni,

y bdziesz ju bez mczar, szcznie i swobodnie.

*) OresteioD w Parrhazyi. *) Wedtag Herodota.
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CHOK.

Czy wolno nam, Zeusa synowie,

Waszej przysucha si mowie?

KASTOK,

Wolno, bo krew was nie plami,

Nie ciy na was ofiara.

0KE8TES.

A ja czy mog tu z wami

Pomówi, o dzieci Tyndara?

KASTOR.

Moesz, gdy mord twej macierzy

Na Fojba zoy naley.

CIIOK.

Bogowie i bracia jestecie

Zamordowanej niewiecie,

Przecz zmor odpdzi nie chcecie?

KASTOK.

Jest Przeznaczenie na wiecie —
Jego sprawia to wola

I wróby nieszczsne Apolla.

ELEKTRA.

Có dla mnie Fojbos tu znaczy?

Có znacz dla mnie wyrocznie.

Co mnie naocznie

W matkobójczyni zmieniy?

KASTOR.

Wspólne tu wasze siy

Wa i wspólne tet losy
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Sl wam niebiosy —
ciga was kltwa rodu.

ORESTES.

Niedawnom 'ci ujrza, straciwszy za modu,

I znowu egna ci musz,

Z twycti obj wyrywa dusz!

KASTOR.

Ma dom i ma-kochanie,

Nic si jej zego nie stanie,

To jeno, i rzuca swe plemi,

T sw argiwsk ziemi.

OKESTES.

Gzem czek jest bardziej stroskany,

Ni, jeli ojczyste swe any

Opuszcza musi, i staje,

W cudze zapdzon kraje.

Przed cudzym sdem i sucha

Wyroków za mord, popeniony

Na swojej matce rodzonej!?

KASTOR.

Krzep si i nie tra ducha!

Idziesz w gród wity Pallady —
Tam adnej nie doznasz zdrady.

ELEKTRA.

Pier przytul do piersi mojej,

Najdroszy bracie mój!

Pomidzy nami stoi

Kltewny przodków znój,

On nas rozdziela i matki

Strasznie przelana krew!
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ORESTES.

Niech mnie obejmie twe rami!

Zanu aobny mi piew,

Jakby to byy ostal^i,

Jakbym uchodzi ju w dó!

KASTOK.

Kadego sowo to zamie,

Kadyby strasznie to czu —
I ja i inne tam bogi

Los odczuwaj srogi,

Któremu ulega czek!

ORESTES.

Ju ci nie ujrz pu wiek!

ELEKTRA.

Ju nie popatrz ja ci w oczy bratnie!

ORESTES.

To moje z tob rozmowy ostatnie!

ELEKTRA.

Zegnaj mi, grodzie! ach!

I wy, mieszkanki, egnajcie!... Daremnie!

ORESTES.

Ach! ju odchodzisz odemnie!

ELEKTRA.

Tak, jestem ju w drodze,

Z boleci w oczach odchodz,

Caa dzi jestem w zach!

ORESTES.
We, Pyladesie,

Moj Elektr za on.
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ycie nieutrudzone

Niech watn szczliwo niesie!

KASTOK.

Tym slaby s w myli. Ty zasi do ziemi

Uciekaj ateskiej! Coprdzej! przed temi

Uciekaj sukami, albowiem w te tropy

Gna bd za tob, o twoje si stopy

Ociera te czarne, te woramienne

Potwory, w owoce twej zbrodni tak plenne!

My nad sikelijskie wracamy odmty.

Aeby od burzy ratowa okrty,

Na drogi powietrzne wstpiwszy z powrotem,

Nie bdziem pomocy nie grzesznym, gdy o lem

Wiadomo, e tylko tych ludzi od zguby

Ratajem, co w yciu umieli bra luby

Z prawoci i cnot Niech czek wic awa.
Aeby nie grzeszy! Niech sobie eglarza,

Co amie przysigi, nie bierze za druha!

Tak radz ja, bóstwo, a wiat niech mnie sucha!...

CHOR.

egnajcie! Cieszcie si, kto cieszy si umie!

Ten tylko szczliwy w miertelnych jest tumie,

Kio nie wie, co znaczy Dola...
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II.

Helena.

Osoby dramatu

HELENA, córka Tyndarosa.

TEUKROS z Salaminy, syn Telamona.

CHÓR BRANEK GRECKICH.

JMENELAOS (albo Meneleos), maonek Heleny.

GONIEC.

THEOKLYMENOS, syn Proteusza, król Egiptu.

THEONOE, wieszczka, jego siostra.

STARUSZKA, odwierna.

DIOSKUROWIE, Kastor i Polydeukes, synowie Zeusa i Ledy

bracia Heleny.

Rzecz dzieje si w Egipcie, na wyspie Faros.



Paac królewfiki. Obok grobowiec Proteusza,

Przy grobowcu

HELENA.

Ta oto pyn Nilu nieskalane wody,

Co, zamiast deszczów boych karmi ziemne pody

Egipskie, kiedy biae stopniej ju niegi.

Proteja wade bero dzieryo te brzegi —
On królem by Egiptu, na Faru ostrowie

Mieszkajc. Za w Psamacie, onej biaogowie

Z plemienia bogi falnych, mia on, gdy oe
Rzucia Ajakowe. Dwie mu ona hoe

Zrodzia latorole, Theoklymenosa,

Synaczka, który we czci zawsze mia niebiosa,

I córk Eido. dziewcz, co dla matki

Od pierwszych dni ju swoich bya niby rzadki.

Kosztowny wielce klejnot. Lecz kiedy dorosa

Do lat, gdy panny zam wychodz, ta wzniosa

Dziewica otrzymaa miano Theonoi,

Gdy wiedz rzeczy boskich miaa w duszy swojej.

wiadomo dni dzisiejszych i przyszych, od dziada

Nereja. dar ten wziwszy. Za moj nielada

Ojczyzn gród spartaski, a mym rodzicielem

Tyndaros, cho opowie jest, o której wiele-m

Syszaa, e ku onu matki mojej Ledy

Zeus zlecia, przemieniwszy si w abdzia, wtedy,

Gdy orze j go ciga, i skryt rozkosz
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Upaja si. jeeli banie prawd gosz.

Nazywam si Helena, jakie za katusze

Wypado mi ponosi, opowiedzie musz.

pikno spór wiodce, ongi Irzy boginie

Do Aleksandra przyszy w Idajsk jaskini,

Dziewicza córka Zeusa, Kipryda i Hera,

By on t wa rozstrzygn. Plon zwycistwa zbiera

Kipryda, obiecawszy odda mu w zamcie

M pikno, jeli pikne to, co nam nieszczcie

Przynosi. I wnet Parys porzuci swe stada

Na Idzie i do grodu spartaskiego wpada,

By wzi mnie za maonk. Lecz Hera, przeja

Sw klsk, obrócia w niwecz moje pta

Maeskie z Aleksandrem: synowi Priama

Podsuwa mnie podobn posta, kiór sama

Z powietrznych tchnie uprzda, tak, i mu si zdao.

e, chocia mnie on nie mia, ma ywe me ciao.

Lecz Zeusa inny wyrok zczy si z m dol:

Helleskim ludom wojn narzuci sw wol

Z Frygami nieszczsnymi ziemi- rodzicielce.

Zbyt ludnej, chcc ciaru uly i by wielce

Zasyn najprzedniejszy syn Grecyi ^). W ten sposób

Nie ja byam nagrod zwycistwa dla osób

Helleskich, z ludem Frygów walczcych, lecz moje

Nazwisko. Mnie za Hermes, otulon w zwoje

Powietrzne, w kb oboków, poniós w te dzierawy

1 w domu Proteusza umieci — askawy

By wszake Zeus dla mnie — . bym tu, pod opiek

Najzacniejszego z ludzi, bya wzdy dalek

Niecnemu wiaroomstwu wzgldem Meneleja.

M Achilles.
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I jestem ta. za ma wojenna zawieja

Pognaa na zastpów zgromadzonych czele

Pod mury Ilionu: Mojego mciciele

Porwania poginli niejedni u fali

Skamaridra, za lud wszystek zorzeczy i ali

Na biedn si niewiast, e, zdradziwszy ma,
Zmusia Helleczyków chwyci si ora
Na bój ten przeokrutny. Na có y mi jeszcze?

Syszaam z ust Hermesa boe sowa wieszcze.

I bd zamieszkiwa synne Sparty bonie

Z maonkiem, gdy si dowie, e nigdy w Ilionie

Nie byam, a tu — rzek mi — aebym nikomu

Swej rki nie oddaa. Dopóki w tym domu

Proteusz y, dopóki oglda blask soca.

Bezpieczn od zalotów byam a do koca.

Lecz o Jkd spocz w ziemi, syn jego wci na mnie

Poluje — chce zalubi. Ale ja, niekamnie

Czujca wzgldem ma, klcz przy tym grobie

Proteja ach! i bagam, bym w tej cikiej dobie

Dochowa moga wiary maeskiej i ciao

Od haby uratowa, cho zmazy niemao

W helleskiej pado ziemi na me czyste imi.

Na scenie jawi si

TEUKROS.

Któ w zamku tym warownym bero wadzy trzymie?

wielkiem dom ten wiadczy bogactwie. Do góry

Królewskie bij ciany, w gzemsy strojne mury!

Ha! Nieba! Co za widok! Najgorszej kobiety

Zabójczy mam tu obraz, która mnie, niestety,

1 wszystkich zniweczya Achajów! Helenie

Tak bardzo jest podobna, e niech ci, nasienie
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Przepode, znienawidz bogowie! Na ziemi

Ja obcej, bo inaczej strzay ci chyemi

Umiercibym lej chwili za córki Zeusowej

Ten wierny, ywy portret.

HELENA.

Jakiemi to sowy

Przemawiasz? Kime jeste? Czemu tak niegodnie

Odwracasz si i gardzisz nie za moj zbrodni?

TEUKKOS.

Zbdziem! Gniew mnie uniós wicej, ni wypada.

Lecz córk Zeusa caa pogardza Hellada.

O, nie bierz za ze mowy, do ciebie zwróconej.

HELENA.

Kim jeste? kim? i skde przybywasz w te strony?

TEUKROS.

Z krainy nieszczliwych Achajów przychodz.

HELENA.

Nie dziwy, e Heleny nienawidzisz srodze.

Lecz kto ty? Skd? I jakie jest nazwisku twoje?

TEUKROS.

Nazwisko moje Teukros. rodzim ostoj

W Salamis dotd miaem, syn ja Telamonów.

HELENA.

A tu do nadnilowych skd si wzi zagonów?

TEUKKOS.

Przybda, wypdzony z swej ojczystej niwy.

HELENA

A któ ciebie wypdzi, czeku nieszczliwy?
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TEUKROS.

Telamon, wasny rodzic, przyjaciel jedyny.

HELENA.

Dlaczego? Sn z jakiego nieszczcia przyczyny?

TEUKROS.

e Ajas, brat mój, zgin pod morami Troi.

HELENA.

A jake to ? Gzy moe poleg z rki twojej ?

TEUKROS.

Na wasny miecz si nadzia, pad od swego miecza.

HELENA.

Oszala! Tak nie czyni zdrowa dusza czecza.

TEUKROS.

Achilles, syn Peleja, chyba ci jest znany?

HELENA.

I on co do Heleny mia oenku plany.

TEUKROS.

Gdy leg, o jego zbroj wszczli spór rycerze.

HELENA

I to zgubio brata? W jakieje to mierze?

TEUKROS.

e inny dosta zbroj, on mier zada sobie.

HELENA.

I ciebie to zgubio, e on dzisiaj w grobie ?

TEUKROS.

Tak, gin, bo z nim razem nie wybraem skonu

Enripides. T. HI. e
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HELENA.

I ty by, przyjacieln, w grodzie Ilionn ?

TEUKR08.

I burzc jego twierdz, i siebiem zmarnowa.

HELENA.

Gzy pad, trawiony ogniem? W gruzacli si pochowa?

TEUKEOS.

Gdzie mury jego stay, ani lad nie zosta.

HELENA.

Przez ciebie los, Heleno, tak Frygów wychosta!

TEUKROS.

I nas, Achajów. równie! Nieszczcie jest wszdzie.

HELENA.

Gdy pada ona twierdza, ile czasu bdzie ?

TEUKKOS.

Lal podnych prawie siedem mija od lej chwili.

HELENA.

A ilecie pod Troj czasu przepdzili?

TEUKKOS.

Miesice po miesicach lat dziesi mino.

HELENA.

A z ni, z ow Spartank, czy skoczone dzieo?

TEUKROS.

Za wosy wzi Menelaj i wlók j z powrolem —
HELENA.

Widziae nieszcznic, czy syszae o lem ?
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TEUKROS.

Jak ciebie, tak na wasne widziaem j oczy.

HELENA.

A moe mamidami jaki bóg was mroczy.

TEUKROS.

Gadajmy o czem innem nie mówmy ju o niej.

HELENA.

Tak pewn jest ta pewno? Nic jej nie przegoni?

TEUKROS.

Widziaem, tak, i duch mój widzi j i ninie.

HELENA

Menelej czy z maonk jest w swojej dziedzinie?

TEUKROS.

Ni w Argos jego niema, ani nad Eurot.

HELENA.

Z nieszczsn dla nieszczsnych rzeke to ochot!

TEUKROS.

Z maonk pono przepad, takie wieci chodz.

HELENA.

Argiwy powracali nie pod jedn wodz?

TEUKROS.

I owszem, ale burza rozbia okrty.

HELENA.

A jakich wód zwichrzone niosy ich odmty?

TEUKROS.

Pynli wanie rodkiem egejskiego morza.

6*
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HELENA.

Nikt nie wie, czy go pomoc ocalia boa?

TEUKROS.

Nie! W Grecyi raczej myl, e przepad w lej burzy.

HELENA.

O rety!... Tiestiadzie jake szczcie sny ?

TEUKEOS.

Co? Ledzie? I j równie kryje ju mogia

HELENA.

Gzy moe haba córki nieszczsn zabia ?

TEUKKOS.

Podobno stryczek zdawi szlachetn jej szyj.

HELENA.

Dwu synów Tyndarowych yje czy nie yje?^)

TEUKROS.

Nie yje a i yje. Dwie s o tern wieci.

HELENA.

A która z nich jest lepsza? (Na stronie) O moja boleci!

TEUKROS.

Kq gwiazdom wyniesieni, s jako bogowie.

HELENA.

Przepiknie- to powiedzia!... Go druga wie powie?

TEUKROS.

Dla siostry si przebiwszy, wyzionli ducha.

Lecz o tem do. Dwukrotnie czek nie rad wybucha

*) Kastor i Polydeukes.
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Boleci.. Po com przyby w le królewskie progi?

Chc ujrze Theono, natchnion przez bogi.

Ty wesprzyj mnie w tym wzgldzie: potrzeba mnie nagli

Chc wiedzie dzi, jak maj pótna wzdtych agli

Ku morskiej wyspie Cypru ponie mnie, gdy wola

Kazaa mi tam boa zamieszka - Apolla

Zlecenie — i przez pami dla dawnej krainy

Tej nowej da ojczynie nazw Salaminy.

HELENA.

Sam wiatr ci wskae drog, ty za te rubiee

Porzucaj jak najprdzej, zanim ci dostrzee

Proteja syn, tej ziemi wadca, co t por

Daleko std poluje z wiernych wyów sfor.

Kadego on Greczyna zabija, jeeli

Pochwyci. Z jakich przyczyn? Tego- nie udzieli

Ma warga. Wic nie pytaj. Nie przyda si na nic.

TEUKROS.

Niewiasto! Cnio to rzeka! Wdziczno ma bez granic!

Nagrod niech ci niebo za dobro obdarzy.

Podobna- do Heleny z postaci i twarzy,

Lecz z serca- cakiem inna, niepodobna wcale!

Bodajby tamta szczeza i Euroty fale

Bodajby nie ujrzay jej nigdy! Ty zasi.

Niewiasto, bd szczliwa dzi i w kadym czasie.

HELENA.

W tej wielkich strapie rozterce

Jake rozal me serce?!

Jakie wynajd ja tony

Dla mojej duszy zgnbionej ?

Jakiemi zami zapacz
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Na moje smutki, rozpacze!?

Ach! ach!

* *

Skrzydlate córki Ziemi,

Syreny wy dziewicze!

Przed moje dzi oblicze

Z fletniami libijskiemi,

Z piszczaki si jawcie swemi.

Abycie zawtóroway

Tej mojej trosce niemaej!

Razem z ez moich rzek

Niech wasze zy pociek,

Niech skargom moich warg

Odpowie wtór waszych skarg,

lVIojej boleci wasz ból!

Od swych pospnych pól,

Gdzie wiato wszelka zagasa.

Nieche mi Phersephassa ')

piewne posya lamenty,

Hymn we krwi ach! we krwi poczty!

Ja za to wzajemnie, wzajemnie

Dla zmarych w pospne jej ciemnie

Z duszy, aob nkanej,

aobne sa bd peany!

.fatvi si

CHOK hranek helleskich.

Na kdzierzawej ce.

U wody ciemnosinej,

U tej nadbrzenej trzciny.

Bogini Hadu, Persefona.
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Gdzie zotych skier tysice

Rozsiewa sonko pionce,

Suszyam wanie purpury,

Kiedy krzyk jaki ponury,

A przeraliwy ogromnie,

Dolecia z pojkiem do mnie —
Szloci, szloch tak dziwny, krzyk.

Jaki wyrywa si zwyk

Z nimfy Najady warg,

Gdy ród kajcych skarg.

Pdzona biczem trwogi,

Przez lene ucieka rozogi,

Gdy Pan w trop za ni goni.

A potem w gbi ustroni

Gonym zawodzi gosem

Nad swym nieszczsnym losem.

ród górskiej skary si groty

Na jego rubaszne zaloty.

HELENA.

Ojej! Ojej!

O upie cudzych odzi,

Helleskie branki wy!

Z ziemi Achajów

Do tych tu krajów

Jakowy eglarz przychodzi:

Nie zwodzi.

zom moim niesie Izy!

Moja to wina, moja,

e w ogniu zgorzaa Troja!

Jedynie przezemnie, jedynie,
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Nieszczsn ach I zabójczyni,

Tyn ley w grozach przy tynie!

Przezemnie le si powiedzie

I biednej matce mej, Ledzie:

Wstydzia si córki wstydzia,

Haba j moja zabia —
Stryczek zarzuca na szyj

I ju nie yje! Nie yje I

Bdzcy po morskiej fali,

Maonek mój przepad gdzie w dali!

Niema ju, niema ród wiata

Kastora i jego brata:

Bliniacza ojczyzny okrasa

Ju na swych koniach nie hasa

Po stratowanym torze!

W modzieczym, bujnym ferworze

Ju-ci to kwiecie modziey

Do Eurotowych wybrzey.

Pod jego te gste rogoe

W zapasy rwa si nie moe!...

CHOR.
Ajaj! Aj aj!

znoju uciliwy!

Biedna niewiasto ma!

Dola — niedola.

Przeznacze wola,

Los, twojej mki lak chciwy,

Na niwy

Ziemskie ju wówczas za

Przysay ci ordzie.

Gdy Zeus wzi ksztaty abdzie

1 jako ten ptak biaopióry
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Z niebieskiej przypyn góry,

By sta si rodzicem córy

Twej matki — by spodzi ciebie!

Jakie to zo ci nie grzebie??

Jaki to los ci nie gniecie!?

Matki ju niema na wiecie!

I Zeusa blinich dwu synów

Pado ofiar twych czynów!

Ojczystej nie ujrzysz ziemi,

Po miastach wargi skrztnemi

Habi ci lud, o twej czci

Niegodne szerzcy wieci,

e barbarzyca wybray

Twoje miosne zapay,

Ty nasza pani bez winy!

M przepad ród morskiej gbiny,

W ojczyzn ni w spie wspaniaej

witnicy nie wniesiesz ju chway!^).

HELENA.

Któ z Frygów — o raty! przeraty! -

Lub kto z hellaskiego narodu

Jodowy ci pie, tak bogaty

We zy i niedol dla grodu

Ilioskiego? Ach! Któ?!

01 Priamidy to nó
Nieszczsn wyciosa ód,
Co miaa fale pru,

Cudzemi pdzona wiosy:

Morskie go wody poniosy

1) Spiowa witynia Pallady w Lacedemonie.
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Do mej siedziby w goci,

Ku mej nieszczsnej piknoci —
Chcia ze mn podzieli oe!

I oto w tej samej porze

Chytra, zabójcza Kipryda

W swojej si grozie wyda:

Przybya k'nam w jego lady

Z krwawem brzemieniem zagady

Dla Frygów i lodów Hellady!

Biedna ja biaogowa!...

Lecz ta, co przy Zeusowem onie

Na zoym sfioczywa tronie,

Hera, niebiosów królowa,

Odraza bya gotowa

Chyonogiego syna Mai

Do ziemskich posa okrai:

Zrywaam wanie róe,

Aby je da za podnóe

Spiowej, witej Atenie,

Gdy ten przez powietrzne przestrzenie

Poniesie mnie coprdzej

Do tej krainy mej ndzy,

A skutek takiego dziea,

e wojna ach! wojna si wszcza

Pomidzy Greki i midzy

Priamowymi narody!

I oto, gdzie pyn wody

Simoisowp, ma chwaa

Lichym oddwikiem zabrzmiaa!

PRZODOWNICA GHOKII.

Los nka ci, wiem o tern, lecz dla ludzkiej dziatwy

Korzystnie, gdy go umie znosi w sposób atwy.
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HELENA.

jaka, drogie moje, dola nieszczliwa

Zwizaa mnie ze sob! Zali naksztat dziwa

Na wiai ten ju nie przyszam ? Bo czy to nie bajka

W helleskiej Inb te obcej ziemi, aby z jajka

WykluJa si jakowa niewiasta, jak Ledzie

Zdarzyo si to ze mn? A czy si nie wiedzie

Przedziwnie moje ycie? Czci dziki Herze,

A czci dziki mojej urodzie! O, szczerze

Pragnabym, aeby mnie, jak obraz, staro

1 inn, szpetn dano mi posta! O, warto,

By raz ju zapomniano o losie, co kadzie

Przeklte na mnie pitno w ojczystej Helladzie!

By dol szlachetniejsz mia lud mój w pamici

Tej samej, w jakiej mu si moje zo dzi wici!

Kto w jednem szuka szczcia, ten-ci znie to moe,

Cho z trudem, gdy zabior mu je rce boe.

Lecz na mnie klsk przerónych spado nazbyt wiele:

e zej zaywam sawy, powiem to na czele -

Nie zasuyam na ni, a krzywda to przecie

Nad wszelk rzeczywisto wiksza, gdy nas gniecie

Pokuty cikie brzemi za grzech niespeniony!

A dalej, wszak bogowie w cudzoziemskie strony

Z ojczyzny mnie przenieli, e, z domu wyrwana.

Ja, córka wolnych ojców, musz sucha pana

Obcego, niewolnica, gdy te s zwyczaje

ród ludów cudzoziemskich, i do suby staje

Czek wszelki, krom jednego. Nadziei kotwica

Jedyna, e si zjawi m przed moje lica

1 wyrwie z tej niedoli, zgina, jeeli

Okae si, i umar. Na mierci pocieli

I matka ma rodzona, jam jej zabójczyni.
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Niewinna, lecz có ze mn ma niewinno czyni!?

Tam córka moja widnie, klejnot mego domu,

W dziewictwie, za m dotd nie dana nikomu.

I dwaj synowie boy — nazwa ta im suy
Po bogu, ich rodzicu - . bracia Dioskurzy,

Odeszli... I ja sama, trapiona klskami,

Nie yj, chocia ywa stoj midzy wami.

Najgorzej byoby mi. jeelibym kiedy

Wrócia: jeszcze wikszej doznaabym biedy!

Zamknliby mi bramy, mniemajc, e stoi

Przed nimi ta zbrodniarka Helena, co z Troi

Bez ma przyby miaa... Gdyby do tej pory

Menelej y na wiecie, poznaby mnie skory

Po znakach, nam li dwojgu wiadomych... Dzi zasi

To wszystko ju przepado! Na co y mi zda si?

Dla jakich mam si losów ochrania? Czy moe
Dla odwrócenia klsk tych mam podzieli oe
7. czowiekiem cudzoziemskim, siada z nim przy stole,

Bogato zastawionym? Nie! Powiedzie wol.

e jeli m w maonce swej odraz budzi,

Odrazy czek nabiera do ycia ród ludzi.

Najlepiej przeto umrze. Lecz jak umrze piknie?

Na stryczku gdzie zawisn? Wszake si ulknie

Tej mierci i niewolnik — hab mu si wyda

Umiera w taki sposób. Jedynie ohyda

Od miecza ci nie spotka, owszem, pena chway

Jest taka mier i krótka. W tak mnie wepchay

Niedoli to me losy! Inne wdzików sia

Nad wyraz uszczliwia, mnie ona zabia!

PRZODOWNICA CHÓRU
Skdkolwiek si, Heleno, ten nasz przyby.sz bierze,

Ty nie myl, e ci ca prawd wyrzek szczerze.
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HELENA.

Wyranie mi powiedzia, e zgin maonek.

PRZODOWNICA CHOKU.

I kamstwa si rozsiewa bez adnyci osonek.

HELENA.

Rozsiewa si i prawd, atw do poznania.

PRZODOWNICA CHÓRl .

Twój umys, miast kn dobru, ku zemu si skania.

HELENA.

Lk straszny mnie popdza i trwoga mnie goni.

PRZODOWNICA CHÓRU.

A ci z tego paacu czy yczliwi- oni?

HELENA.

yczliwi, prócz jednego, co si stara o mnie.

PRZODOWNICA CHORU.

Wiesz, odejd od grobowca, radz ci niezomnie.

HELENA.

Dlaczego? W jakim celu? Jaka std nadzieja?

PRZODOWNICA CHÓRU.

Do zamku id, aeby si wnuki Nereja,

wiadomej wszelkich rzeczy, wieszczki Theonoi,

Zapyta, jak jest z mem, czy zagin w swojej

Podróy, czy te yje? Dopiero dokadnie

Wiedzcej o tem wszystkiem paka ci wypadnie,

Lub cieszy si do woli. Zanim to si stanie,

To na có twoje ale? Na có narzekanie?

Wic suchaj mnie, rzu grób ten, odwied prorokini.
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A ona ci o wszystkiem opowie. Gdy ninie

Masz prawd tu przed sob, to po co si na ni

Oglda gdzie zdaleka?.. I ja za m pani

Pod w dom wróbitki, wysacham, co powie:

Przystoi biaogowom pomódz biaogowie.

HELENA.

Sucham, drogie, waszych rad!

Idcie, idcie ze mn w dom.

Dowiecie si, jaki grom,

Jaki ciar na mnie spad!

CHOR.

Z nasz wol wzywasz nas!

HELENA.

Co za gorzki, straszny czas!

Co za sowa, róda ez,

Mam usysze?! Gdzie jest kres?!

CHOR.

Nie obwieszczaj naprzód za!

Nazbyt dugo ból ten trwa!

HELENA.

Ach! gdzie mi si podzia m?
Widzi soce ten mój wast

I zocistych obrót gwiazd?

Zali jeszcze yje wci!?

CHÓK.

Wró li dobro sobie, wró!
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HELENA

Zali ley w grobie ju?
Zstpi-li w podziemny dó?

Do umarych zeszed kó?

CHOR.

Co- si zdarzy w doli twej,

Raczej ty nadziej miej!

HELENA.

Ach! na wiadka ja w tym czasie

Wzywam ciebie, Eurotasie,

Na twe wody w trzciny krasie

Poprzysigam dzi, e jeli

Wie prawdziw mi przynieli

O mym mu — —

CHOR.

e nie yje — ?^

HELENA.

Na m szyj

Stryk zarzuc lub do ona

Wra miecz, a krew czerwona

Trynie z serca!

Niech umierca

Mnie, ofiar bogi trzech,

Mnie, ofiar Pryamidy,

Co na lenych wzgórzach Idy

Przy paszeniu swoich stad

Na piszczace grywa rad.
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CHOR.

Nieche, niech

Zo si w inny zwróci wiat.

Za tobie niech szczcie suy!

HFLENA.

O Trojo ty biedna! Przez czyny

Nieuczynione ofiar

Straszliwej staa si borzy!

Ach! dziki darom.

Które z Kiprydy rk
Spady tak hojnie

Na posta m,
Na moje ciao,

Tyle ach! krwi si wylao,

Tyle si ez

Zmieszao z z.
Tyle si mk
Sprzgo z mkami,

Z tylu alami

Taki zespoli si al.

Ach! tyle matek stracio w tej wojnie

Swe syny!

U frygijskiego Skamandrosa fal

Tyle ach! dziewic — tyle sióstr rycerzy.

Których tam spotka ich kres.

Ostrzygo sobie wos!

Gony, przegony gos

Po caej Helladzie si szerzy.

Ojczyzna zamyka w donie

Swe skronie.

Sw zrozpaczon gow.
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Paznogciem lice róowe

Rani —
Cios, przezabójczy cios

Przypad w udziel

Dla niej!

O wiel6 ty bya, o wiele

Szczliwsz od matki mej,

Córko Arkadyi, Kallistol

Za ucisk Zeusa zmieniona

W ów ksztat kudaty ^)

Czworononego zwierza kniej,

W ognisto,

Jako u lwicy,

Spozierajcej renicy

Stracia wiadomo swej straty!

Szczniejsz bya i ona.

Córka Meropsa, tytana,

Z przyczyny urody

Postaci modej

Przez Artemid wygnana,

Zocistoroga ania!

Za przez m posta Dardania

Stracia, stracia swój gród,

Przepad Achajów lud!

Znika loraz z Chórem.

Na scen wchodzi iv stroju rozbitka

MENELAOS.

O ty, co Oinomaa na pisaskim torze

W zaprzgu czterokonnym zmóg, czemn, niebo

') W niedwiedzic.

Enripidtis. T. III.
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Pelopsie, nie zgine, kiedy nczt z ciebie

Dla bogów przyrzdzono?!... Byby w zej potrz<'l)ie

Nie spodzi Atreusza, mojego rodzica.

Co znowu, w Aeropy zapatrzony lica,

Da ycie synnej parze. Agamemnonowi

I ranie. Menelejowi. Nieeiie si wysowi

Mój jzyk, cho bez chepy, e najwiksze siy

Orne pod m wodz morzem si przebiy

Pod Troj i e modzie helleska, z swej woii

Rozkazów mych suchajc, sza za mn. Na roli

Skrwawionej cz ich pada, inni, z morskiej fali

Uratowawszy ycie, w dom si przedostali.

Zanoszc li nazwiska polegych. Ja ninie.

Tuajc si po sinej, spienionej gbinie

Od czasu, kiedy w gruzy rozwaliem Troj,

Jednego tylko pragn, by dosta si w swoje

Dzierawy, ale Bóg mi tej aski nie czyni

Bkaem si naokó libijskiej pustyni,

Wszelakom niegocinne opyn zatoki.

A gdy mi si zdawao, e stawi ju kroki

Na brzegu mym ojczystym, jawiy si nagle

Orkany — wiatr pomylny nie zad w me agle.

Bym móg do mej rodzinnej zawin przystani.

Dzi, biedny ja rozbitek, sam — druhowie zdani

Na pastw fal — wyrzucon jestem do tych granic.

Za statku mego szczty, potrzaskane na nic.

Bkaj si naokó tych skalnych wybrzey

Z okrtu maogich wrgów w tej strasznej obbiey

Li jeden Iram pozosta — on mnie i Helenie,

Z pod Troi uniesionej, da nad podziwienie

Ratunek. Nie znam kraju, nie wiem, jak si zowie

Ten naród, nie mam woli wchodzi w ludu mrowie.
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Aeby oiekawoci nie wzbudzao moje

Mizerne to okrycie. Ze wstydu si boj

Odsania tak ndz. Jeeli popadnie

W nieszczcie m dostojny, nie moe tak snadnie

Niedoli swojej dwiga, jak czek, który w biedzie

By zawsze!... Nieszczególnie mi si oto wiedzie:

Ni chleba ani sukni godziwej; me ciao

Pokrywa — wszak to wida — ii to, co zostao

Ze statku rozbitego. Dawny strój bogaty

Szczez — morze pochono wszystkie wietne szaty.

W gro(;ie ukrywszy on, sprawczyni mej ndzy,

Pod stra reszty innych rozbitków, coprdzej

Poszedem, by zobaczy, czy mi si czasami

Nie uda znale czego, co tej razem z nami

Uratowanej rzeszy dzi si przyda zdoa.

Ujrzawszy taki paac, otoczon dokoa

Blankami, o wspaniaych bramach, co oznacza,

e jest to sn mieszkanie szczsnego bogacza.

Zbliyem si, bo chyba zbiedzonych eglarzy

Jamun taki czowiek zamony obdarzy.

Kto nie ma sam na ycie, ten juci nikomu

Z pomoc przyj nie przyjdzie...

(Puka do bramy). Hej! Kto jest w tym domu

Odwiernym ? Moe zjawi si zechce, aeby

Przedoy swemu panu biedaka potrzeby!

STARUSZKA [w bramie uchylonej).

A któ to tam u bramy ? Có to za niecnota

Naprzykrza si mym pastwu? A id! rzu te wrota!

Greczynem. widz, jeste, dla adnego Greka

W tym dornu miejsca niema. mier tu ciebie czeka!

7*
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MENELAOS.

Staruszko! Juci sowa twoje nie rozkosze!

Ha! trudno! Ja usucham, tylko wpu mnie, prosz!

.STARUSZKA.

A pójdziesz ty mi precz std?! Tdy droga, tdy!

Nie maj tu przystpu helleskie przybdy.

MENELAOS.

Nie gwaJtnj! Nie gro pici. Nie bd mi lak wcieka!

STARUSZKA.

Sam sobie jeste winien! Nie suchasz, com rzeka.

MENELAOS.

Zamelduj-e mnie pastwu, wszystko dobrze bdzie.

-STARUSZKA.

O, adnieby mnie twoje sprawio ordzie!

MENELAOS.

Rozbitek, cudzoziemiec, któ mnie ruszy moe?!

STARUSZKA.

Pomocy szukaj w innym, lecz nie w naszym dworze!

MENELAOS.

Nie! Tutaj chc si dosta! Spenij me danie.

STARUSZKA.

Natrtnik! Zaraz ci si, co trzeba, dostanie

MENELAOS.

Ach! ach! Gdzie to si moje zastpy podziay!?

STARUSZKA.

W swym wasnym moe domu ye peen chway.
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MENELAOS.

O Boe! Go ja znosz! Jake los si zmienia!

STARUSZKA.

Dlaczego w zach twe oczy?! Po ozem te westchnienia r'

MENELAOS.

Po doli mej szczliwej, a dzisiaj minionej!

STARUSZKA

Id zami si zalewa w swe ojczyste strony.

MENELAOS.

A có to za kraina? Dom jakiego pana?

STARUSZKA.

Proteja; za Egiptem ziemia ta nazwana.

MENELAOS.

Egiptem?!... O ja biedny! Gdzie ja si dostaem!

STARUSZKA.

Nilowi có zarzucisz w jego piknie caem?

MENELAOS.

Zaiste, nic! Nad wasn ubolewam dol!

STARUSZKA.

Losy nie tylko ciebie, lecz i innych bol.

MENELAOS.

Czy w zamku król, o którym warga twa wspomina?

STARUSZKA.

W tym grobie on; synowa to dzisiaj dziedzina.

MENELAOS.

A syn ten gdzie jest teraz? Za domem czy w domu?
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STARUSZKA.

Za domem. Nie przepuci on z Greków nikomu.

MENELAUS.

A jaka jest w lem wszyslkiem moja wina ywa?!

STARUSZKA.

Helena, córka Zeusa, w dworca tyn) przebywa.

MENELAOS.

Co mówisz?! Go powiadasz?! Powtórz to! Otwarcie!

STARUSZKA.

Tyndara dziecko, mówi. Bya ongi w Sparcie.

MENELAOS.

Skd przysza? Obznajmij mnie ze sprawy wszystkiemi.

STARUSZKA.

Z Lakedajmonu przysza i jest dzi w lej ziemi.

MENELAOS.

A kiedy?... ( Oo siebie) Czyby z groty wzi kto om^ mi>j

?

STARUSZKA.

Nim jeszcze Achajowie stanli pod Troj

Lecz (idejd od paacu... Sn si co lam dzieje.

Co dom królewski wprawia w niepokój. Koleje

Twych dróg nie dobrze tu ci zawiody, nie w por.

Jeliby król ci naszed. chyba nie konK^r

Gocinn znajdziesz tutaj, tylko mier... Co do mnie.

yczliwa jestem Grekom, a te, sn ogromnie

Przykre dla ciebie sowa rzekam li z obawy

Przed królem, który dla was nie bywa askawy.

(Znika).
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MENELAOS (sam).

Go rzec? Co la powiedzie? Sowa, które sysz.

To nowi dawnych bólów i klsk towarzysze.

Z pod Troi sw maonk przywiodem w te kraje,

I w grocie-m strzedz j kaza, a oto pciwstaje

Niewiasta jaka inna, to samo nazwisko

Majca, jest w tym domu, odemnie tak blisko,

Mieni si córk Zeusa. Czyby jaki drugi

Mia Zeus zamieszkiwa nadnilowe smngi?

Wszak tylko jeden wadnie na niebie! Lecz kdy

Naley szuka Sparty? Wszak li tam, gdzie pdy

Eurotasowej fali ród bujnej si trzciny

W swem ou przelewaj M jeden jedyny

Tyndara mia te imi. Pozafem, czy bdzie

Gdzie drugi Lakedajmon i Troja? W tym wzgldzie

Nie umiem nic powiedzie. Prawda, e na wiecie

Niejedn wspóln nazw — atwo to znajdziecie

Kraj z krajem ma, gród z grodem, kobieta z kobiet.

Nie dziwno, a i grób si nie lkam... Zalet

To moj, e kadego me nazwisko wzruszy.

e niema tu nikogo o tak twardej duszy,

By, syszc moje imi, da mi gin z godu.

Zasyn wszake poar trojaskiego grodu

I ja. który-m go wznieci, Menelej, wszak znany

Po wszystkiej jestem ziemi. Wic na twoje pany

Zaczekam tu, wiadomy dwu skutków: Jeeli

Twój wadca czek nieludzki, do mych przyjaciel!

Uciekn, do rozbitków. Jeli za okae

yczliwo, to popro-^z, by raczy nam w darze

Udzieli, co nam wszystkim w lej ndzy si przyda.

Ta jeno doli mojej najwiksza ubyda,

e sam ja bdc królem, dzisiaj ebrz chleba
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U królów! Lecz có robi, gdy taka potrzeba?!

Nie ja, lecz mdrców wargi ju to wysowiy,

e sia koniecznoci jest nad wszystkie siy.

(Jjchodzi na bok).

Na scen wraca

CHOK.

Sowa ja wróki-dziewicy

W królewskiej syszaam wietlicy —
Wiecia, e do tej pory

W pospne mierci komory

Nie zeszed Menelej, król,

e w grobie on dotd nie ley,

Jeno u cudzych wybrzey

Wzdta nim rzuca fala

Od ziemi rodzinnej zdaa.

Od jego rodzinnych pól.

ród wiatru gronego podmuchów,

Pozbawie przyjació, druhów,

Znajcy li jedno: ból,

Po morskiej, spienionej toni

Od ldu do ldu on goni,

Ofiara burzliwych wód,

Gdy zburzy Troi gród

Na scenie ukazuje si w lad za Chórem

HELENA.

1 oto znowu wracam p(jd pomnik grobowy,

Sodkiemi Theonoi pokrzepiona sowy.

Wie wszystko najdokadniej. O mego maonka
Przygodach opowiada, e widzi blask .sonka,

e yje, e falami morskiemi pdzony,

To w le, to znowu w inne zabka si strony.
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e wróci, t wdrówk wywiczon tuacza,

Gdy luy jego mkom jaki kres zaznacz.

Lecz tego mi nie rzeka, czy szczliwy bdzie

Gdy wróci, a i ja le nie chciaam w tym wzgldzie

Zadawa adnych pyta, wzdy uradowana

Sowami jej, e swego odnalazam pana.

Wiecia, e jest blisko gdzie ju midzy nami,

Na ld ten wyrzucony z niewielu druhami.

Ach! kiedy ty mi wrócisz?! Tak tskni za tob!,..

Ratunku! Któ to taki? Czyby m osobu

Zawadn chcia podstpnie synal Proteusza

I wysa kogo za mn?... Biedna moja dusza!

Tej chwili jak bachantka, lub jak chye rebi

Pobiegn i w mogi co tchu si zagrzebi!

To jaki dziki czowiek! Chce mnie porwa! Rety!

MENELAOS.

Dlaczegó to obrazie szalonej kobiety,

Tak pdzisz ku krawdziom grobowca, gdzie ciasto

Pomieni si ofiarne? Stój! czekaj! niewiasto,

Twój widok tak mnie straszy, e mówi nie mog,

HELENA [do Chóru).

Kto skrzywdzi mnie tu pragnie, zastpuje drog

Do grobu, chce ranie pojma, chce rzuci w ksice
Objcia, w te tak dla innie nienawistne rce.

MENELAOS.

Nie jestem ja rabusiem ni sug zbrodniarza.

HELENA.

A strój nosisz ohydny, który mnie przeraa.

MENELAOS.

Rzu trwog i pohamuj szybkie kroki swoje.
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HELENA.

Dopadszy tego grobu, ju bezpieczna stoj.

MENELAOS.

Kim jeste?... Przed mem okiem co za obraz stawa!?...

HELENA.

A ty co zacz? Te same mam si pyta prawa.

MENKLA08.

Sn wiksze podobiestwo nigdy si nie zoy.

HELENA

O Boe! (idy odnale druha dar to boy!

MENELAOS.

Z Hellady, czy te z lego kraju jeste rudem.

HELENA.

Z Hellady. I ty swoim pochwal si wywodem.

MENELAOS.

Podobna do Heleny nad wyraz! O, wiera!

HELENA.

A ly do Menelaja. a mi dech zapiera!

MENELAO.S.

O, njnieszczliw.szego masz tutaj czowieka!

HELENA.

Pójd w ony swej objcia! Zbyt dugo ju czeka!

MENELAOS.

Co? ony? Jakiej ony?... Od mej sukni wara!

HELENA.

Tak, ony, któr wzie z rk ojca, Tynda i a.
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MENELAOS.

Przyjazne szlij nam widma, Hekale wiecca!

HELENA.

Nie z widm ci ja przydronej bogini tysica.

MENELAOS.

Dwn niewiast ja maonkiem przecie by nie mog.

HELENA.

A któr-e to drug wzi na ycia drog?

MENELAOS.

T, w grocie tam ukryt, z Frygii przywiezion.

HELENA.

Ja tylko, adna inna, jestem twoj on.

MENELAOS.

Gzy zmysy mnie odbiegy? Bielmo jakie mroczy?

HELENA.

Maonki nie poznajesz, patrzc w moje oczy?

MENELAOS.

Pewnoci nie mam adnej, cho ta sama posia.

HELENA

Przygldnij si, gdzie lep.szych ci dowodów dosta?

.lENELAOS.

Podobna! tak, zaprzecza ja si nie omiel

HELENA.

Nad oczy twe gdzie le|>si s porczyciele?

MENELAOS.

W lem sk, e druga ona jest tam, w grocie mojej.

107
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HELENA.

Nie ja, lecz tylko obraz mój przebywa w Troi.

MENELA 08.

Postaci, obdarzone wzrokiem, któ je tworzy?

HELENA.

Z eteru s; niewiasta- wysza z rki boej.

MENELAOS.

Kto z bogów da jej ksztaty? Prawisz istne dziwy.

HELENA.

Hera, by ze inn Paris nie bywa szczliwy

MENELA08.

e bya tu i w Troi, jake Ut si stao?

HELENA

W przerónych miejscach imi moe by, nie ciao.

MENELAOS.

Precz! Do przyniosem nieszcz, do okrutnej kary.

HELENA.

Porzucasz mnie, by puste uprowadza mary?

MENELAOS.

Szczliwa bd, gdy tamtej podobna- Helenie.

HELENA.

Znalazam ci, lecz mem ju ci ach! nie mieni!

MENELAOS.

Ja wicej tamtym ^) trudom wierz, nili tobie.

') Pod Troj.
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HELENA.

Odeninie która z niewiast w wikszej jest aobie?

Najdroszy m mnie rzuca ^ ach! i niema rady,

Nie wróc do ojczyzny, nie ujrz Hellady.

Na scen ivpada

GONIEC.

O, dugom ja si bka po cudzej krainie,

Szukajc, Meneleju, twych ladów i ninie

Znajduj ci! Wysali mnie dotd druhowie.

MENELAOS.

Gzy moe dzicz napada na wasze pustkowie?

GONIEC.

Cud sta si niepomierny, na wiecie jedyny.

MENELAOS.

Mów! Wyjaw mi pospiechu twojego przyczyny.

GONIEC.

Powiadam, e napróno znosi tyle trudów.

MENELAOS.

al dawny!... Ale dzisiaj có za cud to cudów?

GONIEC.

Maonka twoja usza w powietrzne przestwory

I znika w gbiach niebios. Z jaskinnej komory,

Strzeonej przez nas, wznoszc w nadziemskie si kraje,

To rzeka li: Frygowie biedni i Achaje

Nieszczni! Dla mnie wycie padali szeregiem,

Dziki fortelom Hery, nad Skamandru brzegiem,

Mniemajc, e mnie Parys, cho nie mia, posiada.

Ja zasi. jak mi losów nakazaa rada,
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Przetrwawszy czas, o ile byo tni go trzeba,

Powracam znów, skd przyszam, w powietrzna gb nieba.

Nieszczsna Tyndarosa córka zniosa sia

Niesawy, cho w tern wszystkiem nie nie zawinia.

(Spostrzegszy Helen).

O. witaj, córko Ledy! Wic tu widz ciebie.

A waniem przyszed wieci, e ród gwiazd na niebie

Przebywasz — nie wiedziaem, e masz skrzyda ptasie!

Ju nas ty nie omamisz, tak, jak w onym czasie.

Mówica, e przez ciebie pod murami Troi

Twój m i jego wojsko daremnie si znoi.

MENELA OS.

Wic tak si maj sprawy. Ze sowami posa

Wyznanie jej si godzi. O chwilo podniosa,

e mog ci znów zamkn w stsknione ramiona.

HELENA.

Najdroszy mój maonku! Bole zwyciona!

Teraz ii sama rado
Czyni niej chci zado!

Z rozkoszy, druki. moje serce kona.

e po tak dugich dniach zguby

Staje przedemn mój luby,

e mani go znowu u ona!...

MENELAl.)S.

I ja, e w mych uciskach... Tak bujny jest wtek

Wydarze, e ju nie wiem. co rzec na pocztek,

HELENA.

Wosy si moje podnosz

Na gowie

I zy mi ciekn z radoci,
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Która w mem sercu goci.

Bog pizeja rozkosz,

Zamykam w objcia twe koci,

mu!
MENELAOS.

Kio aci! kio sodycz wypowie

Tego spotkania ?

Ju nie urgam i)rzemieiiiu mej biedy;

Oto przedemn maonka si sania,

Córka Zeusowa i Ledy.

Dawniej,

Onej minionej chwili,

Przy blasku pociiodni dwaj zgodni

Wielbili ci bracia, wielbili —
Dwaj z biaych rumaków przesawni

Modzianie. A potem

Zabrali ci z komnat bogowie

Na ból, na znój,

By dzi mi ciebie z powrotem

ród innych przedziwnych dróg

Na szczcie wróci znów Bóg!

HELENA.

W dobro si zo przemienio

1 milo

Znów nas ze sob spoio,

Ty sodki mu mój!

Póno, to prawda, lecz przecie

Szczliwa jestem na wiecie.

MENELAOS.

Tak, posie szczcie ci trzeba! Do nieba

Oto si modl, bo juci
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Gdzie dwoje wspólne ma oe,

Dzia si lak nigdy nie moe.

• By, gdy na jedno twardy pada cios.

Drugiemu by niczem ten los.

HELENA (do Chóru).

drogie, me drogie! Ma dusza

Minionym si bólem nie wzrusza:

Lal sia

Tskniam za mem, tsknia.

1 oto mam go ach! mara!

Od Troi zburzonych bram

Powróci do mnie mój laby!

MENELAOS

Ty mnie masz, ja ciebie! Tysice

wiecio nam soc w te gorce

Dni trudów, a dzi ja dopiero

Poznaem twój fortel, o Hero!

Dzi pacz, lecz nili goryczy

Wicej si liczy sodyczy

W mych zach...

HELENA.

Co powiem?! Któ, wiecie, na wiecie

Móg myle, e tak si to sklei?

A oto wbrew wszelkiej nadziei

Jeste w ucisku mym!

MENELAOS.

Ty w moim! A ze mn mój lud

Wszak mniema, w idajski e gród

Ucieka, e usza do Troi,
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w nieszczsne jej mury... Na Boga!

Któ porwa z ojczyzny ci moiej ?

HELENA

.

Acli! ach! Jake gorzka ta droga,

Na któr z tern wkraczasz? Od krwawej,

Od gorzkiej poczynasz sprawy!

MENELA08.

O mów! Nieche usysz! Wszystko- z rki nieba.

HELENA.

Wstrt czuj dzi do tego, co mówi mi trzeba.

MENELAOS.

A jednak mów! Czek chtnie przeszy ból wspomiaa.

HELENA,
Rozfaiowana

Nie niosa mnie morza gbina

W uciski obcego modziana —
Nie po to ma ód
W cudze pyna strony,

Aby w niedozwolonej

Rozkoszy miaa ton miosna ma chu!

MENELAOS.

Jakie to bóstwo, czy te losów bieg

Wyrway mi ci wówczas z ojczystych przestworzy?

HELENA.

Hermes, maonku, syn boy. syn boy
Nad Nilu mnie poniós brzeg.

MENELAOS.

Lecz k!ó ci tu kaza nie?
Cud! Niepojta wie!

Eulipides. T III. ^
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HELENA.

Pakaam i dzi mi z pod powiek

zy ciek!... Nie czowiek —
Maonka mnie Zeusa zgubia!...

MENELAOS.

Co? Hera? A skd, powiedz, ta zo jej niemia?

HELENA.

O raty! Nieszczcia wy moje!

raty! Kryniczne wy zdroje,

Gdzie si boginie kpay,

Gdzie pad ów wyrok zuchway!

MENELAOS.

1 po tym ci wyroku tak skrzywdzia Hera?

HELENA.
Wiera!

Chciaa mnie wydrze Kiprydzie.

MENELAOS.

Jake to idzie?

HELENA.

Ta mnie przyrzeka bowiem Parysowi.

MENELAOS.

Któ twe nieszczcie wysowi!

HELENA.

Nieszczsn przenieszcziiwie

Na tej egipskiej niwie

Usadowia.

MENELAOS.

Miast ciebie

Mur stworzywszy, jak sysz !
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HELENA
O, wrzebie

Dorn si twój, matko, w aobie! w aobie!

Jn-ci jest dzisiaj po lobie!

MENELAOS.

Có to ma znaczy ?

HELENA.

Nie yje!

Sznur zarzucia na szyj.

Niewiern we mnie zobaczywszy on.

MENELAOS.

A gdzie jest nasza córka ? yje Hermione ?

HELENA.

Bez ma, o mu, bez dziatek.

Na matek si skary niestatek,

a lnb mój, co nie by lubem.

MENELAOS.

W nieszczciu- pogry mnie grubem.

Dom mój zburzye, Parysie.

I przez to zniszczye i ty si

I legy Danaów tysice,

Spiow zbroic lnice.

HELENA.

A mnie, przeklt sprawczyni tej doli,

Wyrwao z twojego domu

Jakie zrzdzenie boe!

Rzuciam kraj i twe oe,

Jeno, to wierz mi, nie gwoli

Przehaniebnego sromu.

8*
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PRZODOWNICA CHOKU.

Jeeli was w przyszoci losy nie zawiod

Najlepsz to za przeszo bdzie wam nagrod.

GONIEC.

I ja t wasz rado chc podzieli szczerze,

O, widz j. lecz nie wiem, skd si powód bierze.

MENELAOS.

Mój stary! radzi syszym i rozmow twoj

GONIEC {wskazujc na Helen).

Nie oaa- to sprawczyni naszych klsk pod Troj ?

MENELA08.

Bynajmniej! Bóg mamice zesa nam widziado:

Oboczn jak posta trzyma nam wypado.

GONIEC.

Go? Nasze o nieszczcie z oboku si wzio?

MENELAOS.

Tak jest, to byo Hery i trzech bogi dzieo.

GONIEC.

Ta yw jest istot? Go? I twoj on?

MENELAOS.

I owszem, prawd- tobie daj potwierdzon.

GONIEC.

córko! Jak przedziwn jest istota Boga

1 jake niezbadan? Wszelka ycia droga

Od jej tylko kierunku zaley. S ludzie.

Go z znojem musz walczy, inni, chocia w trudzie

Przenigdy nie bywali, marnie gin przecie.
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Niezmiennej szczliwoci nie zna nikt na wiecie.

I ty i Iwój maonek przeylicie znojnie

Niejedno: On-ci doo wycierpia na wojnie,

Ty zasi przez obmowy. Gorce starania

Niczego mu nie day, a teraz wyania

Najwiksze mu si szczcie bez pracy. Ty starca.

Rodzica, nie shabia, jako chce potwarca,

Gos ludzki, ni swych braci. Przypominam sobie

Tej chwili dzie zalubin twych, jak w onej dobie

Przed czwórka twoj biegem z pochodni w tej rce.

Gdy razem z nim rzucaa komnaty dziewczce

Monego twego domu. Do lichej ja rzeszy

Wpisuj tego sug, który si nie cieszy

Z swem pastwem, nie boleje z niem razem.. Ot, may

Ja czowiek, ale pragn, by mnie zaliczay

Ludziska do szlachetnych sug. bo cho z .imienia

Niewolnik, wolny jestem z ducha. Czek ocenia

Tak sobie ca spraw: Lepsze to, ni gdyby

Mia w wntrzu swem odrazu dwie posiada chyby.

Dwa naraz niedostatki: w niski myle sposób

I kornie ustpowa wobec lichych osób.

MKNELAOS.

Poniewa, mój staruszku, zniose bardzo wiele

Przy boku mym w tej wojnie, a dzi me wesele

Podzielasz, wic id, prosz, owiadcz druhom, którzy

W jaskini pozostali, jak mi szczcie suy
1 co zastae tutaj, powiedz, by czekali

U brzegu i na walk, cu si na nas zwali —
Tak sdz — , byli wszyscy gotowi: bo, juci,

Jeeli nam si uda wyrwa z tych czeluci

T oto moj on. to musim, my, doli
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Jednakiej uczestnicy, jeli Bóg pozwoli,

Uj razem do ojczyzny z barbarzyców ziemi.

GONIEC.

Tak stanie si, mój wadco! Lecz jake marnemi

Wszelakie s proroctwa! Jaki kam w nich siedzi!

Ni z ognia nie otrzymasz zdrowej odpowiedzi

Ani te z gosu ptaków. Gupie zawsze bdzie

Mniemanie, e nam ptactwo przynosi w tym wzgldzie

Jakow, mówi, korzy. Kalchas ani znakiem

Ni sowem wojsk nie ostrzeg, chocia wiedzia, w jakiem

Znalazy si nieszczciu, dla czczej ginc chmury.

To samo i Helenos. I trojaskie mury

Rozpady si nadarmo. Powiesz, e milczeli,

Poniewa Bóg zabroni im mówi... Jeeli

Tak ma si z on spraw, to po có wróbiarze ?

Ofiar trza uprosi bóstwa, by nam w darze

Pomylno zesa chcieli, zasi z prorokami

Da spokój... To to wymys dla chleba, a mami

Czowieka! aden leniuch, suchajcy wróby.

Nie zebra dotd bogactw. Najlepsze nam suby
Speniaj li zaradno i rozum — ot, tyle!

PRZODOWNICA CHORU.

1 ja tak samo myl. I ja si nie myl.

Gdy mówi razem z starcem, e ród swoich progów

Najlepsz ma wyroczni, kto ma ask bogów.

HELENA.

1 owszem!.. Tak, jak dotd, dobrze ma si sprawa.

Cho maa z lego korzy, e jestem ciekawa

Dowiedzie si, jak z Troi uszede, to przecie

Rad syszy druh, co druha spotkao na wiecie.
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MENELAOS.

Zh jednym mnie zachodem pytasz o zbyt wiele.

Przedstawi, jakie klski egejskie topiele

Zcssay nam, opisa Naupliosa ^) wrae

Ogniska, miasta Krety i Libii i strae 2)

Perseja, o, zai4e! zbrakoby mi sowa,

By módz ci zaspokoi. Rozwaajc z nowa,

Com przeby, dzi podwójnie czubym wszystkie znoje.

HELENA.

O, lepsza twa odpowied, ni pytanie moje,

Wic, reszt pominwszy, ile czasu, powiedz,

Tak wodzi was ten morza wzburzony manowiec?

MENELAOS.

Pod Troj przebylimy lat dziesi, a polem

Lat siedem bkaniny w tej drodze z powrotem.

HELENA.

O rety! Tyle czasu! Ocalon, tej chwili

Przybywasz tu, nieszczsny, aby ci zabili.

MENELAOS.

Niewiasto! Sowa twoje podobne do gromu!

HELENA.

Masz zgin z rki ma, pana tego domu.

MENELAOS.

A có ja uczyniem, e mnie zabi moe?

1) Aby pomci mier syna swego Palamedesa, który -/.gin

dziki podstpnym sztukom Udyssa, Nanpiios, król Eubei, przywabi

ognistemi wiciami powracajcych z pod Troi Hellenów ku Przyld-

kowi Kafarejskiemu, gdzie si rozbili.

^) Miejscowo w Egipcie, gdzie Perseusz zabi Meduz.
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HELENA.

Przychodzisz mu nie wpor: chce posi me oe.

MENELAOS.

Co mówisz'? Któ o rk mej ony si siara?

HELENA.

I gwat ciciaby mi zada — lecz udemnie wara !

MENELAOS.

Czy klóry z wielkoinoów, czy pan tej dzierawy?

HELENA.

Proleja syn, król ziem ych. tak na mnie askawy.

MENELAOS.

Zagadki slarej sugi rozwizanie mamy.

HELENA.

U której barbarzyców przystane bramy?

MENELAOS.

U tej!. . A, jak ebraka, precz mnie odegnanol

HELENA.

Prosie o jamun?... O krwawica rano!

MENELAOS.

Tak byo, jenom tego wyrazu nie uy.

HELENA.

Ju wiesz, jakby zalotnik rad mi si przysuy.

MEx\ELAUS.

Tak, wiem, a tylko nie wiem, czy mu si poddaa.

HELENA.

O me! Nienaruszona moja wierno caa
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MENELAOS.

A któ mi to porczy? Radhym wierzy ^obie.

HELENA.

Nie widzisz nieszczsnego oyska przy grobie?

MENELAOS.

Trzcinow widz podciel, ale có ci po niej ?

HELENA.

Przed jego zabiegami szukam tutaj sctironi.

MENELAOS

Gzy taki tu obyczaj, czy te brak otarzy?

HKLENA.

Tu nic mi, jak w wityni, zego si nie zdarzy.

MENELAOS.

Wic wywie ci nie mog przez tego czowieka?

HELENA.

mier raczej, nili rka moja ciebie czeka.

MENELAOS.

Najnieszczliwszy z ludzi bybym-ci ja wtedy!

HELENA.

Uciekaj z tego kraju! Uniknij tej biedy!

MENELAOS.

Mam rzuci t, dla której zburzyem gród Troi?!

HELENA.

O lepsze to, ni gin dzi dla rki mojej

MENELAOS.

Niegodna to llionu porada, niemska.

121
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HELENA

Ty króla nie ubijesz, choby chciaJ — w lem klska.

MENELAOS.

Nie signie go elazo? Niema takich mieczy?

HELENA.

Spróbuj! Mdrzec si chwyta li moebnych rzeczy.

MENELAOS.

A có to? Mam si milczkiem da spta?! Na nieba!

HELENA.

W kopocie widz jeste!... Tu podstpu trzeba.

MENELAOS.

Po czynie umrze sodziej, nili po bezczynie.

HELENA.

A jednak jest nadzieja, jest rodek jedynie — — —

MENELAOS.

W przekupstwie, czy odwadze, czy wymownem sowie?

HELENA.

Jeli si król o Iwojem przybyciu nie dowie.

MENELAOS.

Któ da nin zna? Nikt nie wie, kto jest u tych progów.

HELENA.

Ma w domu pomocnic, podobn do bogów.

MENELAOS.

Gos jaki idzie z któw, co proroctwa niesie?

HELENA.

Nie, siostr ma przy sobie, Theonoe zwie si.
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!MENKLAOS.

Nazwisko jak wyrocznia. Có ta nam wypata?

HELENA.

Wszechwidn jest, o tobie powiadomi brata.

MENELAOS.

Wic umr! Niema rady, nkry si nie mona?

HELENA.

A moe j nakoni nasza proba zbona?

MENELAOS.

Do czego? Masz nadziej? W ozem jest nasza sia?

HELENA.

By bratu obecnoci twej nie objawia.

MKNLAOS.

Gzy wówczas da si uciec? Gzy nas nie wyledz?

HELENA.

Tak, da si! nigdy bez niej, tylko za jej wiedz.

MENELAOS.

To twoja rzecz; niewiasta z niewiast si czy.

HELENA.

Kolana jej ucisn chyba jak najrczej.

MENELAOS.

A jeU naszej proby ona nie wysucha?

HELENA.

To ja musz i zam, ty wyzioniesz ducha.

MENELAOS.
*

Wic zdradzisz, w musie majc wykrty gotowe.
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HELENA.

Przysig uroczyst skadam na tw gow — —
MENELAOS.

e zginiesz, a odrzucisz wszelkie zwizki zdradne?

HELENA.

Tak, od jednego miecza! Przy twym boku padn.

MENELAOS.

Wic podaj mi prawic, pragn mie pork.

HELENA

Tu, masz j! Gdy ty umrzesz, i ja skocz mk.

MENELAOS.

I ja, pozbawioii ciebie, nie myl yd dalej.

HELENA,

.lak umrze, bymy przytem i chwa zy.skali?

MENELAOS.

Wprzód z tob, potem z sob na tej tu mogile

Zakocz. Ale przedtem jeszcze si wysil

Na wielki bój o ciebie. Niech wic do rozprawy

Ornej staje ze mn, kto ma wol. Sawy

Trojaskiej nie pohabi, na urgowisko

Nie wróc do Hellady Ja, com Mdzia blisko,

.lak Tiietis ród wojennych tracia zagonów

Achilla, jak si zabi Ajas Talamonów,

Jak pada syn Nestora — ja dla swej maonki

Nie minbvm mierci ponie? Bohatera czonki.

Co zgin z rki wraej, przysypnj bogi,

Jeeli s roznmne — lekkim piaskiem, bogi

Gotujc grób dla niego. naton)iast dla tchórzy

Li cika brya ziemi za leysko suy.
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PRZODOWNICA CHÓKU.

O sprawcie lo bogowie, aby w dom Taniaa

Wkroczyo znowu szczcie, co od klsk oraa.

HELENA.

O biedna ja niewiasta! Nieszczsne me losy!

Ju po mnie, Meneleju! Syszysz te odgosy?

Zawiasów skrzyp i zamków?! To wychodzi z domu

Wróbitka Theonoe! Uciekaj! Lecz komu

Ucieczka ta si przyda? Wiadomo jej przecie,

Gzy jest tu, czy jej niema, e, bdzc po wiecie,

Przybye do tej ziemi Mu nieszczliwy I

Ja gin! Ocalony ach! z trojaskiej niwy.

Od krajów barbarzyskich majcy ju piecz.

Dzi znów na barbarzyskie naykasz si miecze.

Z paacu, w totcarzystwie suebnic z pochodniami tv rku,

icychodzi

THEoN(JE [do jednej i drugiej suebnicy).

Ty nie przed mymi kroki ponc pochodni.

Do góry j trzymajc, aby, jak nam godnie

Obyczaj kae wity, oczyci powietrze

Chc chon oddech nieba, gdy go ar ten przetrze.

Ty znów odkupicieLskim pomieniem odkaaj

Me cieki! Moe kto je zbezczeci — uwaaj —
Bezbon swoj stop, wic, idc przedemn.

Potrzsaj t pochodni, spuszczon, przyziemn.

A gdy oddacie bogom, co mój zwyczaj kae,
Pochodnie przed domowe zaniecie otarze.

(Do Heleny)

I jake si, Heleno, mej wróbie powodzi?

Menelej oto stoi, pozbawiony odzi
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1 twego sobowtóra... (Do Menelaosa) O, al mi, al ciebie!

Wszak dotd ty niejednej okrutnej potrzebie

Uszede, a dzi nie wiesz, czy wrócisz we swoje.

Gzy tutaj pozostaniesz. W twej sprawie dzi boje

Niebianie maj stoczy, spór w Zeusowym domu

Rozstrzygnie o twych losach Hera, co ci gromu

Takiego nie szczdzia, dzi myli askawie

tobie, by móg wytclm w ojczystej dzierawie

Wraz z t tu, gdy zobaczy ma Hellada caa.

e si Aleksandrowi li mara dostaa

Z Kiprydy rk, za Kiprys nie chce znów dopuci

Do twego dzi powrotu w ojczyzn, bo juci-

Obawia si. by na jaw nie wyszo, jak marnie

Sw pikno okupia! Któ zwycistwo zgarnie?

Ja boy spór rozstrzygn: na wieki- zgubiony.

Jeeli ja, Kiprydy trzymajc si strony.

Donios memu bratu, e przyby w te kraje,

Za z Her idc razem, jeli ci zataj

Przed bratem, to ocalon, chocia surowemi

Nakaza mi on sowy, aebym, w tej ziemi

Ujrzawszy ci przypadkiem, o tern mu doniosa.

Hej! niech kto z domowników zabawi si w posa

1 powie memu bratu, e przyby!... Ja musz,

Zaiste! i sw wasn ubezpieczy dusz.

HELENA.

Dziewico, do twych kolan przypadam i szczerze

Upraszam: Nie ze szczcia ja przed tob le
Za siebie i za niego!... Ledwie wróci do mnie,

A oto ju ma umrze! Bagam ci ogromnie:

O mu mym nie zano nowiny do brata.

e w ucisk mój powróci najdroszy ze wiata,
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Lecz wybaw nas z niedoli. Swej si szlachetnoci

Nie zbywaj gwoli brata, niech w tobie nie goci

Pragnienie, by bezprawiem zdoby sobie wzgldy.

[Przemoc Bóg pogardza, zawsze- on i wszdy
Wasnoci sprzyja, prawem nabytej, nie w sposób

Zbójecki. Plon bra cndzy, niegodne to osób

Szlachetnych. Tak, dla wszystkich w równej su mierze

Niebiosa i ta ziemia i niech kady zbierze

Dobytek jak najwikszy, tylko nieche asy

Nie bdzie na grosz cudzy, na cudze zapasy.]

Mnie Hermes, na me szczcie, czy te na niedol.

Da ongi twemu ojcu, aeby mia wol

Zachowa mnie dla ma, co tej chwili wanie

Odebra mnie std pragnie. [Jako, jeli zganie,

Uczyni to? A tamten jak mógby mnie, yw,
Powróci umaremu? Pod jak pokryw?]

I Boga miej i ojca na wzgldzie. Azali

I Bóg i on, ten zmary, wasnoby oddali

Nie swoj, czy zechcieliby zaprzeczy ? Owszem,

Oddaliby, tak myl. Nie jest-e wic zdrowszem,

Aeby brat niegodny w mniejszej bywa cenie

U ciebie, nili ojciec szlachetny? A zatem,

Jeeli jeste wieszczk o sercu, bogatem

W wiadomo rzeczy boskich, zniszczysz sprawiedliwy

Czyn ojca, zemu bratu posuszna, nie dziwy,

e hab to dla ciebie, bo wiesz, co si dzieje

1 w niebie, znasz wszystkiego wszelakie koleje.

Go jest, a czego niema, a nie wiesz jedynie.

Co znaczy sprawiedliwo. Dzisiaj, gdy mi pynie

To ycie tak mizernie, wybaw mnie z niedoli.

Dopomó zdoby szczcie! Niech i ciebie boli,

e niema tutaj czeka, któryby Helen
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Nie gardzi. W caej Grecyi lai< si Ii cen
Poeiilubi olo mog, em ma zdradzia

I w Frygii zamieszkaa poród bogactw sia!

Gdy wróc do Hellady, gdy mnie ujrzy Sparta,

Gdy ujrz przyjaciele, co ja jestem warta,

e fortel bóstw icii zgabi, a nie ja, tej chwili

Odzyskam dawn saw, córk jak najmilej —
Cho nikt a nikt si dzisiaj nie chce stara o ni —
Odrazu wydam zam i sama. pogoni.

Wóczg t ród obcych znuona, bez sromu

Zaywa bd skarbów w swoim wasnym domu

Zaiste! gdyby zgin, gdyby go spalono

Na stosie gdzie w obczynie, jubym ja mu pono

z zdaa powicia.., Ale on dzi yje.

Ocala, jest tu ze ran. ezyje rce. czyje

Chc znowu mi go zabra? Dziewico, ja prosz:

() wywiadcz mi t ask, spraw mi te rozkosze.

Sprawiedliwego ojca naladuj w swym czynie 1

Wszak dzieciom najpikniejsz to saw jedynie

Gotuje, jeli, z zacnych rodziców zrodzone,

Drogami tych rodziców chodz te i one

PRZODOWNICA CHÓRU.

Twe sowa budz lito, a i twoja posta

Tak samo! Król Menelej. aby móg pozosta

Przy yciu, co te powie? To usysz rada.

MENELAOS.

Bym klka u twych kolan juci nie wypada.

Ni, abym zy wylewa. Tak bowiem moj
Pokor czebym straci, zdobyt pod Troj,

Cho mówi, i to ma nie habi, jeeli,

W nieszczciu pogrony, paka si omieli.
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Lecz tego ja zaszczytu, jeli to zaszczytem

Kto nazwie, nie przenios nad mstwo. A przytem,

Jeeli chcesz ocali ma, co sw wasn
Chce on wzi, to zwró j i niechaj nie gasn

Oboje. Jeli nie chcesz, to biedny, niestety!

Nie bd po raz pierwszy, ty zasi kobiety

Niedobrej yszczesz saw Tu, przy ojca grobie

Wypowiem, co najbardziej moe serce w tobie

Poruszy Na rzecz suszn ja si tu wysil

I godn mnie samego: »Ty, w ganej mogile

Spoczywajcy starcze, zwró mi on moj.

Gdy po to Zens j zwierzy, by by jej ostoj

I dla mnie j zachowa. Wiem ja dobrze o tem.

e zmare, wic nie moesz odda jej z powrotem.

Lecz ta nie zechce ojca, którego z pod ziemi

Przyzywam dzi, a który midzy dziemi swemi

y ongi tak uwielbian, okrywa niesaw.

A w jej to dzi jest mocy. I ty mi askaw
Daj pomoc, o, Hadesie podziemny! Opat
Dostae ju sowit: ofiary bogate.

Go (Wskazujc na Helen) dla niej od mojego pady miecza.

[Proby

Zanosz wic do ciebie, by niwo mej koby

Powróci znów do ycia, lub t do zwrócenia

Maonki mej przymusi, zbonego imienia

Rodzica niech si godn okae! Jeeli

Tej ony mojej odda bycie mi nie chcieli,

Wypowiem to, co ona przemilczaa w swojej

Przemowie: Wiedz, dziewico, tak si sprawa kroi.

em zwiza si przysig, i bój stocz z bratem.

Z nas jeden musi zgin, on lub ja! Pozatem,

Jeliby do tej walki nie stan, a godem

Earipidee. T. III. 9
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Chcia spdzi nas z grobowca, ja jednym zawodem

Zabij naprzód on, a potem umierc
Wraz siebie, miecz dwusieczny wpakowawszy w serce

Niech ciekn krwi strumienie po krawdziach grobu!

Legniemy obok siebie, takiego sposobu

Uywszy, aby wieczn napeJni ci skruch.

A ojcu sprawi hab. Przeto nie bd guch,

Gdy tej nikt nie poradzi, ni brat twój rodzony.

Ni aden inny czowiek... Nie oddam ja ony!

Jeeli nie do domu, to w grób j zabior!

Do ez maj- niewiecich by me oczy skore

I wzbudza lito dla mnie? Nie! ja szukam w czynie

Ratunku! Wic zabijaj! Chwalebnie popynie

Ta nasza krew! Lecz myl, e si lepiej stanie,

Gdy sów moich wysuchasz: zostaniesz przy mianie

Kobiety sprawiedliwej, a ja si nie zbawi

Maonki.

PRZODOWNICA CHÓRU.

Ty, dziewico, zadaj kres tej sprawie:

Rozstrzygaj tak, by wszystkim wyrok twój by miy.

THEONOE.

Z natury mam ja w sobie do woli i siy,

Aeby by szlachetn. Nie myl te kala

Nazwiska mego ojca, albo co uchwala

W swej duszy gwoli brata, coby imi moje

Na szwank mogo narazi. wit ma ostoj

I mocn Sprawiedliwo w mem wntrzu. Nereja

Ten spadek chc zachowa! Jeli jest nadzieja,

Ze Hera chce ci ask wywiadczy, ja- w drodze

Nie stan, Meneleju! Lecz cho si nie godz

Z Kipryd. pragn przecie posiada jej wzgldy.
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Z czem ty si u mogiy odezwa, w te pdy
1 ja równie powtórz. S^rzywdziabyiu ciebie,

Nie mylc odda ony... To soce na niebie

Gdyby on jeszcze widzia, wróciby j tobie,

A ciebie jej, albowiem i ci, co s w grobie

I ci, co s przy yciu, bior za swe kroki

Zapat. Duch umarych tu nie yw. w gboki,

Wieczysty jednak przestwór uszedszy, posiada

wiadomo swego bytu wieczystego. Rada

Zamilcz o tern wszystkiem. o co bagalicie ,

I brata nierozumnych ycze oczywicie

Popiera ju nie bd. Choby si zdawao

Inaczej, ja mu dobra wyrzdzam niemao,

Poniewa z drogi grzechu ku cnocie go wiod.

Wic radcie sobie sami, jak zama przeszkod.

Ja z drogi ustpuj, zamilkn. Od bogów

Zacznijcie, by Kipryda do ojczystych progów

Powróci zezwolia i aeby Hera

Wytrwaa w swych zamiarach, stanowcza i szczera.

Uratowania ciebie i ma. Ty zasi.

Umary mój rodzicu, pomnij: W adnym czasie

Nikt ciebie tu nie nazwie na sposób pot warczy

Bezbonym, zamiast zbonym, pokd si mi starczy.

(Znika).

PRZODOWNICA CHÓRU.

Nie bdzie ten szczliwy, kto cnot bezczeci --

Nadzieja ocalenia ii w cnocie si mieci.

HELENA.

Co wieszczki tej dotyczy, mój Menelaosie,

Jestemy ju bezpieczni. Teraz ty przy gosie,

Obmylij wspólnie rodek, co nas zbawi moe
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MENELAOS.

Posuchaj mnie: od kiedy bawisz na tym dworze

I jalca ci zayo wie z króla sub?

HELENA.

Co mówisz? Sn pod dobr wyrzeke to wrób —
Ratunku myl naprawd ju si w tobie budzi.

MENELAOS.

Czy mogaby którego ze stajennych ludzi

Namówi, aby zechcia da nam zaprzg jaki ?

HELENA

Udaoby si moe. Lecz którymi szlaki,

Nie znajc tego kraju, ucieka std mamy?

MENELAOS.

Niepodobiestwo, prawda! A gdybym si w bramy

Paacu tego wcisn, zamordowa ksicia?

HELENA.

O nie przemilczaaby twego przedsiwzicia

Królewska przecie siostra, chroniaby brata!

MENELAOS.

Nie mamy nawet odzi, by zbiedz z rki kata —
Wszak rozbi si nasz statek na burzliwej gbi.

HELENA.

A moe co mdrego niewiasta wydbi?

Posuchaj: za zmarego czy uchodzi gotów?

MENELAOS.

Za wróba! Lecz jeli to ma nas z tych obrotów

Wybawi, e nie yj, ndam, cho yw chodz.
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HELENA.

Po biaJogowsku bd aowa ei srodze

Przed onym okrutnikiem, ciwszy sobie wosy.

MENELAOS.

A jake to ma zbawczo zmieni nasze losy ?

Zapewne jaki podstp w twych sowach si kryje?

HELENA.

Poprosz, jako m mój uton, nie yje.

By pust ^i mi pozwoli uczci go mogi.

MENELAOS.

Przypumy, e pozwoli, jak wtedy si
Uciekniem po pogrzebie, nie majcy odzi?

HELENA.

Poprosz go o statek, e niby si godzi

Strój zawie dla zmarego na morskie odmty.

MENELAOS.

I owszem. Tylko jedno: Moe czyni wstrty

I kaza wznie na ldzie grobowiec. Có bdzie?

HELENA,

W Helladzie, tak mu powiem, inne s w tym wzgldzie

Zwyczaje: tylko w morzu topielców si grzebie.

MENEL .4 OS.

Tem spraw t naprawisz. Potem, majc ciebie

Przy boku, wraz popyn rzuci strój w gb toni.

*) Kenotaphos, grób stawiany zmarym, których zwoki lea

gdzieindziej.
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HELENA.

Ty przedewszystkiem musisz by przy tein i oni.

Ci twoi rozbitkowie, co si ocalili.

MENELAOS.

A skoro na kotwicy bdzie ód, tej chwili

Z mieczami w rku huf mój stanie obok nagle.

HELENA.

Ty wsxystkiem masz kierowa. Oby tylko w agle

Pomylny wiatr nam zad, dobrze poniós naw!

MENELAOS.

Nareszcie mnie ocal niebiosa askawe.

Lecz i^kd, tak si zapyta, wiesz o mierci mojej?

HELENA.

Od ciebie! Ty sam jeden dotar do ostoi,

Z Atreja pync synem, skono- jego wiadkiem.

MENELAOS.

Zaiste, przyodziany achmanów ostatkiem,

Wygldam na rozbitka, kady w to uwierzy.

HELENA.

Na dobre- wysza strata wspaniaej odziey,

Cho wówczas ci nie w por zada los j srogi

MENELAOS.

Czy razem z tob wej mam w tego domu progi,

Czy czeka was, spokojnie siedzc na tym grobie?

HELENA.

Pozost; ri. bo jeeli chciaby zada tobie

Jakow tutaj krzywd, ten grób ci zasoni

I miecza- nie wytrci. Ja pójd u skroni
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Wos obci, szaty biae na czarne zamieni

I lica paznogciami rozdrapi. Waenie

Ogromne losów widz, obie widz szale:

Powróc do ojczyzny i ciebie ocal,

Lub zgin, gdy si podstp mój wyda. O Pani,

Zeusowa ty maonko, Hero! Do przystani

Wytchnienia zawied ludzi utrudzonych dwoje!

Ramiona te, okrutne dwigajce znoje,

Podnosim ku niebiosom, tam gdzie twój przybytek

Bezlikiem gwiazd si pali! Nieche los mój wszytek

Nie bdzie tak nikczemny, o Dyony dzieci,

Kiprydo, co zwycistwo piknoci wszak przecie

Maestwa mego kosztem zyskaa!. . Mej duszy

Ju dosy dostarczya haniebnych katuszy,

[Me imi barbarzycom wydawszy, nie ciao!]

Jeeli chcesz mej mierci, spraw, by to si stao

W ojczystej mojej ziemi! Czemu, tak si pyta

Otwarcie moja warga, ty, nigdy niesyta

Klsk ludzkich, do miostek, podstpu i zdrady

Uciekasz si, do uud i czarów ? Przecz lady

Twvch kroków krwi si znacz, w dom nieszczcie wnosz?

Najwiksz tyby ludzi darzya rozkosz,

Gdyby si miarkowaa... To mówi ci szczerze..,

CHÓR.

O ty, co swoje lee

Wijesz ród gstwi drzew,

Poród cienistych krzaków,

Skd ku nam si bierze

Rozbrzmiewajcy twój piew.

Ty, najdwiczniejszy z ptaków,

Co, w alu nieutulony,
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Przemelodyjne wydobywasz tony

Z powej gardzieli,

Przyle, sowiku mój,

Aeby jak najboleniej

Wtórowa dzi mojej pieni.

Heleny twardy opiewam ja znój,

Trojanek zawy trud,

Który im ongi, ród wojny,

Zada, w dziryty zbrojny.

Mny Achajów lud —
Ongi, gdy w swojej cudzoziemskiej odzi

Po wzdtej morza powodzi,

Po rozszumiaej topieli

W lakedajmoskie mury

Pod Afrodyty z stra.

Zawita Parys, zalotnik ponury,

1, dol wra.
Uwiódszy ciebie, Heleno,

Zgotowa Priamidom!

Niejeden-ci z Achajów,

Go od pocisku pad.

Lub gazem leg zwalony,

Do mrocznych zeszed krajów.

Ma go w swej mocy Had.

A biednych biedne ony.

Wosy postrzygszy na gowie,

W pustych komnatach ycie wiod wdowie!

Wielu rycerzy

Jeden li pobi czek: i)

*) Nauplioa.
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Pomieniem pochodni swojej

To owietliwszy Euboi,

Na Kafarejski, opoezysty brzeg.

Na zomy egejskich ska,

Skd na okólne niwy

Pyn ten pomie zdradliwy,

Rzuci ich zbrojny wa.

Wtedy, z trojaskiej wracajc wyprawy,

Portu nie znalaz dla nawy,

Precz od rodzinnych wybrzey

Wiehr niós go oszalay,

Gdy cudo-niecudo w Hellady

Mia zawie kraje, ródo wojennej naway.

Przyczyn zwady

Dla Danajczyków, ów mglisty,

Przez Her stworzony obraz.

Go Bogiem, co nie Bogiem, co jest midzy jednem

A drugiem, któ tu z ludzi,

Cho si tak bardzo trudzi

Z rzeczy zapozna sednem,

Odgadn to kiedy moe?
Wszak kroki widzi boe.

Jak si kieruj tdy i owdy,

Jak wci si miota,

Jak w pene sprzecznoci pdy
Rzuca si niebian istota!

Heleno! Zeusa- córk, on ei w twojej krasie

Spodzi na onie Ledy,

Ksztaty przybrawszy ptasie.

A przecie al mi twej biedy.
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Albowiem w caej Helladzie niestety!

Masz imi zdradnej, niewiernej kobiety,

Bezbonej, niesprawiedliwej!

Nie dziwy,

Jeeli nie wiem, gdzie ród ziemskich goci

Jakowej szuka pewnoci.

Z sowa boego jedynie

Pewnik i prawda pynie.

O gupi, co si chway chc dobija w wojnie.

Go za ni tylko goni.

Mylc, e mn doni.

Potrzsajc zbrojnie

Dzirytem, ludzi zbawi!

A jeli krew ta rozstrzyga n)a zwady,

To na tym wiecie

adnej wybawczej rady

Przenigdy ju nie znajdziecie.

By w gruzy nie paday nasze ludzkie grody.

Priamidowe plemi,

Kto stary i kto mody.

Odeszo ju pod ziemi.

A jednak spór ten i ten zamt cay,

Z powodu ciebie, Heleno, powstay.

Mogy zagodzi i sowa!

Dzi chowa

Hades ich wszystkich w swoim ciemnym domu,

A. jak od Zeusa gromu,

W proch rozsypaa si Troja.

Nieszczsna i dola twoja!
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W otoczeniu wity wraca z polowania

THEOKLIMENOS [zbliajc sie do grobu ojca).

Witaj, pomniku ojca! ZJoyem ci w grobie

U wejcia, bym, Proteju, móg ci w kadej dobie

Hod zoy, czy w dom wchodzc, czy rzucajc progi,

Ja, Theoklimen, syn twój, rodzicielu drogi!

Hej. subo! Zaprowadzi mi te wyów sfory

I sieci te myliwskie zaniecie w komory

Paskiego mego dworca... (Suba wychodzi).

Czesiom mia wyrzuty.

e rónvch niegodziwców los nie spotka luty,

em mierci ich nie skara, a dzi przysza do mnie

Wiadomo, e Grek jaki, zmyliwszy przytomnie

Uwag wartowników, przyby w nasze kraje.

Zapewne na przepiegi lub, jak mi si zdaje.

Aeby mi Helen uprowadzi skrycie.

Jeeli go pochwyc, wraz mi odda ycie.

Ha! widz, e ju sprawa cakiem zaatwiona.

Siedzenie przy grobowcu jest puste, a ona.

Ta córka Tyndarowa, sn ju odpyna
Z mych dzieraw... Heje! subo! Do dziea! do dziea!

Otwórzcie mi te wrota! Odwicie mi konie

Od obów i wytoczcie mi wozy! Pogoni,

Popdz, ile tylko jeszcze siy we mnie!

Niewiasta, której rki podam, tajemnie

Nie ujdzie mi z tej ziemi!. . Lecz stójcie! Me owy
Zbyteczne: jeszcze z mojej pieleszy domowej

Nie usza...

Helena z postrzyionymi wosami i w szatach iatohnych.^

wychodzi z paacu.

Powiedz, czemu na aobne szaty
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Zncienia sukni bia? Gdzie twój wos bogaty?

Przecz cia go elazem z nad piknego czoa?

Przecz lice zlewasz zami i skargi dokoa

Rozsiewasz aoliwe? Czy jakie widziada,

Sny nocne, ci uwodz, e w ten al popada?

Czy moe z twej ojczyzny jakie przyszy wieci,

e serce twoje pka z okrutnej boleci?

HELENA.

wadco — tym tytuem ju ci dzisiaj darz —

1

Zginam!... Ju po wszystkiem! O wy losy wrae!

THEOKLIMENOlS.

1 jaka to ci znowu katuje zagada ?

HELENA.

Menelej — jak to wyrzec?! — nie yje! U biada!

THEOKLIMENOS.

[Niemia wie, jakkolwiek sprzyja doli ntiojej.]

Od kogo to syszaa? Gzy od Theonoi ?

HELENA.

Tak, od niej i od tego, co by mierci wiadkien).

THEOKLIMENOS.

Wic z wieci — a czy pewn? — wszed tu ko ukradkiem?

HELENA.

Tak, przyszed! Oby mia si wedug moich chci!

THEOKLIMEMOS.

Dokadniej chc usysze! Gdzie on? Gdzie si krci?

HELENA.

Ot, siedzi, przycupnwszy, na stopniach mogiy.
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THEOKLIMENOS.

O, jak go szpeci achman, Apollinie miy!

HELENA.

O biada! Tak zapewne i m mój odziany!

THEOKLIMENOS.

Skd rodem on? Skd przyby na te nasze any?

HELENA.

Grek, jeden z Achajczyków, druh mojego ma.

THEOKLIMENOS.

A jak, mówi, mierci zmar on ? Od ora ?

HELENA.

Najopakasz, w morskim aton odmcie.

THEOKLIMENOS.

Po jakich obcych wodach pyn w swym okrcie?

HELENA.

O Libji on si brzegi rozbi bezportowe.

THEOKLIMENOS.

A ten jake sam jeden ocali sw gow ?

HELENA.

Szczliwszy od dostojnych bywa czowiek pony

THEOKLIMENOS.

Gdzie statku szczt zostawi, przybywszy w te strony?

HELENA.

Gdzie sam by winien zgin zamiast Meneleja.

THEOKLIMENOS.

Na jakiej go tu odzi przygnaa zawieja?
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HELENA.

Zabrali go przypadkiem piyncy eglarze

THEOKLIMENOS.

Zabrane zamiast ciebie gdzie to licho wrae?

HELENA.

Oboczny twór masz w myli ? Uniós si w powietrze.

THEOKLIMENOS.

Któ myla, e ci, Trojo, jakie nic tak zetrze!

HELENA.

Ach! Wobec Priamidów i jam zawinia!

THEOKLIMENOS.

Gzy ma- on pogrzeba? Kryje go mogia?

HELENA.

Bynajmniej, nie pogrzeba! Nieszczsne me losy!

THEOKLIMENOS.

Dlatego wic obcia jasne swoje wosy?

HELENA {wskazujc nu grobowiec, dwuznacznie).

Kimkolwiek jest, co jest tu, zawsze drogi bdzie.

THEOKLIMENOS.

Czy jest po czem aowa? Jest suszno w tym wzgldzie?

HELENA.

A atwoby ci byo zapomn swej siostry?

THEOKLIMENOS.

Niel... Trwa chcesz przy tym grobie w swej aobie ostrej?

HELENA.

Przecz szydzisz? Niech umary w spokoju spoczywa!
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THEOKUMENOS.

Unikasz mnie, dla ma wierno twoja ywa!

HELENA.

Od dzi ju nie! W maeskie prowad mnie pielesze.

THEOKLIMENOS.

Za póno mi to przyszo. Lecz i tak .si ciesz.

HELENA.

Wiesz co? O tem, co byo, zapomn ju trzeba.

THEOKLIMENOS.

Za jak cen? Chlebem pac za ks chleba!

HELENA.

Zawrzyjmy z sob pokój. Wybacz mojej winie!

THEOKLIMENOS.

Wybaczam. Wszelka przykro niech jak wiatr przeminie.

HELENA.

Wic bagam ci u kolan, przyjacielu drogi!

THEOKLIMENOS.

Mów, o co mnie tak prosisz, obejmujc nogi?

HELENA.

Maonka umarego chc zoy do grobu.

THEOKLIMENOS.

Co ? jego cie ? Odnale go niema sposobu.

HELENA.

U Greków taki zwyczaj, e gdy o topielce —
THEOKLIMENOS.

Rzecz idzie?... Pelopidzi s w tem mdrzy wielce —
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HELENA.

Caunów pustych zwoje rzuca si do wody.

THEOKLIMENOS.

Tak grzeb go, jako pragniesz; wznie mu grób w tym kraju.

HELENA.

W ten sposób grze rozbitków nie mamy zwyczaju.

THEOKLIMENOS.

A w jaki '? Nie znam greckich przepisów w tej mierze.

HELENA.

Co trzeba naszym zmarym, morze od nas bierze.

THEOKLIMENOS.

Wic jakie dla zmarego zgotowa zapasy?

HELENA (wskazujc na Meneleja).

On wie, ja nie! Szczliw byam w inne czasy.

THEOKLIMENOS.

Z radosn, mój przybyszu, jawisz si nowin.

MENELAOS.

Nie dhi mnie i nie dla tych, którzy w gbiach gin.

THEOKLIMENOS.

Jak grzebie si zmarego, eo w morzu przepada?

MENELAOS.

Do rodków odpowiednio, jakie kto posiada.

THEOKLIMENOS.

Bierz, iln tylko zechcesz. Wszystko zrobi dla niej.

MENELAOS.

Wprzód krew podziemnym bóstwom trzeba wyla w dani.
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THEOKLIMENOS.

Z jakiego, tnów, zwierz«jcia? Usucha Iwej rady.

MENELAOS.

Z jakiego dasz! Przyjte bdzie to bez zwady.

THEOKLIMENOS.

My obcy zarzynamy konia lub le byka.

MENELAOS.

Czem przecie nienagannem masz uczci umrzyka.

THKOKLIMENOS.

Me trzody obfituj w bezskane ofiary.

MENELAOW.

Przynosz take puste, lecz nakryte mary.

THEOKLIMENOS.

1 owszem. Czegó jeszcze cbc przepisy twoje ?

MENELAOS.

By dzielnym wojownikiem, trzeba da i zbroj.

THEOKLIMENOS.

Dostojny ja podarek zo Pelopidzie.

MENELAOS.

I pikny dasz mu owoc, który z ziemi idzie.

THEOKLIMENOS.

Go dalej? Jak na morzu czek si z tem obchodzi?

MENELAOS.

Wiolarzy potrzebuje ten pogrzeb i odzi.

THEOKLIMENOS.

A przedzia midzy statkiem a brzegiem jak dugi?

Kuripides. T. Ul. 10
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MENELAOS.

e z bied mona z ldu falne dostrzedz smugi.

THEOKLIMENOS.

Skd we czci jest u Greków ten obyczaj? - powiedz.

MENELAOS.

By zwok znów nie wyrzuci ten morski manowiec.

THEOKLIMENOS.

Dostarcz wam fenickiej, chyononej nawy.

MENELAOS.

To godne Meneleja, e na tak askawy.

THEOKLIMENOS (wskazujc na HelenJ.

A bez niej czy ten obrzd nie jest równie atwy?

MENELAOS.

To matki obowizek, ony albo dziatwy.

THEOKLIMENOS.

Wic bez niej przy pochówku oby si nie mona '(

MENELAOS.

Praw zmarym nie wydziera adna dusza zbona.

THEOKLIMENOS.

Niech bdzie! Dobrze dla mnie pobon mie on.
A teraz w dom odchodz, aby nagodzone

Zmaremu przynie stroje. A i ty z rkoma

Pustemi nie odejdziesz, e tak jest widoma

yczliwo twoja dla niej. Suknie- dam bogate

Na miejscu tych achmanów i godn zapat

W ywnoci, aby wróci w swe ojczyste kraje,

Bo teraz duo tobie, widz, nie dostaje.
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(Do Heleny)

A ty przesta si martwi tem, co ju si nie da

(Jdwróci adn miar. Skoczya si bieda

Maonka Meneleja... Zmar i niema siy,

Go mogaby do ycia wskrzesi go z mogiy.

MENELAOS.

Tw rzecz, pani moda, kocha tego ma,
O tamtym za zapomn! Niech si nie wyta
Twe serce czyni inak — taka to ju dola!

Ja zasi, gdy helleskie zobacz znów pola,

Gdy wróc tam bez szwanku, umierz niesaw,

Twe imi kalajc, jeli serce prawe

Zachowasz dla maonka, jak si godzi onie.

HELENA

Tak sta si! M mój nigdy gniewem nie zaponie

Przeciwko mnie! Ty zawsze bdziesz tego wiadkiem.

A teraz, mój biedaku, skocz z swym niedostatkiem,

Id, wykp si, zmie suknie. Chciaabym coprdzej

Dopomódz cij jak trzeba, uly twojej ndzy.

Dla mego Meneleja ofiar tem chtniej

Poniesiesz, jeli bdziem o tobie pamitni.

Wszyscy wchodz do paacu. Pozostaje

CHÓR.

Wypadszy z gór swych, w da
Pdzia matka bogów,

Poród lesistych rozogów,

Poród szumicych rzek,

ród ryku morskich fal

Przyspieszajca bieg —
Za córk niewysowion,

10*
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Co cndz gdzie nsza stron, —
Tak j pdzia

arnej tsknoty sia!

Bachijskici wrzask koatek,

Huk przeraliwy srodze.

Nie odstpowa w drodze

Jfej najbiedniejszej z matek.

Gdy, wprzgszy iwy do woza,

Mkna la ywa groza

Za córk, co, taczc wesoa,

Zostaa porwan z koa

Swyci towarzyszek. W iot,

W rko uk majc i grot,

Pognaa z szybkoci wicliury,

Szukajc zgubionej córy,

I Artemida i, caa

W zbroi, Pallada pognaa!

Lecz Zeus. z niebieskiej góry

Widzcy to wszystko, bez zwoki

Inne ferowa wyroki.

*

Gdy ród tych bdnycli dróg,

Szukajc córki swojej,

Matka si strasznie uznoi,

Gdy ten daremny trud

Wszystkie jej siy zmóg,

Gdy j podstpnie zwiód,

Do nimf idajskich stranicy,

Swej nie znalazszy dziewicy,

Biedna powróci

I w wielkiej aoci si rzuci

Na niegiem pokryte gaziska,
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Na krzewy zlodowaciae!

Na anów zielon chwa
Slraszne przeklestwo ciska,

Ze zienii;i ugorem ley,

Karmi nie dajc wieej,

Trawy nie rodzc modej

Dla wygodzonej trzody...

I czeka nawiedzi gód,

Wyniszcza ludzki ród!

ród pustych, boych otarzy

Chleb si ofiarny nie arzy,

Od susz^ zej, od spieki

Krynice wyschy i rzeki,

Ros ar wypi wray —
Wszystko sprawia Deona, ^)

Po córce nieutulona.

Gdy lak na wszystko nieczua.

Biesiad bogom zepsua

I Indzoni miertelnym, pan nieba,

Widzcy, e gniew jej potrzeba

Umierzy okrutny, niesyty,

Przywoa wite Charyty

I tak im rzecze: >Wy ni nie

Podcie, wdziku bogiuie,

Do Demetery, cierpicej

Po stracie córki, i wrzcy

al jej utulcie. A razem

Za moim spieszcie rozkazem

') Deineter Kybple.
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I wy, Inbe Muzy, by piewem
I tacem owadn jej gniewem.

Na swojskie uderzcie nuty

W koty spiowe, jej luty

Ból zguszcie pieni ponur
Na bbnach, obitych skór!...*

I pierwsza ród bogów Kipryda

Okrzyk radosny wyda.

miechem ich troski przetnie,

Gbokobrzmic fletni

Wziwszy do rki, niebiosy

Napeni grubymi jej gosy...

*

Nie baczc, czem prawa jest sia,

Tamtego ^) rozpomienia

!

Wszake jest wito boa,

A on do twego si oa
Przybliy i za to, me dzieci,

Strasznie ci ciga po wiecie

Gniew onej wielkiej macierzy!

Obchodem, jak si naley,

Bogini uczci nie chciaa.

A jest- ci skuteczno niemaa

W odzieniu pstrych skórek ani,

I nie zawiedziesz si na niej

W zielonym bluszczu, co, krty.

wite owija prty 2).

Ma t skuteczno krg tarczy

Frygi, co wiszczy i warczy,

Puszczona w powietrze, i wosa

Aleksandra-Parysa. '^) Thyrsos.
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Bachijskie w cze Broniiosa

Rozfalowanie; jej moce

Maj witeczne te noce,

Pora, bogini wielbica,

Gdy jasna penia miesica,

W cnych si nocach rozgoci...

Lecz ty swej dufaa piknoci!...

Z paacu wychodzi luraz z Menelaosem

HELENA {do Chóru).

Me drogie! Wszystko dobrze poszo nam w tym domu.

Trzymajc ze mn razem, nie rzeka nikomu

Proteuszowa córka o ma przybyciu,

Cho brat j pyta o to. » Niema go przy yciu* —
Tak powie — »nie oglda on ju blasku soca*.

Najlepsz sobie zbroj wybra mój obroca.

Mój m — oto rynsztunek, który w morskim grobie

Ma zoy, on tej chwili sam dziery na sobie.

Przez ucho tej pawy lewe przekn rami,

W prawicy bohaterskiej trzyma wóczni: znami

To wszystko, e zmaremu w ten sposób przystao

Wywiadczy ostateczn przysug. Swe ciao

Uzbroi przecie na to, aby i tysice

Pokona barbarzyców, gdy fale szumice

Zabior nas na odzi. Zmieni te achmany

Rozbitka na paszcz inny i tak, wykpany,

Acz póno, tak odwieon dziki trosce mojej

W krynicznej, zimnej wodzie, przed wami tu stoi!

Spostrzega Theoklimenosa, ivijchodzcego z paiacu.

Lecz z domu wyszed, wanie czowiek, który mniema,

e ju mnie, jako on, pochwyci obiema

Rkoma. Tylko milczcie! Wszak macie by z nami,
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Pomaga nam i jzyk trzyma za zbami.

Jeeli ocalejem, tak si chyba zdarzy.

e was wyrwiemy równie z pod tej cikiej stray.

Tymczasem wszed na scen

THEOKLIMENOS [do suby).

W porzdku idcie, sudzy, z grobowymi dary.

Jak kaza cudzoziemiec, nad morze.

(Do Heleny) Zamiary

Zmie swoje, ma Heleno! Jeli- si ma rada

Podoba, zosta tutaj! Grzech na ci nie spada:

Gzy bdziesz czy nie bdziesz przy lem, jednakowe

Zmaremu ty wywiadczysz przysugi. Masz gow
Zajt, wic si lkam, aby si niebo.

Porwana dawnym szaem, nie rzucia w morze

Z tsknoty niepomiernej! Od niego- jest zdaa,

A widz, e si nazbyt serce twe rozala.

HELENA.

drogi mój maonku! Obowizek zleca

Pierwszego uczci ma, pierwszy lub .. Kobieca

Ma mio kazaaby nawet zej do grobu

W lad jego. Ale myl: z takiego sposobu

Jakby odniós korzy umary? Wic prosz,

Pozwoli racz przynajmniej, e mu pozano.sz

Ofiary. Niech ci za to wynagrodz nieba.

Jak ja li lego ycz. A i temu (loskaz. na Menel.) trzeba.

Aeby mu zapaci bóg za wywiadczon

T pomoc. Ja ci potem tak bd on,
Jakow by powinnam, jeli Meneleja

1 mnie tak uszanujesz. Wszake jest nadzieja,

e szczcie std nam spynie. A teraz si godzi,
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Aeby dal zlecenie co do onej odzi,

Na której mamy zawie ofiary — niech bdzie

Twa laska cakowit!

THEOKLIMENOS [do hdnego z sug).

Id, ponie ordzie.

By statek zgotowano sydoski na wiose

Pidziesit, i zaog zgromad ty, mój pose.

HELENA.

Dowódc, kto mowi sprawia grób ten w darze.

THEOKLIMENOS.

Rzecz prosta. Sucha musz wszyscy go eglarze

HELENA.

Raz jeszcze wydaj rozkaz, by im by w pamici

THEOKLLMENOS.

Po dwakro i po trzykro — wedug twojej chci.

HELENA.

yj i niech mi yj i pomysy moje!

THEOKLIMENOIS

A niech ci lic nie niszcz ez zbytecznych zdroje!

HELENA.

Ten dzie wdzicznoci mojej dowody ci poda.

THEOKLIMENOS.

Co znacz ludzie zmarli? Trudów dla nich szkoda!

HELENA.

1 tam mnie co pociga i tu, na t grzd.

THEOKLlMENOiS.

Od Meneleja gorszym mem ci nie bd.
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HELENA.

Gzowiekiem- bez zarzutu. Brak mi lylko szczcia.

THE0KLIMEN08.

Od ciebie lo zaley, od twego zamcia.

HELENA.

Nie dzi ucz si mio odpaca mioci.

THEOKLIMENOS.

Mam udzia wzi w wyprawie? — towarzyszy gociom?

HELENA.

By sugom, królu, suy, to mi si nie widzi.

THE0KL1MEN08.

Dam pokój. Có mi zwyczaj, który Pelopidzi

W swej gowie wymylili?... Dom mój niezelony,

Nie przyby wszak Menelej w te nasze tu strony,

Aby wyzion ducha... (Do suiby) Hej! A jest tam komu

Powiedzie, aby zaraz wniesiono do domu

Me lubne podarunki? A niech mi po caej

Ziemicy rozbrzmiewaj weselne hejnay,

wicce przeradonie Heleny wesele

I moje!... Cudzoziemcze! Rzuciwszy w topiele

Ofiary dla pierwszego maonka, w te progi

Przybywaj jak najprdzej razem z ni, by w bogiej

Radoci naszej udzia wzi i na swe niwy

Powróci, albo tutaj z nami y szczliwy. Odchodzi.

MENELAOS,

O Zeusie! Zwi ci ojcem i rozumnym bogiem!

Spójrz na nas. z tem nieszczciem rozcz nas zowrogiem.

Pod gór pcha musimy cikie nasze brzemi,

Dopomó, podaj palec, a my ju na ziemi
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Nie padniem, nie dotarszy do celu.. Cierpienie

Niejedno trzeba byo i mnie i Helenie

Przecierpie, przeto bagam, abycie ju we mnie

Przestay, o niebiosa, tak godzi! Daremnie

Wzywaem was czstokro, to prawda, atoli

Czy wiecznie mam si skary na los, co tak boli?

Czy nie mam si podwign ju nigdy? askawsze

Dzi bdcie, a szczliwym bd ju na zawsze.

Odchodzi wraz z Helen.

CHÓR.

Dalej, fenicka ty z Sydonu odzi.

Po Nerejowej powodzi

W takt chyych wiose taczca,

Tumy delfinów wodzca

Po toni,

Gdy fal ju nie goni

Wichura,

Gdy modrooka Galaneja. boa

Cichego morza

Córa,

W te si odezwie sowa:

»A bd-e mi, wiaro, gotowa!

Rozwijaj agle! bierz wiosa,

Iby ci z wiatrem pomylriyni poniosa

Gb fali!

Hej! dalej, eglarze! hej dalej!

A ino!

Nie was, gbino,

By do Persej przystani

Dostaa nasza si pani!
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Gdzie naszH rzeka swe odmty foczy.

Moe zobacz twe oczy

Córki Leukippa i), lub moe
Przy tym witynnym dworze

Pallady

Porw ci inne gromady

Wesoo,

Lub ci zabior ku nocnej uciesze

Ochocze rzesze,

W koo

Na cze Hyakintha zebrano.

Któremu zada Feb mierteln ran,

Zbyt silnie uywszy dyska,

Aeby potem stworzy dla igrzyska

Ofiarne

W Lakedajmonie... 1 sarn ^)

W swym domu,

Dotd nikomu

Niezalubion, tej chwili

Powitasz jako najmilej.

*
* *

Abymy mogv' z tej ziemi

Uciec, skrzydami chyemi

Powietrzne prujcy szlaki,

Jak one wdrowne ptaki,

Którym dokucza zawieja,

Ze wraz na zew wodzireja

any nieyste rzucaj.

*) Brat Tjndareja. ojca Heleny, którego córki, Hila»irc i Fojbe,

uwiedli Kastor i Polydeukes.

^) Córk.
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A ten kn ciepym je krajom.

Ku polom sonecznym wiedzie,

Z pokrzykiem leccy na przedzie.

dugoszyje gromady

Chmur towarzyszy! Plejady

Mijajcie i, lecc wci dalej,

Gdzie noc Orion si pali,

Poniej skry jego zotej.

Dotrzyjcie do brzegów Euroty

1 krzyczcie, e oto do domu

Z grodu Dardana pogromu

Wódz Menelaos powraca!

[ wy, pdzcy przez bonie

Powietrzne swój rydwan i konie.

Przybdcie. Tyndara synowie,

Wy, co mieszkacie, gdzie mrowie

Gwiazd si promieni na niebie!

Helenie pomócie w potrzebie,

Na morza ten smug ciemnosiny,

Na jego pospne gbiny,

Na sza rozhukany odmtu

Pomylny wiatr dla okrtu

W braterskiej zelijcie przysudze.

Niech oe nie kala jej cudze!

Za spór idajski wszak paci.

Jakkolwiek wiadomo, w postaci

Przenigdy nie bya swojej

Na ziemi zburzonej dzi Troi!

Okrutna ciga j dola.
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Jakkolwiek w warowni Apolla ')

Nigdy a nigdy nie bya!

lVpada

GONIEC {do Theoklimtnosa, który wanie loychodzi z paacu).

W san) raz ci tu zastaj w twym domu, o królu!

Wie bowiem ci przynosz, chyba pen bólu.

THEOKLIMENOS.

Có stao si?...

GONIEC.

O inn postaraj si on,
Helena ju si w inn ulotnia stron.

THEOKLIMENOS.

Na nogach ? Czy si moe na skrzydach uniosa ?

GONIEC.

Menelej. co tu przyby, by udawa posa

Swej wasnej oto mierci, precz j uwióz w odzi.

THEOKLIMENOS.

Straszliwe mówisz rzeczy!... Dowiedzie si godzi.

Na jakiej? Nie! .la wcale uwierzy nie mog!

GONIEC.

Na tej, któr ty dae przybyszowi. W drog,

Pokrótce mówic, ruszy, wziwszy twych wiolarzy.

THEOKLIMENOS.

A jake lo? Chc wiedzie! Przecie si nie zdarzy,

Aeby jakakolwiek jednej rki sia

Tak wielk mnogo chopa kiedy rozgromia?!

') Twierdae Ilionu zbudowa Foseidon i Fojbos (Apollo).



HELENA 1 59

GONIEC.

Gdy paac twój królewski rzuciwszy, ta boa

Latorol, córka Zeusa, sza w kierunku morza,

Przebiegle, drobn nók kroczc, we zacli caa,

Na losy swego ma gorzko narzekaa.

Go niby mia gdzie umrze, a kroczy z ni razem.

Przybywszy do przystani, za jego rozkazem

Na gbi spucilimy ód sydosk, now,

O awkach pidziesiciu i — gowa za gow —
O takiej samej liczbie wiolarzy. W te tropy

Kto zacz maszt podnosi, inne znowu chopy

Zabray si do wiose, ten rozwija agle,

Ten w jarzmo ster znów spuszcza. ród tej pracy, nagie,

Stosowny upatrzywszy czas, przybyli Grecy

Ze wity Meneleja. achmany im plecy

Skryway, mieli wygld rozbitków, postawni,

Lecz strasznie wybiedzeni. Udajc najjawniej

Czowieka, który w sercu swojem lito chowa,

Atreja syn, zoczywszy swych druhów, w te sowa

Odezwie si: » Biedacy! Z jakiej-e to odzi

Achajskiej, sn rozbitej, los tu was przywodzi?

Nie chcecie chowa z nami syna Atreusza,

Któremu Tyndarydy zasmucona dusza

Grób pusty dzi powica? I tum, majc oczy

Zalane z udan, wraz na statek wkroczy

Z podarki ofiarnymi. Poród naszych ludzi

Odrazu si jakowe podejrzenie zbudzi.

Jlimy szepta sobie, e tum si wyania

Zbyt mnogi, ale, pomni twego przykazania,

Zmiklimy wszake kaza rzdy na tej nawie

Sprawowa przybyszowi, co byo nieprawie,

Bo teni zepsue wszystko, dopomoge zdradzie.
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Z atwoci, co potrzeba, mymy na pokadzie

Zoyli, tylko buchaj nie chcia adn miar

I prosto po tarcicach: rycza, renic par
Pomienie sia dokoa, gi w kabk sw posia,

Zezujc ku rogowi — na statek go dosta

Nie byo w adnej mocy, nikomu si zgoa

Tkn nie da. Wtem maonek Heleny zawoa:

))0 wy, co razem ze mn zburzylicie Troj!

tlelleskiej obyczajem modziey na swoje

Pochwycie-e go barki i w morze [tej chwili

Wycign miecz swój z pochew] rzucie, moi mili.

Ofiar dla zmarego!.,.* I po takiem sowie.

Posuszni rozkazowi, przyskocz druhowie

Do byka i na burcie poo go radzi.

Bieguna za Menelej po szyi pogadzi

1 skroni, e na statek z wasnej wkroczy woli.

Gdy wszystko na okrcie ju ^i tak zespoli.

Helena, uroezemi przebiegszy nókami

Drabiny one szczeble, sidzie midzy nami

W porodku, a za przy niej Menelej, co pono

Ju nie y na tym wiecie. Potem cae grono

Po prawej i po lewej siado, m przy mu.
A kady mia tajemn nadziej w oru,
Ukrytym pod paszczami. 1 na zew przy sterze

Zabrzmiaa pie u wiose. A kiedy wybrzee

Nie byo zbyt daleko od nas ani blisko,

Zapyta si go sternik: >Na twoje nazwisko,

Przybyszu, zdane rzdy na statku. Czy mog
Zatrzyma si ju tutaj, czy te w dalsz drog

Kierowa t ód nasz ?« > Dosy ju, mój bratku !«

Odrzeknie ten i z miejsca pójdzie na przód statku

I, biorc si do rzezi ofiarnego byka.
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zmarym ani sówkiem ju nie napomyka,

A jeno, przerzynajc gardziel, »Poseidonie!«

Zawoa, »ty, co w mocy swej masz morskie tonie,

1 wy. Nereja córy dziewicze! Te wody

Niech mnie i m maonk zanios bez szkody

Do portu nauplijskiego!* I wraz krwi potoki,

Przybyszom szczcie wróc, do fali gbokiej

Strzeliy. I niejeden z nas powiedzia wtedy:

>Zegluga to jest zdradna! Ghec unikn biedy,

Zawrómy! Ty rozkazuj, ty ster dzierysz w rce!«

Lecz syn Atreuszowy, skoczywszy zwierzce

Ofiary, tak do swoicli krzyknie przyjacieli:

> Hellady pikny kwiecie! Nikt si nie omieli,

By zarn, zamordowa barbarzyców plemi

I wrzuci icti do morza? Wszak duci w was nie drzemie!*

Za retman nasz tak swoich zachca rozpocznie:

»Do broni wy ostatniej bierzcie si niezwocznie!

Do wiose — dalej! jedni, a do aw tych drudzy!

Niech krew si z bów poleje!* I wraz twoi sudzy

Zerwali si na nogi — ci, koami zbrojnie

Walcy, tamci mieczem kujc, jak na wojnie.

Krwi ociek statek cay. A wtem z tyu nawy

Rozlegnie si Heleny krzyk : » Trojaskiej sawy

Gzy wyprze si mylicie? Gdzie ona?! A nue!

Pokacie j czeredzie barbarzyskiej!* Burz
Zapau roznieciy te sowa: ten pada.

Ten znowu si podnosi, a tego zagada

Spotkaa ju ostatnia. A Menelej, w zbroi.

Siedzcy, gdzie si jego hufiec nie ostoi,

W lot z mieczem .si przeciska lam, gdzie ciba rosa,

1 naszych precz wyrzuca z okrtu. Twe wiosa

Niebawem ogooci zupenie. A potem.

Euripides T. III 11
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Do steru przystpiwszy, krzyknie: » Teraz zwrotem

Ku Greeyi!« Rozwinito agle, wiatr przyjazny

Wraz. zawia i lak uszli. Co do mnie, wyranej

Uszedem przez to mierci, em kotwicznej linie

Powierzy si i spuci ze statku. W gbinie

maom nie uton, lecz kto sznur mi rzuci

1 z wody mnie wycign, em oto powróci,

By przynie ci te wieci... Mdra wobec ludzi

Nieufno, ona jedna czowieka nie zudzi.

PRZODOWNICA CHORU.

Nie sdziabym nigdy, by tak nas i ciebie

Menelej wywiód w pole. jak dzi, w tej potrzebie.

THEOKLIMENOS.

O, jak mnie usidliy podstpy kobiece!

Oblubienica usza! A jeli polec.

Nie aujcy trudów, w pogo za ich naw,

To moe ich pochwyc! Teraz kar krwaw
Wymierz mojej siostrze zdradzieckiej. Ni sowa

Nie rzeka, cho wiedziaa, e si tutaj chowa

Menelej w moim domu! Kamnemi wróbami

Ju chyba In nikogo na wiecie nie zmami!

Zwraca si w stron paacu, by odej.

PKZODOWNICA CHÓRU {zastpujc mu drog).

Dokd, wadco, krok twój zmierza? Kogo ubi chce twój

[miecz ?

THEOKLIMENOS.

Gdzie mnie woa Sprawiedhwo! A ty z drogi mojej precz!

PRZODOWNICA CHÓRU.

Paszcza twego nie popuszcz! Zo ci pdzi! Powiedz sam!
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THEOKLIMENOS.

Rzdzi panem chcesz, ty sugo!?

PRZODOWNICA CHÓJKU.

Bo yczliwo w sercu mam!

THEOKLIMENOS.

O nie dla mnie, gdy nie pucisz!

PRZODOWNICA CHÓRU.

Choby mi tu przyszo ledz!

THEOKLIMENOS.

Ubi siostr chc najgorsz!

PRZODOWNICA CHRÓU.

Najcnotliwsz, o tem wiedz!

THEOKLIMENOS.

Wszak zdradzia!

PRZODOWNICA CHÓRU.

Pikna zdrada, gdy zniewala nas do cnót!

THEOKLIMENOS.

Narzeczon daa —
PRZODOWNICA CHÓKU.

Temu, co mia wiksze prawa wprzód.

THEOKLIMENOS.

Kto mie moe wiksze prawo?

PRZODOWNICA CHORU.

Ten, co wzi j z ojca rk.

THEOKLIMENOS.

Los mi da j!
11*
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PRZODOWNICA CHÓRU.

Los odebra! Ol o jaki rzeczy krg!

THEOKLIMENOS.

Nie ty sdzi masz me kroki!

PRZODOWNICA CHÓRU.

Jeli lepszy jest mój sd ?

THEOKLIMENOS.
Ja lu rzdz —

PRZODOWNICA CHÓRU.

Lecz nie na to, by bezprawny spenia bd!

THEOKLIMENOS.

Gzy chcesz umrze?

PRZODOWNICA CHÓRU.

Owszem, umr! Ale ty wbrew woli mej

Nie zabijaj wa=;nej siostry, raczej mnie! To wiedzie chciej!

Za o sugi szlachetnoci dobrze wiadczy, a i czo
Ma on wielk, gdv za pana i mier nawet gotów znie.

Zjawiaj si Di/oskurotvie

JEDEN Z DYOSKURÓW.

Pohamuj gniew niesuszny, co podrywa ciebie,

O Theokiimenosie, królu na tej glebie!

Wzywamy ci my. Zeusa synowie i Ledy,

A bracia tej Heleny, która od swej biedy

Ucieka z iwego domu. Któ to zo t wznieca

W twej piersi? Puwiedz-e nam!... Ta posta kobieca.

Co nigdy by nie moga tw on?... I ona,

Twa siostra, z Nerejowej córki urodzona

Wróbitka Theonoe. nic nie zawinia
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W tej sprawie Ojcowskiego li przykazu --ia

[ wola bóslw tak chciaa... A dotychczas, panie,

Mia dom twój suy tamtej za godne mieszkanie.

Lecz rizisiaj, gdy zburzono ju trojaskie wiee,

Gdy bóstwom dobre imi oddaa w ofierze.

Dzi musi wi;ifia w dom swój, wspólne ze swym mtem
Wie ycie! Wic swej siostrze pospnym orem
Ty nie gro, jeno przyznaj, e jak najroztropniej

Postpi. My ju dawno bylimy pochopni

Z pomoc przvj Helenie, odkd midzy bogi

Pomieci Zeus nas obu, ale wród tej drogi

Wstrzymao nas. to sabszy<-h. przeznaczenie. Dalej.

I bóstwom uleglimy, eo nu swojej szali

Inaczej rzecz zwayy Tobiem to powiedzia,

A siostrze mojej mówi: »Py z mem! Znik przedzia

Pomidzy nim a tob! Wiatr p(jmylny- wieje.

My, oba twoi bracia, spenim twe nadzieje,

Przez morze do ojf^zyzny zawiedzieni ci zdrow.

A kiedy w grób ju zejdziesz z posiwia gow,
Bogini zyskasz imi; tak, jak nas, bogat

I ciebie uczczu ludzie dani i objat,

Gdy taka wola Zeusa. A tam, gdzie syn Mai,

Po ciebie si wybrawszy jz ponadziemskich krai|,

Ze Sparty ci nasamprzód ponió-^, by przed okiem

Parysa ci uciironi, tam pod Akty bokiem,

Zwa ma si ona wyspa Helen z przyczyny,

e daa wykradzionej przyluek... Jedyny

Twój m za, Meiielaos, ów tuacz, osidzie

ród Wysp Bogosawionych, bo takie ordzie

[ taka aska bogów, którzy zacnych ludzi

Kochaj, ium li pony w swem yciu si trudzi.



166 EURIPIDES

THEOKLIMENOS.

Ledy wy synowie i Zeusa! Swej ostrej

Pozbyem si ju zoci wobec waszej siostry

1 mojej te zabija nie myl! Do progów

Niech swoich wraca z tamtym, jeli taka bogów

Jest wola. Ale wiedzcie, e tej. razem z wami

Z jednakiej krwi zrodzonej, aden grzech nie plami.

O cze wam za Heleny wielkie cnoty boe!

Nie wiele z naszych kobiet tein si szczyci moe
I

J

CHÓK.

W przemnogiej postaci

Zjawiaj si losy

I niespodzianki urzdza nam Bóg.

Miast zyska, czek traci,

A zysków niebiosy

ród niespodzianych nie skpi mu dróg —
Tak byo i z tern wydarzeniem...
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III.

Cyklop.

Osoby dramatu.

SYLEN.

CHÓR SATYRÓW.

ODYSEUSZ.

CYKLOP.

Rzecz dzieje si«^ na Etnie w jaskini Gyklo|!a Polyfema.
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Przez ciebie, Bromju, znosz przetysiczne znoje —
Zarówno dzi, jak wówczas, kiedy ciao moje

Modziecz kwito si, gdy za Hery zdrad

Ucieke swym piastunkom, wdzicznym Oreadoni.

I w one) walce strasznej z olbrzymami ziemi

Jam wiernie suy tobie! Wszake domi tern i

Zwaliem EnceJada: moja wócznia sroga

Przekua go wskro tarczy! Majacz? na boga!

Nie! dzisiaj duszy mojej aden sen nie mroczy!

To Bromjos widzia up mój na swe wasne oczy!

A dzi ranie jeszcze troska stokro wiksza Iruje:

Bo kiedy przeciw tobie tyrsenijskie zbóje

Wysaa znowu Hera, by ucieka dalej.

Ja, wie powziwszy o lem, nie baem si fali.

Lecz razem ze synami skoczyem do odzi,

By szuka -ci, o panie, na morza powodzi.

Na tyach mego statku jam ster uj w donie,

A zasi w te bkitne, pienice si tonie

Synowie skwapliwemi uderzali wiosy.

A kiedy ku Malei wody nas poniosy,

Wiatr wschodni nas wyrzuci na Etny opoki —
O! tu, gdzie ludoerczy, straszny, jednooki

Cyklopów ród ma swoje ponure jaskinie.

Z tych dzieci boga morza oto jeden ninie

Przychwyci nas i w sugi zamieni w swym donm.
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Polyfem zwie si pan nasz! O godzino sromu!

Nie z Bacha dzi rozkoszy nasz si ywot skada:

Na pasz wyganiamy Cyklopowe stada!

Tam oto na tych zboczach moje syny mode

Jagnita wypasaj, a ja musz wod
Nalewa do koryta: na prostego chopa

Przemienion, musz izb zamiata Cyklopa

I jego przeohydne gotowa mu jado.

W tej oto wanie chwili z suby mej wypado,

e trzeba mi si ima elaznej motyki

I wymie wszystkie kty, aby pan mój dziki,

Pan Cyklop, móg z owcan)i wej do czystej groty.

Ju, widz, moje dzieci wróc wnet z roboty —
Spdzaj owce z stoków... A có to? taczycie.

Jak ongi, gdy w uciechach upywao ycie

Bachijskich? Gdy na czele rozbawionej zgraji

Przy dwiku lir bieglicie do domu Altaji?

CHÓR.

O zacnych ojców podzie ty,

O podzie zacnych matek,

Poco si bkasz gdzie ród ska,

Swój opuciwszy statek?

Ani tam wiey dmuchnie wiew,

Ni pynie strumie wody,

Ani ci sodki dojdzie bek

Twej latoroli modej.

Rogaty kole, id-e precz,

Z tej ronej id uboczy!

Do Cyklopowej strgi wró!

Co taki dzi ochoczy?
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Wró, bo kamieniem paln w eb,

A ci si zami oczy!

A ty wymiona pene spu,
Daj swojej trzodzie mleka.

Co, pobekujc, w strdze tam I

Na sw maciork czeka.

Porzu soczystych ziele traw.

Bo skoro ci ukarz.

I do swych piochów-kolt spiesz

W etnijskiej tam! pieczarze.

Rogaty kole, id-e precz,

Z tej ronej id uboczy,

Do Cyklopowej strgi wró!

Co taki dzi ochoczy ?

Wró, bo kamieniem paln w eb,

A ci si zami oczy!

Gdzie, Bromjosie ? gdzie jest tan

Bachantek z tyrsem w doni?

Ju tympanonu nie brzmi gos

I ruczaj nam nie dzwoni!

Wina nie cieknie wiey zdrój

!

Nysejskie gdzie boginie?

Ju w Afrodyty naszej cze
Jachijski hymn nie pynie —

W cze Afrodyty, któr wraz

Goniem z bachantkami!

O jasnowosy Bromju nasz!

Za dola wadnie nami:
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Zdaa od twoich sodkich dróg

Bka si moja stopa;

Odziaii w kozow wstrtn sier,

Jam sug dzi Cyklopa!

«YLEN.

No, bdcie mi ju cicho! Niech parobcy zgoni

Te owce, by spoczy pod skalista schroni.

t'HOK.

i owszem, ale czemu lak spieszy naley?

SYLEN.

Greckiego ód okrtu widz u wybrzey

i jacy z naczelnikiem id k'nam eglarze.

Zapewne on ywnoci szuka im tu kae:

Naczynia maj próne i skórzane wory

Do wody. Biedni ludzie! Polyfem nie skory

Powita ich przyjanie. Nie wiedz — ze strachem

To mówi, co ich czeka pod tym jego dachem!

Nie wiedz <.;ni przybysze, e przychodz w goci

W t ludoercz gardziel Cyklopowej moci.

Sza! spytam, jakie wiatry ich tutaj przywiay

Pod Etny sykelijskiej niegocinne skay?

0DYSEU8Z.

.Jest woda gdzie ródlana? Mówcie, przyjaciele!

A moe i ywnoci choby maowiele -

Odsprzeda nam zechcecie? Umieramy z godu.

Ej! có to? sn jestemy ród Bromjosa grodu,

Bo widz tum satyrów naokó tej jamy...

Lecz przedsi najstarszego piknie pozdrawiamy.

. SYLEN.

Dzikuj, ale z jakim los ci krajem wie ?
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ODYSEUSZ.

Z flaki Odysensz, kcfalornki ksi.

SYLEN.

A! chytry syn Syzyfa, gadua i zodziej.

ODYSEUSZ.

1 owszem, lecz obraa wcale si nie godzi.

SYLEN.

A skde na Sykeiji ujrzelimy ciebie?

ODYSEUSZ.

Z Ilionn, po trojaskiej przybywam potrzebie.

SYLEN.

No, jake? do ojczyzny nie znalaze drogi?

ODYSEUSZ.

Przemoc mnie tu wicher zapdzi zowrogi.

SYLEN.

Ha! widzisz, i mnie równie los podobny boli.

ODYSEUSZ.

Wic take tu si dosta na przekór swej woli?

SYLEN.

Tak, wówczas, gdy mi Bromja porwali zbójowie.

UDYSEUSZ.

A powiedz, kto tu mieszka? jak si kraj ten zowie?

SYLEN.

To Etna. szczyt najwyszej sykelijskiej góry.

ODYSEUSZ.

I owszem, lecz gdzie miasta okoy i mury?



174 KURIPIDKS

8YLEN.

Ta niema ich — te gazy to pustka przeklta.

ODYSEUSZ.

Lecz któ lu przemieszkuje? Gzy tylko zwierzta?

SYLEN.

Cyklopi, jaskiniarze, nieznajcy domu.

ODYSEUSZ.

Kto pan tu ? lub czy ród ten nie suy nikomu ?

SYLEN.

Nomadzi; nikt nikogo sucha tu nie moe.

ODYSEUSZ.

A czeni ich poywienie? Czy siej te zboe?

SYLEN.

Ich straw serki kozie, mleko, baranina.

ODYSEUSZ.

A trunek Bromjosa — co? nie znaj wina?!

SYLEN.

Przenigdy! zbyt bezpodn zamieszkuj ziemi.

ODYSEUSZ.

A bywa le gocinne to Cyklopów plemi?

SYLEN.

Tak, — mówi — najsmaczniejsze z goci s misiwa.

OJ>YSEUSZ.

Co gadasz? Ludoercza to czer obrzydhwa?

SYLEN.

Ktokolwiek tutaj przyby, co tchu go poarto.
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ODYSEUSZ.

A Cyklop gdzie? czy w domu ? Dowiedzie si warto.

SYLEN.

Na Etnie, lam! ze sfor psów wyprawia owy.

ODYSEUSZ.

A jakeby std czmychn? Masz rodek gotowy?

SYLEN.

Niestety, Odyseju! ot, pomógbym chtnie.

ODYSEUSZ.

Odstpcie nam ywnoci, wysza nam doszcztnie.

SYLEN.

Nie mamy nic, prócz misa, jak rzekem w tej chwili.

ODYSEUSZ.

Ha! trudno — nieche si tam czek czembd posili.

SYLEN.

Jest take ser figowy, jest i mleko krowie.

ODYSEUSZ.

Wic poka! Bra na olep nie idzie na zdrowie.

SYLEN.

A ile ja te zota — powiedz mi — zarobi?

ODYSEUSZ.

ie zoto. Dionyza trunek mam przy sobie.

SYLEN.

O chwilo przenajsodsza! chwilo utskniona!

OI^YSEUSZ.

A mam go od synalka boego, Marona.
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SYLEN.

Od tego, fom go chowa jak swe wasne dzieci r'

ODYSEUSZ.

Od syna Bachowego. mówi prawd przecie.

SYLEN.

Na statku masz len trunek, l rozkosz bez miary?

ODYSEUSZ.

Nie. tnlaj, w lej ol! sakwie, popatrz si, mój stary.

SYLEN.

Co? lego naraz w gb wystarczy nie moe!

ODYSEUSZ.

Dwa razy mamy tyle, nili jest w tym worze

SYLEN.

O jaka mi si sodka krynica odsania!

ODYSEUSZ.

A moeby skorzysta naprzód bez mieszania?

SYLEN.

No, juci! inny handel, gdy si napi krztyn.

ODYSEUSZ.

Przy sakwie jest i kubek.

SYLEN.

Me serce jedyne!

Naiowaj, bym zobaczy, co to za rozkosze!

ODYSEUSZ.
Masz!
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SYLEN.

Rety! jaki zapach!

0DY8EUSZ.

Widzisz zapach? prosz!

SYLEN.

Nie widz go, na boga! lecz czuj! wspaniay!

ODYSEUSZ.

Wic kosztuj, by nie byy li w sowach pochway.

SYLEN.

Oj dana! ju mnie Bachus przywouje w tany!

A! a! a!

ODYSEUSZ.

Go? dobrze pucze gardo ten trunek cacany?

SYLEN.

Wybornie! to mi poszed a w palce u nogi.

ODYSEUSZ,

I zota ci sypniemy, przyjacielu drogi.

SYLEN.

Nalewaj tylko wino, zoto ju powic

ODYSEUSZ.

A teraz gdzie te sery i miso jagnice?

SYLEN.

Przynios bez zbytecznej o mych panów troski.

Cyklopów wszystkich stada oddam za ten boski

Truneczek, potem, pijany, rzuc si z opoki

Z przymknit ach! renic w morza wir gboki.

Bo ten-ci jest szalecem, kto nie lubi wina!

Euripide*. T. III. 12
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Gdzie wino, tara i mio badzi si zaczyna:

Na onie leysz biaem i kn rajskim wdzikom

Ogrodu otwartego zbliasz si sw rk
I taczysz i o twardej zapominasz doli.

Gdy mam ten napój sodki, los mnie ju nie boli

I ju mi ten otr Cyklop nie wyazi bokiem

Z t dzik rubasznoci i z tem jednem okiem.

PRZODOWNIK CHÓRU.

Posuchaj, Odyseju! pogawdmy sobie.

ODYSEUSZ.

Gadajcie jak ze swoim, krzywdy wam nie zrobi.

PRZODOWNIK CHÓRU.

Wic Troj wraz z Helen ju wy tam wzilicie?

ODYSEUSZ.

Pad cay ród Priama.

PRZODOWNIK CHÓRU.

Ano, oczywicie.

Dostawszy raz t dziewk w tej zwyciskiej chwili.

Porzdniecie j jeden po drugim sprawili —
Lubia przecie wszystkim dogadza bez miary!

Zdrajczyni, co ujrzaa kras szarawary

Na biodrach i na szyi jaki acuch zoty,

Odrazu si wyrzeka swego poczciwoty —
Musia Menelaja!... mówi to niekamnie:

Gicie, baby! a — yjc, yjcie tylko ^- dla mnie!

SYLEN.

Mój ksi Odyseju! Najtustsze ci wiod

Barany i bekliwe jagniteczka mode
I ze zsiadego mleka sera warstwy grube.
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Zabieraj t© i w drog, by nie popad w zgub.

A dla mnie tu w nagrod niech wino zostanie.

O rety! Cyklop idzie! Co nam pocz, panie?!

ODYSEUSZ.

Zginiemy! Starcze, rady! Co ja tn uczyni?

SYLEN.

Ha! trzeba gdzie si ukry! Dalej! W l jaskini!

ODYSEUSZ,

Za rada! Sam do sieci idzie-li pógówek.

SYLEN.

Bynajmniej! W tej jaskini peno jest kryjówek.

ODYSEUSZ.

Nie mog! Cóby na to powiedziaa Troja,

e zlkem si jednego, gdy ta rka moja,

W tarcz zbrojna, nieraz Frygów walia tysice!

Nie! umrze, lub mie ycie chwa janiejce!

CYKLOP.

Do pracy! do roboty! Có to si tu dzieje?

O, jeszcze Dionyzos nie zaszed w te knieje —
Z dzwoneczków swoich brzkiem, z swymi bbenkami!

Czekajcie! Ja tu zrobi wnet porzdek z wami.

Có? w strdze me jagnitka? Dobrze ssi wymiona?

Czy chodzi przy maciorce mód rozweselona?

A sery, tgo zbite, napeniaj kosze?

Mów! gadaj! bo tym koem cign was po trosze.

A wierszczki stan w oczach! No, lepie do góry!

CHÓR.

To widzisz, e je wznosz do Zeusa, nad chmury —
Tam hen! kn Orjonowi! hen! ku gwiazd ych rojom!

12'
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CYKLOP.

A jado me gotowe? potrawy me stoj?

CHÓR.

S, tylko ka si na smnk zdoby swej gardzieli. \

CYKLOP.

Do garnców czycie mleka dostatnio naleli?

CHOR.

Gdy zechcesz, to i beczk wypi nie zawadzi.

CYKLOP

Mleko owcze? czy krowie? czy mieszane — w kadzi?

CHÓR.

Do woli! Tylko prosz, nie poknij mnie spoem.

CYKLOP.

jam w usposobieniu nie tak zbyt wesoem.

Bym pkn mia ochot, gdybycie mi jeszcze

Wyprawia chcieli w brzuchu swe skoki zowieszcze.

Lecz jak to ja widz zgraj przed m chat?

Udao tu si wtargn zodziejom? piratom?

Z jaskini mojej, widz, kto wyniós jagnita,

Wiklin powizane — on to popamita!

1 sera przerónego le sterty cae!

A ty a spuche, dziadu, tak ci zbito pa.

SYLEN

Niestety! a gorczk mam od tego bólu.

CYKLOP.

Któ mia ci eb tak wypra? powiedz mi, dziadulu.

SYLEN.

O, ci, gdym chcia ich wstrzyma na rabunku drodze.
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CYKLOP.

Nie wiedz, em josf bogiem i z bogów pochodz?

SYLEN.

iMówiein im. lecz oni, jak zbóje zwyczajni,

Poczli ser nbowa i jagnita z stajni.

Z t grob, wiesz, e wezm trzy okcie acucha,

Skrpuj ci i wszystkie wycign ci z brzucha

Wntrznoci het! przez oka jedynego dziur;

e biczem ci porzdnie wygarbuj skór,

A potem, w i')d rzuciwszy, sprzedadz po cenie

Bd jakiej, by me w arnach albo tuk kamienie.

CYKLOP.

Doprawdy? Ghybaj, brachu! wyostrz nó co ywo
T potem kup drzewa przynie na paliwo!

Wprzód zarn ich, a zasi na wgiel pokad —
Z pieczeni mój odek bdzie mia biesiad,

Za reszta niech si w kotle na papk zgotuje.

Ju do mi strawy owczj; wiedzcie o tern, zbóje:

Ze lwa albo z jelenia nie zjadbym ni ksa,

Od dawna mam tsknic do ludzkiego misa.

SYLEN.

Po zwykej, panie, strawie, taki przysmak wiey
To co wymienitego! U twoich wybrzey

Od dawna ju nie byo cudzoziemskich goci.

ODYSEUSZ.

Cyklopie! racz te w swojej wysucha mioci,

Go rzekn ci przybysze: szukajcym jada,

Do twojej lu jaskini droga nam wypada

1 ot za kubek wina sprzeda nam barany
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Ten chystek — wolnym targiem, a teraz, pijany

I schwytan na .wej trzody tajemnej sprzeday,

Te gapie plecie brednie.

SYLEN.

Có si tobie marzy?

Ja? — sprzeda?... bierz ci licho!

ODYSEUSZ.

Tak, jeeli kami.

SYLEN.

Ha! suchaj mnie. Cyklopie! ha! na wielkie znami

Twojego rodzieiela. boga Posejdona!

Ha! kln si na Nereja! ha! i na Trytona

Ha! kln si na Kalypso i na orszak wity
Nereid — ha! na morza niebieskie odmty -

Na wszystkie kln si ryby, jak nie chc twej zguby,

Cyklopku przenadobny. mój paniczku luby:

Jam nigdy nie sprzedawa twej drogiej chudoby

Tym ludziom! Jelim zega, to niech-e choroby

Nawiedz mych wisusów, najdroszych mi w wiecie!

CHÓR.

Niech (ebie licho wemie! sam widziaem przecie

Szacherk tw z obcymi! niech to kady syszy:

Gdym zega, gi nasz ojcze, a nie krzywd przybyszy!

CYKLOP.

Kamiecie! Radamantys mniej u nmie ma wiary

I mniej jest sprawiedliwy, nieli ten stary!

Chc teraz odpowiedzi: skd na mojej ziemi

I jakie wy dzierawy zowiecie swojemi ?
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ODYSEUSZ.

W Ilace nasze gniazdo; gród Ilionu duy
Rozbiwszy, wracalimy, ale dziki burzy

Jestemy w twoim kraju, Cyklopie, nie w domu.

CYKLOP.

To wycie dla Heleny, dla takiego sromu,

Pynli nad Skamander, aby zburzy Troj V

ODYSEUSZ.

Tak, my! A przebylimy straszne, krwawe znoje.

CYKLOP.

Ohydna to wyprawa! Niema w tem zalety

Gdzie pyn w kraj frygijski dla jednej kobiety!

ODYSEUSZ.

Bóg na nas to naoy, nie ludzie wynioli.

boga ty morskiego zacna latoroli,

Bagamy ci, otwarcie mówic i swobodnie;

Na przyjacioach swoich chcesz popeni zbrodni?

Nie morduj nas. przybyych w te twoje dzierawy!

Zaniechaj zgotowania wstrtnej uczty krwawej

Z nas. którzy wszystkie greckie zatoki, o panie,

W cze ojca twego w wite zmieniamy przystanie:

Wszak jemu powicone s Malei skay,

Na wzgórzu tenaryjskiem przybytek wspaniay,

Ateny srebrnonone gazy w Sunionie —
On take panem dla nas w gerastyj.skim schronie!

Na Frygów natarlimy dla zmycia tej plamy,

Go spada na Hellad — za to zgin mamy?
1 ty spóhiikiem czynów, dokonanych wietnie:

Na greckich wadniesz kresach, na ognistej Etnie!

Wysuchaj naszej proby, jako zwyczaj kae,

183



184 UUKIPIDBS

I Ugo nas, rozbitków, i daj sukien w darze,

A nie pchaj nas do brzucha, na bawole rony

Nadzianych bez litoci! czyn to byby zdrony!

Wszak Pryamowa ziemia do osierocia

Hellad, krew wypiwszy mów, których sia

Zgina od oszczepów! Ile u nas matek

Bez synów! Iln J^larców pado w niedostatek

I ile owdowiao zacnych on!.. Cyklopie!

Jeeli nas, ostatnich, uwarzysz w ukropie

I poresz na obmierz, obrzyda wieczerz,

To gdzie ma si kto zwróci?. . Suchaj — radz szczerze:

Poskromij swe obarstwo, bd w cnot bogaty —
Niejeden przez ch zysku wielkie poniós straty.

SYLEN.

Ja lepsz dam ei rad. Cyklopie! Ty z misa

Czeczyny tego. panie, nie zostaw ni ksa,

A zjesz-li jego jzyk, nabierzesz wymowy
I dowcip w kadej chwili bdziesz mia gotowy.

CYKLOP.

Bogactwo to bóg mdrców, a reszta, ludkowie,

To pusty dwik, co nigdy nie idzie na zdrowie.

Przybytki, które sobie mój ojciec wystawi.

Nie wiele mnie obchodz, po co o nich prawi?

Ognistych gromów Zeusa take si nie boj:

Nie mniejszym ja od niego panem! Serce moje

Nie troszczy si o wcale. Jak mao ja sobie

Ze wszystkich jego czynów i zarzdze robi,

Posuchaj: gdy on deszczem siec rozpocznie z góry.

Odrazu ja si chroni do toj .skalnej dziury,

Pieczone zjadam ciel lub spoywam wieprza,

A potem, by zabawa bya jeszcze lepsza,
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Na wznak si pooywszy, bior wiadro mleka

I, cieszc si, e tak mi do odka cieka,

W zawody z grzmotem Zeusa wal si po skórze.

A gdy od trackiej strony niene miec burze.

W cieplutk zwierzt wen otulam swe ciao

I ogie rozpaliwszy, o nieg dbam ju mao.

Ta ziemia, chce czy nie chce, traw poronita,

Zmuszona jest wypasa te moje bydlta;

Brzuchowi' li mojemu ja skadam ofiary,

Bo on najwikszy z bogów. Je i pi bez miary

Od witu a do nocy to Zeus jest dla ludzi,

U których jeszcze troch mdroci si budzi.

Niech licho wemie wszystkich tych, co, przemdrzali,

Prawami przerónemi ycie pokrajali

Na czstki i czsteczki; mem prawem jedynie

Dogadza swojej duszy w wszelakiej godzinie,

Dlatego por ciebie; lecz abym nagany

Nie dozna, przyjmij, bratku, gociniec wybrany,

Ten ogie i len rondel ojcowski: w nim, czuj.

Twe miso, cikostrawne, piknie si zgotuje!

Do dziury! Z ustawionych na otarzu boga

Jaskini rycho bdzie kolacyjka boga.

ODYSEUSZ.

O biada! jam w trojaskiej nie zgin potrzebie,

Przemogem burz mor:^k, a teraz przez ciebie

Mam pa, ty twardy zbrodniu! Pa od twego noa!

Wadczyni ma, Pallado, wita córko boa!

Z pomoc przyjd mi, bagam! Ciszym ja tu znojom

Podlegam, nili ongi, kiedym sta pod Troj!

O Zeusie, na gwiadzistym królujcy tronie,

Przybyszów opiekunie! patrz, wycigani donie;
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Spójrz na to, co si dzieje! Gdy mi swern obliczem

Nie byniesz, ju nie Zeusem bdziesz, tylko niczem!

CHÓK.

Gardzieli wielkiej rozdziaw spust —
Biesiada ju dla ciebie sprawiona, Cyklopie!

Smaone i pieczyste i miso w u kropie

Jn czeka na koziej skórze.

Krajane w ksy due.

A ty za nie zdrad mnie

I niechaj do ucieczki bdzie ód gotowa!

Kltwy ci rzucam sowa,

straszny schronie ty!

Objato Cyklopowa,

Któr ten zbrodzie w bezbonej jaskini

Z misa swych goci czyni!

Straszliwy potwór lo.

Go w bezlitosnej zoci

(Imierca swoich goci.

Kraje i piecze

1 zby ohydnymi — wstrtna to biesiada —
(lorce [ludzkie] miso po kawale zjada.

ODYSEUSZ.

O Zeusie, co ja mówi! wszak widziaem rzeczy.

Które chyba do bani woy mózg czowieczy.

PRZODOWNIK CHÓRU.

Odpowiedz, niech i nasze ucho to usyszy?

Czy Cyklop ju twych drogich zarn towarzyszy?
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ODYSEUSZ.

Dwóch wybra straszny zbrodniarz i na rku zway —
Dwóch, których los najwiksz sonin obdarzy.

CHOK.

O! jake to si stao? Mów, biedny! Suchamy.

ODYSEUSZ.

W tej chwili, gdymy weszli do skalistej jamy,

Nasamprzód wznieci ogie, olbrzymie kodziska

Dbowe do wielkiego rzucajc ogniska —
Trzy fury wraz ich zabra nie byyby w stanie.

Z jodowych potem iglic rozcieli posanie

Przy ogniu i do kadzi dziesiciogarncowej

wieego nala mleka, wydoiwszy krowy.

Wraz take przyniós kubek ten stwór jednooki,

Trzy okcie wszerz majcy, a cztery gboki;

Miedziany rondel w krwawych pomieniach si pawi.

On zasi to ognisko koami obstawi

Z gogowych pni, zacitych na ostro, zarazem

Wniós misy, z drzew etnijskich strugane elazem.

Tak z wszystkiem gdy si sprawi kuchta, rodem z pieka,

Dwóch moich towarzyszy droga krew pocieka:

Jednego z nich, w rytmicznym koyszc go ruphu,

Pogry zaraz w kota miedzianego brzuchu;

Drugiego, siln rk schwyciwszy za pity,

ska rzuci ostro ten zbrodniarz przeklty —
A mózg biednemu trysn — i, peen wciekoci.

Co tchu mu chciwym noem miso odar z koci

1 piek je w ywym ogniu, a za reszt ciaa

Do kota, w ukrop, piasn. Umarem bezmaa!

A jednak, z zami w oczach, pomny strasznej ndzy,

By suy Cyklopowi, zwlokem si coprdzej;
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Za reszta mych przyjació, naksztat Irwonych ptaków.

Pokrya si po lebach sn bez -ycia znaków;

Lecz kifedy leg, przesycon teai obmierzem jadem

[ cikie j wydawa wyziewy, ja wpadem"

Na boski icie pomys: napeniem czasz

Maronem i, podajc mu. rzekem: To nasze

Helleskie rodz pola taki napój boy —
Pij sok Dionyzosa! I on wnet przyoy

Do ust ten kubek z winem i odrazu wchonie

Do brzucha, wydtego obarstwem, i donie

Radonie wycignwszy, te sowa mi rzecze:

» Do piknej mi biesiady, o sodki czowiecze,

Podae pikny trunek !< Ja, widzc w Cyklopie

Wesele, drugim kubkiem co tchu go zakropi:

Mylaem, e go zmoe sia tego wina

1 wtedy zemsty dla nasz przysza ju godzina.

Ju zacz podpiewywa i ja bez ustanku

Dolewam i podaj mu dzbanek po dzbanku,

A on si od napoju cay w ogniach arzy

1 nuci poród moich paczcych eglarzy

Faszywie, a tak silnie, e si trzsa grota.

Wylazem' z niej ukradkiem; czy jest w was ochota

Ucieka ze mn razem od tego czowieka

Do zabaw bachusowych, tam. gdzie na nas czeka

Druyna skocznych Najad przy otarzach boga?

I ojcu si waszemu umiecha ta droga.

Lecz trunkiem osabiony, jak ptak, co si w sida

Zaapa, przy kubeczku opuci ju skrzyda.

Lecz wam, jako jestecie i silni i modzi.

Ratunku ze mn razem próbowa nie szkodzi,

Do Dionyzosa idmy, do starego druha —
On inny, ni ten potwór. Któ mnie z was posucha?
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PRZODOWNIK CHORU.

jake bybym szezliw, gdybym móg w te tropy

Porzuci niegocinne, obrzyde Cyklopy!

Do sodkiej tskni pipy i do penej beczki,

Lecz njrze dzi nio mog sposobu ucieczki.

ODY8EUSZ.

Posuchaj, jak kar mam na tego zwierza

1 dokd plan ratunku, którym wysnu, zmierza.

PRZODOWNIK CHÓRU.

Rozkoszy mniej Azyatów przynio.s mi lutnie.

Ni tego skon, co wszystkich tak drczy okrutnie.

ODYSEUSZ.

Z ogromnej on z napoju Bachusa radoci

Do braci swych, Cyklopów, chce si powlec w goci.

PRZODOWNIK CHÓRU.

Rozumiem: chcesz go ubi gdzie w puszczy gbokiej,

Lub strci na wiek wieków ze stromej opoki.

ODYSEUSZ.

Przenigdy! Na podstpie opr si w tej chwili.

PRZODOWNIK CHORU.

Na jakim? Mdro twoj dawno mi wielbili.

ODYSEUSZ.

Ja sam mu tej przyjemnej odradz wyprawy

I tak mu, suchaj, powiem: > Cyklopie askawy,

Sam wypij, sam si uracz, bo szkoda to wielka.

By innym tego wina pada cho kropelka*.

A potem, gdy go Bachus ju do cna powali,

Jest w grocie szczep oliwny: ja ostrzem mej stali
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Ociosam go z gazi i, zaciwszy. wo
Do ognia i opal i w tej samej porze

Podnios i arzcy w Cyklopa renic

Tak wbij, e mu caa wypynie na lice.

Bo jak ów czek, co belki sprawia na okrcie.

W obydwie rce ujmie wider i zawzicie

Nim wierci, tak i ja le bd wierci wanie

W Cyklopa Inistem oku, a blask jego zganie.

PRZODOWNIK CHÓRU.
Hej! hej!

Jaki to wietny pomys! szalenie-m wesoy!

ODYSEUSZ.

A potem razem z tob, z twymi przyjacioy

I z starcem, zgromadzeni w wntrzu czarnej odzi.

Pucimy si po morza rozlewnej powodzi

I wartko dziery bdziem dwurzdowe wiosa.

Aeby jak najprdzej ód nas std uniosa.

PRZODOWNIK CHORU.

A ja, przyjani wite zawarszy sojusze,

Mog- mu wespó z tob zadawa katusze

T agwi? Chtnie w mordzie tym wspóudzia bior.

0DYSEU8Z.

Tak! pal ten jest ogromny, przychodzisz mi w por.

PRZODOWNIK CHÓRU.

Stu wozów ciar wielki podnios wysoko.

Jeeli dzi wykrcim to Cyklopa oko,

Jak gniazdo os, i jeli on haniebnie zginie.

ODYSEUiSZ.

Cicho! cicho! mój zamys poznalicie ninie —
Lfcz skoro wydam rozkaz, wysuchacie wicie
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Czowieka, co wymyli takie przedsiwzicie.

Przyjació mych atoli zostawi nie mog
I bez nich sam si puci na ratunku drog.

Mógbym uciec, za sob majc ju jaskini.

Lecz takiej druhom moim krzywdy nie nczyni.

CHÓR.

Któ pierwszy z nas tu stan ma,

Któ drugi agwi si imi,

Aby pozbawi wiata dzi

Cyklopa oko olbrzymie ?

(Sycha piew z wewntrz groty).

Cicho! cicho! cho pijany,

Jeszcze nam ten bawan dr si,

Niezadugo z wielkiem wyciem

Z groty on si tej wyniesie.

Nauczmy go krotochwili —
Grzmij, pieni wesoa!

Wszak on chce olepn zgoa!

Szczliw, szczliw, kto przy winie,

Przy rozkosznej kto biesiadzie

Wokó szyi przyjaciela

Przyjacielsk rk kadzie;

Kto zociste gad/c wosy

Przyjacióki swojej hoej.

Na posaniu leg przewonnem

I woa namaszczony: kto mi drzwi otworzy?

CYKLOP.

Hej-e! pyn, peen trunku

I sodkiego jada syty.

Niby okrt adunkowy,
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Towarami het! nabity!

Mie w socu ucztowanie,

Luba nci mnie darnina

Do Cyklopów, moich braci:

Wic. drogi mój gociu, co tchu przynie wina!

CHOR.

Cudny blask mu w oczach wieci.

Cudny on wychodzi z groty,

By nas kocha, sam kochany.

Pomie ci popieci zoty,

Jak kochanki pocaunek —
W grocie chodnej, penej woni,

Przebarwisty, pikny wieniec,

Owije si niebawem naokó twej skroni.

ODYSEUSZ.

Cyklopie, suchaj, znam si na Bacha sposobie

1 pi go — t nauk przyswoiem tobie.

CYKLOP.

A jakim on jest bogiem? Odpowiedz mi. prosz.

ODYSEUSZ

Najwiksze on ród ludzi obudz rozkosze.

CYKLOP.

Odbija mi si w gardle bóg twój coraz sodziej.

ODYSEUSZ.

To bóstwo opiekucze, nikomu nie szkodzi.

CYKLOP.

Lecz czemu lubi mieszka w tym skórzanym worze P
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ODYSEIJSZ.

Gdzie tylko zechcesz, wszdzie rad przebywa moe.

CYKLOP.

Lecz w skórze mieszka bogom wcale nie przystoi!

ODYSEUSZ.

Có skóra, jeli on jest miym duszy twojej!

CYKLOP.

Pi lubi go, do skóry tylko wstrt mnie bierze.

ODYSEUSZ.

Wic pij go. mój Cyklopie, i raduj si szczerze.

CYKLOP.

A braciom mym nie warto zanie tego trunku?

ODYSEUSZ.

Pij sam. wikszego bdziesz zaywa szacunku.

CYKLOP.

A moim przyjacioom mog zanie wina?

ODYSEUSZ

Pomidzy pijanymi bój i swar si wszczyna.

CYKLOP.

O, chobym si i upi, nikt mnie nie zaczepi.

ODYSEUSZ.

Jeeli jest pijany, w domu zosta lepiej.

CYKLOP.

Gupi, kto si nie bawi, majc troch w czubie.

ODYSEUSZ.

Lecz mdry siedzi w domu, ja t mdro lubi.

Enripides. T. III. 13
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CYKLOP.

Jak radzisz, mój Sylenie, mam pozosta w domu?

SYLEN.

Pozosta! Poco wino dawa ladakomu!

CYKLOP.

Jak wena, lak si wokó ru zielona ciele —
SYLEN.

A w socu pi, Cyklopie, to istne wesele!

Na mikkiej lej murawie wycignij-e nogi.

CYKLOP.

Dlaczego stawiasz kubek poza mn, mój drogi ?

SYLEN.

Aeby kio nie zwdzi

CYKLOP.

Sam masz ch kradziey!

Tu w rodku postaw kubek! tu si on naley!

A ly jake si zowiesz? Kto jeste, kochanie?

ODYSEUSZ.

Ja? »Nikt«, lecz jaki mi si gociniec dostanie?

CYKLOP.

Z twych druhów z ciebie bdzie osta nia biesiada.

SYLEN.

Godziwie uczci gocia! aska to nielada!

CYKLOP.

A otrze! To mi Bacha wypijasz tajemnie!

SYLEN.

Cauje mnie, bom pikny! zakocha si we mnie!
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CYKLOP.

Nie ciebie on, lecz ty go caowae, drabie.

SYLEN.

Nie! mówi, e si w moim zakocha powabie.

CYKLOP.

Nalewaj! dalej! spiesz si! tylko pen czasz!

SYLEN.

Zobacz, jak smakuje; dobre wino nasze!

CYKLOP.

Gaganie! dawaj zaraz!

SYLEN.

Nie prdzej dam tobie,

A ujrz ci we wieca pontnej ozdobie.

CYKLOP.

Zodziejski ty podczaszy!

SYLEN.

Go za win©! nieba!

Nim zaczniesz pi, usteczka wprzód obetrze trzeba

CYKLOP.

To patrzaj! wargi czyste, jak i wosy moje.

SYLEN.

Wprz-^d wdzicznie uó rami — patrz, jak ja si poj

O, z tak, jak ja. gracy nie pije nikt w wiecie!

CYKLOP.

Ha! trutniu! co ty robisz?

SYLEN.

Ano pij przecie!

\S*
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CYKLOP.

Przybyszu! ty nsnguj, on mi jest na zdradzie.

ODYSEUSZ.

Przynajmniej ja si dobrze znam na winogradzie.

CYKLOP.
Nalewaj- e!

ODYSEUSZ.

Nalewam, tylko milcz, panie.

CYKLOP

Kto napi si troszeczk, milcze nie jest w stanie.

ODYSEUSZ

Masz, pij, a nie pozostaw w kubku ni kropelki!

Ze mierci pi przestaje kady pijak wielki.

CYKLOP.

Mdre drzewo winograd! Cze mu si naley.

ODYSEUSZ.

Napiwszy si, wiesz, dobrze po dobrej wieczerzy,

Wnet w bogi sen zapadi:iesz z weselem na duszy;

Zostawisz choby krztyn, Bachus ci wysuszy.

CYKLOP.
Oj dana!

Dy ton! Go za rozkosz pywa w takiej fali!

Zda mi si, niebo z ziemi pynie coraz dalej —
Porywa mnie — sn jestem ju przy Zeusa tronie —
Ju widz wszystkie bóstwa w promiennej koronie!

Dzi adna z was, Charyty, ju mnie nie uwiedzie:

Spoczywa jake bogo tu, przy Ganymedzie!

Go, baby!? Gupi wymys?... Ju ja wol chopi!
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SYLEN.

Wic Zeusa Ganymedem mam ci by. Cyklopie?

CYKLOP.

Zabierasn go Zeusowi z Dardanosa rki.

SYLEN.

Ratunku, dzieci! Haba czeka moje wdziki!

CYKLOP.

Kpisz ze mnie, em pijany, ty podia gadzino!?

SYLEN.

rety! Ju ja czuj, le si skoczy wino.

ODYSEUSZ.

Hej! dzieci Dionyza! Pcjco czeka wicej!

Za chwil sen go zmoe i ten brzuch bydlcy

Wyrzuca z siebie pocznie obrzydliwe jado!

Ju z groty dym wychodzi! Teraz nam wypado

Zabiera si do pracy i wypali oko

Cyklopa! Tylko wierci mnie a gboko.

CHÓR.

Bdziemy wszyscy twardzi jako dyamenty,

A teraz spiesz do groty, nim bdzie poczty

Ten srom na naszym ojcu! Cnie si wszystko skada.

ODYSEUSZ.

Hefajcie, ksi Etny! pozbd si ssiada

1 ogniem swoim wypal oka mu promienie!

O nie, którego n.ocne u.^odziy cienie,

Ty ca sw potg zwal si na to zwierz!

Nie dopu, by Odysej, co ci baga szczerze.

Mia zgin wraz z swuimi po trojaskiej chwale
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Przez lego. który wszyslkim urga zuchwale,

Inaczej bogiem bdzie przypadek i sia

Przypadku bdzie wiksz od bóstw si mienia!

CHOR.

Ju obcgi wnet pociwye

Ca si kark zbrodniarza,

Co goci swych poera i na nic nie zwaa.

Wnet tnu w arach oko zganie:

Ju si ogie skrzy i dymi,

Ju w skrzcym si popiele kryje kó olbrzymi.

Gniewny, srogi spiesz, Maronie.

agwiy wypal mu renic,

By pokara pijanic —
Lecz jabym pragn w bluszczach ujrze Bromja .skronie!

Rzuci pragnbym w rodzinie

Cyklopow t pustyni!

Czy to szczcie mi zaponie V

OUYSEUSZ.

A! milczcie mi, bydlta! niech was! Na zawiasy

Zamknijcie swoje pyski! Mie bd czasy,

.leeli mi tu z gby pucicie cho par!

Nie ruszy mi powiek! Zbudzicie poczwar.

Nim zdym mu wypali to oko zwierzce.

CHÓK.

Tak, milczmy! Tak, i oddech zatrzymajmy w szczce.

ODYSEUSZ.

A Leraz do jaskini i za pal rkami!

Przepysznie si opali, bdzie dobrze z nami.
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PRZODOWNIK CHORU

Rozkazuj, kio z nas pierwszy ma si oprze ciaem

Na drgu, by olepi drzewem ogorzaem

Cyklopa i bra udzia w Iwojem wielkieni dziele?

POCI IOK I.

Dalekomy od wejcia, pomoem niewiele.

Zby trudno mu do oka wrazi pomie srogi.

PÓCilÓK II.

A nam lu codopiero okulay nogi.

PÓCHÓK 1.

Nam stao si to samo — posuchajcie, chopy:

Stojcy mymy sobie wywichnli stopy.

POCHÓK II.

Co, stojc zwichnlicie?

PÓCHÓK I.

Peno te popiou

I piasku mamy w oczach! Trudno i pospou.

ODYSEUSZ.

A tchórze! Z wami walczy to byby ostatek!

CHÓR.

iJlalfgo, e mi al jest grzbietów i opatek,

e nie chc, aby kto mi powybija! zby,

Dlatego obelywe- » tchórz < wychodzi z gby?

Lecz znam ja Orfejow [)ic, co lak wesoa,

e przy niej pal si wbije sam do jego czoa

I spali jednook ziemsk l poczwar.
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ODYSEUSZ.

Te, otrze, nuty twoje s-ci dla mnie stare,

A dzisiaj jeszcze bardziej! Wic si uda musz
Po pomoc do mych drnliów i ratowa dusz,

A ty, jeeli zbytnio szanujesz swe pici.

Obzywaj si, niech przy tern dzieo si nam szczci.

CHÓK

I owszem — gdy przy taczkach inny za mnie stanie!

Olepnij wic. Cyklopie, przez me obzywanie:

Hej! na owczarza

Mnie co tchnl

T brew nad okiem

Przepalcie mu!

Kuj! wier! Niech wszystka

Moc si wysili.

Aeby ci judojad, gdy zaryknie z bohi,

Nie zepsu kiotochwili!

CYKLOP

Zwglone moje oko! ar mnie jeszcze pali!

CHÓIi.

Cyklopie, adnie piewasz! Spiewaj-e tak dalej.

CYKLOP.

(J biedny-m ja! nieszczsny, poamany cay!

Lecz nikt mi tu nie wyjdzie ze rodka tej skay!

Nie cieszcie si, nicponie! Bdzie koniec z wami:

Ja otwór ten zao swojemi rkami.

PRZODOWNIK CHÓKU.

Cyklopku, co tak wrzeszczysz?
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CYKLOP.

A niech t godzin!

PKZODOWNIK CHÓRU.

Okropnie co wygldasz! powiedz, czeinu?

CYKLOP.

Gin!

PKZODOWNIK CHORU.

Pijany wpade w ogie? Któ na ci nastawa?

CYKLOP.

»N!kt!« mówi: »Nikt!«

PRZODOWNIK CHORU.

Jeeli nikt, poco ta wrzawa?

CYKLOP.
Olepi mnie!

PRZODOWNIK CHORU

Kto — mówisz?

CYKLOP.

)»Nikt«.

PRZODOWNIK CHORU.

Wic jeste zdrowy,

CYKLOP.

Na ciebie takie zdrowie!

PRZODOWNIK CHÓRU

Chyba e bez gowy:

Kto — pytam — ci olepi? Mówisz: »Nikt« — wic, proszi

Nie moesz by olepion.
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CYKLOP.

Cicho! kpin nie znusz*^,

Gdzie »Nikt<?

PRZODOWNIK CHÓKU.

Cyklopku, nigdzie!

CYKLOP

By wiedzia dokadnie,

Ten przybysz lak innie dzisiaj oporzdzi zdradnie,

Wprzód winem osabiwszy... O ludzki potworze!

PRZODOWNIK CHÓKU.

Ba! trunek lo jesl mocny, nikt go me przernoe.

CYKLOP.

Na boga! Czy uciekli, czy s jeszcze w jamie?

PRZODOWNIK CHÓRU.

Wykradli si po cichu ~ o! s tam! nie kami!

CYKLOP.

(idzie V Gdzie ?

PRZODOWNIK CHÓKL .

O lam, za cian.

(^YKLOl'.

A po której rce?

PRZODOWNIK CllÓKl'.

Po prawej.

CYKLOP.

Gdzie ?

im;z()I)Ownik chóru.

Przy skale.
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CYKLOP.

A! kltwa tej mce .

O kcimieri ieb rozbiem I

PRZODOWNIK OHOKU.

Patrz, teraz uciekli.

CYKLOP.

Którdy? To nie tdy. tak jakeeie rzekli.

PKZODOWNIK CHÓKU.

Nie mówi, e tamtdy.

CYKLOP.

Wic gdzie?

PRZODOWNIK CHÓRU.

Kr wanie

Naokó twojej lewej.

CYKLOP.

Niech was piorun trzanie!

Szydzicie sobie ze mnie, nieszczsnego czeka.

PRZODOWNIK CHÓRU.

Przenigdy! Oto teraz kto na ciebie czeka.

CYKLOP.
Kto?

PRZODOWNIK CHÓRU.
»Nikt«.

CYKLOP.

A gdzie ty jeste, sprawco klski mojej ?

UDYSEUSZ.

Tu, do od ciebie zdaa, Odyseusz stoi.

CYKJ..OP.

Co mówisz? Zmieniasz imi?

20 o
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ODYSEUSZ.

Odysej si zowie.

Bo lak mnie zawsze moi woali ojcowie,

Lecz ty za straszna uczt, przez ciebie wyknul,

Musiae zazna pomsty, spotka si z pokut,

Bij juci bym z pod Troi powróci bez chway,

Jeliby niepomszcztme me druhy skonay.

CYKLOP.

A! spenia mi si dzisiaj dawna [)rzepowiednia,

e oka mnie puzbawi lwa rka [polednia.

Gdy bdziesz wraca z Troi, lecz za twoj zbrodni

I tobie naprzód kar wymierzono godnie:

Musiae si po morzach bka czasu wiele.

ODY8EL\SZ.

Przekly bd! Mnie dzi si dostao w udziel.

Gom piagn... Sykclijskie czeka mnie wybrzee.

Skd okrt mój nas wszystkich do dunm zabierze.

CYKLOP.

Przenigdy! Ja z tej turni urw kawa gazu

I ciebie wraz z twoimi zdruzgoc odrazu,

Cho lepiec, jeszcze ja si wdrapi po lej perci

Na szczyt, zkd moja rka wszystkich was umierci.

CHÓK.

A my z Odyseuszem pymy w kraj daleki,

Gdzie suy Bachusowi bdziemy na wieki!
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Herakles szalejcy.

Osoby dramatu

AMFITRYON, ojciec Heraklesa.

MEGARA, maonka Heraklesa.

LIKOS, wadca Teb.

IRYS, posanka bogini Hery.

YSA, jdza szalestwa.

SUGA.
HERAKLES.

TEZEUSZ, wadca Aten.

TRZEJ SYNOWIE HERAKLESA (osoby nieme).

CHÓR STARCÓW TERASKICH.

Rzecz dzieje si w Tebacb.



I'F (/ebi Hceny zamknit// i niezamieszkany dom Heraklesa tuz

przy iridtyni Zeuna - ?jhau'iciela. W Mciatyni otwartej wida na-

okoo otarza siedzca^ rodzin Heraklesa.

Ze wityni wychodzi

AMFITRYON.

Któ nie zna Argejczyka, mnie, Annfitryona —
Z Zeusem oe mojn dzielia ma ona, •

Za spodzi mnie Alkaios, >;yn Perseuszowy,

Mnie, ojca Heraklesa. Mam skonienie gowy

W tebaskiem olo mie^iie, tu. gdzie mów plemi

Wyroso z siejby smoczej. Jeno e t ziemi

Nie wielu z nich posiado; liczba tyiko maa
Aresa usza rkom. Ta, co pozcstaa,

Kadmowy wzniosa giodziec dla dziatek swych dziatek.

Z nich wanie król pochodzi, co tu na ostatek

By panem, wadca Kieon, syn Menoikeosa.

Megary on by ojcem, a hymny w niebiosa

Wznosili Kadmejczycy przv podwikach fletni.

ridy sytmy mój Heriklp^ wwiód j jak najwietniei

W domostwa swego j)rogi. Lecz syn rzuci Teby,

Gdzie ja dzisiaj przebywam. Zatskni do gleby

Ojczystej. Zostawiajf^c maonk Megar

I krewnych, w cyklopijskie poszed mury stare.

Do Argos, skd ja ongi. mord na Elektryonie

Speniwszy, uciekaem Zapragnwszy bonie

KnriDifles. T. 1(1. 14
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Rodzinne znów odzyska, zagodzi m dol,

Eiechlejowi wielce si o[)aci: rol

Uprawi ma zaros, bd, e batog Hery

Przymusi go do lego, bd te los. I szczery

Niejeden jeszcze mozó zniós, aby na kocu

Do Hadu zej gardziel Tainaru i socu
Dziennemu Irójciaego przynie psa. Z powrotem

Nie przyszed jednak dotd. Do dzi yje o lem

ród Indu Kadmejczyków stara ba, e panem

By lulaj pewien Likos, m Dyrki, w lem znanem

Z bram siedmiu waszem miecie, zanim ród tych szlaków

Królowa j Anifion i Zelhos, rumaków

Poskromiciele biaych, obaj z Zeusa rodu.

Syn jego, take Likos, przybywszy do grodu

Kadmosa z niw eubojskich, zabija Kreona

I Iron jego zagarnia: Wani rozsprzona

lliega mu la ziemia. To krewieslwo moje

Z Kreonteoi nie na dobre nam wychodzi: znoje

Spadaj, jak si widzi, na to nasze plemi.

Poniewa syn Herakles zeszed tam |)od ziemi.

Wic Likos, dzi sawetny wadca lej dzierawy,

Chce zby si jego dzieci, mordem za mord krwawy

Paccy — myli równie zby si jego ony

1 mnie, jeeli jeszcze mam by zaliczony

Do ywych, ja, staruszek cakiem ju zgrzybiay —

,

By kiedy, gdy dorosn, mci si nie zechciay

Za mord, na macierzystym wykonany dziadzie.

To ja, któremu syn mój, zanim w ciemnym Hadzie

Zamieszka, zda opiek nad dziemi i strae.

Od stopni tych otarzy odej si nie wa:
Wraz z matk ich lu siedz, aeby od skonu

Krwi broni Heraklowej. przebywam u tronu
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Zeasa-Zbawiciela, w tym tu boym domu.

Co wzniós go syn mój godny, ac^by pogromu

Pamitk radosnego uczci, zwyciywszy

Kraj Minyów. Przedsi ywot tutaj coraz krzywszy.

Coraz to boleniejszy prowadzi nam trzeba.

Odziey ni napoju ni kawaka ciileba

Godnego fu nie mamy; dom majc zamknity.

Na goej le ziemi wraz z temi dzieeity

I nie wiem, w jaki mona ocali si sposób.

Z dawniejszych nam oddanych, przyjacielskich osób

Sn jedni ju przestali by przyjacielami.

Za drudzy, choby nawet chcieli si nad nami

Zlitowa, nic, acz wierni, uczyni nie mog.

Ju tak to my dol obdarzeni srog!

Nie ycz jej nikomu, tej przyjani próby.

Jeeli cho przez poy nie pragnie mej zguby.

Z wityni wychodzi

MEGARA.

starcze, ty, co zburzy gród Tatiów, na wojn

Zastpy Kadmejczyków powiódszy przehojne!

Jak te to niczem pewnem nikt nie darzy ludzi:

Widziaam szczcie ojca: wszdzie podziw budzi,

Bywao, jego wielkie boga(.'two! Jak hucznie

Na tronie swoim siedzia, dla którego wócznie

Tak godz podliwie w pier szczsnego czeka!

1 dzieci mia! Mnie jego oddaa opieka

W maestwo cne synowi twojemu, ród sawny

Ze synnym Heraklesem zwizujc. Nie dawny

To czas, a jak si wszystko zmienio! Oboje

Czekamy oto mierci, ty i ja i moje

Te dzieci, które, niby jak kokosz piskltka,

14*
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Pod skrzyda swoje tul, cigle niebotka

Pylaj si, tu jedno, to drugie: > Gdzie, nianio,

Jest ojciec? Co porabia? Gzy wróci ?< To samo

Bez koca powtarzaj w swej zudzie dziecicej,

A ja wci je zabawiam i coraz to wicej

Pocieszam, jako niog, i patrz w podziwie.

Jak wszystkie si odraza rzucaj arliwie

Ku progom, skoro tylko zaskrzypi im wrola —
Do kolan tak ojcowskich pdzi je ochota.

Mów, starcze: Jest nadzieja? Masz-li wybawienia

Jakow dla nas drog? Ku Lobie spojrzenia

Dzi zwracam. Myl ucieczki bdzie chyba na nic,

Silniejsze od nas strae czyhajji ii granic,

A w przyjacioach równie adnej my nadziei

Pokada nie moemy. Jeli ci si klei

Myl jaka, wyjaw-e j, bymy, sabi zasi,

Unikn mogli mierci, nie tracc na czasie.

AMFITRYON

i^ie lalwo, córko inoja, radzi nam wypadnie.

Jeeli nie obmylim wszystkiego dokadnie.

MEGAHA.

Trzeba ci jeszcze strapie? ycie- tak si mieje?

AMFITRYON.

Rad yj i rad ywi niepon nadziej.

MEGAKA.

I ja. Lecz wierzy trudno, w co si wierzy nie da.

AMFITtiYON.

Przez sam choby zwok ju si zinniejsza bieda
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MEGAKA

Porednim ja si czasem, [)enym bólu, Ltwo

AMFITUYON.

1^0 wszystkich tych utrapie wywiedzie n;is moe,

nitne i ciebie, córko, jaka szczsna cieka
'. syn mój, twój maonek wróci nie omieszka.

)latego si uspokój i zy, które rzeka

3bfit z oczu dzieci nieustannie ciek.

)suszy racz, zmylajc choby jakie banie —
naprawd, smutne banie! Ale có?I To wanie

niedola, co wiat drczy, nieraz si przesila

wiatry niepomylne mog;i lada <-hwila

[Jiraei sw gwatowno! [I szczcia potga

^ie bywa przecie wieczna!] Wszystko si rozsprzga

amie, za najtszym wedug mego zdania

Ipst czowiek, co przystpu nadziei nie wzbrania

peen jest ufnoci. Rozpaczaj tchórze.

CHÓR STAKC<)W TEBASKICH

Pod len witynny dach

Do sdziwego starca legowiska,

Hrzychodzim, orszak, wsparty na kosturze,

Jków aosnych pieniarze.

Niby te siwe abdzie

Sowa my tylko, nic wicej,

Podwbni marze,

Co w nocnycli si rodzi snach.

Drymy na ciele, lecz dusza wam bliska

Jak najgorcej

Chce wam dopomódz! Ach!

Biedne wy dziatki.

Biedne bez ojca sieroty,

213
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I ty. staruchu,

I serce matki,

Opakujcej tak ma,
Co w Hadu zeszed gmach.

O nie zwalniajcie nóg,

By nie ustay w Lej mczcej drodze!

Niech kady cikie kolana wyta,

Jako ów ko, co pod gór.

Do twardej zaprzon roboty,

Cignie i cignie sw mk,
adown fur,

ród gazem zasianych dróg.

Komu znuenie dokucza zbyt srodze,

Podaj mi rk,
Lub pochwy paszcza lóg!

Wspiera si wzajem,

Jak w nasze te lata mode.

Gdymy rycerzy

Mnych zwyczajem

Szli w bój, by drog ojczyzn

Saw otoczy bóg!...

Patrzcie, te dzieci

Jakimi byski strzelaj gronymi!

Ogie ten wieci

W renicach ojca!

Nie przygasi nawet ród nieszcz ogrojca

Tych ócz olbrzymi

Czar!
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Jakichlo, Grecyo, straciaby wojów,

Jakich rycerzy do bojów,

Gdyby oi pód ten zmar!

PRZODOWNIK CHÓKU.

Lecz oto ju zblia, widz, ku wityni

Król Likos, pan tej ziemi. Có on im uczyni?

Jaioi si

LIKOS.

Jeeli mi jest wolno, zapytani si ony

I ojca Heraklesa — a em jest niepony

Wasz pan i król. wic wolno — : dopóki to chcecie

Przedua jeszcze ywot? Macie-li na wiecie

Nadziej ocalenia od mierci ? Mniemacie,

e ojciec tych powróci, lecy w komnacie

Hadowej, bycie mogli narzeka bez miary,

e umrze wam kazano? Ty chepiszu stary,

Rozsiewasz mi po Grecyi niestworzone banie,

e Zeus z tw poowic stworzy tego wanie

Póboka, a ty znowu chwalisz si, e luby

Zawara z najdzielniejszym z bohaterów! Duby,

Smalone pleciesz duby, bo jakie to czyny

Wykona arcymne ten twój m jedyny?

e gdzie tam pono ubi jak wodn hydr

I lwa zatuk w Nemei?! Zaraz ja ci wydr

Tw saw: W sie pochwyci ono zwierz gupie,

Aby narobi wrzasku o tym jego trupie,

e zdusi go rkami! I tern si chepicie?

1 to ma by przyczyn, tak pewn niezbicie,

Dla której y powinny dzieci Heraklesa,

Czowieka, co by niczem, a który — do biesa! —
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Sw saw ufundowa, mordujc bydlaki?

Na lewem on ramieniu miae jaki taki

Piiklerzyk cho raz w yciu? Szed naprzeciw grolów

Ten ryf-erz? uk i strzaka, oto, czem by gotów

Zdobywa swe wawrzyny — bro icie przepoda! —
1 czmycha jak najspieszniej ! To nie adna moda
Dla dochów bohaterskich strzela sobie z ukn.

Ten dzieiny, kio, w szeregu bez huku i stuku

Stanwszy, umie, miao patrzc mieici w oczy.

Odpiera chye dzidy! .. Za to, co ja robi

Tej chwili, to nie adne zuchwalstwo! Ja sobie

Godziwie rozwayem, jak z rzeczy obrotem

Postpi: Tej tu ojca, Kreonla, wiem o tern,

Sprztnem wasn rka. wiem równie, e wadz
Objem pu zabitym, czy wic doprowadz

Do tego, aby z tych tu wyroli mciciele?

Hym ja si sam w ten sposób pomci na swem dziele?

AMFITKYON.

Ile si lyczy Zeusa, niech Zeus broni syna.

Co do mnie. Heraklesie, zaraz si poczyna

Mój dowód, jakie gupie mniemanie panuje

O tobie. Nie [)ozwol. aeby ci zbóje

Blunili. Wic nasam przód niesychana sprawa

Bo spraw niesychan, gdy si komu zdawa,

e tchórzem. Heraklesie! — odparcia wymaga:

i 'czyni to i w lem mnie wesprze prawda naga.

wiadectwo samych bogów. Pioruna Zeusza

Zapytam si i wozu, w którym, byo, rusza

Pan niebios w bój z giganty i skd skrzydlatemi

Strzaami godzi w ebra tych potworów ziemi,

By potem, zwyciywszy, da upust lej swojej
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Radoci w kole bojków. Id-e do Foloi,

Ty iiHJlchórzliwszy z.królów, i centaurów plemi

W^yhadaj czworonone, kio za[)elniJ zienni

Najwikszym blaskiem mstwa, jeli nie syn wanie,

Którego chwaa w oczach twych sromotnie ganie,

Bo niby jest pozorem? Za gdy swych pieleszy

Zapylasz si o siebie, juei nie pospieszy

Z pochwal ono Dyrfys abanckie, bo. powiedz,

Gdzie twoich bohaterskich czynów jest manowiee,

By moga ci zawiadczy ojczyzna? A dalej:

1'rzemylny wynalazek, którego nie chwali

rwój jzyk, bro ucznika! Wic racz-e mnie, [junie,

Wysucha, a zmdrzejesz napewne. Gdy stanie

W szeregu cikozbrojny, odrazu on bdzie

Swej broni niewolnikiem, jeli przy nim w rzdzie

Niebitni walcz ladzie, odrazu on padnie

Z powodu ich tchórzostwa. Jeli mu si zdraduic

Przeamie jego wócznia, wówczas, trudna rada.

Gzem ciao swe obroni, jeli nie posiada

Nic wicej, prócz tej broni? Kto zasi w swych rku

uk dziery nieocbybnych. len- ci z tego ku
Najwiksz miewa korzy: tysic strza wypuszcza.

Sam ycie swe ocaia, a za ginie tuszcza,

.leeli w nieprzyjació, stojcy z daleka,

Pocisków z swej ciciwy kierowa me zwleka

Na tych, co ich nie widz, chocia nie s lepi,

Nie idzie na sztveli wroga, owszem, jak najlepiej

Ochrania si w ten sposób. W kadej przecie wojnie

.Najwiksz jest mdroci to: szafowa hojnie

Skonami nieprzyjació i, nic na ostatku,

Ratujc wasne ycie, nie by od przypadku
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Zalenym i od trafu. Nieche ci te sowa

Wystarcz na od[);ircie zdania, co si cbowa

W twym mózgu. Teraz powiedz, czemu chcesz tej chwili

Zabija onych chopców? Có ci zawinili?

Cho prawda: w (em ii jednem mdro ci przysdz,

e lkasz si, bo tchórz jest, i walni konidze

Wyrosn z nich na przyszo Ale nas jest szkoda,

Aeby dla twojego tchórzosiwa la moda
Zgina krew wraz z nami. Lepsi my od ciebie,

Wic ty powinien zgin, jeli Bóg na niebie

Kieruje si susznoci wzgldem nas. Jeeli

Sam rzdy chcesz sprawowa, nieche nam udzieli

Swobody bero twoje, mymy na wygnanie

Pój mogli z lej tu ziemi. Do gwaln si. panie,

adnego nie uciekaj, by ciebie gwat srogi

Nie sj/otka, .skoio zechc wiatr odwróci bogi

Ach! teraz niech i ciebie, ty Kadmowy grodzie,

To moje sowo cikim zarzutem ubodzie:

Z tak dla Heraklesa podasz pomoc?
Tak jego si rodzin zajmujesz sieroc?

To on, pobiwszy Minyów sam jeden, dla gleby

Ojczystej twej lo sprawi, e dzi n)og Teby

Swobodnem |»alrze okiem. Grecyi ja te wcale

Milczco nie oszczdz, nigdy nie pochwal.

e tyle niewdzicznoci i w sposób tak atwy

Synowi okazaa, i dla jego dziatwy

Nie myli przyj z ratunkiem, mordu i poogi

Chwytajc si z wdzicznoci, e ten syn mój drogi.

Nie szczdzc adnych trudów, tak jej ld i morze

Oczyci z nieprzyjació! Górze, dzieci, górze!

Ni Teby was nie broni ani te Hellada!

Zwracacie oczy na mnie, na sabego dziada:
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Dwik sów mi tylko zosta, wszystkie inne siy,

Go miaem je w dniacli dawnyci, dzi mnie opnciy.

Z staroci ja si trzs, poszy gdzie wigory.

Gdybym mia jeszcze krzep, jak za modej pory,

Do rki wzibym wóczni i te jasne wosy

Tak zacnie-bym mu skpa w kroplach krwawej rosy,

e uciekby na widok mojego ora
Za krace Atlasowe — tchórz, nie obraz ma.

PRZODOWNIK CHÓRU.

Czekowi szlachetnemu na wtku nie zbywa,

Chociaby warga jego nie bya zbyt ywa.

LIKOS.

Krzycz sobie, spitrzaj sowa, wysilaj sw prac

Na wie swych wywodów, ja czynem zapac!

Hej! Niech mi na Helikon i w knieje Parnasu

Go tchu pospiesz drwale! Z dbowego lasu

Niech kód mi nacinaj, a gdy je do miasta

Przywioz nieche stos mi jak najwikszy wzrasta

Naokó oHarzyska! Rozprawi si z zgraj,

Na popió spali ciaa! Niech raz ju poznaj,

e wadc tu nie Zmary i), lecz e ja tu królem!

Za wy, oporni starce, z wielkim ryr-ho bólem

Ujrzycie o! nie tylko, ród jakich pogromów

Pód ginie Heraklowy, lecz i wasnych domów

Nieszczcie zobaf^zycie. które na nie padnie!

Natenczas te wrazicie sobie w pami snadnie,

Iecie mego tronu pode niewolniki!

M Kreon.
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PRZODOWNIK CHpKr.

Synowie zieoii, których ongi Ares dziki

By posia, wypróniwszy chciwe smoka szczki,

AzhH tych kosturów, podpór waszej rki,

Nie podniesiecie w gór, hy bezbone ciemi

Zuchwalca tego we krwi ubroczy?! Na ziemi

Kadniejsk wtargn obcy, ndzny tchórz i z()(iziej

I dzi naszej modziey swem berem i)rzewodzi!

Nie bdziesz si raciowal. e jest moim panom.

Ze podle mi zagrabi, co byo mi danem

W tak cikim zdoby trndzie. Id-e, gdzie ci oczv

1'onios! Tam si pysznij! Dopóki iikroczy

Ta stof)a, nie do|)u>zcz. aby zgin mialv

Herakh'sowe dzieci. O, ten m wspaniay

Nie w lakich gbiach ziemi, iby na ostatek

Zapomn mia o doli swoich biednych dziatek!

Ty, co t ziemi zgubi, w^adniesz na jej niwie,

A on, jej dobroczyca, jake nieszczliwie

Wywdziki nie ma adnej! Na darmo si znoj,

Jeeli umaremu nios suby swoje

Tej ciwili. gdy przyjació potrzeba najbardziej?

O rami! Jake wóczni podasz! Nie hardzi

My jednak dzi modziecy, jeno starce sabi!

Inaczej jabym tego. co mnie dzisiaj wabi

Swym podym niewohiikiem, nauczy roznmu

T miejsoe-bym zaszczytne zajn poród Iumu
Tych tumów moich w Tebach, gdzie tv dzi. ziy króhi.

Tak strasznie tryumfujesz! Nie dobrze si w ahi

(Irodu naszego dzieje, ruzprzon okrutnie,

Inaczejby me mogy panowa w nim trutnie.
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MEGARA.

Pocliwalu waru, starcowie! Bo któ o lem nie wie.

e dohize jest. jeeli w sprawiedliwym gniewie

Przyjaciel si uniesie, widzo przyjaciele

Tak srodze pokrzywdzone. Ale nieszcz wiele,

Ujmujc si za nami wobec tego ksicia.

Moecie i na siebie, atwo do pojcia,

Sprowadzi kadej ctiwili. Racz, Amfitryoiiie,

Wysu( tia mego zdania, jeli chodzi o nie

1 jeli jest do rzeczy. Jiici kocham dzieci —
Bo jake taka miJo czeka nie obleci.

Go zrodzi je i z takim wychowywa znojem?! —
1 mier za zle uwaam straszliwe. Lecz w mojem

Mniemaniu wszelki czowiek, co si koniecznoci

Sprzeciwia, jest niemdiy. Umrzemy najprociej,

Jeeli umrze trzeba, jeno nie na stosie,

Aeby naszym wrogom szydzi zachciao si.

Co dla mnie gorszem jeszcze od mierci. Naszemu

Domowi winni duo jestecie, wic czemu

Chcie liabi go'H.. Ty w bojach wielka zyska saw,
Wic jakby mierci tchórza pokala móg prawe

Swe imi? M mój synny nie da e dowodu,

e woli dziatki rzuci, ni nazwisko rodu

Zostawi im we zmazy. Ho szlachetni ludzie

Bolej, widzc imi swoich dzieci w brudzie.

Przedemn przykad ma na zawsze widnieje!

A teraz rozwa ze mn jakie s nadzieje?

Przypuszczasz, e z pod ziemi wróci syn twój miy?

Czy na wiat kiedyktjlwiek wróci kto z mogiy?

A moe sowa tego poruszy zdoaj?

Bynajmniej! Trzeba zawsze ucieka przed zgraj

Nieokrzesanych wrogów, czowiek gadki zasi
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I mdry — ten ma prawo da w kadym czasie,

Abymy go suchali, bo atwiej jest przecie,

Ufajc im, dostpi wzgldów na tym wiecie.

I mnie te wpado na myl prosi, by wygnano

Me dzieci, lecz i w tern jest krwawe smutku miano:

W ubóstwo opakane wpa, ratujc ycie ?

Dla przyjaciela przecie — nieraz to syszycie —
Jest sodki dzie li jeden, jeeli zobaczy,

e moe te ugoci przyjació-tuaczy!

Wic umrzyj razem z nami — umrze raz potrzeba!

Bagamy ci na twoj szlachetno! Kto nieba

Zrzdzeniom tak usilnie pragnie schodzi z drogi,

Ten rzeczy usiuje niemdre. 1 bogi

Nie maj tyle siy, by zama konieczno.

PRZODOWNIK CHÓRU.

Jeeliby kto rk na twoj stateczno

mia podnie, a modziecze byo moje rami,

Pokarabym go acno, lecz dzisiaj nie zami
Nikogo. Wic dlatego racz, Amfitryonie,

Rozway, co uczyni ku waszej obronie.

AMFITKYON.

Bynajmniej nie tchórzostwo ni ycia pragnienie

Odciga mnie od mierci. To li sobie ceni.

By dzieci uratowa synowi. Atoli

Dzi widz, e mi los ju na to nie pozwoli.

Wic kaik pod miecz poddaj. Ju ja umrze zd!
Bij! Morduj! Str ze skay! O jedn li, ksi,
Bagamy ci tu ask, nieche nam zawieci;

I mnie i ona zabij, nim zabijesz dzieci.

Bo straszny to jest widok patrze, jak ze skonem

Pasujc si, ratunku z sercem zrozpaczonem
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Woayby od matki i dziada. A wrecie

Jak clicesz, lak po=;lr) z nami! Mnie i lej niewiecie

I dzieciom zgasn musz drogie soca blaski.

MEGARA.

I ja ci równie bagam, by do jednej aski

1 drug jeszcze doda — i mnie i starcowi:

Ka dom ten nasz otworzy — dzi twoi domowi

Zaniknli go — i pozwól zabra mi dla dziatek

Cauny: cho ten jeden niecli maj dostatek!

LIKOS.

I owszem, zaraz ka otworzy im bramy...

(Do suibi/): Wyniecie szaty dia nich !... Zazdroci nie mamy

O suknie! Gdy ju jednak bd mie na sobie

miertelny strój, powróc, by was zoy w grobie.

MEGARA.

Za matk skieruj kroki, moja dziatwo biedna,

Do domu ojcowskiego — jeszcze mn ta jedna

Zostaa przecie nazwa, cho w nim obcy panem.

( Odchodzi wraz z dziemi).

AMFITRYON.

Napróno wic, Zeusie, byo dla nas danem

Maeskie dzieli oe! Prónomy ci zwali

Rodzicem mego syna! Mniej way na szali

Twa przyja, anieli sdzi byo mona!

Nad boga dzi wielkiego wyrasta ma zbona

Cnotliwo, gdy ja broni Heraklowej dziatwy!

Zakrada si do komnat niewiecich, to atwy

Dla ciebie, wida, sposób! Jaci nieproszony

Potrafisz zawsze cudze baamuci ony,
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Lecz zbawia swe krewiesiwo, to dla ciebie dziwy I

Bóg jeste albo 4aby. Inb niesprawiedliwy!

CHÓK.

W uroczyste naprzód tony

W I u 'ni dwicznie nastrojonej

Fojb uderza, aby potem

Pod paeczki szczerem zotem

Coraz szczerzej, huczniej brzmiaa

Pie, radoci rozszalaa.

Ja w cze tego, co swe kroki

W mrok gboki

Ju skierowa - czy w mem sowie

On si zowie

Synem Zeusa, czy syszycie,

Amfitryon da mu ycie —
Tryumfalny gos nastroj,

Bo hymn wieczy mów znoje.

Dzielne czyny to ozdoby

Tych, co zeszli ju w swe groby.

Naprzód z lwem do wau slaje.

By uwolni Zeu-a gaje:

Jasn gow w lwa ponur.

Skrywszy paszcz, ót skór

PrzyodziewH swe ramiona,

Gdy to grone zwier/ skona.

I Centaurów lud rozniesie,

Hasajcy w górskim lesie —
Gradem lotnych .strza ze wiata

Krwawo dzikie stado zmiata

uk zal)ójczy w jego doni.
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A wiadkami tej pogoni

Penejowe pikne fale,

Puste dale

Bezowocnych, czczych ugorów

I gb borów

Pelionu i Homola

Te ssiednia, skd swywola

Dzikich jedców, tumna, rojna,

W powalone jody zbrojna,

Na tesalskie wpadnie sioa,

Niszczc wszystek kraj dokoa.

A i daniel nakrapiany,

Zotorogi zwierz, co any

W krg pustoszy, z jego rki

Potem zgin: w da podziki

On ten wiey up swój zoy
Ojnojskiej owczyni boej.

Potem stanie

Na rydwanie

I ujarzmi straszne rebi

Diomeda —
Zaprzg, który wzi si nie da.

A za ludzk krew li chepce

U tych obów, penych krwawej,

Wstrtnej strawy

Z ludzkich cia, podartych srodze.

I znów dalej

Swej ochocie puci wodze

I wskro srebrnej, szumnej fali

Hebrosowej szumi, hula

Ruripjdes. T. 15
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W mykeskiego sabie króla,

Przez Pelion wzdu wybrzea,

Do Anaoru róde zmierza,

Cykn strza ta powali,

Go mordowa w dzikiej kniei

Niegocinnej Amfanei.

*

Jak szczliwie

I na niwie

Hesperydzkiej stanie potem,

Tam, gdzie panny

Piej hymn swój nieustanny!

Z drzew, obsianych Inistem zotem.

Zerwie owoc, ale wprzódy

Potwór rudy

ognistobarwnym grzbiecie

Srogo zginie

Z jego rki: stróa zmiecie

Onych sadów. I w gbinie

By te morskiej, ludzkim wiosom

Uspokoi to rozros.

1 strop niebios on utrzyma,

Gdy zawita w dom olbrzyma

Atlasowy: strop w redzinie

Pochwyciwszy gwiazdolity,

Uniós w gór bóstw bkity.

Ku meockiej wielorzekiej

Przyby toni:

W kraj daleki

Amazonek, wadczy koni,
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Spyn poprzez gb Euksynu.

Kogó on dla swego czynu

Nie przygarn z ziem Hellady?!

Zbrojne druhów szy gromady

W jego lady!

Strój rycerskiej zupi pani i),

Pas zocisty, zgubny dla niej,

By do greckich swych pieleszy

Przynie owy dar bezmierny —
Dzi Mykene nim si cieszy.

Z mnogogow suk Lerny,

Z hydr, krwaw niszczycielk,

Walk-ci on stoczy wielk,

Ogniem dzik besty strawi,

Strzay óci jej zaprawi

I trójciay potwór ziemi

Erythejskiej ubi niemi.

*

Odby inne te wyprawy:

W tej podróy,

Penej sawy.

Szczcie zawsze mu posuy.

Wreszcie u swych trudów kresu

Skierowa si do Hadesu,

Do krainy, zami zlanej,

I na ziemskie on ju any,

mierci zdany,

Do swych druhów nie powraca.

Skoczya si jego praca!

Pustk jego dom dzi stoi,

*j Królowej Hippolity, która zgina w walce z Heraklesem*

15*
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A na dziatki tego czeka

ód Charona u podwoi

Przeokrutnej mierci czeka.

Gdziee? pyta dom si cay!

Gdyby siy mi zostay,

Bój naonczas dla mnie atwy

Stoczybym dla twojej dziatwy,

Z Teb wygnabym cudzych goci,

Tylko nie mam ju modoci!

*
* *

Go widz ? miertelne ju szaty

Przywdziawszy na siebie, z komnaty

Przychodz ju ku nam dziecita

Herakla — ach! wiat go pamita,

Tak wielki by ongi! U matki

Wieszaj si boku te dziatki.

O! jake zmartwiona tu kroczy.

Z ni razem ten starzec! Me oczy

ez pene! Potoków bez miary

Nie stumi w renicy starej!

MEGAKA (z dziemi).

Gdzie rzezak jest nas biednych ? Niech ju raz si ruszy

Ten kapan, ten zabójca mej nieszczsnej duszy,

Gotowe niech ofiary do Hadu wyprawi!

O dzieci! Straszny orszak umarych si jawi.

Zoony z starców, dzieci i wleczonych matek —
O dolo ty okrutna, moja i mych dziatek,

Na które raz ostatni jn patrz. Na zgub

Zrodziam i chowaam was, o dzieci lube,

Na wroga pomiewisko — tak! wróg z was si mieje.

Wyrwano mi niestety! przepikne nadzieje,
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KLóremi si k inniam z sów waszego ojca!

(Do jerhm/o z synów):

Na ciebie zdaJ on bero argiwskiego grujca,

Ten zmary. Na bogatym Eurysteja tronie

Zasiadszy, pelasgijskie, urodzajne bonie

W swej mocy miae dziery tak mówic, na gow
Lwi zewok ci zarzu(;a, w którym sam na owe

Wyprawy swoje rusza... (Do drugiego): Ty miae by panem

Tycti Teb, ruzmiowanyci w koniach, niw, co z wianem

Na ojca przes:5y mojem! Twe wargi dziecice

Nieraz go o to prosz, bywao!... Za w rce

Maczug dla obrony dawa ci, zwodniczy

Dedaia podarunek. (Do trzeciego): Za tobie zaliczy.

Bywao, Ojchalijski gród, który rozwala

Przed laty, pociskami z uku prac zdaa:

W ten sposób pobudowa wam trzem, jak jestecie,

Trzy trony, mstwu swemu n tajc. Niewiecie

Za serce me wybrao trzy obbibienice

Z najznakomitszych rodów: ateskie dziewice,

Ze Sparty i Teb naszych, abycie, swe naw^y

Do ldu przywizawszy, wiedli ywot prawy

T szczsny. Dzi to wszysku tak straszliwie ginie!

-Miast onych obbibienic, mierci wam boginie

W mae.stwo dzisiaj daj, a zamiast kpieli,

za moja, hojnie lana. wasze ciaa bieli.

Waszego ojciec ojca, wielkiego konidza,

Weseln dzisiaj uczt dla wnuków urzdza,

Hadesa im za wiekra daje — przeokrutne

Krewiestwo! Ach! Któregó z was me serce smutne

Przycisn ma nasamprzód do siebie, a zasi

Którego z was na kocu przygarn w tym czasie

aosnym, pocauj, przytul do czoa?!



230 KURIPIDKS

Ach! jake, jak ta skrztna, ótoskrzyda pszczoa,

Pragnabym pozbiera wszystkie wasze bole

W ból jeden, te zy wszystkie, zlewajce dol

Kadego z was, chciaabym w jeden zdrój ogromny

Poczy!... O najdroszy! Jeli jest przytomny

W mgach Hadu czek umary, skoro si doniesie

Do niego gos ze wiata, to ja, Heraklesie,

Odzywam si do ciebie: Rodziciel twój kona

I dzieci twe konaj i ja, tak wielbiona

Maonka twa, szczliwa przed laty!... Z swej nocy

Cho jako cie si pojaw! Przybd ku pomocy!

Zjawienie twe do syta pokrzepi nam serce,

Albowiem s tchórzami dzieci twych morderc.

AMFITRYON.

Podziemne pro-e duchy, niewiasto!... Do ciebie

Ja zasi wznosz rce, ty wadco na niebie,

I woam: Jeli, Zeusie, mylisz przyj z obron
Twym dzieciom, przyjd w te tropy, bo bdzie spónion.

Ju nieraz ci wzywaem, lecz, wida, daremnie!

Konieczno sn chce ofiar z tych dzieci i ze mnie!...

Starcowie! Czas od mierci oddziela nas krótki.

Dlatego y wesoo, poodpdza smutki,

Nie trapi si od rana ae do wieczora!

Bynajmniej nie ma chci chya czasu pora

Z ludzkiemi nadziejami liczy si! Jedynie

O sobie pamitajc, ucieka i pynie.

Popatrzcie tylko na mnie: Oczy wszystkich ludzi

Zwracay si w m stron: Podziw taki budzi.

Bywao, moje synne, znamienite dzieo.

A teraz w jednej chwili jak wszystko zgino,

Jak wszystko los mi zabra i uniós, skrzydlaty,
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Nie wiedzie, gdzie w powietrze! Nieche mi kto powie,

Jak dugo trwa majtek i sawa i zdrowie

I przy kim? Tak!... Zegnajcie! Odcliodzi wasz bratni,

Sdziwy druh, widzicie go po raz ostatni!

MEGARA.

He, starcze, co ja widz? Najdroszego ma?
AMFITRYON.

Ja nie wiem. I mój wzrok si zdumiony wyta.

MEGAKA.

To on, co zmarych, mówi, zamieszka dzierawy.

AMFITEYON.

A moe po dniu biaym senne chodz zjawy?

MEGAKA.

Co gada! Góby mogo snu si w gowie mojej!

To on, twój syn, staruchu! Nic mi si nie roi!

Sam, dzieci! Ojca poy trzyma si do koca!

Sam! prdzej! sam! Ju dla nas zjawi si obroca,

Nie sabszy od Zeusa, zbawia w tej potrzebie.

Wchodzi

HERAKLES.

Ogniska mego dachu, witam! Witam ciebie,

Przedsionku mej siedziby! Jake ja si ciesz.

e znów, na wiat wyszedszy, widz swe pielesze!

Co dzieje si ? Przed domem widz dzieci moje,

Na gowie maj wianki i miertelne stroje,

A w mczyzn zbiegowisku widz równie on
I ojca, zapakanych! Czy jakie niepone

Zdarzyy si wypadki"? Zaraz wiedzie bd:
Pouczcie, co za grom to spad na nasz grzd ?
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AMFITKYON.

Najdroszy! wiato soca dla twego rodzica!

Nareszcie druhom swoim pokazae lica!

HEKAKLES.

Ten popoch! Czy z nieszczciem spotykam si nowem?

MEGAliA.

Giniemy!... Wybacz, starcze, jeeli ze sowem

Wyrywam si do ma przed tob Atoli

Wiadomo, e kobiet zawsze bardziej boli

Nieszczcie, ni mczyzn, i nie tylko tobie,

I mnie i dzieciom bliska bya mier w tej dobie!

HERAKLES.

Od czejio ty zaczynasz?! O. na Apollina!

MEGAKA.

I braci mi i ojca za wzia godzina.

HEKAKLES.

Co mówisz? Go si stao? Legli w boju? Kiedy?

MEGARA.

Król Likos, pan tej ziemi, on sprawc ich biedy.

HERAKLES.

W otwartym zmóg ich boju. czy na buntu drodze?

MEGAKA.

Wszcz bunt i w miecie Kadma uj rzdów wodze.

HEKAKLES.

Dlaczego w twych i starca oczach przestrach wieci?

MEGAKA.

1 ojca zamordowa chcia i mnie i dzieci.



UKRAKJLES SZALEJCy 233

HERAKLES.

(Jo mówisz? Ta go sierot przeraa grornadl<a?

MEGAUA.

e kiedy mier Kreon ta pom-^zcz, swego dziadka.

HEKAKLE8.

Có znacz te na synach miertelne cauny?

MEGARA.

Wdzialimy strój mierte!nv. stosowny do triiny.

HERAKLES

(Jjej! GwriJtown mierci pa mielicie .srogo?

MEGARA.

Mówiono, e ty umar, z przyjació nikogo!

HERAKLES.

A czemu tern zwtpieniem przeja si dusza?

MEGARA.

Mielimy takie wieci od Eurysteusza.

HERAKLES.

Przecz dorn opucilicie i ognisko ono?

MEGARA.

Zmuszeni. Ojca nawet z óka wywleczono.

HERAKLES.

Nie wslydzi si tak zely starego czowieka?

MEGARA,

Bogini, której suy, wstydowi daleka.

HERAKLES.

Wic wszyscy mnie odbiegli druhowie? To dziwy!
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megara.

Azali ma przyjació czJowiek nieszczliwy?

HERAKLES.

O walkach z Minyami czy ju zapomnieli?

MEGAKA.

Powtarzam: czek w nieszczciu nie ma przyj acieli.

HERAKLES.

Rzucicie wy te z gowy aobne przepaski?!

Goprdzej w promieniste spojrzyjcie mi blaski!

Bo jake? Czy nie milej jest waszemu oku

Mie wiato zamiast smutku mogilnego mroku?

moje chodzi rami, wic zaraz pod,
Aeby zburzy dom ten, w którym nowy ksi
Zamieszka; za królowi eb bezbony utn

1 rzuc na poarcie psom! Jeli s butne

Jakowe Kadmejczyki, co mi zem pacili

Za dobre, ja t bronic) przesawn tej chwili

Posprztam ich, za innych bety skrzydlatymi

Ubiwszy, krwi wylej potok przeulbrzymi.

Wypeni ni po brzegi Ismenos i zbrukam

Lustrzane fale Dirki! Bo kogó poszukam.

Co wicej byby godzien dozna mej obrony.

Ni dzieci, ni maonka, ni ojciec rodzony?

Zegnajcie, moje trudy! Mniej mi dzi znaczycie,

Ni trud, który mam speni. Nawet straci ycie

Winienem dla tych dziatek, jeli dziatki moje

Cierpiay tak dla ojca! O pikuie-by znoje

Dawniejsze wyglday — bój z lwem za rozkazem

') Maczug.

BUKIPIDBS
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Eurysthejowym ongi, i z hydr zarazem,

Jelibym dla swych dzieci nie odda z kretesem

Wszystkiego! Jubym synnym nie by Heraklesem!

PRZODOWNIK CHOEU.

Tak, ojciec winien stawa w swych dzieci obronie,

Syn ojcu dopomaga staremu, m onie.

AMFITRYON.

Wypada ci by druhem dla druhów, mój synu,

I wroga nienawidzie! Lecz masz czas do czynu.

HERAKLES.

Gdzie wicej bywa czasu, nili go potrzeba?

AMFITRYON.

Jest w miecie duo takich, którzy akn chleba,

A których lud uwaa jeszcze za bogaczy —
To poplecznicy króla, co rozruchy, znaczy,

Wszczynaj, iby mogli upi swe ssiady,

Albowiem ich majtek rozlaz si bez rady —
Lenistwo go pojado lub pochon zbytek.

Widziano ci ju w grodzie, wic bacz na poytek,

By wrogów nie pobudzi i nie pad wbrew woli.

HERAKLES.

e w grodzie mnie widzieli, mao mnie to boH.

Lecz w miejscu niewaciwem zobaczywszy ptaka,

Odrazu-m pyta siebie, czy na dom mój jaka

Nie spada znowu klska, przeto w nasze woci
Wkraczaem potajemnie, peen przezornoci.

AMFITRYON.

Wic dobrze. Teraz w domu powitaj ognisko.

Rzu okiem na twe progi ojcowskie. Bo blisko



Zapewne król jest nowy, za chwil si zjawi.

Aeby tu na.s wszystkich nbi. jak najkrwawiej.

[ on i twe dzieci i mnie na przyczynek.

Zostawszy tani czas jaki, zobaczy mój synek.

I rzecz si dobrze zoy. Chyba nie zawadzi

Troch si ubezpieczy. Wic nim jak najgadziej

Zaatwisz si z tym tutaj, nie chod mi do miasta,

Niech popoch si nie wszczyna i burza nie wzrasta

HERAKLE^i

Tak zrobi! Susznie mówisz Popdz tej pory

Do domu. Tak nareszcie wyszedszy od Korv,

Z Hadesu mrocznych komnat, przekrocz te progi,

Aeby przedewszystkiem uczci nasze bogi.

AMFITKYON.

W Hadesie wic. mój synu. przebywae w kocu ?

HERAKLES.

I zwierza trzygowego przywlokJi-m tu socu.

AMFITKYON.

Vo walce, czy ci l)óstwo dao go zwyczajnie?

HEKAKLEIS.

Po walce. A i wite zobaczyem tajnie ^).

AMMTKYON.

Czy w domii Eurystheja jest dzisiaj lo zwierz?

HEKAKLES.

W Hermione, w gaju Pani podziemnej ma lee.

') Misterya wiata podziemnego, do których [»rzygotowanieui

hyly luisterya eleuzyskie.
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AMFITKYON.

Euryslliej wie, e jeste ju na naszym wiecie?

HERAKLES.

Nie! Naprzód chciaem ujrze, co si tutaj plecie.

AMFITRYON.

A czemu tam pod ziemi bawi sn bez kresii ?

HERAKLES.

Tezeja-m jeszcze pragn wydoby z Hadesu.

AMFITKYON.

A gdzie on? Czy ju wróci do ojczystej niwy?

HERAKLES

Do Aten on si uda, ogromnie szczliwy,

e uszed z kraju zmarych .. Dalej, dziatki moje,

Podcie razem ze mn w ojcowskie podwoje!

Pikniejsze was tam wnijcie czeka, anieli

To wasze byo wyjcie. Ano, raniej! mielej!

Przestacie mi ju paka! Nabierzcie otuchy!

I ty. maonko moja, zbierz siy i guchy

Rzu przestrach! Do ju tego!... Pucie-e me szaty!

Ja od was nie ulec, bom nie ptak skrzydlaty!

Ha! Có to? Nie puszczaj! Jeszcze si czepiy

Tem mocniej sukni moich! Tak jest, wiatku miy!

le byo dzisiaj z wami ? Tak, na ostrzu noa

Ju wasze stao ycie? Jak odzie ród morza

Za sob cign okrt, lak ja was za rce

Pocign! Rad ocal te skarby dziecice!

We wszysikiem ludzie, równi: kochaj swe dziatki

I ci, co na wyynach i one ostatki

Na ziemi. Tvlko pienidz rónic stanowi:
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Ten ma go, ten go nie ma, lecz wszyscy gotowi

W mioci do swej dziatwy. Tak ju jest na wiecie.

CHÓR.

Modo to rozkosz, a staro to brzemi!

Ciko nas gniecie —
Niczem jest Etny opoka! —
I blask nam gasi ród oka,

Tuli je w gst noc!

Bogate azyjskie ziemie,

Ich tronów wspania moc,

Wszystkie zociste paace,

Gdybym je posiad, utrac

Za powrót straconej modoci!

Ona we wszystkiem na przedzie,

Skarbem w dostatku i biedzie.

A zato jake mnie zoci,

Jaki mi wstrt w sercu budzi

Zabójcza staro u ludzi!

Oby si w morze zapado

Niepodane widziado!

Oby to martwe ciao

Nigdy przystpu nie miao

Do ludzkich miast i domów.

Jeno tam gdzie ród ogromów

Powietrznych, jak lotny ptak,

Powietrzny pruo szlak

Na wieków wieki!

*

Gdyby mój rozum posiedli niebianie.

Gdyby opieki

Mdrej odmawia nie mieli
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Plemieniu swoich czcicieli,

Drugby modo wraz

Na ludzkim stworzyli lanie,

Aeby z pomidzy nas,

Wyróni wyznawców cnoty

Od niegodziwej hooty:

Byby to znak boej aski,

e kto si dobi zasugi,

Ten yby tu po raz drugi,

W soneczne patrzcy blaski,

Natomiast ycie li jedno —
Takie jest pragnie mych sedno —
Miaby zy czowiek. W ten sposób

atwo od dobrych go osób

Odróniby mona, jak trzeba.

Tak eglarz ród mroków nieba

Szuka we gwiazd miUonie,

Która dla niego ponie.

Dzi nie rozróni nas Bóg,

A czowiek ród swoich dróg

Bogactw li szuka...

Nigdy ja Muz z Gharytami

czy nie poprzestan

W najrozkoszniejsze koo.

O, niewesoo

Toczy si ycie przed nami,

Gdy bez nich jestemy, sami.

Wic cho me lata zamane.

Jeszcze ja wiecz
Swe czoo
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I pieni piewam modziecze

W cze Mnemozyny!

- Jeszcze Herakla ja czyny

Opienia umiem, jeeli

Natchnienia mi udzieli

Pyn Bromiosa i wietnie

Libijskie zabrzmi tletiiie

Przy siedmiostrunej lutni 1..

Byoby dla mnie najsmutniej

Porzuca Muzy, co taca

Uczyy swego wybraca.
*

Przepikne piewa peany

Delfijski orszak niewieci

W cze syna boej Latoi,

Tam, u podwoi

Jego wityni zebrany...

U domu twojego ciany

Radosny iiymn ku twej czci

piewajc, grono

To stoi.

Podobne abdziom [)ono

Z gardzieli siwej

Wielkie ogasza dziwy

O tobie, synu Zeusowy.

Go dzi tak piknej osnowy

Dla naszej dostarczasz zwrotki:

W mstwie przeszedszy swe przodki,

Ze zwierzcymi potwory

Przeboje- rozpocz skory

I, zdjwszy z ludzi to brzemi,

Pokój- sprowadzi na ziemi!
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Z jednej stromj wchodzi na scen Amfitryon z drugiej

LIKOS.

W sam czas. Amfitryonie, wyszede z komnaty.

Chwil duo ju mino, odkdcie te szaty

Na siebie wdziewa jli, te miertelne, stroje.

Nieci ona Heraklesa i te wnuki twoje

Nareszcie wyjd z domu, dobrowoln icie

Umrzyjcie teraz mierci, jak obiecalicie.

AMFITRYON.

Czowieka nieszczsnego przeladujesz, ksi,
Natrzsasz si. gdy mier mnie najdroszych mych wie.

Jakkolwiek wadc jeste, dziaaj-e powoli!

Gdy jednak skon jest dla mnie pisany w mej doli,

Ulegn, musz zrobi wedug twej oceny.

LIKOS.

Gdzie teraz jest Megara? Gdzie wnuki Alkmeny?

AMFtTKYON.

O ile sdzi mog, pewnem zda si prawie —
UKOS.

Có zda ci si? Co sdzisz? Na jakiej podstawie?

AMFITRYON.

e klczy tam, na stopniach otarza i mody —
LIKOS.

O ycie? Nadaremnie! One ju zawiody!

AMFITRYON.

Zmarego te maonka nadaremnie wzywa.

LIKOS.

Zapewne! adna dusza nie ujrzy go ywa.

Enripides. T. III. 16
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AMFITRYGN.

Tak! Chyba e bóg jaki wskrzesiby go z grobu.

LIKOS.

Id, sprowad j tu zaraz, nie ma ju sposobu!

AMFITRYON.

Speniwszy twoj wol, miabym udzia w zbrodni.

LIKOS.

Gdy tak ci lo przeraa, bdzie najdogodniej,

Jeeli sam ja pójd i matk z synami

Z domostwa wyprowadz! Suba! Ze mn sami

Do wntrza! Chc nareszcie mie spokój po znoju!

AMFITRYON.

Id! Idziesz, gdzie i musisz! O twoim spokoju

Kto inny tu rozstrzygnie! le poczyna sobie,

Wic zu wemiesz zapat!... (Do Chóru): W odpowiedniej

Dostaje si do wntrza! Zaraz on nadepce [dobie

Na straszne, z ostrych mieczów zoone oklepce,

Piugawiec niegodziwy, co chcia inne dusze

Mordowa!... Id, starcy, gdy zobaczy musz.

Jak trupem zbój ten padnie 1 Rozkosz to nielada,

Gdy wróg za ludzkie krzywdy pokarany pada.

CHÓR.

Oto ju zmienia si los:

Potny przed chwil król

Kieruje drogi ywota

Do Hadesowych pól.

Cze ci, o cze.

Sprawiedliwoci!

I wara, bogowie,
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Co mciwym ciosem pacicie za cios,

Trzeba podzik nie!...

Nareszcie si twa cieka, jak naley, proci:

mierci zapacisz katusze,

Któremi w swej pysze zuchwaej

Lepsze katowa nam dusze!

W przemiany t chwil jedyn

zy mi radosne pyn,

Albowiem stao si ju,

Czego si przecie nigdy nie spodziewa

Tej ziemi nieprawy stró ..

Lecz trzeba nam popatrze, czy si komu wici

W tem wntrzu paacowem wedug moich chci.

LIK08 (za scen).

Ojej mi! Ojej!

CHOR.

Poczyna rozbrzmiewa dom

Melody dla uszu mych

Przesodk! mier nieuchronna

Ju swój wymierza sztych!

Ten gony jk,

Który tam z siebie

Wydaje ksi,
To znak, e spada spodziewany grom —
Zmik ju nasz tyran, zmik!

UKOS.

Kadmosa wszystka ziemio! Podstp mnie tu grzebie!

CHÓR.

Gubie innych, w odwecie

Suszna spotyka ci zguba —
16*
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Nieche ci gniecie, niech gniecie!

I któby to chcia na tej ziemi

Wargami bhinierczemi

Gosi, e saby jest Bóg?!

Gupiec li niebo obrzuca szyderstwem

Ze swoich miertelnych dróg!

Ju niema bezbonika, cisza jest dokoal

Powiodo si druhowi! Niech brzmi pie wesoa!

Pieni, o pieni, plsy, tany

W witem tebariskiem kwitn miecie!

Skoczyy si zy narecie

I z tej losów dzi przemiany

Hymn powstaje.

Ju opuci nasze kraje

Wadca wiey,

Bero dawny ksi dziery:

Od wybrzey

Acherontu niespodzianie

Zjawi si na naszym anie.

Bóstwa, tak, bóstwa iriaj oko

Na ze i dobre sprawy ludzi.

Grosz i szczcie dusze judzi,

e pn si zbyt wysoko,

e w swej pysze

Gubi blinich! Prawd sysz,

Ze kto kroczy

Po bezprawia stromej zboczy,

Temu oczy
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Raz si zamgl: wasny zdradnie

Grzech go strci! W przepa wpadnie!

ft-

* *

Uwiecz, Ismenie, swe czoo!

Pls po[)rowadcie wesoo

Teb siedmiobramnych wy biae,

Soneczne ulice! Hej!

Na Heraklesa chwa,
Dirko, swe hymny piej!

W rozepiewanyin szale

Rzu swe ojczyste fale,

Swoje bkitne wody,

Dziewiczy orszaku mody
Azoposowych cór,

I zanu wtór

Na ten zwyciski bój!

Dalej, o dalej! Razem

Z pityjskim lenym gazem

Ku naszej przybd stronie,

Ty grodzie Muz, Helikonie!

Saw razem gród ten mój.

Te mury sawe moje!

Spartaskie spiozbroje

Wyroso tu ongi plemi,

By t ryeern ziemi

Zostawi dzieciom swych dzieci,

I dotd im blaskiem wieci.

*

O ty krewiestwo oa:
Czowiek i Zeusa moc boa
Jedno dzielili posanie.
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Gdy zakochany bóg

Przed wnuka Perseja stanie.

Czybym ja kiedy móg
W podobne wierzy rojenia?

Lecz dzisiaj sprawa si zmienia,

Albowiem nigdy nie zganie

Blask Heraklesa, co wanie —
sile jego czas

Pouczy wszystkich nas —
Z podziemnych wróci pól.

Z Plutona podziemnej komnaty

Wadca powróci bogaty,

Go wada nam bdzie godniej,

Nieli ów sprawca zbrodni.

Ten tchórz, poprzedni król!

Teraz si pokazao.

Kto wyszed z walki cao,

Z boju na goe miecze,

1 czy te niebo ma piecz

Nad prawem, by go na ziemi

Czek stopy nie depta zemi!

Ach! achl

Có ja to widz? Zali nowy strach

Myli nawiedzi ten nieszczsny dach ?1

Precz I precz! W te tropy

Rusz leniwemi stopy,

Go z tego miejsca, go I...

Wadco Pajanie,

Nas, sabych starców, bro,

Niech nam si nic zego nie stanie!
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Na scen tojedia z Liss (jdz szalestwa)

IRYS.

Nie bójcie si, wy starcy, jeli Nocy plemi,

Szalestwo, na t wasz zawitao ziemi!

Z niem razem ja przybywam, Irys, suga bogów.

Nic zego nie zrobimy u tych waszych progów,

Ni wam ani te miastu. Najedamy jeno

Dom czeka, co si mieni synem twym, Alkmeno.

I 7ensa — tak wie niesie. Nim speni swe znoje,

Los krzywdzi go nie kaza, w Zeusie mia ostoj.

Co bra go i przedemn i Her w obron.

Lecz dzisiaj gdy ju wszystkie prace pokoczone

U króla Eurystheja, pragnie tego Hera,

By krwi si now zmaza, krwi swych dzieci! Szczera

I we ranie ch ku temu. Zahartuj swe serce,

Dziewicza córko Nocy, ty, której kobierce

Zalubin s nieznane, i spraw, niech mu w duszy

Spalone dzieciobójstwa pragnienie si ruszy,

Pomieszaj-e mu zmysy, rozptaj mu nogi,

Dgaj, kuj go. jud, podszczuwaj, w mierci arkan srogi

Uwikaj, aby dzieci swoich wieniec luby

Rzuciwszy na Acheront, na t fal zguby,

Przekona go dowodnie, co gniew Hery znaczy

I mój! Bo juci niczem bóstwa, wielk raczej

miertelnych bdzie sia, gdy ten ujdzie kary.

LISSA.

Po mieczu i kdzieli krew mam bez przywary —
Urana krew i Nocy w moich yach pynie.

Cokolwiek, suga bogów, na wiecie uczyni,

Zazdroci nie obudz w moich druhów kole.

Na dobrych ja te ludzi nastawa nie zdol.
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Gdy wolno, chc was przestrzedz, zanim si potkniecie,

I ty i Hera wita. Juci, e na wiecie,

ród ludzi i ród bogów, nie jest bez znaczenia

Ten m, przeciw któremu gniew si wasz rozpienia.

On ziemi niedostpn i gbin morza

Uwolnij od potworów, przeze suba boa,

Zdeptana przez zbrodniarzy, kwitn znów pocza,

Wic radz nie nasya mnie do lego dziea.

IRYS.

Ty si bdów nie doszukuj ani w mym ni w Hery czynie.

LISSA.

Z zej na dobr ja ci drog chc sprowadzi tu jedynie.

IRYS.

Nie rozumu tu nas uczy wysaa ci dzisiaj Hera.

LISSA.

Soca wzywam tu na wiadka, e si niech we mnie zbiera

Przeciw lemu. Jeli teraz jest konieczno, e wci musz

Suy tobie i królowej, e czstokro niemal dusz

Sn wyzion, jako pies ten, co na rozkaz swego pana

Z wywieszonym mknie jzykiem, jam posuszna.. Niewstrzy-

[mana,

Od ryczcej fali morza, od straszliwych trzsie ziemi,

Stokro silniej od piorunów, które strzay bolesriemi

Podne rodz w okrg bóle, w Heraklesa pier uderz —
W tem ju nikt mnie nie przecignie! Wpadn w jego domu

[dwierze,

Dom rozburz mu do szcztu, ale wprzód umierc dzieci!

e je wasn zabi rk, myl mu taka nie zawieci,

A go wcieko ma opuci! Ale palrzaj, jak on gow
Uziku trzsie, jak zaciska martwe usta, jak gromow
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Z bdnych oczu byskawie;i strzela wokó, jak on ryczy,

Juk Gil chrapie przeraliwie, niby jaki potwór byczy,

Gdy na rugi bra jest gotów, jak Tarlaru wzywa córy!

Wnet zataczy on mi lepiej, tak mn zagra strach ponury!

Wró na OUmp, ma Irydo, skieruj tam swe wdziczne stopy,

A ja w progi Heraklesa chykiem wlizn si w te tropy.

(Znikaj).

CHOK.

Raty! Przeraty! O biada!

jcz-e. ty grodzie, jcz,

Gdy, jak podcity wrcz,

Kwiat twój dzi pada,

Syn Zeusowy!

Biedna-, Hellada!

Oto dzi stracisz -^wego dobroczyc,

Wadz mu gowy

Odbiera sza:

Obdne wyprawia myce.
Taczy, cho niema nikogo,

Coby do taca mu gra!...

Zowrogo

W okrutnej, zabójczej grozie

Zajeda na swoim wozie

Zagada —
Konie ocieniem popdza

1 jedzie ku ludzkiej i)iedzie

Ona stugowa jdza,

Z pomroków nocy zrodzona.

ród syku wów jedzie

Kamiennooka Gorgona,

Lissa!

O prdko jakowy duch
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Rozbija szczcie czowieka

W puch!

O prdko z ojca rk,

Który nie czeka,

Zgin ma syn!

O mko mk!
Straszny si spenia czyn,

Klska nad nami ju zwisa,

Zeusie! Na twoje za chwil

Bezdzietne dzieci

Rzuc si w sile

Zapamitaej

Krwioercze, zabójcze szay,

Bez strachu

Mciwy sprawujc sd.

Bez dwiku kotów, o dachu,

Tan si zaczyna.

Mt —
Przenigdy w wiecie

Nie lubi, Bachu,

Twa go druyna I...

Jej, domu, jej!

Nie Dioniza rozlewa si pyn

Po tej posadzce twej,

Nie sok to z winnych gron.

Lecz krew!

Co sia, dziatki, ucieka! co sia!

Zowrogi wita was zew!

owiec was ciga, on!

Huzia za wami, jak pies!

Krwawy chce owi plon!

O, nie napróno szaleje w tym gmachu
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Lissa przeweieka!

Jej. kraju ez!

al mi ei, starcze! Ten aosny kres!

Jej, al mi jest wielki

Tej biednej matki,

Tej karmicielki,

Go tak napróno rodzia

Swe dziatki...

Patrz! patrz! O zatrzs si dom,

Dach si zapada,

Wszelka si rusza

Posada!

Jakiej- to burzy poddaje si tchom!...

Co robisz, synu Zeusza?!...

Zda si, e ogrom Pieka

Zamierzasz zwali, dzikim szaem tknity,

Na domu fundamenty.

Jak ongi zwalia

Pallada

Na gow Encelada!

Z paacu wybiega

Siwi starcowie!

SUGA.

PRZODOWNIK CHORU

Có mi woanie twe powie?

SUGA,

W paacu strasznie si skada — —
PRZODOWNIK CHORU.

Ju tu zbyteczna twa rada — —
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SUGA.
Dzieci zabite!

CHÓR.

Ajaj!

SUGA.

Tak jest! Biadajcie! Jest po czem! To znaj!

CHOK.

przeraliwy to mord

1 przeraliwa do ojca!

SUGA,

Nie byo wikszej klski ród naszego grojca!

PKZODOWNIK CHÓRU.

Jak nam opiszesz t dol, ach dol

Ojca i dziatek ?

Mów, w jaki sposób w tego domu port

Zawin nieszczcia bóg

I na ostatek

W tym paacowym okol

Ojca i dzieci zmóg ?...

SUGA.

Przy Zeusa '4'larzyska ofiary ju stay

Dla oczyszczenia domu, kró! bowiem zuchway

Ju nie y, lu go zabi Herakles i trupa

Wyrzuci poza progi. Nas domowych kupa

I dzieci pikny wianek i ojciec i ona
Herakla stanlimy, rzesza zgromadzona,

Tu obok. Ju obnieli naokó otarza

Ofiarny kosz i sówka nikt ?i nie odwaa
Powiedzie w tern skupieniu pobonem. Gdy godnie
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Alkmeny syn mia w rae pochwyci pochodni

I w wodzie j wiconej zanurzy, odrazn

Na miejscu j;'.kby wryLy stanJ naksztal gazu

I umilk. Dzieci, widzc, i rodzieiel zwleka,

Wlepiy we renice, ale ju czowieka

Innego miay teraz przed sob, co oczy,

Nabiege krwi wytrzeszcza, co spojrzenia loozy

Obdne i na brod z ust wylewa pian.

I wraz go si czepiy miechy obkane
I krzykn: »Po có, ojczo, wite pali ognie,

Gdy yje Eurystheusz ? Nim na mier go pognie

Ma rk, po co trud mi spenia pod tym dachem

Podwójny, gdy za jednym mog si zamachem

Zaatwi z ofiarami? Skoro tu przynios

Eurystheasza gow, odrazu j ros

Krwi lego i tamtego z moich rk obmyj.

Wylejcie przeto wod, bo jeszcze on yje.

Wypucie kosze z doni! Hej! kto mi to rami

Uzbroi? Kto uk poda? Myken ja zami!

Oskardów mi i dwigjii trzeba nieodzownie,

Aeby cyklopijsk rozb'irzy warowni,

By te, pod sznur spojone, cnie ciosane gazy

Wytrci z fug i skruszy ostremi elazy!«

A potem niby poszed po jal<owe konie,

Których on nie mia wcale, i bicz niby w donie

Ujwszy, siad do wozu, co by równie zud.

I miech i strach zarazem nasz far chud

Ogarn, ten i owy te z naszej czeladzi

Popatrzy na si wzajem i pytajc radzi:

»Czy pan tak sobie drwi z nas, czy oszala moe?*
A on si wci przechadza po tym swoim dworze

I, wpadszy do biesiadni, mniema, e jest w miecie
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Nizosa, a by przecie w swym domu. Narecie

Usiadszy na pododze, niby w onym grodzie,

Zastawi uczt kaza. W szaleczym pochodzie

Przedosta si za chwil w lesiste lebiska

Isthmosu i ubranie wraz ze siebie ciska,

Sprzczkami pospinane i do walki zasi

Stanwszy — juci z nikim, o tym swym zapasie

Pochwalne pieje hymny, zwycizc si srogo

Przed samym sob gosi, bo- przecie nikogo

Tam nie mia, coby sucha. Potem go zawieja

Poniosa do Mykeny, gdzie na Eurystheja

Okrutnie j si rzuca. Za rce go due
Pochwyci stary ojciec: »Có to za podróe —
Powiada — jakie dziwne? Zali ci si zmysy

Na widok wszystkich trupów tak strasznie rozprysy,

Przez ciebie pokadzionych tej chwili? Mój synu,

Go robisz ?« I on, mylc, e go tak od czynu

Wstrzymuje Eurystheja rodziciel, od siebie

Bagaln do odtrci i w mordu potrzebie

Po zdobny signie koczan i z uku wymierzy

Do wasnych swoich dzieci, niby do modziey

Rodzonej Eurystheja — tak mu si wydao.

Biedactwo przeraone, aeby uj cao

Rozbiego si; ten w sukniach matki skry si stara,

A tamten znów si schowa gdzie w cieniu filara,

Za trzeci dopad stopni otarza, jak ptasz

Tulcy si do niego. > Wasne dzieci nasze

Zabijasz, ty, ich ojciec! < krzyknie matka w trwodze.

I starzec i sug rzesza jli krzycze srodze.

A on, dognawszy dziecko, które pdzi jo
W przestrachu naokoo filara, swe dzieo

Rozpocz: Skoro tylko zetkn si z nim twarz
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W twarz, serce mu odrazu przeszy strza wra:
Na wznak pad biedny chopiec, krwi swoj ubroczy

Kamienny snp i skona. Ten za, gdy to zoczy,

Straszliwie zarzeehota i krzykn radonie:

»Synalek Eurystheja zgin w ycia wionie.

Zapaci mi za krzywdy, przeze wyrzdzone!*

A potem zaraz z uku zamierzy si w stron.

Gdzie byo u otarza stopni drugie chopi,

Mylce, e mu dou nikt tu nie wykopie.

Do kolan rodzicie! a zdoa ptak ten mody

Przypadn, do wycign do szyi i brody

Ojcowskiej i zawoa: » Ojcze ty mój luby.

Nie strzelaj, dziecka swego nie prowad do zgubyl

Nie syna Eurystheja mordujesz tej chwili,

A jeno mnie, twe chopi!...* Tak mu si przymili.

A on. Gorgony dzikiem spojrzawszy na okiem,

e syn go nie przypuci do strzau, pod bokiem

Wiszcy, wraz maczuga, jako kowal motem,

Uderzy go w t jasn gowin i potem.

Zmiadywszy jego czonki, po tych dwóch chce trzecie

Mordowa jeszcze chopi. Ale w czas to dzieci

Uniosa matka do dom i zamkna dwierze.

On jednak z tak moc do ryglów si bierze.

Jak gdyby mia przed sob cyklopijskie wrótnie.

Rozbija drzwi, wywaa, druzgoce okrutnie

I matk razem z dzieckiem dopadszy, oboje

Powala jedn strza. Std za zoci swoje

Na starca chcia obróci, atoli Pallada,

Jak sdzi mona byo z postawy, wypada

Z dzirytem w boej rce, z szyszakiem, jej gow
Kryjcym, cios wymierzy w piersi Heraklowe

Gaziskiem, co od mordu powstrzyma to plemi
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I we nie go pogry!'. Padajc na ziemi,

filar si nderzyJ, co lea strzaskany

Od chwili, gdy si domu jJy wali ciany.

Uciekszy, wrócilimy teraz bez obawy

Wraz z starcem i do' onej filara podstawy

Przytroczym go powrozem aeby, z omdlenia

Zbudziwszy si, nowego nie zacz zniszczenia.

1 oto teraz ley, we nie zatopiony

Nieszczsnym, ten zabójca dzieci i swej ony,

^Ten ndzarz, najbiedniejszy zapewne na wiecie,

Bod nie wiem. gdzie równego biedaka znajdziecie!

cnÓR.

By najgoniejszy mord i nie do wiary,

Co dotd po wszystkie strony

W caej Helladzie synie:

Argiwska go skaa

Ongi widziaa,

Mord przeponury,

Przez Danaosa córy

Speniony.

Lecz có on znaczy przy dzisiejszym czynie,

Gronym bez miary?

Znam i mord drugi, wiem, jak Prokny dzieci

Pado jedyne, synny niebios pód.

Aby na wiecie

y w pieni.

Lecz ty, zabójco straszliwy,

Spodzie dziatek troje

i oto w szau napadzie

Twa je prawica kadzie —
Takie jest Przeznaczenie...
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Kogó ja wprzód

Jak najboleniej

Ach! opakiwa mam,

Komn do mierci bram,

Na Hadu pospne niwy

Mam ja te moje

Grobowe pienia

SJa?!

Ach! ach!

Popatrz-e, bra,

Na ten wyniosy gmach!

Rozwary si zamku podwoje:

O raty! przeraty!

Nieszczsne dziatki le ród komnaty

U ojca stóp.

Go sam zgotowa im grób,

A teraz, jak brya nieywa,

We nie spoczywa,

Ten straszny speniwszy mord.

Skrpowa sznurem,

Wzy silnymi

Do kolumnowej przywizan podstawy,

Ley o! pod tym marmurem

Olbrzymi

Herakles krwawy!

A oto k'nam podobnie do ptaka, co tonie

W zawodach i aociach po swych pisklt skonie,

Sdziwy starzec zwolna gorzk kroczy drog.

AMFITRYON.

Zali nie mog
Kadmejscy umilkn starcowie?

Euripides T. u , 17
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Cicho! ach! cicho —
Niech ten nieszcznik, pogrony we nie,

Zapomni, jakie go licho

Zgnbio I

CHÓR.

Pacz bolenie,

Starcze, nad tob,

Nad dzieci losem

I nad chwalebnym tym mem!
Idcie mi z swoj aob —
Nie robid wrzasku, haasu,

Nieche do czasu,

Waszym nie zbudzon gosem,

Spokojnie i mio

Ley.

CHÓK.

Ojej! Okrutna rze!

AMFITKYON.

mier mi zadacie!

CUÓR.

Ze snu si zrywa!

AMFITRYON.

Mówi ci, we si std, we!
Czy nie moecie by cicho narecie?

Nie moe- umilkn skarga?

Sia w nim ywa:
Zbudzi si, wizy potarga,

Mnie, ojca, powici zatracie.

Zburzy do reszty ten gmach

I klsk posieje po miecie.
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CHÓR

Nie mog, nie mog ach!

AMFITRYON.

Sza! ucho przyo,

Czy jeszcze oddycha niebo,

Gzy jeszcze si spotkam z tchem ?...

CHÓR.
pi?

AMFITRYON.

Owszem, pi!

pi snem, ach strasznym snem

Ten, co w szalestwie zem

Zabi sw on!
Spi nieszczliwy,

Go bet wypuci z ciciwy

Na swoje dzieci rodzone!

O czasy! O dni!

CHÓR.
Wic pacz!

AMFITRYON.

Ach! pacz! ach!

CHOR.

Zaguby dziatek —
AMFITRZON.

Ojej!

CHÓR.

Nieszczcia syna.

AMFITRYON.

Lito-e miej!

259

17*
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CHÓR.
starcze!

AMFITRYON-

Cicho! O cicho! Zaczyna

Znowu si rusza! Strach!

Gdzie ja uciekn? Pod jaki si dach,

By mnie nie odkry, ukryj?

CIIOK.

Krzywdy ci rce nie zrobi niczyje!

Twojego syna oko

Noc zamroczya gboko.

AMFITRYON.

Syszycie ! ? Syszycie ?

!

Nic, gdyby zgaso me ycie

W takiej niedoli!

Lecz jeli mnie on, swego ojca, straci

1 klski tym mordem pomnoy,

Za krew ojcowsk bdzie jak najsroej

Paci Eryniom! To boli!

CHÓR.

Byo ci umrze, kiedy, mszczc si braci

Twej ony,

Wrócie uwieczony.

Zburzywszy Tafiów gród,

U morskich sterczcy wód.

AMFITRYON.

Precz! precz! o starcy! Precz od tego domu!

Zdaa, zdaleka

Od szalonego czeka!

Skoro si zbudzi,
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Popoch posieje ród ludzi!

Chciwy pogromu

Jak rozjuszony zwierz,

Zerwie si z le,

Na miasto si rzuci Kadmowe,

Do dawnych mordów mordy mnoc nowe!

PRZODOWNIK CHÓRU.

Dlaczego lak na syna zagniewa si, boe ?

Dlaczego na sprowadzi takie cierpie morze ?

HERAKLES.

Ha! Jeszcze- ja oddycham i widz, co trzeba—
T ziemi i to soce i ten przestwór nieba.

A wszak mnie jaki zamt ogarn, me zmysy

Jak gdyby si ju eakietn w tej gowie rozprysy

I strasznie, niepomiernie pracuj me puca,

Nierówny, gorczkowy dech si z nich wyrzuca.

Lecz czemu piersi mode i moje ramiona

Linami przywizane, jak ód, umocniona

U brzegu, do cokuu strzaskanego supa?

Zda mi si, e przy trupie widz tutaj trupa!

Mój uk i moje bety pierzaste na ziemi!

Wiszce na ramionach, wiernie nad mojemi

Ldwiami waroway, przepilnie mnie strzegy.

Jak ja ich zawsze strzegem! Gzy moe przebiegy

Eurysthej kaza znowu zej mi w Hadu mroki?

Lecz ani Syzyfowej nie widz opoki,

Ni bera Demetery córki, ani ksicia

Plutona! Strach mnie chwyta! Nie mam ju pojcia,

Gdzie jestem! Przyjaciele! Zbliska czy zdaleka

Przybdcie i wyleczcie nieszczsnego czeka
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Z tych wszystkich niepewnoci! Nie widz me oczy,

Co zwyl<y byy widzie. Dziwnie wiat si toczy.

AMFITRYON.

Mam, starcy, i naprzeciw wasnej klsce swojej?

PRZODOWNIK CHORU.

I my pójdziemy z tob, jak druhom przystoi.

HERAKLES.

Dlaczego paczesz, ojcze, i zakrywasz lica?

Od syna czemu stronisz? Nie mam ju rodzica?

AMFITRYON.

Mój synu, bo mym synem, chocia le si stao.

HERAKLES-

Có stao si, e tak jest przybite twe ciao?

AMFITRYON.

Sam bóg, doznawszy tego, rzewne laby lozy.

HERAKLES.

Szumne sowo! Lecz powiedz, w czem mi szuka grozy?

AMFITRYON.

Sam widzisz, jeli wszystkie masz znów zmysy w gowie.

HERAKLES.

Czym speni jak zbrodni? Niech mi ojciec powie!

AMFITRYON.

Tak, powiem, jeli mordu jn utraci dz.

HERAKLES.

Zagadki mówisz, ojcze! W zagadkach wci bdz.
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AMFITRYON.

Ja ledz, czy si zby ju optania biedy.

HERAKLES.

Nie pomn, bym miaJ zmysy optane kiedy.

AMFITRYON.

Starcewie! Zdj synowi mojemu te pta?

HERAKLES.

A kto je woy na mnie? Rzecz to niepojta!

AMFITRYON.

Do wiesz o swej niedoli, wicej nie wymieni.

HERAKLES.

Czy to, co wiedzie pragn, wyjawi milczenie?

AMFITRYON.

O Zeusie! Z tronu Hery idzie ta zagada!

HERAKLES.

Czy na nas z tamtej strony jaka klska pada?

AMFITRYON.

Swe straty pogrzeb teraz! Pozostaw bogini!

HERAKLES.

Zginem! O nieszczciu jakiem mówisz ninie?

AMFITRYON.

O dzieciach, o ofiarach! Trupy na pododze!

HERAKLES.

O rety! Co za widok! Jak mnie rani srodze 1

AMFITRYON.

Bez boju bój stoczye, synu, z dziemi swemi.
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HERAKLES.

O jakim mówisz boju? Kto je sprztn z ziemi?

AMFITKYON.

Ty, uk twój i kto z bogów, co win ponosi

HERAKLES.

Co mówisz? Go za klsk twój mi jzyk gosi?

AMFITKYON.

Szalae, o bolesne zapytujesz sprawy.

HERAKLES.

Wic moe i maonki zbójca jestem krwawy?

AMFITKYON.

To wszystko, co tu widzisz, to rk twoich dziea.

HERAKLES.

Okrutna na mnie chmura niedoli spyna.

AMFITKYON.

Dlatego tak ja strasznie na twój los si al.

HERAKLES.

Gzy moe i dworzyszcze rozwaliem w szale ?

AMFITKYON.

Wiem jedno, e jest zgoa nieszczliwy, synu!

HERAKLES.

Gdzie szau giez mnie dopad, sprawca tego czynu?

AMFITKYON. »*^

Gdy ogniem si ofiarnym zaj u otarza.
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HERAKLES.

biada! Po có jeszcze moja dusza zwaa

Na siebie? Po co y mam, ja, najdroszej dziatwy

Zabójca? Gzyli nie mam dzisiaj drogi atwej,

By rzuci si ze skay, albo miecz do serca

Wpakowa? Tak w ten sposób ja, dzieci morderca,

Na sobie krew ich pomszcz! Czemu ja na stosie

Nie spal tego ciaa, iby spalio si

Z niem razem pitno haby, co mnie w yciu czeka.

Lecz gin mi przeszkadza biednego czowieka

Przyjaciel i pokrewny, Tezej, który wanie

Nadchodzi! Có ja zrobi? Niech mi soce zganie,

e dusza mi najblisza ujrzy na swe oczy

Ohyd dzieciobójstwa mojego! Do mroczy

Podziemnej mi zestpi, albo uj w przestwory

1 tam mi si uwolni od tej cikiej zmory!

rety! Nieche wargi powiedz mi czyje,

Gdzie, w jakich gbiach nocy gow t ukryj,

Albowiem wstyd mnie zbrodni i, krwi pokalany,

Nie mog na niewinnych ciga klsk! O rany!

Z orszakiem wchodzi

TEZEUSZ.

Przychodz tu na czele ateskiego chopa,

Tej zbrojnej modzi naszej, co u fal Azopa

Pod broni wanie czeka. Twojemu, staruchu.

Synowi spiesz w pomoc, zjawiam si co duchu,

Gdy w gród Erechteidów wieci si dostay,

I rzdy w waszym kraju zabrawszy, zuchway

Król Likos chce was zgnbi w wytoczonej wojnie

1 bitw wam zagraa. Dlatego te zbrojnie

Pojawiam si tu, starcze! Wywdziczy si musz



266 BUKIPIDRS

Twojemu Heraklowi, albowiem m dusz

Wybawi z mroków Hadu i przywiód na soce.

Wic powiedz, czy potrzebne wam jakie obroc,
Ma rka i mój hufiec?... Ale co to znaczy?

Te trupy na pododze? Zalim si zbyt raczej

Ociga, nili spieszy, i spóni, aeby

Zapobiedz nowej klsce, która bez potrzeby

Dotkna was? Któ^ powiedz, zamordowa dziatki?

Czyj tu widz on? Czy to trup ich matki?

To nikt do walki krwawej nie wciga dziecitek!

Nie! W tern si jaki inny straszny kryje wtek.

AMFITRYON.

ksi mój, oliwnorodnej panie góry!

TEZEUSZ.

Go znaczy ta przemowa? Ten twój wstp ponury?

AMFITRYON.

Na gorzki nas bogowie smutek narazili.

TEZEUSZ.

Po czyich-e wic dzieciach tak paczesz tej chwili ?

AMFITRYON.

Syn mój nieszczsny je spodzi

1 tak im krwawo, spodziwszy, dogodzi!

TEZEUSZ.

Weselszych nie szczd wyrazów!

AMFITRYON.

Radbym wysucha rozkazów.

TEZEUSZ.

Wal twe sowa, jak mot!
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AMFITRYON.

W lot wszystko szczezo, w lot!

TEZEUSZ.

I có on zrobi?

AMFITRYON.

Sa,

Sa, kiedy go napad sza,

W trucinie hydry zamaczane strzay —
Tak strasznie byl oszalay!...

TEZEUSZ.

To dzieo Hery!... Któ przy trupach siedzi?

AMFITRYON.

Mój syn tak si biedzi,

Mój syn,

On, który w bogów gronie

Przeciw gigantom na flegrejskie bonie

Wyruszy zbrojnie

I w tej potwornej wojnie,

We walce tej

Zwyciski speni czyn.

TEZEUSZ.

Jej! jej!

Gdzie nieszczliwszy jest na wiecie czowiek?

AMFITRYON.

Nie znajdziesz takich powiek,

Coby ci rzeky,

e ród miertelnych niwy

Przebój widziay bardziej uciliwy.

Bój bardziej wcieky!
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TEZEUSZ.

Dlaczego tak zakrywa paszczem biedn twarz?

AMFITRYON.

Czowieka przed sob masz,

Go, zobaczywszy krewniaki

I przyjaciele,

Wielce si wstydzi, te przela krew dzieci.

TEZEUSZ.

W godzinie takiej,

Kiedym ju przyszed do,

Ból z nim podziel! (Do Heraklesa):

Odso-e skroni

AMFITRYON.

Rzu t zason —
Poka te oczy, to lico zmartwione

Socu, co wieci!

Ból twój w zawody

Ze zami idzie mojemil

Oto si chyl do ziemi,

Do twoich kolan przypadam i brody

I twojej doni

Ja, starzec siwy, co roni

zy!

Ojej! Mój chopcze ty,

Poskrom-e w sobie

Krwi spragnionego lwa,

Co ci ku nowej pcha

aobie,

Ku klsce nowej,

Ku wieym mogiom! A!...
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TEZEUSZ.

Hej! wzywam ci czowieku, z pod onej pokrowy

aobnej: rusz si z miejsca i pokae oczy

Druhowi! Niema chmury, niema takiej mroczy,

Go mogaby przysoni mrok twojej boleci!

Przecz rk wycignit wskazujesz na zwoki,

Aeby mnie przypadkiem twego sowa toki

Nie pokalay dzisiaj? Có, e dzisiaj z tob

Podziel si twym smutkiem i twoj aob?
Szczliwszy byem niegdy, jeli ci przypomn.

Jak z piekie mnie wyrwae na wiat ten! Uomne
To plemi, co wdzicznoci nie zna wobec druha

I chce z nim tylko szczcia zaywa! O krucha

To przyja, co si wzbrania po nieszczcia toni

eglowa z przyjacielem... Nieche wic odsoni

Mój druh to czoo biedne, w twarz niech spojrze raczy

Druhowi! Czek szlachetny nie ginie w rozpaczy!

HERAKLES.

Czy widzisz, Tezeuszu. jak pady me dzieci?

TEZEUSZ.

Syszaem. Teraz oczom caa prawda wieci.

HERAKLES.
t

Przecz kaesz mi si spotka ze soca blaskami?

TEZEUSZ.

Smiertelny! Czek miertelny bogów nie poplami.

HERAKLES.

Od strasznej tej zakay uciekaj coprdzeji

TEZEUSZ.

Na druha druh nie moe ciga zemsty jdzy.
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HERAKLES.

I owszem. em ci dobrze uczyni, nie przecz.

TEZEUSZ.

Wic lito mam nad tob dzi, nieszczsny czecze.

HERAKLES.

O tak, litoci godzien swych dziatek morderca.

TEZEUSZ.

e los twój tak si zmieni, nie ukoj serca.

HERAKLES.

Czy moe by gdzie wiksza niedoli potga?

TEZEUSZ.

Do stropu niebieskiego twe nieszczcie siga.

HERAKLES.

Dlatego pragn umrze! I mi std potrzeba!

TEZEUSZ.

Gzy mylisz, e twe proby co obchodz nieba?

HERAKLES.

Bóg dumny, lecz ja równie dumny wobec boga!

TEZEUSZ.

Milcz! Milcz! Spotka ci pomsta jeszcze bardziej sroga!

HERAKLES.

Ju tylem si jej najad, nie zmieci si wicej!

TEZEUSZ.

Co zrobisz? Gdzie poniesie ci ten gniew jarzcy?

HERAKLES.

Pod ziemi, skd przybyem. Umr! To ja zrobil
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TEZEUSZ.

Wyraasz si, jak prostak! Tyle powiem tobie.

HERAKLES.

O dobrze ci przyganial Nie masz adnej troski.

TEZEUSZ.

To mówi z zem obyty mój Herakles boski?!

HERAKLES.

Za duo mam ja tego! Przebraa si miara!

TEZEUSZ,

Ty, ludzi dobroczyca i przyjaciel? Wara!

HERAKLES.

Nic ludzie nie pomog, Hera tu zwycia!

TEZEUSZ.

Zapacze kraj, takiego utraciwszy ma!

HERAKLES.

Posuchaj, jak bro mam na wywody twoje,

Co powiem. Wytómaczy wcale si nie boj.

I y-bym nie powinien ni dzisiejszej chwili,

Ni przedtem. Bo, nasamprzód, bogowie sprawili,

I ród mój jest od ma, co starego ojca

Mej matki zamordowa, potem z jego kojca,

Splamiony krwi, Alkmen wzi sobie za on,
T moj rodzicielk. A gdzie le spojone

S domu fundamenty, tam kwitn nie moe
Pomylno dla potomków. Zeus, dzielc oe —
Kimkolwiek jest ten Zeus — spodzi mnie, przez Her

Znienawidzone dzieci — : wybacz mi te szczere

Wyrazy ty, mój starcze, gdy za ojca ciebie,
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Nie Zeusa mam. U piersi-m jeszcze by, w kolebie,

Gdy gronookie mije na moj zagad

Nasaa ona Zeusa. A dawszy im rad,

Gdym wyrós, nabra ciaa krzepoty, o wtedy

Na jakie jam si trudy naraa i biedy —
Lecz po co mówi o tem? Te lwy, ten trójciay

Geryon. te Giganty, te grone naway

Centaurów czworonogich — wszystkim ja nauk

Sprawiem przeuczciw!... Hydr, on suk

O bach odrastajcych ubiwszy, tysice

Przerónych trudów zmógszy, wzdy po wartujce

U bram piekielnych zwierz poszedem — na ziemi

Psa trójgowego-m przywiód, jak mi, ono brzemi

Zwalajc na me barki, Eurysthej poleci.

A w kocu ten si poar w moim domu wznieci:

Zabiem wasne dziatki!... To szczyt klski mojej I

Co czyni, nie wiadomo. Nie znajd ostoi

W mych Tebach ukochanych. A jeli zostan,

Czy mog ja w wityni zagoi sw ran?

Czy mog si pokaza w przyjacielskiem gronie?

Któ tu przemówi do mnie? Porzuci to bonie?

Do Argos pój mi? Jakto? Wygnaniec z ojczyzny?

Czy moe w jaki inny gród, w nienawi yzny?

Wszdzie mnie znaj dobrze, zezem na mnie wszdzie

Popatrz, lada chystek zoliwie mi bdzie

Dokucza: »0 patrzajciel to jest syn Zeusza,

Swe dzieci zamordowa i onl Niech rusza

Z tej ziemi It Tak, zamiana, niezbyt mia pono

Dla duszy, której szczcie tak ongi wielbiono!

Nie czuje tego czowiek, któremu si dzieje

Niedobrze cae ycie — s-ei to koleje,

Do których on ju przywyk. Tego si ja koca
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Doczekam, yjc dalej w tych promieniach soca,

e ziemia w gos zawoa, bym nie stpa po niej,

e morze mi i rzeka przeprawy zabroni.

e bd jak Iksyon, wpleciony do koa!

Najlepsze, e mnie tutaj nie zobaczy zgoa

Nikt z Greków, poród których szczliwszego-m chleba

Zaywa. Jaka przeto jest dalsza potrzeba

ywota? Jakie zyski da mi, przyjacielu,

Ten ywot, krwi splamiony? Ten ywot bez celu?

Niech sobie tryumfuje ta sawetna pani

Zeusowa, niech houbce wybija w przystani

Niebieskiej, bo dopia, czego podaa:

Do szcztu podeptana przez ni, kona chwaa

Hellady, pierwszy rycerz tego kraju! Moe
Kto modli si bogini, zazdrosnej o oe
Zeusowe, i dlatego, e si o to zoci.

Gubicej dobroczyców naszych greckich woci,

Aczkolwiek jej wiadomo, e w niczem nie winni?

TEZEUSZ.

Odgade, e li Zeusa ona, nie za inni

Bogowie walcz z tob .. atwiej dawa rady.

Ni cierpie, to jest prawda... Nikt nie jest bez wady,

Ni czek ni bóg — jeeli nie kami pieniarze.

Bo powiedz, czy z bóstwami nie chodziy w parze

Maestwa, których adne nie zaleca prawo?

Czy wasnych ojców swoich nie cigali krwawo

Bogowie, by tron zaj, czy ich nie trzymali

W wizieniu? A jednake zamieszkuj dalej

Olimpu szczyt i adnych, chocia zawinili.

Wyrzutów nie doznaj. Có powiesz tej chwili,

e ty, miertelny czowiek, cierpisz ponad miar,

Euripides. T. III. 18
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Bogowie za nie cierpi? Juci, e za kar

Opuci musisz Teby, bo zwyczaj jest taki,

Lecz ze rr.n pójdziesz razem na ateskie szlaki,

Do grodu cnej Pallady, tam oczycisz rce,

A ja ci dom odstpi i oddam w podzice

Cz mienia. Mam ja skarby, zawdziczam je miastu,

Gdy chopców ocaliem od mierci czternastu.

Zabiwszy byka w Knosos, te ci oddam wtedy.

Mam równie i po kraju rozrzucone schedy.

Te bd twoje imi ród ludzi nosiy.

Pokd ci ycia starczy. A gdy do mogiy

Ju zejdziesz, w kraju Hadu kiedy skonisz gow,
Pomniki- gród ateski wzniesie marmurowe

I nigdy ci ofiar wielbi nie przesianie,

Bo wieniec sawy ronie na helleskim anie

Dla miast, co szlachetnego ma czci umiej.

W ten sposób ja si swoj odwdzicz kolej

Za ocalenie ycia. Przyjació ci trzeba

Tej chwili. [S zbyteczni, gdzie sprzyjaj nieba.

Wystarczy pomoc Boga, jeli na nas spadnie.]

HERAKLES.

Dodatek to do mojej niedoli! Dokadnie

Wiem przecie i wiedziaem, e nigdy zwyczajem

Nie byo na niebiesiech, aeby si wzajem

Bogowie w ka wtrcali, by jeden by panem,

A drugi jego sug, aby w zakazanem

Pawili si zepsuciu. Bo gdy Bóg jest Bogiem,

Niczego mu nie trzeba. W swojem kamstwie mhogiem

Zmylili to poeci. Jedno widz przecie.

e cho mnie takie trapi nieszczcia, na wiecie

Pozosta mi wypada, bo mógbym za tchórza
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Uchodzi. Czek miertelny, gdy go zajdzie barza,

Jej ciosów si trwocy, placu nie dotrzyma

Mowi, w uk zbrojnemu. Z miaemi oczyma

Odepchn mier od siebie, do twojego miasta

Udam si razem z tob, niech ma wdziczno wzrasta

Za dary otrzymane. Rosy trudy moje,

Znosiem je i nigdy z oczu ez mi zdroje

Nie cieky. Nie mylaem te nigdy, e moe
Tak sta si, abym paka, ale, mocny Boe I,

I na to sn mi idzie. Widzisz, ojcze stary,

e id na wygnanie, em zgotowa mary

I onie swej i dzieciom. Godziwej odziey

Nie poskp mi tym zwokom, uczci je naley

Pogrzebem. Zapacz, ojcze, (mnie zwyczaj zabrania),

Do ona matczynego przytul te kochania

Nieszczsne, w jej objciach zamknij je! O lube,

Spojone wzajem grono, które ja na zgub

Niechccy dzi posaem 1... Gdy ju spoczn w grobie,

Ty zosta w naszym grodzie! [Ciko bdzie tobie,

Lecz zmu si i wraz ze mn zno t cik dollj

dzieci! Jam was spodzi i ja was na rol

Wysaem dzisiaj bo! Dla was si szamoc,

Bywao, ze znojami, ale i owoce

Miny was niestety! Dla was po wian chway

T rce me ród walki niejednej sigay,

By was t najpikniejsz obdarzy pucizn.

1 ciebie, e mnie adn nie dotkna blizn,

e wiary dochowaa maeskiej, e lata

Dobytku mego strzega, ten mój pocisk zmiata,

Maonko ty nieszczsna! Biada, ono! Biada,

O dziatki! I mnie biada!... Straszliwa zapata —
Rozczam si z moimi — z dziatkami i on!

18*
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O gorzka tych ucisków rozkoszy! Jak pon
Jest rado z ciebie, broni ty moja! Co zrobi?

Czy rzucie ci mam dzisiaj, czy te ci przy sobie

Zatrzyma? Obijajc si o moje boki.

Powtarza mi wci bdziesz bez koca i zwoki:

»Mn- dzieci zamordowa i on, a przecie

Z dzieciobójczyni chodzisz!...* Có ci powiem, wiecie,

e nadal dwigam bro t?.. Zbywszy si ora.

Co w Grecyi tak przepiknie, bywao, zwycia,

Ulegn swoim wrogom i sromotnie skocz.

Dlatego te zatrzymam te bety obrocze.

W tern jednem niech mnie jeszcze twoja pomoc wspiera,

Tezeju! Do Argosu ze mn chod, cerbera

Powiedziesz ze mn razem, bo z rozpaczy zgin

Po dzieciach, sam zostawszy w t alu godzin.

O ziemio Kadmosowa, o wszyslki narodzie

Tebaski! Ostrzvcie si! Po tej mojej szkodzie

aob czarn wdziejcie, u cia moich dziatek

Zgromadcie si i ez swych lejcie podostatek

Po zmarych —- a i po mnie! Patrzcie, co si wici:

Wszyscymy wraz zginli, rk Hery tknici!

TEZEUSZ.

O podnie si, nieszczsny! Stum-e ez tych zdroje!

HERAKLES.

Nie mog! Sn stay wszystkie czonki moje.

TEZE13SZ.

Nieszczcie zwali moe najsilniejszych ludzi.

HERAKLES.

Ach! w ska si zamieni! Tak mnie ból ten trudzi.
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TEZEUSZ.

Poprzesta, podaj rk, druh ci dopomoe.

HEUAKLES.

Krwi zbroczon, o twe szay bym si otar! Górze!

TEZEUSZ.

Nie broni! Otrzyj-e si! To nie jest przyczyna!

HERAKLES.

Swe dzieci utraciwszy, mam dzi w tobie syna.

TEZEUSZ.

Mej szyi chwy si rk, ja ci poprowadz.

HERAKLES.

Przymierze dwóch przyjació! Jeden straci wadz
ywota! Takich, starcze, mie druhów, zysk wielki!

AMFITRYON.

Syn ziemi, w takie dzieci podnej rodzicielki!

HERAKLES.

Tezeju, obró-e mnie w stron dziatwy mojej.

TEZEUSZ.

Czy ulg ci to sprawia ? Lek to, który koi ?

HEREKLES.

ojcu chciabym take pa jeszcze w ramiona.

AMFITRYON.

Chod, synu! Pier ma równ chci przepeniona.

TEZEUSZ.

Wic cakiem zapomniae o swych znojach, bracie?
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HERAKLES.

Có one wszystkie znacz przy dzisiejszej stracie ?

TEZEUSZ.

Ta mikko nie u wszystkicti spdtka si z pochwa.

HERAKLES.

Osabem ? Si-m dawniej posiada niema.

TEZEUSZ.

O bardzo!.. . Gdzie si podzia, synny Heraklesie?!

HERAKLES.

A jakim by tam w dole, w ucisku okresie?

TEZEUSZ.

Na duchu byem sabszy od kadego czeka.

HERAKLES.

Wic nie dziw si, e ból mi niszczco dopieka.

TEZEUSZ.
Chod teraz!
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HERAKLES.

Kiedy dzieci bd ju w mogile?

AMFITRYON.
Jak mówisz?

HERAKLES.

Ja do Aten w t sam ci chwil

Sprowadz z Teb. Niech do twa dzieci me poskada

W tej ziemi, co ich chyba nie przyjmuje rada.

Za ja, com tak sromotnie zatopi w powodzi

Ten dom mój. za Tezejem pójd, na wzór odzi

Rozbitej si wlokcy. Rozumu nie sucha.

Kto wadz i bogactwo przenosi nad druha.

CHÓR.

Odchodzim, biedna, zapakana tuszcza.

Bo najmocniejszy z druhów nas opuszcza.
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II.

Orestes.

Osoby dramatu

ELEKTRA, córka Agamemnona i KIytaimn estry.

HELENA, ona Menelaosa.

HERMIONA, jej córka.

CHÓR niewiast argiwskich.

ORESTES. syn Agamemnona i Klytaimnestry.

MENELAOS, król Sparty, brat Agamemnona.

TYNDAROS, ojciec Heleny i Klytaimnestry, Kastora i Poli-

deukesa.

PYLADES, syn Strofiosa, krewny i przyjaciel Orestesa.

GONIEC, stary suga na dworze Agamemnona.

FRYGIJCZYK, niewolnik w subie Heleny.

APOLLON.

Rzecz dzieje si w Argos.



w gbi sceny palc Agamemnona w Argos. W gbokiej nyy

bramy gównej oz Orestesa, na hórem spoczytva, w gbokim po-

grony nie. Przy nim siedzi

ELEKTRA (podniósszy si).

Nic niema lak strasznego, co si w ludzkiej mowie

Wyrazi da, mk niema, ni losów bogowie

Nie zarzdzili takich, by na serce czeka

Nie spady. Szczsny Tantal - od tego-m daleka,

Aeby jego doli urga --, to boe,

Zeusowe pono plemi, zawisn w przestworze

I cigle dry, aeby na si nie urwaa

Ta ponad jego gow wci sterczca skaa.

A kar t ma za to, e. jak chodz suchy,

Zaszczycon bdc ongi, acz miertelnik kruchy,

By w bogów uczestniczy biesiedzie, jzyka

Nie trzyma za zbami, wada, co dotyka

Najbardziej. Ten Pelopsa mia, ten Atreusza,

Którego przdka ycia, bóstwo Zwada, zmusza —
Ten los-ci mu wyprzda — , by si wani z bratem

Rodzonym, Thyestesem. Lecz na có, pozatem,

Wspomina okropnoci? Zabiwszy mu dziatki,

Zaprosi go Atreusz do tej uczty rzadkiej!

Z Atreja — e porednie zajcia ju pomin —
I z Aeropy z Krety powsta w sw godzin

Sy,n Agamemnon sawny, jeeli go mona

Zwa sawnym, i Menelej.,. on tego zdrona,
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U bóstw znienawidzona Helena, a zasi

Ow ksi Agamemnon zawar w swoim czasie

lub, w Grecyi napitnowan, z Klytaimnestr. Id
Trzy córki z niej, mej matki — tak, z Ghryzotemid

Ma siostra Ifigenia, oraz ja, z nazwiska

Elektra, i syn Orest. Serce mi si ciska,

Gdy wspomn t ohydn, t bezbon matk!

W nierozerwaln ojca uwikawszy siatk^

Zabia go. Powodu nie przystoi pannie

Przytacza. Niech to inni zechc nienagannie

Wyjani... Jakiche mi dzisiaj sów potrzeba,

Aeby si uaH na bezprawie Feba?

Oresta on nakoni, by matce rodzonej

mier zada, co nie wszystkie pochwaliy strony,

I brat j zamordowa, ufny w sowo boe.

Uczestniczyam w mordzie, ile pomódz moe
Niewiasta. I Pylades dzia razem z nami.

Od chwili tej, dzikimi .trapiony szaami,

Nieszczsny brat Orestes na posaniu ley —
Tak niemoc go przemoga. Krwi matczynej wiey
Wci zapach w sza go wprawia i drczy nad miar —
Bo nie chc przypomina trwóg tych, sw ofiar

Okrutnie cigajcych, Eumenid... Dzie szósty

Upywa, jak si lay onej krwi upusty

Matczynej, jak spalono powicone zwoki,

A on ni ksa strawy nie przyj w gbokiej

Rozterce, i w kpieli nie by do tej pory.

Otulon w paszcz, gdy folg uczuje ten chory

Braciszek w swych cierpieniach cielesnych, to oczy.

Przytomno odzyskawszy, zawi, to wyskoczy

Z posania i wci pdzi i pdzi, jak rebce,

Gdy z jarzm je wyprzgnito. W tej naszej kolebce,
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W Argosie, zakazano ugaszeza nas w domu

I mówi — z przeslpeami, jako emy sromu

Matkobójczego winni. Dzie dzisiejszy bdzie

Rozstrzygajcym dla nas, albowiem ordzie

Argiwski sd dzi wyda, jak mierci mamy

Umiera: czy nas zechc, poza miasta bramy

Wywiódszy, kamienowa, czy te miecz nam spadnie

Na karki. Lecz nadziej ywim, e tak snadnie

Nie zginiem, gdy Meneiej, powróciwszy z Troi,

Ju w Nauplii wyldowa. Poniewa si boi,

Wic on sw, Helen, tych nieszcz sprawczyni.

Wprzód wysa noc w dom nasz, gdy w mroku jedynie

Uj moga zemsty Indzkiej. Za dnia wszyscy oni,

Co synów potracili pod Troj, w pogoni

Gazami-by j na mier zatukh. W komnacie

Przebywa, zapakana po siostry utracie

I nad nieszczciem domu. W tej swojej boleci

T jedn ma pociech, e córk dzi pieci -

Do Troi uciekajc, daa Hermion

W opiek mojej matce, dzi to opuszczone

Dziewcztko król Meneiej sprowadzi ze Sparty.

T pieszczc si, Helena tumi ból zaarty.

Wic teraz ja po wszystkiej rozgldam si drodze,

Czy on tu si nie zjawi. Gdy na maej srodze

Niteczce zawis ywot nasz biedny, jeeli

Pomocy nam Meneiej co tchu nie udzieli.

Nie wiele dom w nieszczciu pogron dokona.

Z 'paacu wychodzi

HELENA.

O córko Klytaimnestry i Agamemnona,

Elektro, co tak dugo w panieskim jest stanie!
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Ach! powiedz, jakie dzisiaj twoje bytowanie

I jak si ma Orestes, nieszcz-ny morderca

Swej matki! e tak do was przemawiam od serca,

Nie cign na si zmazy, albowiem jedynie

Fojbosa ja winuj w tym okrutnym czynie.

Po mierci Klytaimneslry, mojej biednej siostry,

Narzekam, e j taki spotka los przeostry!

Widziaam j ostatnio, gdym w trojaskie ziemie

Ruszaa — sn bó? jaki naoy to brzemi

Szalestwa na me barki! Dzisiaj, na sw miedz

Wróciwszy, nad swym losem samotna si biedz.

ELEKTRA.

Có powiem ci, Heleno? To sama na oczy

Swe wasne oto widzisz, jaka dola toczy

Syna Agamemnona! Przy jego niemocy

Okrutnej wy.siaduj ród bezsennych nocy,

Przy trupie onym siedz, bo trup on. gdy ycie

Na sabej wisi nitce. O tym jego bycie

Nie mówi ja z wyrzutem. Oboje yjecie

Szczliwie — ty i m twój szczliwy na wiecie,

My za lo jake czarn przybici aob!

HELENA.

Jak dawno on zoony t swoj chorob?

ELEKTKA.

Od chwili, kiedy przela krew, co go zrodzia.

HELENA.

Ach! biedny on i matka, biedna jej mogia!

ELEKTRA.

Z rozpaczy dzisiaj gin! Taka losów droga!



ORESTBS 287

HELENA.

Wywiadczysz mi przysug? Prosz ci, na boga!

ELEKIRA.

Nad bratem czuwa musz, nie znajd sposobu.

HELENA.

Nie mogaby si uda do mej siostry grobu?

ELEKTRA.

Do siostry, a mej matki? Jakie masz zamiary?

HELENA.

Z zalew ek i mych wosów zoysz jej ofiary.

ELEKTRA.

Do drogiej pój mogiy nie przystoi- wcale?

HELENA.

Na widok Argiwczyków ze wstydu si spal.

ELEKTRA.

Haniebna wprzód ucieczka, wstyd spóniony potem.

HELENA.

Masz suszno, ale ranisz swego sowa grotem.

ELEKTRA.

Dlaczego Mykeczyków twe oczy si boj?

HELENA.

Wstyd ojców, których syny zginli pod Troj.

ELEKTRA.

O gone te na ciebie wznosi Argos wrzaski.

HELENA.

Dlatego wybaw z trwogi, nie skp mi swej aski.
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ELEKTRA.

Nie mogabym ja spojrze na mogi matki.

HELENA.

Czy godzi si, by suba nosia me datki?

ELKKTKA.

Mast przecie Hermion, wypeni to umie.

HELENA.

Panienka nie powinna obraca si w tumie.

ELEKTRA.

Lecz winna dug tej spaci, co si ni zaja.

HELENA.

Masz suszno. Za tw rad wypenienie dziea

Powierz mojej córce... Chod tu, Hermion,

Zalewk bierz do rki i te ostrzyone

Me wosy,. Klytaimnestry nawied-e grobowiec,

Na szczycie sta mogiy z ofiar i powiedz,

Pyn lejc — wino z mlekien) i miodem, te .sowa;

>Helena, siostra twoja, jako e si chowa

Przed gniewem Argiwczyków, sama przy twym grobie

Nie mogc dzisiaj stan, przeeranie le tobie

Swe datki!* Potem pro j, by wzia w opiek

Mnie, ciebie i maonka i te, e tak rzek.

Sieroty dwie nieszczsne, które Bóg zatraci,

I e jej dary zo, by si dug mój spaci

Wobec mej zmarej siostry, skoro czas posuy.

Id przeto, dziecko moje, i nie zwlekaj duej —
Myl, wszystko to speniwszy, o powrotnej drodze.

(Odchodzi teraz z Hermion).
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ELEKTRA.

Naturo! Jake czeka ty upadlasz srodze,

Gdy za, a jeli dobra, jake ty nas ludzi

Podnosisz! O, widziaam, e si li potrudzi

Ostronie, by ci ledwie koniuszki swych splotów —
Inaczej jej urodzie zaszkodziby gotów

Ten nó jej!.. Ano zawsze ta sama! Niech racz

Bogowie ci ukara, e tak rozpacz

I mnie i mego brata i ca Hellad

Dotkna! Ach! Ja biedna! Gdzie znajd ja rad?!

Nadchodz przyjacióki, których wtór si splata

Z moimi lamentami! Wnet obudz brata.

Chorego Orestesa, i zy z moich powiek

Wycisn, gdy zobacz, jak biedny ten czowiek

Szaleje!... O najdrosze niewiasty! Po cichu

Bez stuku, bez haasu stpajcie, by lichu

Nie dawa sposobnoci! Sodko jest mi waszej

Zaywa dzi przyjani, lecz jeli wystraszy

Ze snu tego mi brata, w wielkim bd smutku.

CHÓR MODYCH NIEWIAST ARGIWSKICH.

Szal szal O pocichulkul

Stopy jak najlejszemi

Ledwie dotykaj ziemi!

ELEKTRA.

Nie zbliaj si do oa! Tamtdy! tamtdy!

CHÓR.

Sucham w te pdy!

ELEKTRA.

Nieche mu szept wasz niewieci

Jako najciszej szeleci,

Euripides. T. III. 19



290 BURIPIDSe

Niech ma tak cicho gra,

Jako ten trzciny szum!

CHÓR.
Ta warga ma

Dry w swojej mowie,

Jak ledwie dyszce sitowie,

Jak trzcina!

ELEKTRA.

Tum szept swój, tum!

Powoli stpaj, powoli!

Lecz wyznaj mojej niedoli.

Dlaczego wanie w ten czas

Przybywasz do mnie !

Pierwszy to raz

Tak zasn gboko ogromnie!

CHOR.

Powiedz mi, przyjacióko.

Co si z twym bratem stao?

Czy bardzo chore to ciao?

ELEKTRA.

Przy yciu on-ci jeszcze, lecz oddech ma krótki.

CHÓR.

Ach! Go za amatki!

ELEKTRA.

Zabijesz mi go, jeeli

Obudzisz go z tej pocieli!

Na wszystko najlepszy lek

Jest nasz spokojny sen.
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CHÓR.

Cierpi, niewinny czek,

Los znosi srogi

Za czyn, potpiony przez bogi I

Biedny!

ELEKTKA.

Jak ból nka ten!

Bezprawie byo w twym gosie,

Kiedy z Temidy, Fojbosie,

Trójnoga gosie nam,

e mamy prawo

U mierci bram

Rozprawi si z matk tak krwawo!

CHÓR.

Popatrz na oe!
Pod paszczem ruszy si brat!

ELEKTRA.

Twój go, niebo,

Obudzi haas!... W wiat!

CHOR.

Sdziam przecie,

e pi!

ELEKTRA.

Na wszystko w wiecie

Odejdcie mi!

Pocichu precz std poniecie swe kroki!

CHÓR.

pi twardo.

19*
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ELEKTRA.

Zaiste I

Ty, co gboki

Sen dajesz ludziom udrczonym, wita,

Przewita Nocy! Mgliste

Porza Erebu pomroki

I na swych skrzydach przyle jak najprdzej,

W Agamemnona biedny przyle dom!

Okrutna ndza nas pta,

Giniemy strasznie w tej ndzy,

Giniemy!...

Znów si ruszacie?!

Naócie kaganiec tchom!

Bodajby raz ju by niemy

Zbyt skrztny jzyk wasz!

Precz! precz! Niepotrzebna ta stra

Przy bracie!

Sza! Sza! Uyczcie mu
Dobrotliwego snu.

CHOK.

Jakie s wróby?
Jaki go czeka kres?

ELEKTRA.

mier, mier, bo cóby?!

Cigle bez jada, bez!

CHÓR.

Los ju sprowadza

Swój czasl
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ELEKTRA.
Fojbosa wadza

Zgubia nas!

Krew ciga na nas ojcobójczej matki!

CHOR.
I susznie!

ELEKTRA.

Ja przecz!

Mord ty na gadkiej

Spenia drodze i zamordowana

Lega! O losy czecze!

Ojca- zabia i dziatki

Zabijasz dzisiaj, matko ma rodzona,

Krwi swojej wasnej ty zabijasz pód!

U podziemnego- ty pana,

A czy twa córka nie kona

Z boleci?

zy, jki,

Szlocba ponocnych w bród —
Oto mój ywot niewieci!

Ni dziatki dla mnie ni m,
Niepolubiona, wci
ród mki
Czas spdzam dugi, jak wiek —
Nieszczsny ze mnie czek!

PRZODOWNICA CHORU.

Podejd-e, podejd, panno Elektro, do oa
I zobacz, czy go rka nie zabraa boa.

Nie widzi mi si wcale ten sen nazbyt dugi.

ORESTES (do siebie).

O jakie ty nam sodkie wywiadczasz przysugi.

Ty nie, lekarzu chorób! Jake ty mnie oto
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Ogarn w mej potrzebie, ty luba pieszczoto,

Ty nieszcz zapomnienie! Jakiem dla ndzarzy

Ty mdrem jeste bóstwem i dobrem w ich wraej

Niedoli!... Lecz gdzie jestem? Jak si tu dostaem?

Nie pomn nic od chwili, gdym by tknity szaem.

ELEKTRA.

Usnwszy, ile ty mi zgotowa radoci!

Pozwolisz, aby troch podwignd ci koci?

ORESTES.

Podwignij, ach! podwignij! Pian jestem zlany —
Obetrzyj-e mi lice z tej staej piany.

ELEKTRA.

Obtaram, sodka suba. Chtnie moje rce

Siostrzane pielgnuj brata w jego mce.

ORESTES.

Podeprzyj bok mi bokiem, odgarnij mi z lica

Te czochry, bo nie wiele widzi ma renica.

ELEKTRA.

O biedne, pene brudu, zwichrzone kdziory,

Tak dawno nie umyte na tej gowie chorej!

ORESTES

Na óko mnie znów poó, bo gdy ustpiy

Napady mego szau, jestem wci bez siy.

ELEKTRA.

Dla chorych podan rzecz jest posanie.

Niezbdne, cho nie zawsze chtnie patrzym na nie.

ORESTES.

Do góry mnie znów podnie i poó mnie bokiem,

Czek chory nieporadny jest za kadym krokiem.
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ELEKTRA.

Gzy nie chcesz stan nog na ziemi i chwil

Pochodzi? Zawsze zmiana wpywa na nas mile.

ORESTES.

Najchtniej!... e zdrów jestem, moe mi si uda

Poudzi... Gdzie brak prawdy, dobra jest i zuda.

ELEKTRA.

Posuchaj-e mnie, bracie! Sóweczko jedynie,

Dopóki- na przytomno pozwol Erynie.

ORESTES.

Masz wieci? Jeli dobre, przyjmij za to dziki,

Jeeli za nieszczsne, mam ju dosy mki.

ELEKTRA.

Stryjaszek Menelaos przyby, z nawy swemi

W nauplijskim stan porcie, na ojczystej ziemi.

ORESTES.

Go mówisz? Zabysno wiato w mojej nocy?

Jest krewny, co od ojca tyle mia pomocy?

ELEKTRA.

Tak, jest ju. A na dowód moich sów — wiedz o tern,

Z trojaskich dzieraw przywióz Helen z powrotem.

ORESTES.

Jeeli samby wróci, los godzien zazdroci.

Za razem z jego on i zo przyszo w goci.

ELEKTRA.

Zaiste! Córki spodzi Tyndaros, przykady

Niecnoty okrzyczanej dla caej Hellady.
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ORESTES.

Ty tylko bd mi inn. Nie w sowie jedynie,

Lecz dawaj tego dowód — moesz to I — iw czynie!

ELEKTEA.

O rety! bracie drogi! Znów masz bdne oczy!

Przed chwil- by przy zmysach, teraz sza ci toczy,

ORESTES.

Zaklinam ci, o matko! Syn si w probach wije:

Przecz szczujesz znowu na mnie krwawookie mije ?

[Tu przy mnie s! Tu przy mnie w swej okrutnej wojnie!]

ELEKTRA.

O bracie nieszczliwy! Le-e mi spokojnie —
Nie widzisz nic, chód mniemasz, e widzisz dokadnie.

ORESTES.

Fojbosie! Oto znowu zgraja mnie opadnie

Tych strasznych jdz psiogowych, tych kapanek Pieka!

ELEKTRA /^obejmujc Orestesa).

Nie puszcz ci, powstrzymam, by mi nie ucieka

W szalestwa dzikich skokach, ty ma duszo biedna!

ORESTES.

Pu! Pud mnie! O nie krpuj ty, z Eumenid jedna,

Na dno mnie Tartarowe nie rzucaj!... O Boe!...

ELEKTRA.

Nieszczsna ja, nieszczsna! Któ mi dopomoe,

Gdy tak nas opuciy zagniewane nieba?!

ORESTES.

Daj-e mi uk napity, podarunek Feba!

Obieca mi Apollon, ie ja t broni
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Odpdz zmory wcieke, gdy za mn pogoni.

Azali sign bóstwa te rce czowiecze?

I owszem, gdy mi w por z oczu nie uciecze.

Ha! có to? Nie widzicie? Czycie nie syszay?

To wit dalekononej mego uku strzay!

Ach! przecz si ocigacie? Wzbijcie si niezwocznie

W powietrze, poskarcie si na Feba wyroczni!

Ach! Czemu znów szalej, pracujc piersiami?

Dokde, ach! dokde tak mnie znowu mami

Z posania jaka sia? Wszake mi po burzy

Na morskich fal gbinie znowu cisza suy!

Dlaczego paczesz, siostro? Dlaczego oblicze

Ukrywasz w fadach sukni? Wstyd mi, em dziewicze

Twe serce tak zasmuci tem cierpieniem mojem.

e tak si oto trapisz twego brata znojem.

Ty czyn mój pochwalia, jam go doprowadzi

Do koca, krew przelaem mej matki! Poradzi

Loksyasz mi l zbrodni, on ródem jedynem

Tej winy! On mnie sowem rozgrzeszy, nie czynem!

Mój ojciec, oko w oko zapyta przeeranie.

Czy godzi mi si matk zabi tak nikczemnie,

Gorcoby mnie baga, gaszczc mnie po twarzy —
Tak myl — , abym broni nie wyciga wraej

I wasnej tem elazem nie ku rodzicielki,

Bo ycia mu nie wróc, a sam na si wielki

Ból cign, ja nieszczsny! Zrzu precz to okrycie

Z swej gowy, siostro luba! Cikie mamy ycie,

Lecz paka ty poprzesta! A jeeli trwog

Zobaczysz w mojej duszy, jeeli na drog

Szalestwa si zapdz, ty koj moje zmysy

Stargane i pocieszaj! A gdyby zabysy

zy w oczach twych, ja wówczas stojcy przy tobie,
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Upomn ci agodnie, by swojej aobie

Przestaa dawa folg. Godzi si to przecie,

Aeby si wzajemnie wspierao na wiecie

Rodzestwo. Wic do siebie id-e, siostro mia, *

By snem sobie te oczy bezsenne skrzepia.

Id, poyw si i ciaa uycz te kpieli.

Jam zgin, jeli ty mnie opncisz, jeeli

Czuwaniem nadwerysz swe zdrowie. Tej chwili

Jedyn m podpor! Inni odstpili.

ELEKTRA.

Przenigdy! Z tob umr, z tob y te bd.
Na jedno to wychodzi. Bo jak ja grzd
Wynajd, jeli ciebie nie stanie? Bez brata.

Bez ojca. przyjaciela, jak mi si posplata

To ycie, mnie tak sabej niewiecie? Lecz musz
Posuszn by twej woli. Ale nim si rusz^

I ty si, bracie, poó! Nie ulegaj trwodze,

Co z tego ci posania wypasza tak srodze,

Lecz wytrwaj!... Czek nie chory czsto z urojenia

Jest chory! [Tak si troska i trud nasz rozplenia.]

CHÓK.
Ojej!

wy, straszliwie

Na skrzydach mknce
Boginie!

0^ nie w bachijskich wy plsach pyniecie

Po wiecie.

Jeno wam jk towarzyszy

Po nieszcz niwie

1 zy za wami gorce

Ciek

!
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W drog, jak, nie wiem, dalek

W czarnym caunie

Orszak wasz sonie

Po tym przejrzystym przestworze

I zemst dyszy,

Zemst za czyny niebo,

W krwawej skpane winie!

Bagam, ach! bagam was ninie,

Wy Eumenidy, abycie zechciay

Zdj przeokropne te szay

Ze syna Agamemnona,

Który w tym bólu sn skona!

Ach! te katusze,

Które cigny twoj chciw dusz

Ku sobie,

e oto dzisiaj jeste niemal w grobie

Cigna mka ci sroga

W tej dobie,

Kiedy z wieszczego trójnoga

Usysza, usysza gos boga,

W miejscu, co pono ley,

Jako si wierzy,

W ziemskiego wiata redzinie.

*

Rety!

Gdzie lito nieba?

Gdzie j zobacz,

O Panie!

Gdzie jest, Zeusie, zmiowanie twoje?

Te znoje,

Ten bój miertelny, o biedna

Ofiaro Feba,
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Te cige zy i rozpacze?

Mciwy

Duch jaki spenia swe dziwy, •

ez ci ródliska

Z oczu wyciska,

Krew matki z powrotem sprowadza

Na dom, do sedna

Szarpie ci jego ta wadza,

Odbiera zmysy! Któ stanie

Z lekarstwem przy twojej ranie?

Jake nad tob ja pacz, jak pacz!

Ach! i najwiksi bogacze

Mao ta maj gosu,

Swojego nie ujd losu:

Szczcia ich agle

Bóg im na strzpy porozdziera nagle!'

Jak burza.

Która okrty w falach morskich nurza,

Tak Bóg ich. wadca na niebie,

Z podnóa

Szczcia strciwszy, pogrzebie

W swym nieuchronnym Erebie!

Kogó si wicej wychwala

Nad ród Tantala,

Co wzi od Zeusa wadanie?!
*

Lecz oto ku nam tu idzie

Wadca Menelej, ksi,
Królewski pan!

Po tej dostojnej szacie

Poznasz odraza, z kim go wie
Ród!
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HoW Tantalidziel

Ty, co w azyjskie kraje

Tysice wiód

W bojowy tan,

Witaj nam, majestacie!

Szczcie przy tobie staje,

Wszystko ci speni Bóg,

Czego zapragn li móg!

Wchodzi

MENELAOS.

O domie, i z radoci witam znowu ciebie,

Wróciwszy z grodu Troi, i w smutku si grzebi,

Bo nigdziem po okrtach nie widzia ogniska,

Na które los si srogi tak zajadle ciska,

Jako na twe, o domie! O nieszczciu caem

O doli mego brata ju-ci ja syszaem,

[e zgin z rki ony.] Rumor o tern wiey
Do uszu moich doszed, kiedym do wybrzey

Malejskich pyn z statki swoimi. On, z morza

Wieszczcy, Nereusza prorok, postad boa
Glaukosa, co eglarzom wywróa niekamnie

Ich dol, t nowin cik zwali na mnie —
Stanwszy, tak powiedzia w oczy mi wyranie:

>Nie yje, Meneieju, brat twój! Krwaw ani
Podstpnie zgotowaa mu ta wasna onal*

Na wie t zapakaem i ma zgromadzona

Zaoga zy ronia... W nauplijskiej zatoce

Gdym potem wyldowa i kiedym w sieroce

Te progi przysa naprzód maonk, nadziej

ywiem, e mi jeszcze szczcie si zamieje,

e bd móg ucisn syna mego brata,



302 BURIPIUB8

Oresta, i e dngie niewidzian lata

Rodzin jego w zdrowiu zastan, w tern wieci

Jaki mi retman przyniós o krwawej boleci,

O mierci Tyndarydy, e pada nieywa

Z rk dziecka rodzonego. A gdzie on przebywa,

Powiedzcie mi, dziewice, Agamemnonowy

Potomek, który takiej zbrodni by gotowy

Dokona ? Niemowlciem jeszcze by na onie

Swej matki Klytaimnestry, gdy o Ilionie

Mylcy, opuszczaem rodzinne wrzecidze.

Aebym go móg pozna, chyba e nie sdz.

ORESTES.

Tu jestem, ja, Orestes, którego twe oczy

Szukaj! Dobrowolnie warga ma roztoczy

Przed tob, Meneleju, rozmiar mojej ndzy.

Do kolan ci przypadam i bagam, cho przdzy ^),

Cho nie mam ja gazek oliwnych w tej doni I

Przychodzisz w sam por, wyratuj mnie z toni I

MENELAOS.

Bogowiel Czyj to upiór? Czyje widmo, czyje?

ORESTES.

Tak, prawda, cho yw jestem, z bólu ju nie yj.

MENELAOS.

O, jake si opuci! Te wosy w nieadzie?

ORESTES.

Nie wygld mnie przybija, mój czyn mi na zdradzie.

•) Bagalne gazki oliwne (,lnb wawrzynowe) owijane byway
prsdz wenian.
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MENELAOS.

Ziemica jakby szklana, nieruchoma, mtna!

ORESTES.

Si sia si pozbyem, nie zbd si pitna.

MENELAOS.

jake znieksztacony — ponad wyraz wszelki!

ORESTES.

Morderc masz przed sob biednej rodzicielki.

MENELAOS.

Syszaem, jeno nie mów o tem nazbyt wiele.

ORESTES.

Nie mówi, Bóg mnie w straszne pogry topiele.

MENELAOS.

A có ci tak dolega? Có ci tak ugina?

ORESTES.

Sumienie! Na sumieniu straszna ciy wina.

MENELAOS.

Wytómacz si! Co mdre, winno by te jasne.

ORESTES.

Z zgryzoty, mówic krótko, tak haniebnie gasn,

MENELAOS.

Zabójcza to potga, lecz zby si jej mona.

ORESTES.

1 z szau — mci si na mnie mier matki bezbona.

MENELAOS.

Którego dnia raz pierwszy przyszo to na ciebie?
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ORESTES.

Napadu -m dosta zaraz po matki pogrzebie.

MENELAOS.

Gdzie, w domu, czy przy stosie miae napad wray?

ORESTES.

Gdy w nocy przy jej kociach siedziaem na stray.

MENELAOS.

Sam bye, czy kto z ziemi podniós ci tej chwili?

ORESTES

.

Pylades. Mymy razem matk m zabili.

MENELAOS.

A jakie to ci drcz widziada, mój chory?

ORESTES.

Zda mi si, e trzy czarne, jak noc, widz zmory.

MENELAOS.

Ju wiem, o jakich mylisz, lecz ich nie wymieni.

ORESTES.

I susznie si wstrzymujesz, grone to s cienie.

MENELAOS.

Wic one za krew matki swym szaem ci karz?

ORESTES.

Achl z jak mnie cigaj zajadoci wra!

MENELAOS.

Kto czyn popeni srogi, cierpie musi srodze!

ORESTES.

Usprawiedliwi mona, em szed po tej drodze.
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MENELAOS.

Nie zwalaj na mier ojca! Tego jeszcze trzeba!

ORESTES.

Feb radzi zabi matk, zwalam to na Feba.

MENELAOS.

Zapomnia, jak si czysto odrónia od plamy.

ORESTES.

Czemkolwiek s bogowie, bogów sucha mamy!

MENELAOS,

Loksyasz nie pomaga w twej doli ponurej?

ORESTES.

Ociga si, to cecha jest bogów natury.

MENELAOS.

Jak dawno, kiedy ycie matki skoczyo si?

ORESTES.

Dzie szósty. Jeszcze ogie tli si na jej stosie.

MENELAOS.

O, prdko mszcz bogowie rozlan krew matki.

ORESTES.

Nie mdry- ja, lecz druhom druh jest ze mnie rzadki.

MENELAOS.

Masz pomoc std, e pomci krzywd rodziciela?

ORESTES.

Dotychczas nie. Kto zwleka, ten jej nie udziela.

MENELAOS.

A miasto jak si patrzy na twój czyn? Przytomnie?

Bnripides. t- Ul- 20
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ORESTES.

Nienawi ma. Nikt sowa nie przemówi do mnie.

MENELAOS.

Obrzdnie czy z krwawego oczyszcze ju bota?

ORESTES.

Gdzie przyjd, tam przedemn zamykaj wrota.

MENELAOS.

By wygna ci, któ za tem jak najbardziej stoi?

ORESTES.

Ajaks, co ma do ojca al jeszcze z pod Troi.

MENELAOS.

Rozumiem. Palameda mci on w t godzin.

ORESTES.

To jam go nie mordowal Z trzech powodów gin ^).

MENELAOS.

Ten trzeci? Ajgisthosa drcz ci stronnicy?

ORESTES.

Tak, oni, im podlega teraz iud stolicy.

MENELAOS.

Agamemnona bero daj- z jego wadz?

ORESTES.

Bynajmniej. To mi nawet i y dzi nie dadz.

*) Wyrzaty sumienia i^powód moralny), Erynie (tizycznym sza-

em nisBCz mu zdrowie) i nieprzyjaciele.
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MENELAOS.

Go myl z tob czyni? powiedz mi dokadnie.

OiiESTES.

Dzi jeszcze na mnie wyrok w ich sdzie zapadnie.

MENELAOS.

Wypdz, czy masz umrze, lub nie? Go si stanie?

ORESTES.

Mam umrze z rk mieszkaców przez kamienowanie.

MENELAOS.

Dlaczego nie uciekasz za ojczyzny krace ?

OKESTES.

Gdy zbrojni otaczaj mnie wokó pohace?

MENELAOS.

Obywatele, mówisz, czy te rzd Argosu?

OKESTES.

Ghc wszyscy, bym krwawego dozna tutaj losu.

MENELAOS.

Zaiste! Ostateczna dola ci spotkaa!

OKESTES.

Dlatego dzisiaj w tobie ma nadzieja caa,

Ucieczka moja wszystka! Sam szczliwe ycie

Majcy ju, o pozwól, by w tym twoim bycie

Uczestniczyy równie twe nieszczsne druhy.

Nie sobkiem bd, co yje, na niedol guchy

Swych blinich, jeno przypu do swojego stou

Nas, biednych, udrczonych, i z nami pospou

Uywaj! Dug wszak spacisz w ten przyjazny sposób,

20*
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U ojca zacignity. Gzem jest przyja osób,

Dowodu nie dajcych? Nazw, wicej niczem!

PRZODOWNICA CHÓKU.

Patrzajcie! Z zaspionem idzie tu obliczem

Tyndarej. Spartiatal Starcze stawia kroki

Z trudnoci. Wlecze tu si w aobie gbokiej

I z wosem ostrzyonym po swej córki skonie.

OKESTES.

Zginem, Meneleju! Twarz mi wstydem ponie:

Tyndarej k'nam si zblia, a jego- ja w goci

Jak najmniej mie tu pragn, tyle okropnoci

Speniwszy. On od maa mnie chowa, pieszczoty

Rónemi obsypywa, ten mój dziadek zoty,

Na rce bra mnie, dzieci Agamemnonowe,

A z nim take i Leda, która moj gow
Niemniej od Dioskurów. swych synów, lubia.

A za to jake ty si dzisiaj odpacia,

Ty duszo moja biedna! Jake ty im, serce,

Nagradzasz? Gdzie si skryj? W jaki kt si wwierc,

To lice jak dzisiaj ciemnoci ponur

Zakryj, jak siebie przysoni ja chmur,

Aeby módz unikn spojrzenia starucha?

TYNDAREOS.

Gdzie znajd Menelaja, mojej córki druha?

Na grobie Klytaimnestry usyszaem bowiem,

Ofiary wylewajc, e wróci ze zdrowiem,

e razem z sw maonk po tak dugim czasie

Zawin w port nauplijski. Prowadcie mnie zasi

Do niego! Chc ucisn rk przyjaciela,

Któregom ju nie widzia achl od lat tak wiela!
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MENELAOS.

Witaj, starcze, co z Zeusem dzieli oe ony!

TYNDAKEOS.

Mój ziciu, Menelaju, bd mi pozdrowiony!

Ach! le, e tak przyszoci przewidzie nie mona!

Ten potwór matkobójczy, ta mija bezbona,

Ohyda mego ycia; jakie on pociski

Z tych bdnych rzuca oczu! I ty mu tak bliski?

Rozmawiasz z tym. co strasznym tak si splami czynem?

MENELAOS.

Przecz nie? Kochaem ojca, którego jest synem.

TYNDAREOS.

On z jego krwi pochodzi, ten pody wyrzutek ?

MENELAOS.

Tak, z jego!... Nieszczliwy, szanuj jego smutek.

TYNDAREOS.

Zdziczae, bawic dugo w dzikich ludzi kraju.

MENELAOS.

Krewiestwo swoje kocha jest w Greków zwyczaju.

TYNDAREOS.

I tego, który nowy obyczaj wprowadza?

MENELAOS.

witoci jest dla mdrca koniecznoci wadza.

TYNDAREOS.

Przy swojem kad si zdaniu, ja przy swem si kad.

MENELAOS.

I gniev/ i wiek podeszy z nam daj rad.



310 EUR1P1DK8

TYNDAREOS.

O mdro ty dla niego chcesz si sprzecza ze mn?
Jeeli wszyscy wiedz, co rzecz nikczemn,

A co szlaciien, powiedz: w kime mniej si kryje

Mdroci, nili w czeku, który, na niczyje

Przepisy nie zwaajc, na obyczaj Greków,

Na prawo i na suszno, wadnee od wieków,

To wszystko naraz depce? Bo gdy si tak stao,

e ducha wyziono mego syna ciao.

Ze nmar Agamemnon, uderzony w czoo

Siekier mojej córki — czyn, który wokoo

Wstrt zawsze musi budzi —
-, on na jednej drodze

Móg praw swoich dochodzi: za krew, która z gowy

Ojcowskiej popyna, winien by gardowy

Powoa sd na winn i wydali z domu

Rodzice. Tak dziaajc, nie cignby sromu

Na imi swe i dowód daby, e si liczy

Z umiarkowaniem zbonem i z prawem. Zbrodniczy

Za czyn ten, który speni, dol ma t sam
Zgotowa, co i mace. I on krwi si plam
Pokala w rodzicielce dopatrzy si winy —
r susznie — i popeni nieszczsnej godziny

Ohydne matkobójstwo, sta si, tak, winniejszy!

Nic jego, Menelaju, zbrodni nie umniejszy,

Bo pytam si; Jeeli mogoby si kiedy

Wydarzy, e i tenby takiej samej biedy

Z rk wasnej dozna ony, a znowu t on
Syn jego zechcia zabi, by byo pomszczone

Morderstwo wieym mordem, to, prosz ci, powiedz.

Na jakibymy wówczas schodzili manowiec?

Gdzie byby kres tych zbrodni ? O, jak to nam piknie

Przodkowie przepisali: Gdy si kto nie zlknie
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1 krew cudz przeleje, nie wolno mn z domu

Wychodzi rui wiat boy. nie wolno nikomu

Z zbrodniarzem si spotyka. Tak si, rzekli, stanie,

Ze moe ezekobójc oczyci wygnanie.

Nie aden odwet krwawy. Bo takie s dzieje,

e karze musi uledz zawsze, kto przeleje

Ostatni krew, kto rce swe posok zmae.

W pogardzie mam ja zawsze biaogowy wrae,

Zbrodnicze, przedsi k'córce mojej gniew mój ponie,

e miaa zabi ma. A i ku twej onie.

Helenie, serca nie mam, ja do tej kobiety

Ni sowa me przemówi. I tobie niestety!

Zazdroci niema czego, e si wybra dla niej,

Niewiasty niegodziwej, do Troi... Któ zgani,

e, ile tylko mog, zawsze broni prawa.

e stawiam zawsze opór, aby zemsta krwawa

Nie chciaa si panoszy, ten odwet zwierzcy,

Co niszczy wsie i miasta! To s moje troski!

(Do Oresta): Co dziao si, nieszczsny, w twej duszy synowskiej,

Gdy matka, odsoniwszy pier, bagaa ciebie ?

Nie byem ja obecny tej strasznej potrzebie.

A jednak, mylc o tem, zalewam si zami,

Ja, starzec niedony. Z tem jednem si z nami

Pogodzi dzisiaj musisz: Jeste w nienawici

U bogów i okrutna ju si pomsta ici

Za twoje matkobójstwo. cigaj ci trwogi

I sza ci grony chwyta. Na có mi wiadkowie.

Gdy widz to na oczy?... A tobie za powie

Ma warga, Menelaju: Nie czy na przekor

Niebiosom i powstrzymaj t swoj podpor

Dla niego. Niech ten zbrodniarz zginie z rki miasta,

Ukamienowan dzisiaj!... Nieszczsna niewiasta.
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Ma córka, mier poniosa wedug swej zasugi,

Lecz ten tu nie mia prawa przela krwi jej strugi!

Co do mnie, szczcie sobie w wszystkiem innem chwal,

A tylko mi si córki nie uday wcale.

PRZODOWNICA CHÓRU.

Zazdroci godzien czowiek, komu dobra dziatwa

ywota strapieniami i trosk nie gmatwa.

ORESTES.

starcze, mówic z tob, obawia si musz,

e serce twe zasmuc, e zrani tw dusz.

A przecie twa sedziwo niech nie staje w drodze

Mym sowom, ty za szyku nie mieszaj, gdy wodze

Popuszcz swej obronie... W tej chwili mnie trwoy

Twój nieny wos. Zaiste! Czyn-ci ja nieboy

Speniem, zabijajc sw matk, atoli

1 zbony, bom si pomci mego ojca doli.

Có miaem ja uczyni? Na si tu sia

Sza, mówi: Ojciec spodzi, a matka zrodzia,

Twa córka, gdy od niego przyja nasienie.

Jak ziemia bierze ziarna. [Zali ci nadmieni,

I dzieci by nie moe bez ojca?] Std wtek

Mych myli: Raczej tego, co mi da pocztek.

Wypado mi tu broni, ni tej, co mnie, dzieci.

Karmia swoj piersi. Córka twa — bo przecie

Wstyd dla mnie zwa j matk — dzielia swe oe
Z kim innym w zwizku tajnym, który depta boe

Prawida. Wiem, e, mówic le o rodzicielce, ,

I siebie wielce habi. Ale jestem wielce

Zmuszony, aby mówi. Ajgisthos by wanie
Tym tajnym gachem w domu. Ten przezemnie zganie,

A potem matk-m zabi. Bezbone to dzieo.
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Lecz z chci mej, by ojca mci, pocztek wzio.

Mam by ukamienowan — taka jest twa groba?

Posuchaj przeto, jakie krwawa moja koba

Korzyci caej Grecyi przynosi: Jeeli niewiasta

Do tego ae stopnia bezczelnoci wzrasta,

e, naprzód swego ma mordujc, do dzieci

Ucieka si nastpnie i swem onem wieci,

Aeby je pobudzi do litoci, wtedy

Najmniejszy starczy powód dla takiej czeredy,

By mów swych mordowa i nikt im za win
Nie zechce poczytywa tego kroku Gin,

Lecz zwyczaj ten usuwam postpkiem, na który

Ze zgroz tak patrzysz! Wic susznie twej córy,

Mej matki nienawistnej laem krew, tej ony,

Co ma oszukaa, gdy w dalekie strony

Na czele zbrojnych wojów poszed, wódz Hellady,

I oe pohabia maeskie. Tej zdrady

Lkajc si, nie sobie wymierza pokut

Za grzech swój, jeno czujc, e j kary lute

Spotka mog, by uj ich, ma ukaraa

I ojca mi zabia. Na bogi! — acz maa
Zaleta wzywa bóstwa, gdy si mordu broni —

:

Gdybym by milczkiem uzna czyn mojej macierzy

Za dobry, cóby ojciec mi zrobi, co ley

W mogile? Gzy Erynyi nie podszczuby gniewny

Przeciwko mnie? Lub moe jeste tego pewny,

e z matk li w sojuszu s one boginie,

A za nie popr tego, który wikszej ninie

Od matki dozna krzywdy? Ty, starcze, do zguby

Przywiode mnie, spodziwszy córk, która, luby

Zamawszy, tak mi ojca wydara nikczemnie

i przez to samobójc uczynia ze mnie!
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Maonki Odysseja rka Telemacha

Ze wiata nie zgadzia. Nie byo tam gacha,

By ma jej zastpi. Ognisko jej domu

W czystoci pozostao bez adnego sromu.

Suchajc Apollona — widzisz -, co ma w ziemi

Sredzinie swój przybytek i usty mdremi
Wyrocznie gosi ludziom [a którego sowa

Suchamy przecie wszyscy, jakiekolwiek chowa

Wskazanie], ja zabiem rodzicielk swoj.

[On zbrodniarz, wic te jego nieche si nie boj

Mordowa wasze rce!] Có ja czyni miaem?
Gzy bóg, co ze rana zgrzeszy swoim wspóudziaem,

Nie moe mnie rozgrzeszy? Dokde ja mog
Ucieka, gdy ten, który popchn ranie na drog

Wystpku, nie wybawi od mierci? A zatem

Ty nie mów, e zy czyn by, chocia mnie bogatem

Sn dobrem nie obdarzy. Szczciem dla czowieka.

Gdy on nia szlachetn, a za los go czeka

I w domu i za domem niemiy, jeeli

Maonki mu czcigodnej niebo nie udzieli.

PRZODOWNICA CHÓRU.

Dla mów w ich niedoli ony s przeszkod.

Ku gorszym jeszcze klskom zawsze-ci ich wiod.

TYNDAREOS.

Zuchway- i pokory nie znasz w swojej mowie

I tak mi odpowiadasz, e wszystko dzi zdrowie

Odbierasz memu sercu. Dlatego tem bardziej

Na zgub zasuguj ludzie, jak ty, hardzi.

Sam pchasz mnie, by do trudów, co tu sprowadziy

Me kroki — chciaem zoy u córki mogiy

Ofiar — trud doczy jeszcze jeden: W cenie
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Mam sobie to, e udam si na zgromadzenie

Narodu argiwskiego i nie wbrew swej chci,

Lecz z chci bd szczu go, szczu jak najzawziciej,

By ukamienowali i ciebie i siostr.

Gdy ona jeszcze wicej, nili ty, na ostre

Skaranie zasuya, judzc ci zaarcie

Przeciwko wasnej matce. Dawaa- oparcie,

Do uszu nieprzyjazne wkadajc ci sowa,

Ze jawi si jej we nie rodziciela gowa.

e Ajgisth gachem w domu — za co niech j pieka

Pokarz, bo i tutaj nader bya wcieka —

,

A dom ten niewidzialne ogarny ary.

Za tobie, Menelaju, mówi i bez miary

To zrobi: Jeli tylko masz w jakowej wadze

M przyja czy nienawi, to z serca ci radz,

Daj spokój, nie chro tego, bóstwom na przekor

[Niech z rk obywateli padn na w t por

Kamienie], bo inaczej nigdy nie postanie

Twa noga w ziemi Sparty. To moje wezwanie!

Wic ludzi tych bezbonych w mych przyjació grono

Nie wcigaj, poboniejszych majc tutaj pono...

A teraz niech mnie suba do domu prowadzi.

ORESTES.

A id-e, id! Spokojniej pomówi i gadziej

Z tym oto, twojej zrzdnej nie majc staroci

Przed sob. Menelaju, jaka myl to goci

W twej gowie? Któr drog obierzesz ty sobie

Na trosk tych dwóch rozstaju ? Sn ci gniot obie.

MENELAOS.

Daj spokój!... Wanie bowiem rozwaam w swej duszy

Bezradny, w któr stron ten mój krok si ruszy.
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ORESTES.

Rozwaa teraz nie kocz, mnie wysuchaj pierwej

I wró z postanowieniem do swych myli przerwy.

MENELAOS.

Masz suszno, mów! Niekiedy dla nas milcze lepiej,

Za innym znowu razem bardziej mowa krzepi.

ORESTES.

Wic zaczn. . Od zwizoci korzystniejsz bdzie

Obfito sów, gdy dusze jzyka ordzie

Przedstawi spraw janiej. Z tego, co jest twoje,

Niczego mi nie dawaj, na to ja li kroj:

Go wzi od mego ojca, to mi zwró tej chwili!

Nie skarb ja mam na myli — owszem skarb: wysili

Menelaj si, by ycie mi ocali, juci

Najwikszym mnie on skarbem obdarzy, z czeluci

Wyrwawszy mnie miertelnej. Speniem bezprawie,

Wic z doli mojej racz-e mnie i ty askawie

Wycign dzi bezprawiem. Wszak z krajów Hellady

I ojciec mój bezprawnie powiód wojsk gromady

Do Troi! Nie on zgrzeszy, jeno chcia naprawi

Bezprawny grzech twej ony. To ci pragn stawi

Przed oczy. za to dzisiaj winien mu wywdzik!

A dalej: jak przyjaciel, co ma i na rk
Swym druhom-przyjacioom, tw si przej spraw,

Powici si dla ciebie, walk toczc krwaw
Przy boku twym, by on odzyska, Helen.

Jednak-e wic cen zapa za t cen.

Dzie jeden ty si potrud, a nie lat dziesitek,

Aeby nas ocali! Oto jest mój wtek!

A jeli moja siostra zgina w Aulidzie,

Ofiarnym tknita mieczem, nieche to ju idzie
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Dla ciebie! Nie zabijaj swojej Hermiony,

(Idy w tern, co mnie spotyka, ty bd nagrodzony!

Ja tego- nie zazdroszcz! T tylko rozpostr

Przed tob ch jedyn, by mnie i m siostr,

Co w swojem tern paniestwie od lat dawna widnie.

Ocali memu ojcu biednemu! Bo zbdnie

Powiedzie, e, gdy umr, dom osierocieje

Ojcowski. Rzekniesz moe, i to trudne dzieje?

Tem bardziej! Obowizek maj przyjaciele

Pomaga przyjacioom, bo, rzec si omiel,

Gdzie mienia czowiekowi nie poskpi nieba,

Tam na có w takim razie przyjació mu trzeba?

e kochasz sw maonk, prawi wszyscy Grecy —
Nie mówi ci ja tego, aby ci pod plecy

Z oblenem le pochlebstwem, o nie! Ja ci na ni

Zaklinam — (Do siebie): Z jak to ja niedoli otchani

Spotkaem si, em zabrn a dotd! Czy musz
I takie jeszcze znosi bolesne katusze?!...

(Oono): Dla domu ja caego tak si wpraszam tobie!

O bracie mego ojca, który ley w grobie!

On wszystko, wierz mi, syszy; duch jego ulata

Nad tob i przezemnie przemawia do brata.

ród jków i wyrzekali, poród ez potoku

Tak bagam, by z ratunkiem stan przy mym boku —
O ycie tak ci bagam, co dla wszystkich przecie

Jest drogie — nie Ii dla mnie — na tym ludzkim wiecie.

PRZODOWNICA CHÓRU.

Ja równie, cho kobieta, obliguj ciebie.

Dopomó im, bo zdoasz, w tej cikiej potrzebie!
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MENELAOS.

Szanuj, Orestesie, wielce twoj gow
I razem z tob cierpie serce me gotowe,

Gdy krewnyeli powinnoci bra udzia w niedoli

Krewniaków, jeli tylko Bóg nam si pozwoli —
[Samemu pa lub trupem powali wszechwrogów],

I tak ja te si pragn mie od bogów.

Przybywam bez zastpów, które poszy z nami,

Tuactwa tysicznymi znkane trudami.

Z li drobn garstk druhów, która mi zostaa,

Powracam do ojczyzny. Pomoc to za maa,

By Argos pelasgijskie zmódz w otwartej wojnie,

Lecz moe ich sowami przekonam spokojnie,

Nadziej t mam jeszcze. Lecz tego nie pomn
Na wiecie, by ktokolwiek potg ogromn
Mia zgnie, sam bdc ?aby. Nawet zamiar taki

Szalestwem by si wyda. Chcie umierza znaki

Rozszalaego gniewu, w który tum popadnie,

To bra si do gaszenia poaru, dokadnie

Tak samo srocego si, jak one zoci.

Jeeli za, spokojnie mylc, e najprociej

Zej z drogi szalejcym, zaczekamy chwil.

A gniew ich sam si strawi w swej niszczcej sile.

Najlepiej na tern wyjdziem: Wcieko si uoy
I ty z pospólstwem zrobisz, chociaby najgorzej

Sierdzio si przed chwil, co zechcesz: w ich duszy

I lito si odrazu i szlachetno ruszy —
Wspaniaomylno znajdziesz i sforno w tym tumie,

Rzecz przednia to dla tego. który czeka umie.

Wic pójd, by sowami przekona Tyndara

1 gród ten, niech si gniew swój uspokoi stara.

I okrt, gdy wbrew burzy, rozepnie swe agle,
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Zapada w gb, natomiast podnosi si nagle,

Jeeli pótna zwin, gdy uporu zbytek

Niemiy jest i bogom i ludziom. Mój wszytek

Do tego zmierza wywód, i chc ci rozsdkiem

Ocali, nie za walczc z zym przemocy wrztkiem.

Ja si ci nie zbawi, cho tak ci si moe
I zdaje. Te nieszczcia, co w takim uporze

Zwalaj si na ciebie, nie atwo ci bdzie

Odeprze jedn wóczni. W adnym-ci ja wzgldzie

Nie schlebia Argejczykom, lecz czek, który w gowie

Ma rozum, sucha tego, co konieczno powie.

(Odchodzi).

ORESTES.

ty, co bi si umiesz tylko dla kobiety,

W obronie za przyjació pody tchórz, niestety,

Odwracasz si, uciekasz! Agamemnon- za nic?

Opuszczon jeste, ojcze, zdradzony bez granic,

1 ja le jestem zdradzon, straciem nadziej!

Go czyni, by uj mierci, któr mi Argeje

Gotuj? On ucieczk by dla mnie ostatni.

Lecz oto Pyladesa widz, dusz bratni,

Ze wszystkich mi najdrosz! Z fokijskiej tu ziemi

Przybiega! Sodki widok! Pomidzy wiernemi

Sercami najwierniejsze w nieszczciu! Tak suy.

Jak statkom cisza morska po przebytej burzy.

Na scen pospiesznym krokiem wchodzi

PYLADES.

Szybciej, nili wypadao, zgoniem ulice miasta,

Usyszawszy, jak .pospólstwo wci si zbiera, jak wci
[wzrasta

Zbiegowisko, com tu zreszt na swe wasne widzia oczy.
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Chc ci zabi i tw siostr, dlatego tak Ind si toczy.

Co to znaczy? Jak si miewasz, z druhów, krewnych mi

[niekamnie

Przenajdroszy ? Bo i jednym, a i drugim jeste dla mnie.

OEESTES.

Zginlimy! Nasz dol zaraz ja ci tu rozciel.

PYLADES.

I jam zginaj, razem bowiem gin zawsze przyjaciele.

ORESTES.

Menelaj si jak naj podlej obszed z siostr m i ze mn.

PYLADES.

Nikczemnikiem wszak si staje czek, co on ma nikczemn.

OKESTES.

Jakby wcale tu nie przyby, tak, przybywszy, jest nam niczem.

PYLADES.

Czy naprawd ju powróci? Spotkae si z tern obliczem?

OEESTES.

Wróci — póno, lecz do wczenie, by okaza, e nas zdradza.

PYLADES.

Czy i on sw przepod do ojcowskich ziem sprowadza?

OKESTES.

O, nie on j tutaj przywióz, ona go tu sprowadzia.

PYLADES.

Gdzie la zguba Achejczyków, gdzie jest ta gamratka mia ?

ORESTES.

W moim domu, jeli jeszcze moim zwa mi go wypada.
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PYLADES.

Powiedz, z bratem twego ojca jaka bya twa narada?

ORESTES,

By na mier on nie zezwoli, na mier m i siostry mojej.

PYLADES.

O, na boga I Có on na to? Wiedzie mi to sn przystoi.

ORESTES.

Wykrci si, jak to czyni zwyky niecne przyjacioy.

PYLADES.

W jaki sposób ? Mów, a wszystko bd wiedzia, jak ze szkoy.

ORESTES.

By przed chwil tntaj czowiek, co te zacne spodzi córy.

PYLADES.

Tyndar, mówisz? Pewnie gniewny o swej córki los ponury?

ORESTES.

O tak, zgade! ponad ojca wyej sobie tego ceni.

PYLADES.

On powróci i nic na to. e tak wy dzi potpieni?!

ORESTES.

Nie do kord on ju skory, dzielny tylko przy kobiecie.

PYLADES.

W wielkiej wycie opresyi, mierci sn nie unikniecie.

ORESTES.

Tam ju chyba sd wydaj zgromadzeni w sprawie naszej.

PYLADES.

Jaki wyrok tam wydadz? Mów, bo dola twa mnie straszy.

Euripides. T. III. 21
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ORESTES.

mier lub ycie! Mae sowo, a najwiksze kr^je rzeczy.

PYLDES.

Razem z siostr rzu te progi i do lepszej uchod pieczy.

ORESTES.

Gzy nie widzisz, jakie zewszd otaczaj tu nas strae?

PYLADES.

Tak. zaparte s ulice, wszdzie zbrojnych tumy wrae.

ORESTES.

Tak my dzisiaj osaczeni, niby miasto przez huf wroga.

PYLADES.

Spytaj, co si dzieje ze mn. i mnie dola gniecie sroga.

ORESTES.

A dlaczego? Los twój, druhu, wieeby mi zada blizny.

PYLADES.

Ojciec Strofios si zagniewa i wypdzi mnie z ojczyzny.

ORESTES.

Osobicie go dotkne, czy w publicznej jakiej sprawie?

PYLADES.

em ci pomóg matk zabi, tern mu serce, mówi, krwawi.

ORESTES.

Biedny! ciga ci ma zbrodnia! Winni tego my si stajem.

PYLADES.

Znie mi trzeba to nieszczcie, wszak nie jestem Menelajem.

ORESTES.

Nie masz strachu, e ci Argos moe zabi ze mn razem?
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PYLADES.

Nie! Z fokijskiej jestem ziemi! Nie licz si z ich rozkazem.

ORESTES.

Straszne, straszne jest pospólstwo, gdy zoczyców ma na czele,

PYLADES.

Lecz gdy dobrych ma doradców, wzdy dobrego zdziaa wiele.

ORESTES.

Owszem. Teraz si naradmy —
PYLADES.

Czy dzi bdzie najdogodniej

ORESTES.

Wytómaczy moe miastu —
PYLADES.

e nie speni adnej zbrodni?

ORESTSS.

e pomciem krew rodzica —
PYLADES.

Jeszcze wiksza spadnie burza.

ORESTES.

Gzy te milczkiem da si zabi, przycupnwszy?

PYLADES.
To mier tchórza!

ORESTES.
Có wic robi?

PYLADES.

Czy, zostawszy, masz nadziej wybawienia?

ORESTES.
Nie mam adnej.

21*
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PYLADES.

A ucieczka losu twego czy nie zmienia?

ORESTES.
Gdy si uda —

PYLADES.

Lepiej uciec, ni pozosta na tej grzdzie.

ORESTES.
A wic pójd.

PYLADES.

Id! I owszem! Taka mier pikniejsza bdzie.

[ORESTES.

Sprawiedliwa jest ma sprawa.

PYLADES.

Przekona ich o powodzie!]

ORESTES.

Tak! unikn nazwy tchórza!

PYLADES.

Prdzej, ni zostajc w grodzie.

ORESTES.

Moe kto si ulituje —
PYLADES.

Nad szlachetnym twoim rodem.

ORESTES.

em mier ojca pomci pragn.

PYLADES.

Tak, to jasnym jest powodem.

ORESTES.

Idmy! Hab dla mczyzny pa bez sawy.
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PYLADES.
To ci chwal.

ORESTES.

Zawiadomi siostr o tern ?

PYLADES.

Tego ci nie radz wcale.

ORESTES.

Layby si zy —
PYLADES.

Nie dobr byoby to wrób zasi.

ORESTES.

Tak, istotnie, lepiej milcze.

PYLADES.

Zyskasz przytem i na czasie.

ORESTES.

Jedno tylko zastanawia —
PYLADES.

Có ci zastanawia moe?

ORESTES.

Moe napa mnie giez bogi —
PYLADES.

Nie opuszcz ci niebo!

ORESTES.

Przykro chorych si dotyka.

PYLADES.

Lecz nie dla mnie w twej chorobie.
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ORESTES.

Mem szalestwem si zarazisz! Wszystko bywa!

PYLADES.
Id-e sobie!

OKESTES.

Nie masz trwogi?

PYLADES.

Dla przyjació wielkiem zem jest trwoga czecza.

OKESTES.

Wic, mych kroków kierowniku, idmy!

PYLADES.

Sodka taka piecza.

ORESTES.

Na grób ojca mnie zaprowad.

PYLADES.

A tam po co? W jakim celu?

ORESTES.

O ratunek chc go baga.

PYLADES.

Bardzo susznie, przyjacielu.

OKESTES.

Matki mojej grób pomin.

PYLADES.

Bo te bya twoim wrogiem.

Ale spiesz si! Nim zapadnie wyrok ludu, my za progiem

Twego domu by musimy. Na mym boku swoim bokiem,

Oprzyj-e si, ty mój chory, a ja miaym ciebie krokiem,
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O pospólstwo nie dbajcy, poza miasto przeprowadz.

Bo jak przyja sw okaza? Tylko wówczas, gdy ma wadz
Nieprzyjazny Ijs nad druhem, ona jawi si najpewniej.

ORESTES.

To si zowie mie przyjació. Wobec nich najblisi krewni

Ustpuj! Bo czek obcy, jeli raz ju przylgnie dusz,

Lepszy jest, ni tysic krewnych, eo z pomoc si nie rusz.

CHÓK.

Szczcia i cnoty potga,

O której piewa Hellada,

Która, bywao, wspaniale

Po Simoisa fale

Rozgosem siga.

Dzi si rozpada,

W kltw si zmienia

Dla achejskiego plemienia.

Które od dziada-pradziada

Ulega musi jej mocy —
Od chwili,

Gdy si wnukowie Tantala zwanili

jagni zote,

Gdy na biesiadn ochot

Zaproszon ojciec sierocy

Kosztowa dziatek swych ciaa...

Odkd si krew ta polaa,

Mord z mordu si rodzi

1 we krwi powodzi

Plemi Atrydów brodzi...

*

Czyn pikny ^) nie pikny wielce.

1) Pikny, bo zalecony przea Fojbosa.
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Chyba e godzien obrony,

Kto pier swycli rodziców rozpata,

A potem na widok wiata

Ten w rodzicielce

Nó zatopiony

W krwawej mej rce

Na soce wyniesie jarzce ^).

Gupi to czek i szalony,

Kto mordem za mord tu paci!

Bezbona

Zaiste! do to, odepchn j mona!

W miertelnej trwodze

Jakie si jki niebodze

Bd wyrywa, tej maci;

Górce Tyndara: »0 dzieci!

Pohabion bdziesz na wiecie

Gdy depcc ustawy,

Postpek krwawy

Spenisz tak bez obawy!

c

* *

Gdzie moe by wikszy ból

ród ziemskich pól,

Gdzie bardziej gorzkie potoki

ez,

Gdzie jki,

Gdzie al jest równie gboki,

Jako na widok rki,

Ociekajcej matkobójcz krwi!...

Ach! Jaki to, jaki czyn

^) W mniemaniu, e mord speni uprawniony, zabójca pod-

nosi miecz do góry, niebiosa przyzywajc za wiadków.
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Agamemnona mia popeni syn!

Dzi go za mord ten z jego doni

Eumenid wcieko goni.

Jak zwierza!

Dzisiaj, dotknity szaem,

Okiem wkrg wodzi zmartwiaem!

Taki go spotka kres,

Nieszczliwego syna,

Co, widzc, jak matka jedyna

Pier w odsania z pod zocistej szaty,

Cios w ni miertelny wymierza,

By na tej drodze

Dochodzi mciwie swej straty,

By, rozprawiwszy si z ni,

Z swoj macierz,

Pomci mier ojca,

Pokrzywdzonego tak srodze!...

Z domu wychodzi

ELEKTRA.

Niewiasty! Czy Orestes pod szalestwa wie
Napaci z nieszczsnego wyrwa si znów kojca?

PRZODOWNICA CHÓRU.

Bynajmniej! Do Argejów poszed, aby sprawy,

Toczcej si o gow, broni u tej awy
Sdziowskiej. O mier wasz idzie tam, lub ycie!

ELEKTRA.

Ach! Któ go te namówi do tego — syszycie?

PRZODOWNICA CHÓRU.

Pylades. Lecz niebawem goniec nam opowie,

Jak z bratem si obeszli ci wasi sdziowie.

329



330 KURiPinKS

Jawi si

GONIEC.

Górko Agamemnona, wojsk naszych hetmana,

Elektro przedostojna, nieszczciami gnana,

Posuchaj, jakie straszne przynosz ci wieci.

ELEKTRA.

rety! Zginlimy! Wiem ja, co si mieci

W ordziu twem! [Bo dobrze sowa twe nie wró.]

GONIEC.

Pelasgów sd rozstrzygn, kar na was du
Naoy: brat twój umrze i ty — dzisiaj jeszcze.

ELEKTRA.

Ach! Spenia si, co takie sprawiao mi dreszcze,

Co takie mi budzio troski w duszy modej!

Lecz jakie byo starcie? Jakimi wywody

Pobito nas przed lodem i mier ogoszono?

Maj mnie kamienowa, czy te moe ono

Wyzionie ducha z siebie pod ciosem topora?

Bo juci razem z bratem umrze jestem skora.

GONIEC.

Bram wszedem do miasta, powracajc z pola,

Bom pragn si dowiedzie, jak si skada dola

1 twoja i Oresta. Zawsze-m przywizanie

Do ojca mia twojego, dom mi wasz zostanie

W pamici, bo mnie ywi, przygarn — biedaka,

Lecz czeka uczciwego... Wtem zobacz, jaka

Narodu pcha si ciba tum w popiechu sadzi

Ku górze, gdzie Danaos przed laty zgromadzi,

Jak mówi, po raz pi rwszy wielki sobór ludu,

Z Ajgiplem majc spraw. »Dla jakiego cudu* —
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Pytaem si po drodze — > takie zbiegowisko?

Có stao si w Argosie? Moe wróg jest blisko

I w miecie Danaidów taki popoch szerzy ?«

A na to jeden z mieszczan: » Bdzie wyrok wiey!
Orestes o weji idzie pod sd, na ofiar !<

W te tropy zobaczyem niespodzian mar —
Bodajbym by jej nigdy nie ujrza — , a przy niej,

Przy bracie twym, Pylades szed... O ma wadczyni!

Chorob t zniszczony, z spuszczonemi oczy

Wlók brat si twój, a obok ów przyjaciel kroczy:

Zajty nieszczliwym, niby jak rodzony,

Podpiera i pociesza biednego... Gdy strony

Stany ju na miejscu, herold przed tumami

Wystpi i zawoa: »Któ chce midzy wami

Gos zabra, czy ma umrze, czy te y ma dalej

Orestes, matkobójca?« I z tej tumu fali

Wynurzy si Talthybios, co frygijskie kraje

Nawiedzi wraz z twym ojcem. Przed narodem staje

Ten panów wiecibaka i w obudny sposób

Powiada wobec onych zgromadzonych osób,

Wabnemi niegodziwe przetykajc sowa,

e niby dla rodzica podziw zawsze chowa,

Lecz syna zgani musi, niby twego brata,

Bo przykad da niegodny, którego zatrata

Dla ojców moe powsta i, rzecz oczywista,

Przy sowach tych spoglda cigle na Ajgistha

Stronników... Taka zawsze jest ludzka natura:

Czowieka szczliwego otacza wci góra

Do posug skonnych posów; tylko temu radzi.

Co w miecie ma znaczenie, co rzdy prowadzi

W swych rku... Gdy ten skoczy, rzek Diomed ksi,
e nie chce mierci brata ni twojej, e wie
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Natomiast ca spraw z wygnaniem, e boy
Speniony bdzie zikon. gdy wam si naoy
T kar .. I cz tumu klaskaa tej chwili,

e niby piknie mówi, za drudzy ganili.

A wtem z bezczeln min wystpi na szaniec

Wóczykij jaki pody, straszny wyszezekaniec,

Argejezyk nie Argejczyk i, w sowa swobod

Niemdr ufajcy, móg by wielk szkod

Wyrzdzi temu miastu. [Rzeczypospolitej

Nieszczciem, gdy drab jaki, sodkich sów obfity

Majcy zawsze dobór, powoduje tumem.

Cl tylko, co si zawsze kieruj rozumem

W swych radach, nios miastu swojemu poytek,

Chociaby i nie zaraz. Na to zmys swój wszytek

Powinien zwraca kraju naczelnik. W tej rzeczy

I ten, eo gosi mowy, i lekarz, co leczy,

W jednakim staj rzdzie.] Z gby tego biesa

Usysza tum, e trzeba zabi Orestesa

I ciebie — kamieniami. Podszept by Tyndara

[Do uszu tego otra, e niech on si stara

wasz mier.] Za potem jaki czowiek prawy

Wygosi sd przeciwny. Nie piknej postawy,

Lecz m icie po msku czujcy — na radzie

1 w miecie rzadko bywa, rolnik, który kadzie

Sw prac w malk-ziemi i kraj utrzymuje.

Sam jeden, czek bez skazy, nie jak róni szuje,

Czek prosty, a roztropny, zgodny, lecz, gdzie trzeba,

Nikomu nie ustpi, ziemi si i nieba

Nie zlknie, jeno zdanie swe, gdy suszne, przeprze.

Ten mówi, e Orestes dzieo jak najlepsze

Popeni i e wart jest, syn Agamemnona,

By skro mu uwieczya nagrody korona,
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Albowiem ojca pomci z swojej wJasnej woli,

Zabiwszy bezbonic, sprawczyni tej doli.

» Zamordowawszy mac — tak rzek w mowie swojej

» Sprawia, e ju nikt tu rki nie uzbroi

I w pole nie wyruszy, bo jest peen trwogi.

e, dom swój opuciwszy i wróciwszy z drogi,

Swe oe zbezczeszczone niewiar zastanie*.

Szlachetnym to si ludziom podobao zdanie

I nikt JU nie przemówi... Brat wystpi wtedy

1 rzecze: >Wy, mieszkacy Inachowej schedy,

[Wy, przedtem Pelasgowie, teraz Danaidzi,]

Suchajcie: >Matk-m zabi, nie — tak mi si widzi -

W obronie tylko ojca, lecz i w waszej sprawie.

Bo jeli biaogowy nie bd w obawie

Zabija swoich mów, jeli rzecz to zbona

Dla niewiast, to zawczasu grób wam kopa mona
Dla siebie, lub do kobiet pój w pachoki pode

I postpowa sobie wrcz na inn mod,
Nieli wam si godzi... Zgina przezemnie

Kobieta, która, ma zdradziwszy nikczemnie,

Zadaa mier mu potem. Zakon podepcecie.

Mordujc mnie i was te niema ju na wiecie,

Tak bdzie wci przybywa zuchwaoci czelnej*.

Rzek piknie, jednak tumu jego wywód dzielny

Przekona nie przekona. Zwycistwem si cieszy

Ów podlec, co tak gono zada od rzeszy

I twej i brata mierci... Od kamienowania

Zaledwie was ten wyrok dzisiajszy ochrania:

Orestes przyobieca, e mier sobie zada

I tobie wasn rk jeszcze dzi... O biada

Pylades go ze sdu cay we zach wiedzie,

I we zach towarzysz im przy tej biesiedzie

333
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Przeróni przyjaciele. Wkrótce si ukae

Twym oczom obraz straszny, widowisko wrae!

Wic miecz na pogotowiu miej lub sznur na szyj,

Albowiem ju niedugo w tern socu poyje

Elektra!... Nic szlachetny ród ci nie pomoe
Ni Fojbos z swym trójnogiem! On was zgubi! Boe!...

PRZODOWNICA CHÓRU.

Wlepia oczy w ziemi, nieszczsna dziewico,

I jakby oniemiao chmurne twoje lico —
Gonymi ty jkami wybuchniesz bezzwocznie!

ELEKTRA.

Niech si rozpocznie,

pelasgijska ty ziemio, mój al!

Biaymi paznogciami

Wpijani si w twarz,

Nieche mnie plami

Krew!

Gow sw ranie,

Speniajc gorzk ofiar,

Aeby uczci tw urocz mar,

Ciebie, umarych wadczyni,

Podziemne dzierc otchanie.

Niech pynie

1 twój aosny piew,

Cyklopów kraju nasz!

Do wosów przyó stal,

Obetnij wos

I domu naszego los

Opakuj! Ach! po skonie

Tych, którzy ongi na Hellady tronie

Siedzieli,
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A dzi ten spotka ich kres,

Top si, ach! top si w kpieli

ez!
*

Zgin, ach! zgin.

Do szcztu szczez ju Pelopsowy ród!

Ten ongi dom tak wspaniay

Rozpad si w gruz.

Zgas peen chway

Dom!

Gubi go nieba,

W dó go nieszczcia gboki

Obywateli spychaj wyroki!

biedne ludzkie plemi.

Jak to dol ponosi ci trzeba,

W twe ciemi

Jaki to bije grom!

Z otwartych nagle luz

Bij bawany wód

1 topi, topi nas!

Niespodziewany czas

Nieszczcia nowe i nowe

Na nasz biedn zwala cigle gow!
O, dol

Chwiejn, niepewn po wiek,

Ma ten stworzony na bole

Czek!...
*

* *

O, by mi na skale onej,

Pomidzy niebem równie zawieszonej,

A ziemi — o, by mi co duchu

Na onej kuli, co w ruchu
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Z Olimpu szczytu

Na zotym zwisa acuchu!

Do sdziwego Tantala

Szaby narzeka mych fala,

Do twórcy mojego bytu,

Do ojca, tak, ojca mych dziadów,

Na których los si ju sili

Od onej chwili,

Gdy Pelops na swoim rydwanie

Do onych wycigów stanie

I potem

Ze swoj czwórk pogoni.

By dla zatarcia ladów

Pogrze Myrtila w toni

U Geraistosa wybrzea,

Gdzie z grzmotem

Fala wci wiea
Uderza,

Gdzie piana wrzca

Wci si roztrca

W bieli

Od onej pory

W domu naszego zawory

Wkroczya kltwa, na cel

Wzia nasz ród,

By ycie we zach wiód.

Za spraw Mai syna

Wyrosa nieszcz przyczyna:

Tak si ukada.

e poród stada

Hodowcy koni

Atreja —



0RE8TK8 387

Ze poród jego owiec .

Zociste zjawia si jagni,

Go na ten straszny manowiec

Dom nasz zawiedzie,

Co nas w tak krwawem, ach! tak krwawem bagnie

Pogry!...

I Zwada

Odwróci zdy
Skrzydlaty wóz Heliosa...

Zmieniajc gwiezdne niebiosa,

Ku wschodniej zorzy

Zachodnim gwiazdom drog Zeus otworzy

I Plejad twór siedmioraki

Na inne przerzuci szlaki.

W te tropy

Krwawa si pocznie zawieja —
Na mordzie mord ju jedzie:

Tak zwana

Thyestesowa biesiada,

Te Aeropy

Z kreteskich woci
Chytrze amane luby

I tyle innych chytroci!

Ale najsrosza rana

Midzy wszystkiemi na przedzie

Zguby,

Jakie potg swej koniecznej siy

Nasz dom nawiedziy,

To ojca mojego i mój

Nieopisany znój!

Enripides. T- III. 22
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PRZODOWNICA CHÓRU.

Olo nadchodzi twój bral,

Przygnbion mierci wyrokiem,

Który na niego dzi pad.

Idzie ich dwóch —
Pylades przy nim si trudzi,

Czek najwierniejszy z ludzi:

Jak brat rodzony,

Pewny, niepony

Druh,

Swym go podpiera bokiem,

Siabym kierujc krokiem.

ELEKTRA.

7e zami patrz na to, e ju tak nad grobem,

U stosu, bracie, stoisz, e adnym sposobem

Od mierci- si nie wyrwa. Ta dola! Ta mka!

Ostatni raz ci widz i serce me pka!

ORESTES.

Nie bdziesz ty mi cicho, nie dasz-e spokoju

Niewiecim narzekaniom ? Jaci peen znoju

Jest los nasz, [ale przecie znosi nam wypada

Konieczno naszej doli, a nie woa »biada!«]

ELEKTRA.

Jak milcze, gdy ju ganie dla nas wiato hoe.

Gdy ju go nie ujrzymy w tym ziemskim przestworze?

ORESTES.

Nie morduj! Argejczycy ju mi do sprawili

Katuszy! Chciej zapomn o lej strasznej chwili.
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ELEKTRA.

O, al mi lat twych modych, al mi, Orestesie.

Twej mierci! To ku yciu twa ci wiosna niesie.

OKESTES.

Na Boga! Nie bud we mnie saboci niemskiej!

Roztkliwiasz mnie wspomnieniem naszej wspólnej klski.

ELEKTRA.

Umrzemy! Jak nie paka? To niema czowieka.

Go ezby nie la, widzc, jak ycie ucieka.

OKESTES.

Ten dzie rozstrzyga o nas. Trzeba doby miecza,

Lub sznur sobie zarzuci!... Taka dola czecza!

ELEKTRA.

Wic zabij-e mnie, bracie, niech si nikt nie puszy

Z Argiwów, ie ciao me pozbawi duszy.

ORESTES.

Nie! Do mi dogodzia krwi matczynej plama!

Czy w len. czy w owy sposób zabij ty si sama.

ELEKTRA.

Tak, mieczem. Po twej mierci ju ja nie poyj.

Lecz teraz pozwól-e mi obj twoj szyj.

ORESTES.

Rozkoszy zayj po ej, jeeli rozkosz

By moe jeszcze ucisk, kiedy mier nam gosz.

ELEKTRA.

O bracie mój najdroszy! W podobnej my szacie

Podobn mamy dusz! O sodki mój bracie!

22*



340 EURIPIDlCb

ORESTES.

Rozrzewniasz mnie! Jednakim odpowiem uciskiem,

Bo czegó mam si wstydzi? O, jake mi bliskiem.

Ty lube ono siostry! O drogie ramiona! —
Bez szczcia maeskiego nasze ycie kona,

Bez dzieci! Ten nasz ucisk to rozkosz jedyna.

ELEKTRA.

Aci! Jeli si ju droga miertelna zaczyna,

Niech wspólny miecz nam przetnie to ycie i w grobie

W cedrowej wspólnej trumnie spocznijmy ju sobie!

ORESTES.

Przesodkoby to byo, lec brak nam tej chwili

Przyjació, by ledz w wspólnym grobie pozwolili.

ELEKrRA.

Menelaj, tchórz, ten zdrajca naszego rodzica,

Za tob riie przemówi? Nie spojrza ci w lica?

ORESTES.

Na oczy nie pokaza si. Majc nadziej.

e bero odziedziczy, z przyjació si mieje.

Dlatego trzeba zgin tak, jako przystao

Agamemnona dzieciom, odwanie i miao.

Szlachectwo swe ja miastu czynem udowodni,

W swej piersi to elazo utopiwszy godnie.

Z odwag ty si równ zó na mym przykadzie.

Ty wiadkiem bd tych z mierci zapasów, Pyladzie,

Ogarnij nasze ciaa i w wspólnej mogile

Ojcowskiej nas pochowaj. Teraz egnaj mile,

Bo, widzisz, ju do dziea zabiera si musz.
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PYLADES.

Powslrxymaj si! A przedsi gani twoj dnsz,

Sdzc, e po mierci twej yd jeszcze mog.

ORESTES.

Có n;igli ci. by ze mn wszed na mierci drog?

PYLADES.

Pytasz si? y mi dalej bez twojej przyjani?

ORESTES.

Ty matki nie zabie, jaic ja. najwyraniej!

PYLADES.

Zabiem z tob spoem, wic wspólnie te zgin.

ORESTES.

Zachowaj ycie ojcu! Nie kocz w t godzin!

Ojczyzn masz, ja nie mam; masz swój dom ojeoski.

Oparcie masz w majtku, y moesz bez troski.

Nie dojdzie ci maestwo z t biedn dziewoj,

Z któr ci zarczyem, cenic przyja twoj.

We {srzeto inn on, aby mie z ni dzieci,

Bo zwizek midzy nami ju si dzi rozleci.

A zatem yj szczliwie, rówieniku luby —
O, tego ci ja ycz, bo nam, dzieciom zguby.

Ju tego yczy trudno. Zeszedszy ze wiata,

Ju czowiek si z rozkosz adn nie pobrata.

PYLADES.

Daleko jeste, widz, za mylami memi!

Niech nigdy ma nie wsiknie krew do godnej ziemi,

A ducha niech nie przyjm te jasne przestwory,

Jeelibym swe ycie ratowa, tak skory

Do zdrady wobec ciebie. Z tob ci ja razem
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Mordowa, z tob radzi, za co na ci gazem

Rzucaj dzi, i tego nie zapr si wcale,

Nie chc te umrze z tob i z ni, bo to chwal

Ja sobie, e j mog uwaa za on,
Zajwszy si ni ongi. To postanowione.

Bo cóbym rzek, w ojczystej stanwszy Focydzie,

W delfickiej mojej ziemi? e w swojej ohydzie

Dopóty byem druhem, póki w dobrej doli

Druhowie moi yli, potem z wasnej woli

Zdradziem ich, gdy wpadli w nieszczcie?! Podziel

Los z wami cho najgorszy, drodzy przyjaciele!

Nim urarzem. radmy jeszcze, zali jest nadzieja.

By mona razem z nami zgubi Meneleja.

ORESTES.

Ach! doy jeszcze tego, nim mnie mier zabierze.

PYLADES.

Wic odó cios miertelny, radz ci to szczerze.

ORESTES.

Odo, a na wrogu dokonam swej kary.

PYLADES.

A milcz, gdy w tem do kobiet nie mam duo wiary.

ORESTES.

Na tych polega moesz, wierne w kadym wzgldzie.

PYLADES.

Helen gdy zabijem, to dla przykro bdzie.

ORESTES.

Jake to? Gotów jestem, jeli tylko mona.
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PYLADES.

Miecz luutny. W twym si domu ukrywa bezbona.

ORESTES.

Tak jesl i jn na wszystkiem swe pieczcie kadzie.

PYLADES.

Zawczenie. Wiano swoje wnet otrzyma w Hadzie.

ORESTES.

Gdzie sposób? Cudzoziemsk ma sub przy sobie.

PYLADES.

A jak? Z Frygijczyków nic sobie nie robi!

ORESTES.

Szafarzy od pachnide, mistrzów od zwierciada.

PYLADES.

Tak, ona tutaj z Troi z wielkim zbytkiem spada.

ORESTES.

Za maa dla niej Grecya! Swiat-ci sob trudzi.

PYLADES.

Co znacz niewolnicy wobec wolnych lodzi!

ORESTES.

Rad umr dziesiekrotnie, gdy sprawy tak stoj.

PYLADES.

I ja, bylebym tylko pomci krzywd twoj.

ORESTES.

Mów, dziaaj! Dziaa z tob ch ma najgortsza.

PYLADES.

e niby chcemy umrze, wejdziemy do wntrza.
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ORESTES.

Rozumiem to, lecz nie wiem, jak postpi dalej.

PYLADES.

Na nasze przed ni klski bdziem narzekali.

ORESTES.

Ze, w dnszy si radujc, zaleje si zami.

PYLADES.

Tak w porze odpowiedniej bdzie te i z nami.

OKESTES.

Jak potenj rozegramy nasz walk, czecze ?

PYLADES.

Zabierzem z sob w sukniach pochowane miecze.

ORESTES.

A jake naprzód czelad sprztniemy ze wiata?

PYLADES.

Pod klnez z ni! Po pokojach zamkniem j do kata!

ORESTES.

A jeli icto cho pinie, to odrazu z noem —

?

PYLADES.

Sam pizebieg rzeczy wskae, co uczyni moem — —
ORESTES.

By z;tbi j, Helen!.., Rozumiem dokadnie.

PYLADES.

Tem lepiej. Teraz suchaj, co z tego wypadnie.

Jeeliby od mieczów naszych jaka zbona

Zgina biaogowa, mordby nazwa mona
Haniebnym. Lecz my dzisiaj mcimy si za ca
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Hellad, której ojców ona sw zaka
Zgubia, której dzieci przez ni poginy

I której kobiet tyle jej niecnemi dziey

Zepchnitych w stan wdowiestwa manay przed oczami.

Gos wielki si podniesie, wszyscy bd z nami

Radowa si i, wite speniajc ofiary,

O szczcie baga dla nas, emy susznej kary

Nieomieszkali podej wymierzy niewiecie.

Jeeli t zabijesz, utracisz narecie

Przydomek matkobójcy, aby lepsze miano

Uzyska na to miejsce. Tytu ci nadano —
Tak stanie si — »Zagubcy onej wszechbójczyni

Heleny*. Niech tak nigdy, nigdy si nie czyni,

Aeby by szczliwy Menelaj, gdy ginie

Twój ojciec, ty i siostra [i matka, lecz ninie

Dlaczego j wspomina? Chyba nie przystoi!]

Nie moe by, aeby on w dzierawie twojej

By panem, on, któremu miecz Agamemnona

Z powrotem odbi on... Jeeli jej ona

Tem oto nie przebij elazem, to dalej

y nie chc! A gdybymy mieczem nie zdoali

Dosign jej, obrócim paac ten w perzyn,

Nim umrzem. Z dwóch wyj bowiem wyjcie nam jedyne

Zostao: mier chwalebna albo ocalenie

Chwalebne! Innej drogi ja ci nie wymieni.

PRZODOWNICA CHÓRU.

Niewiasty wszystkie winny gardzi Tyndaryd,

Ze pe ich tak straszn okrya ohyd.

ORESTES.

Ach! Nic nad przyjaciela wiernego! Dobytek

Ni wadza nie zastpi nam druha. Sn wszytek
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Utraci rozum czowiek, klóry si pozbywa

Przyjació dla ask gminu. Prawda juci ywa,

I ty mi wymylie kar na Ajgistha,

I bye przy mym boku, gdy mi oczywista

Grozia gdzie zagada, a i w tej rozterce

Uatwia mi t pomst na wrogach twe serce

I wzdy si nie wykrca. Lecz chwali przestan,

Albowiem zawsze przykre s niemiarkowane

Pochway. Jeli jednak rnam wyzion dusz,

Do tego jeszcze dzisiaj doprowadzi musz,

Aeby, zanim umr, pokara swe wrogi.

By zdrajców swych wygubi, co mi los tak srogi

Zgotowa potrafili, niech jczy to plemi!

Ja, syn Agamemnona, który greck ziemi

W swyt-h rkach dziery godnie, nie wzorem tyrana.

Lecz jakoby mu z nieba wadza bya dana —
Za ojca nie pohabi pod mierci tchórza,

Lecz gin chc dostojnie, gdy ta zemsta dua
Ju dotknie Menelaja. Bybym te szczliwy,

Jeeliby si tutaj siay jakie dziwy

I kto pr/yszed z ratunkiem dla nas z tej obiey,

Abymy uszli z yciem, gdy on zabit ley.

Tak, ycz sobie te^o — czek si rad pociesza

yczeniem co tak atwo na ustach si wiesza.

ELEKTRA.

Ratunek wynalazam, sdz, co zawieci

Dla ciebie i dla tego tu i dla mnie trzeciej.

OKESTES-

Opatrzno icie boska! Lecz jaki? Niech powie

Elektra. To wiadomo, e masz rozum w gowie.
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ELEKTRA.

Posuchaj! [ ly lake zwró uwag na to.

OKESTES.

Za trudy [)0wodzenie paci nam bogato.

ELEKTRA.

Ty znasz córk Heleny? Lecz pytanie plone!

ORESTES.

To nasza wycliowaa matka Heimion.

ELEKTRA.

Do Klylaininestry teraz pobiega mogiy.

ORESTES.

A jakie ci si z tego nadzieje zrodziy ?

ELEKTRA.

Ofiary posza zoy na kurhanie matki.

ORESTES.

I owszem. Lecz jak nasze wiza z tem wypadki?

ELEKTRA.

Pochwyci j, gdy wróci, jako zakadnic.

ORESTES.

Có z tego dla nas trojga? Rzecz idzie na nice!

ELEKTRA.

Jeeliby Menelaj po Heleny skonie

Chcia ciga mnie i ciebie i tego, bo donie

My wspólne przykadamy do dziea, ty wtedy

Gro mierci Hermiony i, by si od biedy

Ratowa, przy jej gardle trzymaj nó. Jeeli

Helen zobaczywszy w wieej krwi kpieli
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I chcc przynajmniej córk ocali, da sJowo,

e wszystkich nas ocali, ty mu ten skarb zdrowo

Powrócisz, gdyby jednak w zajadej wciekoci
Na ycie twe si targn, dla ciebie najprociej

Rozpata szyj panny. Ale ja to piknie

Ju widz, jak si rzuca i jak potem miknie,

Bo tchórz jest i sabeusz. Oto jaki sposób

Ratunku wymyliam dla nas trojga osób.

OKESTES.

Masz umys icie mski, ftioja siostro moda,

A midzy niewiastami wieci twa uroda.

Na ycie zasugujesz, nie na skon I... Pyladzie,

I takiej oto onie mier stoi na zdradzie?!

O nie! szczliwy bdziesz, posiadszy jej oe.

PYLAUES.

Tak sta si! Do Focydy tak j zawied, boe!

jakie ja tam gody sprawi mej niewiecie!

ORESTES.

Lecz kiedy Hermione powróci narecie?

Bo wszystko dobrze pójdzie, skoro si do kojca

Dostanie nam to piskl bezbonego ojca.

ELEKTRA.

Za lada chwilk, myl, dadz nam j nieba,

Bo tyle wanie czasu do drogi potrzeba.

OKESTES.

Wic dobrze! Teraz czeka, siostro, tu u proga

1 zwaa, a tej panny pojawi si noga.

By, zanim mord si speni, nikt nie wszed do domu,

Menelaj czy kto ini)y — nie pozwól nikomu
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Odraza wej, lecz wrzasku narób co niemiara,

Wal we drzwi, lub do wntrza niech si krzycze stara

Twój gos naj przeraliwiej! Teraz, Pyladesie,

Do walki ju ostatniej niech nas krok poniesie,

Uzbrójmy mieczem donie i dalej! [Wraz ze mn
Naraasz si na bied!] Ojcze, który w ciemn

Zeszede noc i mieszkasz w jej przybytku, w grobie,

Orestes, syn, wyciga o! rce ku tobie,

By przyszed mu z pomoc. [Wielce jej potrzeba!

Dla ciebie tak gorzkiego zaywam ,dzi chleba

Niewinnie i opuci mnie twój brat rodzony,

Cho czyn mój sprawiedliwy! Zycie jego ony

Chc zabra, wic ty siy wesprzyj mnie swojemi!]

ELEKTRA.

Jeeli gos nasz syszysz, ojcze, w gbi ziemi,

To przybd! Wszak dla twojej tak cierpimy sprawy!

PYLADES.

Krewniaku mego ojca, bd take askawy

I na mnie! Ocal dzieci swe, Agamemnonie!

OKESTES.
Matk-m zabi —

PYLADES.

elaza jy si me donie.

ELEKTRA.

Do czynu was bez zwoki para moja sia.

ORESTES.

Dla ciebie-m to uczyni.

ELEKTRA.

I jam nie zdradzia!

349
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PYLADES.

Swych dzieci syszc prob, ojciec si nie wzbrania.

0KE5?TES.

zy skadam ci w ofierze.

ELEKTRA.

A ja narzekania.

PYLADES.

Przestamy I Oby nas ju ,do czynu powiody

Te kroki! Jeii ziemi przeszywaj mody,

On syszy je!... Zaszczepco. Zeusie, i ty, wita

Sprawiedliwoci! Nieche dzi o nas pamita

.Moc waszH i niech szczcie przyniesie nam obu.

Nas troje los ma wspólny: [Zejdziemy do grobu.

Lub bdziem y!] Bóg jeden i jedno nam prawo!

I Or'\<<t(\'< i F{/l<ides tcchodz do paacu).

ELEKTRA.

Druki myceskie, tu do mnie.

Chodcie tu wawo.

Pierwsze w argejskiej Pelasgów sadybie!

CHÓR.

Po co mnie pragniesz, królewno ?

Nie chybi.

Gdv tak ci nazw, bo jeszcze nikomu

Z naszych Danaów nie wpado do guwv.

By woa innem ci mianem.

ELEKTRA.

Wy po tej stacie rce, wy zasi po owej

I strzecie mego domu pilnie i przylonmie.
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CHÓR

Przecz mi jesl dane

Ono zlecenie,

Abyni tak pewno

Twojego strzega domu ?

Powiedz mi, luba!

ELEKTRA.

Straszy mnie wanie rachuba,

I w chwili mordu kto si zbliy moe
I do jednego górze drugie górze

Doczy.

PIERWSZE PÓCHÓKU.

Wic idmy! Dalej! Prdzej! Ja si nie poleni

Stra peni od tej strony, z której wschodzi soce.

IJULGIE PÓCHÓKU.

A ja znów od zachodu w chci stan r^^czej.

ELEKTEA.

Uwaa jak najbaczniej! Mie na wszystkie koce

renice skierowane, tu i tam, by czasem

Nie stao si co zego w tej nieszczsnej dobie.

PIERWSZE PÓCHÓKU.

Jak kaesz, zrobi.

ELEKTRA.

O, miej-e baczno, ma droga!

Z adnym haasem!

Odgarn wosy i wyty oczy!

CHÓR.

Kto si pojawi na drodze —
Kto kroczy —
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Moe to wieniak jaki

Tutaj si krci

Koo naszego zamczyska?

Któ wie to, o, któ to odgadnie?

ELEKTRA.

Ju po nas! Zginlimy! Zapewne kto zdradnie

O owcaci i zwierzynie powiadomi wroga!

CHÓR.

Niech strach twój pryska!

Niema powoda,

Aby ci w trwodze

Plone topiy znaki!

Niema nikogo!...

ELEKTRA.

Uspokoia mnie bogo!

Lecz zobacz jeszcze, czy cicho jest wszdzie.

Czy tam w dziedzicach paacu nie bdzie

Wróg pody!

PIERWSZE PÓCHÓRU.

Nie! Cisza jest w podwórza... Lecz popatrz, czy z grodu

Nie zblia si ktokolwiek z Danaów tej chwili,

DRUGIE PÓCHÓRU.

I u nas jest tak samo, nadzieje nie zwiody!

ELEKTRA.

A teraz si we wrótnie ucho moje wpili —
Posucham, co si dzieje. Dlaczego w komnacie

Panuje taka cisza? Dlaczego ta zwoka?

Gdzie rze?!,., Posoka?!.,,

Nie sysz! Ach! czemu zwlekacie?
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Biedna ja, biedna niewiasta!

Obawa moja wzrasta!

Moe uroków jej sia

Miecz im stpia?!

Tymczasem z Argiwów kto zbrojny

Do tej si wmiesza wojny,

Wtargnwszy w paacu bramy?

Przeto ich pilniej jeszcze

Strzedz tutaj mamy!

Nie myle o adnym wczasie!

Wy patrzcie tutaj, wy, zasi,

Wzrok w tamt skierujcie stron.

CHÓR.

Na wszystko mam oczy zwrócone.

HELENA (z wewntrz).

O Argos pelasgijskie! O miertelne dreszcze!

PIERWSZE PÓCHÓRU.

Suchajcie! Ju do mordu przyoyli rk!

DRUGIE PÓCHÓRU.

Tak, zda si, e do mordu przyoyli rk!

ELEKTRA.

O Zeusa ty potgo, o ty Zeusa sio!

Racz wspiera moich druhów, by si poszczcio!

HELENA (j. w.).

Umieram, Menelaju! Gdzie ty jeste ninie?

ELEKTRA.

Bi! Rani! Ku j! Niech ginie! '

Podwójny, dwusieczny miecz

Baripides. T. IIJ. 23
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Majcy w rku, siecz.

KJaj, morduj t ndzn cór.

Go porzucia rodzica,

T on zdradliw, co ma
Z oiiydnym rzucia gachem,

Co Greków purpur

Zwalaa,

Zakaa

Po wieki

Kraj napenia strachem,

zami zrosia lica.

zami niezliczonemi,

Gdy od obcego ora
Na obcej pada ziemi,

U skamandrowych wybrzey,

We krwi wykpan wieej

Helleskich zastp rycerzy!...

PRZODOWNICA CHÓRU.

Sza! Cicho! Kto si zblia... Sysz czyje stopy,

Do zamku kto si zblia, bdzie lu w te tropy.

ELEKTKA.

Niewiasty moje sodkie I W por rzezi samej

Nadchodzi Hermione. Spokojnie si mamy

Zachowa! Prdzej wpadnie w nastawione sieci.

O, zdobycz to nielada, jeli tylko wleci.

Ustawi si znów trzeba z pogodnem obliczem.

Jakbycie nie wiedziay, me druki, o niczem!

I ja tu przy was stan z pochmurnemi oczy

Na dowód, jako nie wiem, e kto we krwi broczy.

Od grobu Klytaimnestry wracasz. Hermiono.

Ofiary ju wylano, wiece ju zoono!
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HERMIONE.

Powracam pojednana z tw matk. Lecz trwog

Jakow czuj w dnszy, bo a na m drog

Wylewa krzyk si z domu. Nie wiem, co si stao.

ELEKTEA.

Nie dziwno, do narzeka powodów niemao.

HERMIONE.

Bd dobr dla mnie wrób: jaka rzecz jest nowa?

ELEKTRA.

I ma i Orestesa spadnie dzisiaj gowa.

HERMIONE.

Przenigdy! Wszake ze mn pokrewne wy plemi.

ELEKTRA.

Na karki nam woono koniecznoci brzemi.

HERMIONE.

Dlatego taki krzyk si z domu wydobywa?

ELEKTRA.

U stóp Heleny ley i litoci wzywa —
HERMIONE.

Kto? Powiedz, bo inaczej bez adnej ja wieci!

ELEKTRA.

Orestes ycia baga dla nas w swej boleci.

HERMIONE.

Wic susznie, e si jk ten rozlega po domu

ELEKTRA.

Bo czegó wicej paka, ni takiego gromu?!

Wic id i przed sw szczsn matk na kolana

28"



356 EuiupioKs

Upadszy, zcz sw prob z ich prob, spakana,

Niech stanie Menelaos w naszej dzi obronie.

Chowaa si na mojej rodzicielki onie,

Wic zechciej si naszego ulitowa znoju!

Do boju sta za nami, ja do tego boju,

Co winien nas ocali, wraz ci zaprowadz —
Nikt inny, ty jedynie masz dzisiaj t wadz.

HERMIONE.

Ju id do paacu, ja ja z waszym strachem

Zakocz, jeli zdoam!... (Wchodzi do paacu).

ELEKTKA.

Hej! wy tam pod dachem

Mieczami zbrojne druhy! Pochwycie zwierzyn!

HEUMIONE (wewntrz).

Ach! kogó ja tu widz?!...

ORESTES f wewntrz).

Cicho! ty — jedyne

Zbawienie, nie dla ciebie, lecz dla nas w tej ndzy!...

ELEKTKA.

Trzymajcie j! Trzymajcie! elazo co prdzej

Do karku jej przyócie i siedcie spokojnie!

Niech widzi Menelaos, iecie w tej wojnie

Nie tchórze, nie Frygowie, i niech za swe due

Wystpki wemie pac, jak bior tchórze!...

CHÓR.

Hu! przyjacióki! hu!

Wokoo dworzyszcza wrótni

Krzyczmy jak najokrutniej.

Krzyku naróbmy i wrzawy,
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Ile nam starczy tchu!

Albowiem ter, co w zamku spenia mord si krwawy

Wywoa moe poplochi ród mieszkaców miasta:

Przyijiegn tu z pomoc, a ona niewiasta,

Helena, moe jeszcze niezabita Gadziej

Przekona si nasamprzód, moe kto z czeladzi

Ze zamku wyjdzie ku nam i o tern co powie.

Po czci wiem, po czci nie mam adnej w gowie

Pewnoci...

Jest Bóg nad nami

I susznie te jego zrzdzenie

Wywiera dzi na Helenie

Sw krwaw pomst, bo zami

Greckie zalaa nam woci,

Gdy zatracony, ach ! len zatracony

Idajczyk Parys, to licho,

Hellenów przymusi lud,

By, swe rzuciwszy zagony,

Na ilioski wyprawi si gród...

Lecz cicho! Kto wychodzi z paacu! O, cicho!

Zasuwy zaskrzypiay. . Pewnie nas tej chwili

Objani który z Frygów, co tamci zrobili.

Z paacu wypada

FRYGIJCZYK.

Omao argiwski miecz

miertelnych nie zada nam ran!

Ledwie, em uszed z tchem!

O, w barbarzyskiem tern obuwiu mem,

Chyy ja barbarzyca,

Pdziem, toczcy myca
Od cian cedrowych do cian.
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Poprzez dorycki trójwrb

Precz z zamku pdziem, precz!

Grunt, grunt mi znika z pod nóg,

Gdym za ten goni prógl

Aj aj!

Dokd ulecie mam?
Czy tam,

W siny niebiosów kraj,

Czy rzuci si w morza gb,
Którem Okean, wadca bykorogi.

Ziemskie okala rozogi?!,..

PRZODOWNICA CHÓRU.

Có jest, Heleny sugo, ty idajski czeku?

FKYGIJCZYK.

O Hienie! Ilionie!

O wy frygijskie mury!

O piknoskiba od wieku do wieku

Ty góro Idy wita!

Ból serce kruszy,

W zach oko tonie.

Ponury, ponury

Na barbarzysk nut

Wyrzucam jk z swojej duszy.

e takie losy spotkay was lute,

e tak was oto zgubia

Nieszczsnej Heleny sia

Zawzita,

e takie przyszy wam szkody

Z uroczookiej urody,

Któr na wasze biedy

Spodzi z mioci Ledy
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abdziopióry

Bóg!

O, niewymownie

Apollinow zgubia warowni

Ona, ten mciciel-wróg!

Raty! Przeraty!

Ojej! Ojej!

Pienia aobne piej,

Ziennio Dardanów!

ród twych to anowej

Przed laty

Wypasa konie

Ganimed, Zeusa kochanek!

PRZODOWNICA CHÓKU.

Go stao si, dokadnie mów, bo z tych przesanek

Nie wiele mog wysnu — zagadka to szczera.

FKYGIJOZYK.

Ju niema, jej! niema ci ju,

Jej! ty nasz hospodyniel

Ojej! Ojej! O rety!...

Takim okrzykiem wzbiera

Wschodniego narodu ono,

Gdy króla wyniesiono,

Gdy krew jego popynie.

Gdy ni zabójczy zakrwawi si nó!.,.

O, cudzoziemskie kobiety,

Opowiem wszystko z kolei,

Co ród zamkowycli stao si wierzei.

*) Jedn z przycayn upadku Troi bya aerasta Hery, zazdro-

snej o Ganimeda, kochanka jej ma, Zeusa.
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Dwa lwy w zamkowe wtargny podw^oje:

Jednego z nich ojciec wiód me na Troj,

A zasi ten drngi 1o syn Strofiosa,

Co sn oszuka niebiosa,

Tyle ma w sobie ctiytroci.

Istny Odyssej! Mruk,

Ale wylany dla goci,

Druhom swym wiary dochowa...

Boju wiadoma gowa,

Na krew zaarty pies.

Ju niejednego zmóg —
Jeno niech skarze go bóg

Za jego podstp i skryto!

Owó ci dwaj,

Dotarszy do komnat zwiedzionej

Parysa, ucznika, ony,

PoczU roni ez

Obfito.

Haj!

Wielce strwoeni, pobladli.

Do kolan Heleny przypadli

Ten z lewej, a tamten z prawej,

I jH ród jków wrzawy

Skary na los si krwawy.

Zbiega si, zbiega suba
Z frygijskiej pani czeladzi

I jeden z drugim radzi.

Azali dobra to wróba.

Azali podstp nie w drodze —
Tak w swojej radzili trwodze.

Haj!

Jednym to nie przypadnie,
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Za drudzy myl, e zdradnie

Pochwyci córk Tyndara

Ów mij, straszliwa mara,

Go matk zabi tak marnie.

e w sie j zagarnie.

PRZODOWNICA CHÓRU.

A ty gdzie bye wówczas ? Czy uciek z bojani ?

FRYGIJCZYK.

O nie! jak najwyraniej:

Frygijskim, mówi, zwyczajem

My do swej suby stajem:

Wic ja te wachlarz z piór,

Obyczaj frygijskich cór,

Trzymaem nad królow,

Nad jej królewsk gow
Trzymaem, jak jest w zwyczaju

W moim ojczystym kraju,

Aby powiewu tchnienie

Przyjemne byo Helenie,

Niech, mówi, Helenie mojej

Wietrzyk jagody koi,

Nieche orzewia jej skronie.

Hajl

A ona przy wrzecionie

Nie poprzestajc wi,

Przez palce puszcza ni.

Z upów frygijskich tkaa

Dla Klytaimnestry ciaa

Z bogatej, szkaratnej przdzy

Podarek grobowy coprdzej.

Wówczas Orestes wstanie
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I to skieruje wezwanie —
Spartaskiej rzecze niewiecie

Te sowa:

» Córko Zeusowa,

Z krzesJa si swego podniecie

I blisko stanwszy, blisko,

Gdzie Pelopbowe ognisko

Z dawnego wieku stoi,

Proby suchajcie tnojej!*

I tak idcy na przedzie,

Wiedzie za sob, ach! wiedzie

T nieszczliw, co juci

Nie wie, do jakich czeluci

Przez lego zdrajc wpada.

A drugi ten potwór czeczy

Do innej si zabra rzeczy.

Inne rozkazy wyda

Towarzysz tamtego, Focyda:

» Nieci mi tych trutniów gromada

Frygij><kich ustpi z drogi!*

I pocz nasz zastp mnogi

W przeróne zamyka kty:

Dry pity i dziesity

Po stajniach, w bawialni drudzy,

A znowu inni sudzy

Do innej si dostali

Pustej zamkowej hali,

Wszyscy zdaleka od pani

Przeze porozsadzani.

PRZODOWNICA CHÓRU.

A potem co si stao? Jakie znów nieszczcie?
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FRYGIJCZYK.

Macierzy, idajska macierzy!

Mocna, przeinocna wadczyni!

Nikt nie uwierzy —
Ojej!.

Na jakie w godzinie tej

Patrzaem losu picie,

Na jaki patrzaem grom,

Na jaki grom, co pad

Na ten królewski dom!...

Co si nie czyni!

Z pod purpurowych szat,

Z ukrycia dobywszy miecze,

Dzikiemi strzelajc oczyma,

Byski ciskajc gromowe,

Gzy si gdzie jeszcze nie trzyma

Jakowe widmo czowiecze,

Niby odyce z kniej

Rzuc si na królow,

Krzyczc w wciekoci swej:

Umrzesz! Ha! umrzesz! Ze wiata

Rodzony sprzta ci m,
Albowiem przez swoj zdrad

mia Argejczykom wyda na zagad

Syna wasnego brata !...<

A ona, jczc wci.

Cigle biadajc ^o biada*

Pier bia piciami okada,

Bije i bije si w. gow,

A potem, jak czek, co jest w szaach,

•Zerwawszy si, w zotych sandaach

Ucieka, ucieka precz!
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Ale Orestes, bardziej od niej skory

W myceskiem obuwiu swem,

Palcami si wryje

W kdziory

1 jednym tchem

Signwszy po ni,

Lew odegnie doni
Jej szyj

I nagi przyoy miecz.

PRZODOWNICA CHÓKU.

Có dla ratunku domu Frygowie zrobili ?

FKYGIJCZYK.

Krzyk usyszawszy, tej chwili,

Zerwawszy si wszyscy z swej kani,

Jli rozbija dwigniami

•Zamki i rygle i w lot

Zbiegli si wszyscy wraz.

Ten w rku majc gaz.

Ten miecz, ten grot...

A wtem Pylades. rycerz znamienity,

Niewiadom adnej bojani,

Niby frygijski Hektor nasz,

Albo te Ajas w przybicy trójkitej,

Któregom widzia, o tak! widzia sam

U Pryamowych bram,

Stanie przed nami

Twarz w twarz...

Bro zadwiczaa o bro,

I tu si naocznie pokae,

O ile w wojennym warze

Frygowie sabsi od Greków!
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Ten skrycie

Ucieczk rataje ycie,

Ten na wiek wieków

Odchodzi,

Ten we krwi brodzi,

Pyncej z ran,

Ten si od mierci wyprasza,

Bagaln podnoszc do.
Rozbiega si czelad nasza

Poród zamkowych cian.

Ale daremnie:

Jedni tam w cieni

Padli oszoomieni,

A inni bez tchu ju leeli

Na twardej ziemi pocieli...

W te mierci ciemnie

Zjawi si nagle biedna Hermiona,

W czas, kiedy matka rodzona

Miaa we krwi swojej pa.
1 oni.

Jak twe kapanki, Bachu,

— Jeno bez tyrsu w doni —

,

Za górsk ani,

Wskro len ha
W pogoni,

Dziko si rzuc

Na ni

I zamkn w królewskim gmachu.

Potem do córki Zeusowej,

Do swej ofiary.

Powróc!

Ta jednak znika z komnaty
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I Z domu.

o Zeusie! O Ziemio! O Nocy!

Dniu ty, w wiato bogaty!

Nie wiada, mówi, nikomu

1 trudno nam ama gowy,

Przy czyjej usza pomocy,

Przez magów czary,

Albo j moe bogowie porwali...

Nie wiem, co stao si dalej,

Albowiem coprdzej

Z tej krwawej wykrada si ndzy.

Trud, ach! niejeden trud

Zniós Meneiaos, w bród

Mia-ci udrcze na wiecie,

Helen przywiód tu z Troi,

Pociechy przecie

Z maonki nie ma on swojej...

PRZODOWNICA CHÓKIJ.

To jedno mnie, to drugie napenia gbokiem

Zdumieniem... Oto z zamku oszalaym krokiem

Wybiega z mieczem w rku Orestes. Dlaczego?

Z paacu wypada

OKESTES.

Gdzie jest czowiek, co zbieg z domu i tak uszed miecza

[mego?

FRYGIJCZYK.

U twycli kolan le, panie, bo tak w na.szym jest zwyczaju,

OKESTES.

Nie w Ilionie my jestemy, lecz w argiwskim przecie kraju.
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FRYGIJCZYK.

Ni umiera, czek roztropny woli y, gdziekolwiek yje.

ORESTES.

Ty przyzywa Meneleja ? Twe to wrzaski, czy te czyje ?

FRYGIJCZYK.

Ciyba lobie ku pomocy — w.«zak ty masz ku temu prawo!

ORESTES.

Wic Tyndara dzisiaj córka pada susznie, cho tak krwawo?

FRYGIJCZYK.

Jak najsuszniej! e nie miaa i trzech karków, szkoda dual

ORESTES.

Ndznie schlebiasz, inak mylisz! Mam przed sob kawa

[tchórza!

FRYGIJCZYK.

Czy Hellady i czy Frygii do zguby nam nie przywioda?

OUESTES

Poprzysignij, e nie schlebiasz, bo inaczej, duszo poda —

FRYGIJCZYK.

Poprzysigam — na m dusz! Niema faszu w duszy mojej!

ORESTES.

Mów, czy te tak miecz przerazi wszystkich Frygów w wa-

[szej Troi?

FRYGIJCZYK.

Schowaj bro t! Mordem wieci, grone blaski wokó ciska.

ORESTES.

Lkasz si, by nie skamienia, jakby mia Gorgone zbliska.
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FRYGIJCZYK.

Nie chc umrze!... Za Gorgona martwa rzecz to. czy te ywa?

ORESTES.

Drysz przed mierci, niewolniku, która z ndzy ci wyrywa?

FRYGIJCZYK.

Kady czowiek — i niewolnik — lubi soca blask na wiecie.

ORESTES.

Mdrze mówisz! Twa roztropno ci ocala! Odejd przecie!

FRYGIJCZYK.

Nie zabijesz mnie ?

ORESTES.

Precz z oczu!

FRYGIJCZYK.

Mile mówisz!

ORESTES.

Moe jeszcze si namyl. Zobaczymy!.

FRYGIJCZYK.

Lecz za chwil

To nie mile!

(
Odchodzi).

ORESTES.

Gupi jeste! Mego miecza nie ubroczy ciecz twa krwawa,

Ani- ty mi jest niewiast, ani nie masz mczyzn prawa.

By mi wrzasku nie podnosi, po tom przyszed! Argos cae

Usyszawszy, co si wici, przyjdzie robi mi zaka!

Menelaja ^\ nie lkam, bro na niego mam gotow.

Niech tu przyjdzie ten pyszaek ze sw jasn, bujn gow!

Nieche Argos mi sprowadzi, aby pomcie mier swej ony,

Jeli ycia nie ocali mnie i siostrze mej rodzonej
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I spólnika, Pyladesa, jeii rzuci na^, jak upy,

Argejczykom, straci córk, w domu bdzie dwa mia inipy.

CHÓK.

Jej, losie straszny! Jej!

Oto ku klsce wieej

Plemi Atrydów biey,

Nowa tia idzie zagada

W caej srogoci swej!

PIEJ8WSZE PÓCHÓRU.

Ja nie wiem, jak postpi ? Czy donie wypada

Do grodu, czy te milcze?

DRUGIE PÓCHÓRU.

To bezpieczniej bdzie.

PIERWSZE PÓCHÓRU.

O; pHirz, jak dyna si kbi, jak swój obok przdzie

Nad miastem, by obwieci, jakie tu si zbrodnie

Speniaj!

DRUGIE PÓCHÓRU.

Zapalone pod zamek pochodnie

Ju, widz, podoyli i, by dom Tantala

Wygin ju do szcztu, do ich krwi si wala

Bez koca!

CHÓR.

Bóg sprawom wiata

Kres wedug woh swej kadzie.

Moc wielka stoi na zdradzie

Temu domowi i splata

Klski z klskami: Obroca

Krwi Myrtilosa, wylanej tak zdradnie,

Karipides. T. in. 24
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Dach, mszczcy win t, leje

wie co chwila krew!

Go chwila owoc upadnie,

Zrodzon przez krwawy, ach! tak krwawy siew!

Lecz oto Menelaos w zamkowe wierzeje

Wnet wkroczy [pdzi tataj. zapewne ma wieci,

Na jakie tu si znowu narazi boleci.]

A có nie zasuniecie u paacu wrótni

Tych ryglów, wy Atrydzi!... O, jake okrutni

Bywaj ludzie w szczciu dla tych, co si musz
Pasowa, jak Orestes, z nieszczcia katusz!

Na scen wchodzi

MENELAOS.

czynach usyszawszy gwatownych, przychodz,

1 o dwóch lwach, bo ludmi trudno mi jest srodze

Nazywa tych o()ryszków. Syszaem te dalej,

I ona ma nie zmara, jeno, e porwali

Bogowie j lub znika w jaki inny sposób.

Z t bani przyszed do mnie kto z tchórzliwych osób,

Zaiste miechu godn, a któr niecnota

Wymyli — matkobójca... Otwórzcie mi wrota!

Hej! Siubal Ja wam ka! Wyama mi bramy!

Przynajmniej jeszcze córk nasz odzyskamy

Z rk ludzkich, krwi splamionych, i nieszczsn on
Odbierzem, bo, inaczej, me niepowcignione

Umierc oto donie tych, co mi tej chwili

Maonk moj drog strasznie umiercili.

Orestes, Pylades i Elektra ukazuj si na paskim dachu

paacu. Orestes trzyma Hermione jedn rk, miecz zaJ ma

ir drugiej. Obok niego Pylades i Elektra z zapalonemi po-

chodniami.
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ORESTES.

Nie tykaj mi si zamków! Tobie, Meiielaju,

To mówi, tak jest, tobie, który masz w zwyczaju

Okrutnie si nadyma, lub ci eb ten wray

Rozwal o, tym gzymsem, tem dzieem murarzy —
Dach stary, wic oderwa mi go atwo bdzie.

Daj pokój! Doskonale zamknite jest wszdzie

Dworzyszcze! O, nie puszcz rygle i zapory,

Jeeliby tu wedrze chcia si nazbyt skory.

MENELAOS.

Ha! Có to?! Zapalone widz tam pochodnie!

Na dachu, jakby w twierdzy, zamknici trzej zbrodnie

I miecz nad szyj córki, bysk zabójczej stali!

OKESTES.

Co wolisz? Czy sam mówi, czy mnie sucha? Dalej!

MENELAOS.

Ni jedno ani drugie, lecz sucha ci inosz.

OKESTES

Chcesz wiedzie? Miecz ten córce twej wy pruje dusz.

MENELAOS.

Helen- zamordowa, chcesz mord speni wiey ?

OKESTES.

Niestety! Jaki bóg j wyrwa z mych obiey.

MENELAOS.

Mordujesz, polem kamiesz! Szydy oczywiste!

0RESTE8

Ból sprawiri mi io kamstwo! Gdybym móg, zaiste —
24*
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MENELAos.

Go gdyby móg?... Sn z trwogi dusza mi ucieka!

OKESTES.

Hellady niszczycielk rzuci na dno Pieka!...

MENELAOS.

Maonki zwró mi ciao, chc je zoy w grobie.

ORESTES.

Niech zwróci Bóg!... I córk t zabij tobie!

MENELAOS.

Po mordzie mord chcesz speni, matkobójcze plemi ?

OKESTES.

Mszcz ojca! Twa to wina, e poszed pod ziemi.

MENELAOS.

Nie do ci przylepionej do twych rk krwi matki?

OKESTES.

Rad wszystkie-bym umierci plugawe gamratki!

MENELAOS.

Ty take chcesz mie udzia w mordzie tym. Pyladzie?

ORESTES.

Milczenie jest przyznaniem. Na mej przesta radzie.

MENELAOS.

Na dobre ci nie wyjdzie! Masz skrzyda, mój ptakn ?

OKESTES.

Ucieka nie zamierzam. Spal dwór do znaku!

MENELAOS.

W perzyn ('licesz obróci ten dworzec ojcoski ?
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0KE8TES.

Aeby ty go nie mia! Oto moje troski!

MENELAOS.

Zabijaj, ale ^nrdem zapacisz najgodniej!

[ORESTES.

I owszem!

MENELAOS.

O, daj spokój! Poniechaj tej zbrodnii]

ORESTES.

Milcz! Cicho znie nieszczcie, co spotkao ciebie.

MENELAOb.

Azaii wari, by y tu ?

0KESTE8.

I wada na glebie.

MENELAOS.
Na jakiej ?

OKESTES.

Na argiwskiej, na Pelasgów ziemi.

MENELAOS.

Jak wod by wicon la?

ORESTES.

Rkami temi

!

MENELAOS.

Przed bitw jak ofiary skada?

ORESTES.

Jak ty! Godnie!
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MENELAOS.

Me rce nie zbrnkane.

ORESTES.

Lecz w sercu masz brndni!

MENELAOS.

Do ciebie któ przen)ówi ?

0RE8TES.

Ten, kto czci rodzica.

MENELAOS.

A ci, którzy czcz matk?

ORESTES.

Szczliwe to lical

MENELAOS.

Nie twoje wic!

OKESTES.

Zej nigdym nie lubi kobiety.

MENELAOS.

Odejmiesz miecz od córki?

ORESTES.

Mylisz si, niestety!

MENELAOS.
Zabije-sz dziecko moje?

OKESTES.

Nie mylisz si, juci!

MENELAOS.
Co czyni?!

ORESTES.

Id do grodu i namów, niech puci —
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MENELAOS.
Co? Kogo?

ORESTES.

Nas lu roje! Zabija nas wara!

MENELAOS.

Lub córk mi zabijesz?

OKESTES.

Taka bdzie kara!

MENELAOS.

O biedna ma Heleno!

ORESTEiS.

A ja biedny- mao?

MENELAOS.

Na rze j tu przywiozem!

ORESTES.

Oby tak si stao!

MENELAOS.

Tysiczne zniosem trudy!

ORESTES.

Ni jednego dla mni«.

MENELAOS.

Nieszczsny ja!

ORESTES.

Sam- winien! Mówi to niekamnie.

MENELAOS.

Masz w mocy mnie!
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OKESTES.

Ty sam si zaiapa w swe sieci,

Bo olr jest! Nieche teraz w zamku si roznieci

Pooga! PodJó ogie, siostro, po tej stronie,

A z twojej nieche rki pu tamtej zaponie

Dworzyszcze, najwierniejszy z druhów, Pyladesie!

MENELAOS.

Pomocy mi Danaów ziemia nie przyniesie?

Sam! tutaj, Argejczycy! Dopa-e mi koni

[ dalej! Niech z ratunkiem zbrojny lud przygoni!

Grodowi on caemu straszny gwat zadaje

I y chce, ten, co zbone zdeptawszy zwyczaje,

Krew wasnej matki wyla! Patrzcie! Co stao si!

Nad paacem jawi si

POLLUN.

Umierzy racz-e gniewy swe, Menelaosie!

Jestem w pobliu ciebie, Fojbos, syn Lato y.

I ty, co ku dziewizcin masz len miecz zwrócony,

Posuchaj, Orestesie! Wiedz, co si tu wici!

Helens, któr zabi w takiej miae chci —
SDaremnie — , by Menelaj dozna z rk twych kary.

zybuje tara, nad nami, [w przejrzyste obszary

Powioirzne uleciawszy.] Jam j z tego kojca

Niedoli uratowa za rozkazeni ojca,

Zeusa, w czas z pod miecza ja wyrwawszy: boe

Jest plemi i dlatego winna y w przestworze

Niebioskim razem z brami. U Kastora boku

I brata Polydeuka bdzie w nocnym mroku

wiecia jako zbawcza gwiazda dla eglarzy.

A tobie zasi inna nieche M przydarzy
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Maonka, gdy bogowie Heleny urod

Na Greków i na Frygów obrócili szkod.

Do starcia ich przywiedli, aby ludzkie plemi

Przerzedzi i oczyci zaludnion ziemi.

Sów tyle o Helenie. A iy za. Orecie,

Nie bdziesz móg rok cay mieszka w swojem miecie,

Lecz, kraj ten porzuciwszy, w parrhazyjskiej ziemi

Osidziesz Arkadyjski lud pomidzy swemi

Miastami nazwie jedno na pamitk twoj

Grodem Orestesowym*. Potem si z ostoj

Wygnania poegnawszy, przybdzie.^z do grodu

Atheny i e przela krew matki, z powodu

Tej winy, trzech Eumenid poddasz si sdowi

Na wzgórzu, powiconem bogu Aresowi.

Bogowie sami bd sdziami w twym sporze,

Sumienny wic wydadz wyrok usta boe.

Uwolniuii, za maonk wemiesz Hermion,

Do której miecz przyoy. Chcia j mie za on,
Wiadomo, Neoptolem, lecz jej nie dostanie.

Od miecza delfickiego padnie, gdy wezwanie

Skieruje, bym mu spraw zda z mierci rodzica.

Pyladesowi nieche bdzie ta dziewica.

Elektra, w cne maestwo oddana — jej rk
Przyrzeke wszak druhowi! Idzie nie na mk,
A tylku na dni szczcia wszelkiego. W Argosie

Ma królem by Orestes, ty, Menelaosie,

Bd panem w swojej Sparcie. Zabierz z sob wiano

Maonki, dziki której tyle ci kazano

Znie trudów. Spór Oresta z miastem ja zagodz,

Jam zmusi go, by z matk tak si obszed srodze.
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ORETES.

O wróu Loksyaszu! Có za objawienie!

Nie kamstwo mi wróye, lecz prawd! Wymieni

Te wszystkie straszne trwogi, które mnie gubiy,

Gdy, syszc gos piekielny jakiej wraej siy,

Mniemaem, e ty do mnie przemawiasz!... Lecz koczy

Szczliwie mi si wszystko! Sucham ci, obroczy

Mój duchu!... Oto wolno puszczam Hermion

I, z ojca pozwoleniem, bior j za on.

MENELAOS.

Heleno, córko Zeusa, egnam ci i sawi

Jako mieszkank w bogów szczliwej dzierawie.

Za ciebie, Orestesie, wedug zlece Feba

Zarczam z moj córk! Niech was darz nieba I

Dostojny sam. z dostojnych bierzesz j pieleszy!

Niech serce twe si cieszy, jak si moje cieszy!

APOLLON.

Rozejdcie si, gdzie komu wypado, zarazem

Swych wani poniechajcie!

MENELAOS.

Id za rozkazem.

ORESTES.

I jam te, Menelaju, pogodzony z losem

I z twoim, Loksyaszu, prawdomównym gosem.

APOLLON.

Wic idcie! Niech wiedzie was droga.

Jaka jest komu znaczona,

A przedsi czcijcie boga

Najpikniejszego: Mir!
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Ja za skieruj swe kroki,

Gdzie gwiezdny wir,

I do Zeusa ojczystego ona

Córk Helen zawiod.

Tam to przy Herze

I przy maonce Heraklesa, Hebie,

Bdzie, bogini na niebie,

Czczona, wielbiona.

Bdzie majestat jej wity
Z Zeusa synami,

Tyndarowemi blinity,

Morskich strzegcy eglarzy,

W ludzkiej opywa ofierze

Na wieki!...

CHÓR.

Wielka, wspaniaa Nike!

Niech mi si darzy me ycie

I niech mi zawsze twa do
Wiecami oplata skro...
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III.

Bachantki.

Osoby dramatu.

DYONIZOS.

CHÓR BAGHANTEK.

TEIREZYAS, wróbita.

KADMOS, zaoyciel Teb.

PENTHEUS- król tebaski.

SUGA.
GONIEG I.

GONIEG II.

AGAW córka Kudma, matka Pentheja.

Rzecz dzieje si w Tebach.
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A zatem na tebaskie przybyem zagony,

Ja, Zeusa syn, Dyoniz. ongi urodzony

Z Semei, latoroli Kadmowego domu,

Go zlega, rozwizana yskawic gromu.

Na ziemskie ksztaty bo zmieniwszy urod.

Mam oto róda Dyrki i Ismenu wod,

Grobowiec mej, zabitej od pioruna, matki

I domu królewskiego dymice ostatki:

Niebieskie jeszcze ognie tl si w tej ruinie,

Od których, tak si stao, ma rodzica ginie,

Ofiara zemsty Hery. Kadma chwal sobie,

Ze kaza tak ogrodzi to miejsce przy grobie

Swej córki. I me rce równie osoniy

Bogatym winogradem wito tej mogiy.

Rzuciwszy ziemi Lidów, gdzie zota bez koca,

I Frygów, równie Persów, spalone od soca,

Baktryjskie dalej mury, szare Medów niwy

Za sob zostawiwszy; przebiegszy szczliwy

Arabii kraj i Azy ca u wybrzey

Mórz sonych, co basztami piknych miast si jey,

Gdzie z tumem barbarzyców zmieszay si Greki,

Obrzdek mój, me plsy w tej strefie dalekiej

Zaprowadziwszy wszdzie, by miano w pamici,

e jestem bóg, do tego wedug mojej chci

Przebyem naprzód miasta, by tebaskie rzesze.
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Nim inny icraj helleski zaprawi w uciesze.

Rozwydrzy, ciaa w skóry przyodzia jelenie,

Da w rce tyrs, bluszczowy ten mój bet! Nasienie

Niedobre, siostry matki mojej, co si przecie

Bynajmniej nie godzio, zaczy po wiecie

Rozgasza, e Dyoniz to nie syn Zeusowy,

e matka ma, Semele. z Kadmosa namowy

Na bóstwo ca hab swojej winy zoy,

Gdy czowiek j miertelny, a nie wadca boy,

Zapodni i e potem — tak j pitnoway —
Zeus matk m umierci za ten wymys cay.

I dla mnie w tej obeldze do byo powodu,

By zmysy im pomiesza i wypdzi z grodu.

Wic dzisiaj siedz w górach z obkan dusz

I w goda moich orgji przystraja si musz.

I jaka tylko ya w tych murach niewiasta,

Musiaa precz ucieka z Kadmowego miasta.

Aeby wszystkie razem, z królewskiemi córy

Zczywszy si. bez dachu, na zomiskach góry

Samotnych, opoczystycii, ród zieleni jody

Swój ywot obkany dzi i zawsze wiody.

Bo niechaj grodu tego uczuj mieszkance.

Z sw wol czy wbrew woli, e dotd o ti.ce

Bachijskie i obrzdy nie nazbyt si wiele

Troszczyli. Pragn take i matk, Semel,

Obroni, gdy si ludziom jako bóg uka.
Którego Zeusowi porodzia w darze.

Król Kadmos rzdy pastwa przela ju w tym czasie

Na syna drugiej córki, Pentheja, ten zasi

M bosko lekceway, w zalewkach nie sprzyja,

W ofiarach i modlitwach. Zobaczy on, czyja

Jest suszno, kto mocniejszy! em bóg i e godnie
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Naley uczci boga, chyb;* udowodni

I jemu i mie=;zkaeom jego Teb!,.. Pod nieba

Za inne, zarzdziwszy In taj. co potrzeba.

Wybior si w te tropy, ;tby ludziom w lepie

Zawieci sw boskocin! Zacnie ja przetrzepi

Tych jego Tebaczyków. gdyby wciec si chcieli

[ z gór moje bachantki pdzili. Jeeli

W tej jawi si posturze, jeeli si z boga

W czowieka przedzierzgnem, to na to, by sroga

Spotkaa ich nauka: Menady zgromadz

I huzia! hej! Zobacz, kto ma tutaj wadz!

Niewia«:y! Poguchajeie! Za moim rozkazem

Od Tmolu, niw Udyjskich stranicy, wy razem

Przyszycie tutaj ze mn, wy. moje podróe

Z ziem cudzych wraz dzielce! Frygijskie — a nue! —
Bra bbny, wynalazek mój i matki Rhei!

Otoczy dom królewski z poszumem zawiei,

Bi w bony, co tchu starczy, na sychy i dziwy

Kadmosowego miasta! Ja teraz na niwy

Kithairouowe skocz, w jar, gdzie jest zebrany

Korowód mych bachantek, i puszcz si w tany!

("HÓK.

Azyi smug.

wity Tmoi

Opuciam ród swych dróg.

By mnie sysza szumny bóg ^),

By go uczci okrzyk mój!

W Bacha cze
atwo znie

Ten nieznojny, wity znój!

*

*) Bromios, [iraydomttk JJiouyaosa.

tlaripides. T. Ul 25
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Któ tam hej!

W gmachu tym?

Któ mi w drodze stan mej ?

Precz mi z oczu! Milcze chciej,

Kto tu yw jest, kto tu zdrów!

Bogu my
lemy tchy

Wrzcych hymnów, wrzcych sów!

Szczliwy, zaiste, czek,

Kto si do suby boej

Ga sw dusz przyoy,

Kto, ycia swojego bieg

Kierujc w góry

Na wtóry

I tace bachijskie, najradziej

im odda, gadzi

Swe grzechy!

Szczliwy, kto si weseli

Wraz z nami

Plsami

W cze wielkiej Macierzy Kybeli.

Kto, peen szalonej uciechy,

Tyrsos w sw ujmie do,
Bluszczem uwieczy skro

I wielbi i chwali

Najdbalej

Dyonizow moc!.,.

Hej-e ku mnie

Tumnie, szumnie

Ty bachantek cibo mnoga,
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Co szumnego' tataj boga,

Którego sam spodzi bóg,

Od górzystej Frygii dróg

Do helleskich wioda smug!...

Jake-ci on ujrza wiat? —
Znoszc strasznych bólów sia,

Rodzica go poronia,

Gdy Zeus z swym piorunem spad.

1 przeraona

Wraz skona

Pod razem strasznego gromu.

Lecz z zmarej domu

Poonej

Kronida Zeus go zabierze

I w biodrze,

Przeszczodrze

Obwiódszy je zotem, by Herze

Z przed ócz go usun, ostrony,

Zamyka dzieci

I, wiecie,

Gdy Moiry porodu czas

Wydzwoniy,

Gromosiy

Zrodzi bóstwo, co na czole

Pokazao rogi wole

Oraz wieniec, splecion z mij:

Std, Menado, zbrojna w kij '),

Z wów sobie warkocz wij!...

Tyrsos.

25*



388 KURIPIDKS

Tebaski grodzie mój.

Ojczyste gniazdo Semeii!

Niech si, kto yw jest, weseli!

W bluszczu lenego zwój

Kady swe czoo strój!

Strójcie si, strójcie si w kwiaty,

W powój, zieleni bogaty,

W gazie dbu czy jod
Na Bacha weso mod!
Skóry zarzucie jelenie

Na biae z weny odzienie.

Swywolne chwyciwszy prty.

wicie obyczaj wity,

A wnet, za wami w lad,

Ruszy si cay wiat,

W tan si on puci, w tan,

I ten nasz szumny pan

Do gór powiedzie, do gór

Swój rozpasany chór.

Tam czeka ju gawied radosna.

Od pochy ij wygona i krosna

Przez Dyoniza-boga!

Kuretów schronie, hej!

Zeusa przewita kolebo,

O Kreto, skd si pod niebo

Z lenych unosi kniej

Wrzask Korybantów, rej

Wiodcych w boej uciesze!

Wszake-ci ongi ich rzesze.

1) Narzdzie tkackie.
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Siiojne w szyszaku trzy kity,

O, ten nasz skór obity

Kr^ wynalazy i wietnie

Frygijskie, agodne fletnie,

Dwik ich przesodki, przenmiy,

Z jego rozhukiem spoiy!

Do Rhei-macierzy rk

Bbenny day krg,

Aeby goniej brznnia

wity bachijski sza.

Od niej Satyrów tum

Wzi go na iuk i szum

W to uroczyste trzechlecie,

Którem si cieszy na wiecie

Wadca nasz Dyonizos.

O, jaki sodki, rozkoszny to ar,

/idy, górski rzuciwszy jar —
Kiedy ze skalnej krawdzi

W doliny nasz orszak boy

Pdzi —
Kiedy ta rzesza rozwioza.

Spragniona wrzcej krwi kozia —
Gdy w niej ywego misa gód si sroy,

Kiedy jej pacinie krew,

Do Frygii czy Lydyi gór

W spachciu z jelenich skór

Kwie si!

A przed ni po polu, po lesie

Hu! ha! krzyk Bacha si niesie!

I wraz po dolinie, wyynie
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Mleko strugami pynie

I wino pynie w bród

I pynie nektar-miód

I ca w okrg bo
Syryjska napenia wo!
I Bachns ywiczne uczywo

Wycignie z swej trzciny co ywo
I, potrzsajc ogniami,

Tumani swój orszak i mami,

Do taców-amaców
Rwie

W lot!

I gosy w niebios y

le —
Swój zew,

Swe wrzaski hukliwe

Na niw
Rozlewa.

I bujne swe wosy,

Kdziorów .splot.

Na wiater rozpuszcza, na wiew!

1 leje si krzyków ulewa

Po polo,

Przez uroczyska

Kniej:

>Hej! cudna kraso Tmolu,

Go szczerem zotem tryska,

Bachantki moje hej!

O, wy bachantki me!

Hu!

Chodcie tu! Chodcie tu!

By, co tylko starczy tchu,
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W Dyouiza cze
Hvinn rozgony wznie!

Oszalaa w swej ochocie

l'izv siraszliwym bbnów grzmocie

Oszalae nieei hejnay

Pier wyrzuca! Oszalay

Chce j sysze bóg!

A frvgijskiej, dzikiej burzy.

agodzc jej hnk,

Niechaj sodki dwik zawtórzy —
Niech wilego fletu wita

Pynie nnla i do gór

W ten swój wtór

Mych bachantek wiedzie chór!«

1 w te tropy,

Wskro przejta,

Wyrzncpjc chye '•topy,

Jurna dziewka, jak rebita,

Przy klaczy, swej matce, na ce
Skaczce.

Pdzi za swoim bogiem...

Na scen wchodzi

TEIKEZJAS

Przy bramie kto? Wywoa Agenora plemi,

Kadmosa, co sydosk porzuciwszy ziemi.

Basztami gród ten zjey, obwarowa Teby.

Niech idzie kto i powie, e nie bez potrzeby

Teirezjas chce z nim mówi. Wie, po co si jawi

I w jakiej stary z starszym, godziem si sprawie:

Wdzia na si skór sarni, tyrs pochwyci w donie

I bluszczu latoroi uwieczy swe skronie.
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Z domu tvychodzi

KADMOS.

Poznaem wanie gos twój. u:«yszaera, panie,

Mdrego icie ma przemdre wezwanie

I, gotów, id z wszystkiem. eo potrzeba bdzie,

Aeby wedag si swych w witecznym obrzdzie

Wzi udzia i przyczyni si do pomnoenia

Czci syna mojej córki, co jest dla plemienia

Ludzkiego na wiat posa jako bóg. Wic powiedz.

Gdzie taczy mam, na jaki zwróci si manowiec

I siw wstrzsa gow. Starszemu ty stary

Przewodzi chciej, bo mdrzec. A ja In bez miary

Bluszczowym bd prtem bi o ziem, zapomn.

e staro mi pisana...

TEIKEZJAS.

I ja le ogromne

Mam clici! Odmodniaem i do plsów stan.

KADMOS.

Na wozie bra si w góry? Czy to jest wskazane?

TEIKEZJAS.

Nie! Mniej bymy tak bo mrzcili wszechwadz!

KADM08.

Wic ja ci tam. czek stary, starca poprowadz.

TEIKEZJAS

Sam bóg nam dzisiaj drog bez trudu pokae.

KADMOy.

Czy miasto wemie udzia w tym bachanckim arze?

TEIKEZJAS.

My jedni mamy rozum, innym on nie suy.
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KA1>M0!<.

Wic chwy s>i mojej rki, po co zwleka duej?

TEIKEZ.JAS.

A ty ii;i meiu laiiueiiiu oprzyj si i w drog.

KADMOS.

miertelny czek, bogami gardzi ja nie mog.

TEIKEZJAS.

Tu na nic mdrkowanie! Wszelkie z niebem kwasy

Daremne. Wiary ojców, klór po te czasy

Przez wieki nam przodkowie nasi przekazali.

Nie zniszczy nikt, jej ustaw aden mózg nie zwali,

C;ho [toinys nj bystrzejszy znajdzie czek w swej gowie.

By mo«: »jeste stary*, lak niejeden powie,

Lecz ja si tego wcale nie wstydz, ja w bluszcze

Przystroj skro i w plsy serdecznie si puszcz.

Bóg przecie nie przepisa, kto ma i w zawody

Baehaiickie: czowiek stary, czy te tylko mody.

Od wszystkich czci on da i nie z lat jedyme.

Nie z liczby ich cze wiksza dla lub mniejsza pynie.

KADMOS.

Poniewa dnia boego nie widzisz, wic ja si

Podaj za proroka, mój Teirezjasie.

I powiem ci, co widz tej chwili me oczy:

Pospiesznie oto Pentej w stron zamku kroczy,

Mój wnuka Echionida. któremu oddaem

Swe bero. Có mi powie? Jest, jak zdjty szalem!

Na scen wchodzi

PENTHEIIS.

Bawiem poza domem, powracam do kraju

I sysz o zym, nowym w lem miecie zwyczaju.
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Niewiasty oto nasze porzuciy dumy
I, niby szal" udajc, przepene oskomy,

W lesistych rozoyy si górach, plsami

Nowego wielbic boga kim on midzy nami

By moe — Dyoniza. S pijackie dzbany,

Co chwila ta lub owa w chuci rozpasanej

W nslronne znika miej^ce. mczyznom dogadza.

To znaczy: [)od pozorem, e boego wadza
Natchnienia je porywa, niecne biaogowy

Dla Bacha i Kiprydy maj czas gotowy.

Ile ich [)ochwycono. kada ma ju peta

1 w miejskiem jest wizieniu uczciwie zamknita.

Na te, co jeszcze w górach, urzdz obaw —
Pochwyci ka Ino i matk Agaw,
Co mnie Echionowi zrodzia i. dalej,

Nic tutaj Antonoy równie nie ocali,

Rodzicy Aktaiona! W elazne je dyby

Zakuwszy, wnet odwiod od bachanckiej chyby.

Podobno mia z lidyjskiej przyby tutaj ziemi

Czarownik jaki, oszust z oczami eiemnemi

sodkiej barwie wina; jak u Afrodity.

Wos jasny ma. iitrefion, w liczne pukle zwity.

Z dziewkami on modemi, ten modzieniec chwacki,

Przepdza dnie i noce pod pozorem schadzki «

witecznej na cze bogów. Jeli pod tym dachem

Pochwyc go. doprawdy! nie ujdzie li z strachem!

Przestanie on mi stuka o ziemi tyrsosem

1 tumi si po wiecie z tym rozwianym wosem,

Gdy eb mn od tuowia oddziel! Zbvt szczodrze

Mieni si Dyonizem-bogiem i e w biodrze

Zeusowem by zamknity, jakkolwiek rzecz znana

I z matk pad od ciosu gromowego pana,
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I Zgin od pioruna, gdy tu zalubiny

Z Zeusem wymylia!... Czy za takie winy

Nie warto go powiesi? Jak on mie w ten sposób

Natrzsa si sw but z wszelkich ludzkicii osól),

Ten przybysz, kimbykolwiek by!... Lecz nowe cuda

Przed sob mam! Teirezjas, wieszczek, nakry uda

Skórkami jeleniemi, a tu widok rzadki!

Trzymajcie mnie, bo pkn ze miechu!... mej matki

Rodzicie! z tyrsem w rku szaleje! Zaiste!

Czek straci rozum, patrzc na to oczywiste

Bazestwo! Co? Nie pucisz z rki tego prta?

Nie praniesz tego bluszczu? Rzecz to niepojta,

Ty, ojcze mojej matki!... Czyje to znów baje?

Teirezjasa pewnie?.. Czy si tobie zdaje.

e, boga wprowadzajc nowego ród ludzi,

Zysk nowy z wrób mie bdziesz? e ich znowu zudzi

Twój ogie, czy lot ptaków? Tylko wos twój siwy

Wstrzymuje mnie, e za ten obrzd niegodziwy

Nie ka z bachantkami wrzuci ci do kani!

Obrzdek to nicpotem, sam on siebie bani,

Jeeli si podwika spija przy biesiadzie.

PRZODOWNICA CHÓRU.

Ach! Có to za bezbonik! Niebu ty na zdradzie

I plemifniowi Kadmi. który rzuci w ziemi

Na mów siew, ty, ojca Echiona plemi!

TEIREZJAS.

Gdy wtek mdry c/owiek znalaz do przemowy,

Nie sztuka by wymownym. Jzyk masz gotowy,

Obrotny, zdaoby si, e jaki mdrala

Przemawia, lecz rozsdku twego nie zachwala
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Ten sposób. M zuchway, pyskaty, a duy

Go do swojego sianu, jeli mu nie sJny

Rozsdek, zym doradc bdzie swego grodu.

Ten nowy bóg, z którego szydzisz bez powudu,

W Helladzie lakie miejsce zajmie niepolednie,

e brak mi na to sowa! Dwie s rzeczy przednie

Na wiecie — wiedz to. synn: Demeler, lo znaczy

Ma-ziemia, bo tak zwij j. albo tak, jak raczy

Twa wola. Such straw karmi ludzi una,

Za ten wynalaz pynny sok winnego grona;

Na rzecz cakiem przeciwn wpad ów syn Semeli

i ludziom poda rodek, który ich weseli.

Rozgrzewa serca biednych, umierza ich troski.

Zaciera pami dziennych mozoów i bo^ki

Sprowadza sen — pokrótce mówic, dobry trunek

Zgotowa czowiekowi na wszelki frasunek.

Ba nawet samym bogom leje si w ofierze

To. bóstwo... Ciebie, widz, pusty miech tu bierze,

I Zeus go zamkn w biodrze. Ja ci lo wyjani.

Poka ci, e sens jest w tej powieci wanie:

Gdy Zeus go uratowa z ognia swego gromu.

Wzi z sob go na Olimp, by w niebiL^skim dum u

Pomieci sw latorol, przecie Hera w zoci

Wyrzuci chciaa dzieci z boych wysokoci.

I Zeus, jako e bogiem jest, mia rodek na lo:

Z powietrza przejrzystego, które tak bogato

Okra nasz ziemi, jak czstk zrywa

I posta z niej stworzywszy, która bya ywa
Z pozoru, da j Herze, by jej gniew umierzy,

Dioniza za ukry. I lud pocz wierzy,

To z owem pomieszawszy, jak to nieraz szczodrze
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Zwyk czyni, e swe dziecko Zeus donosi w biodrze ')

To bóslwo jesl i wieszczeii, optanie bowiiMii

Bachijskie i tiatchnieriie wieszcze — to ci powiem —
Z wspólnego pyn róda —- sza maj proroczy;

Bo kogo, mówi, bóg ten przeniknie, ten z<tczy

Przed sob i obwieci nam przyszo. I z wojn

Jest równie w jakim zwizku to bóstwo; wszak zbrojn

Rozprasza nieraz cib niewymowna trwoga,

Nim chwyci bro [)r/.eciwiiik. I to dzieem boga —
Od Dioniza idzie sza lka! O. jeszcze

ród ska delfickich ujrzy- z ono bóstwo wieszcze,

Jak w blasku swej pochodni bdzie bra dwie turnie,

Tyrsosem potrzsajc, nioscy si górnie

Ten mony pan Hellady! Przeto, Pentheusie,

Nie dawaj-e si dumnej porywa pokusie

I nie myl, e kto królem, ten jest wszystkiem w wiecie!

A jeli tego zdani;!, a zdanie to przecie

Jest faszem, ty za mdrca si nie miej! W swe kraje

Nowego przyjmij boga i jego zwyczaje:

Ofiary i objaty skadaj tnu, swe czoo

Wiecz bluszczem i w bachijskie rad pospieszaj koo.

Nie Dii.niza rzecz, wierzaj, uczy sromu

Niewiasty, gdy Kipryda zagoci w ich domu.

Wstydliwo zawsze bywa wrodzon i szay

Bachijskie jeszcze adnej z nich nie zepsoway,

Jeeli byy skromne z natury. Naley

Pamita o tem zawsze! A gdy do twych dwierzy

Tum cinie si, Pentheju, gdy twoje nazwisko

Rozbrzmiewa naokoo zdaleka i blisko,

1) W oryginale, w ustpie tym, mamj do czynienia z gr
sów, polegajc na podobiestwie wyrazów |J.poc (czstka), SjiTjftoj

(zakadnik) i nYjpóc (biodro). (Jry tej odda tómacz nie próbowa.
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Czy ty si nie radujesz? Wic i on si cieszy,

Tak mniemam, gdy si spotka z czci u ludzkiej rzeszy.

Wic ja, a zo mn Kadmos, z którego lak szydzisz,

Pójdziemy dzisiaj w plsy: ty nam nie obrzydzisz

Ni bluszczu ani taca, cho siwa z nas para!

Nie myl walczy z bogiem, cho mnie pchn si stara

Do tego twa namowa!... Szalejesz, czowieku!

Nic ciebie nie uleczy cho nie ujdziesz leku!

PRZODOWNICA CHÓRU (do Teirezjasa).

W Fojbosie sowa twoje nie obudz wstrtu,

Boego Rozwichrzeca cho folgujesz witu.

KADMOS.

Syneczku mój! Teirezjas dobre- da przestrogi!

Bd z nami i zakonu nie opuszczaj drogi.

Dzi skrzyda ci ponosz i, jakkolwiek sdzisz,

e rozum masz, w rozumie swoim wielce bdzisz.

Jeli on nie jest bogiem, jak pleciesz, wmów w siebie

I krztyn piknie pokam, e nim jest — w potrzebie

Wszak warto si poudzi: Bóg to, cho Semele

Zrodzia go, wiat mówi I owszem, std wiele

Zaszczytu spada dzisiaj na nasz ród! A. prosz,

Pamitaj, jakie sobie zgotowa rozkosze

AktajonI To psy wasne, które sam wychowa.

Rozdary go na strzpy, bo wrzeszcza do powa

Niebieskich w swojej pysze, e w myliwskiej sztuce

Bieglejszy, ni Artemis. Aeby nauce

Tej samej dzi nie uleg, bluszczem uwiecz czoo,

Naszego uczcij boga, w nasze pospiesz koo.

PENTHEUS.

Precz z rk tn! Id, szalej, ile masz ochoty,

Lecz o mnie nie obcieraj lej swojej gupoty.
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A mistrz twój, naaczyciel lej bazeskiej ndzy,

Ten bdzie mia si zpyszna!.. (Do suihy):

Nieche mi eoprdzej

Pobiegnie kto do domu tego oto kpiarza,

O, tam, gdzie len nasz wieszczek na lot ptaków zwaa,

Uczciwym niech mu drgiem wszystko, jeli aska,

Poamie, pogruchoce, pobije, potrzaska!

Niech wszystko mu wywróci do góry nogami.

Niech bindy ksie z wiatrem mu puci! Nie zmami

Nikogo ju ten szalbierz! Bdzie mia za swoje —
Najlepsza to jest kara, o lo si nie beje!

Wy idcie na przepiegi! Wóczc si po miecie,

Ujrzycie moe dudka, wóczg, niewiecie

Podobniejszego raczej, eo w niewiasty wpaja

Nieznan dotd sprosno! Schwycie mi hultaja,

Porubsiwo szerzcego, spla, przywie do mnie.

Na mier ukan)ieriowa! Gorzko lo ogromnie —
Przekona si — w mych Tebach sia bachantek szay!

TEtKEZJAS.

Zuchwalcze! Sam ty nie wiesz, co mówisz! O, may
Ty zawsze miewa rozum, lecz dzi go ju docna

Slraciel Chod, Kadmosie! Moe i owocna

Modlitwa nasza bdzie za Lwojego wnuka,

Jakkolwiek nazbyt czelnie guza sobie szuka,

I za to miasto nasze, aeby bóg na nie

Jakiego za nie zesa. Teraz ze mn, panie,

Z bluszczowym prtem w rku! Wspierajmy si wzajem,

Ty mnie, a ja za ciebie. Nie adnym to rajem

Tak w drodze pa dwom starcom! Wstyd! Lecz mniejsza

Bachowi, Zeusowemu dziecku, su, ochoto! [o to!

Bodajby dom twój, Kadmie, nie dozna strapienia
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Przez ego u I r a p ie c a ^). Nie z jasnowidzenia

To mówi«^. jeno z rzeczy, tak, jak jest! Rozpta

Twój Penlhej zo. gdy gupcom w gupocie przynta!

(Wychodz).

CHÓR.

zbonoei boska ly,

Co nad ziemski wzlatasz an

Na zocistem skrzydle swem!

Syszysz, jak niezbonym tctiem

Penthej, z zgubnej pychy znan,

Szumnego nam boga Iy?

O. tego syna Semeli,

Który si pierwszy weseli,

Który jest zawsze na przedzie

, Przy bogów radosnej,

Strojnej w ziele wiosny

Biesiedzie.

AlJjowiem dobrze si wiedzie

Na wiecie,

Kiedy przy flecie

Taneczne plsaj grona,

Gdy dusza, od troski zwolniona,

Snae kona

Z radoci -

Kiedy niebiaskich ucztujcych goci

Wrzcy rozpali sok,

Z winnych wycinion tok —
Kiedy ród ludzi, zdobnych w bluszczu wian,

1 puhar kry i dzban,

•) Gra sów. Peutheus od peiitlios (TtiyS-oj) smutek, utrapieaie.
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Gdy jego wadza

Sen na powieki s|)rowadza.

*

Go wdzida nie cicia zna,

Sprony jzylt, ju on szczez!

Czek zbrodniczy, czelny czek,

Go wyrzuca bunierstw stek,

Rycho smutny znajdzie kres.

Za to skromna, cicha bra,

Go, yjc zawsze roztropnie.

Przenigdy prawa nie kopnie,

Ta w asce yje duej:

Nie uderzy srogi

Grurn w jej domu progi.

Nie zburzy!

Bo przecie widz z swej stróy

Niebiosów

Ci naszych losów

Szafarze, cho tak zdaleka,

Wszelakie czyny czowieka I

I rzeka

Hozumu

Nie zawsze bdzie rozumem! ród tumu
miertelnych cia

Bóg y nam krótko da.

Kto zbyt si górnie pnie, ten nie wie sn,
Co daje mu 7.iemia-ma!

Tylko szaleniec

Po taki tu siga wieniec!

*
* *

Boripidas. 1. III. 26



402 KFR1PTDWS

Na Cypru pody mi brzeg.

Na Afrodyly ostrowie,

Gdzie sodcy mioci bokowie

Czarami ludzi tumani,

By mi po wiek!

Albo pody mi na ni,

Na on ziemi stu rzek,

Które sw ros

Owoce nios

anom, gincym w spiekocie!...

Na pierydzkie mnie poski,

Byszczce w sonecznem zocie, «

Do stóp Olimpu, gdzie Muzy

Niebiosów blisko

Swe zbudoway siedlisko,

Wied, Rozwichrzecze ty boski!

Radosnych okrzyków luzy

Wraz ze mn rzu —
Szumny, szumicy ty bóg —
Na ten rozkoszny smug!

Tam s Charyty, tam tna jest Chu,

Tam orgij baehijskich zakon!

Zeosowa latorol, nasz król.

Lubi ucztowa przy winie,

Kocha Pokoju bogini,

Pomnoycielk narodu.

T kras pól,

Ludzi chronic od godu!

Wszelkiego czeka on ból

Sodkim napojem,

Rozkoszy zdrojem
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Umierza! Rad-ci on raczy

Tym yciodajnym puharem

I biedny lud i bogaczy.

Lecz temu wieci on zgub,

Kto z chmurnem czoem

Nie zechce w gronie wesoem

Bawi si uciech bezmiarem

W te jasne dnie i w te lube

Przytulne noce! Hej!

Precz 7. mdralami, precz!

Dobra jedynie jest rzecz,

Któr uprawia lud w mdroci swej —
I ja sobie j ceni!

Zwizanego prowadzc Dionizosa, na scen wchodzi

SUGA.

Penlheju! Ju jestemy! Jest i up gotowy,

Po który nas wysae. Niedaremne owy!

Lecz zwierz to oswojony adnym nas kopotem

Bynajmniej nie obarczy, ani myla o tem.

Aeby nam si wymkn, owszem najaskawiej

Da rce sobie zwiza, rzekby, c si bawi,

Bo nie zblad, bo na liczku nie straci rumieca,

Bo mia si, gdymy mieli odprowadza jeca,

Bo w miejscu sta, l nasz uatwiajc prac.

Wic mówi mu pokornie: > Przybyszu! Niech strac,

Lecz powiem ci, e bra ci nie mam adnej chci,

Jednake Penthej kaza, niech si przeto wici
Ta wola mego pana...* A one kobiety,

Go zgoni je i spta i zamkn, o rety!

Ucieky precz z fiirdygi na gi, do asa,

Gdzie caa ich gromada i huka i hasa

26*
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Na cze szamnego boga! Z nóg im spady dyby

I wszystkie drzwi i zamki, mówi to bez ehyby,

Otwary si, cho rka ludzka ich nie tkna.

Takie to w naszych Tebach cuda, takie dziea

Ot! czowiek ten dzi spenia. Co tu czyni dalej.

Ju twoja to jest sprawa, my swoje zdziaali.

PENTHEUS.

Rozwiza mu te rce! Bo jestem ostatni,

Aeby móg si dzisiaj wymkn z naszej matni —
Nie! rady temu nie da!.. Juci liczko twoje

Gadziuchne! Juk stworzone dla podwik! gdy stoj

Przy prawdzie, e si dla nich przywlók w nasze Tebyl

Kdziorki arcydugie, chyba nie z potrzeby

Boiska tak si piknie wyduyy tobie,

Falujr- wokó szyi w pontnej ozdobie.

I cera arcybiaa, nie z soca promieni

Zbielaa ci gorcych, jeno w chodnej cieni —
Sn mylisz Afrodyt przesadzi w piknoci!

Lecz naprzód mów, co zacz ty, kto tu przyszed w goci ?

DIONIZOS.

Nie trzeba samochwalby! Odpowied nie trudna:

Wiesz moe, gdzie jest Tmolu okoUca cudna?

PENTHEUS.

Wiem, owszem, miasto Sardes otacza dokoa.

DIONIZOS.

Ja stamtd, ma ojczyzna to Lydia wesoa.

PENTHEUS.

Wprowadzasz nowy obrzd, któ to ciebie zmusza?

DIONIZOS.

Dioniz mi nakaza, latorol Zensza.
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PENTHEUS.

Wic Zeus lun jaki nowy bóstwa nowe Iworzy?

DIONIZOS.

Nie! Ten, któiy z Semel obcowa, król boy!

PENTHEUS.

Czy we nie ci nakaza, czyli te na jawie?

DIONIZOS.

Twarz w twarz mi on poleci suy witej sprawie.

PENTHEUS.

A na (fzenie polega istota obrzdkn ?

DIONIZOS.

Czek niewtajemniczony nie mie zna jej wtkn.

PENTHEUS.

Jest jaka na obrzdku tym korzy oparta?

DIONIZOS.

Nie wolno- tego wiedzie, cho rzecz wiedzy warta.

PENTHEUS.

Wykrcasz mi si chytrze, a mnie wierzbi uszy.

DIONIZOS.

Bachijskie tajemnice nie dia grzesznej duszy.

PENTHEUS.

Widziae, mówisz, Zeusa. Jake on wyglda?

DIONIZOS.

Jak chcia, a nie bynajmniej, jakbym ja poda.

PENTHEUS.

I znowu si wywijasz! Któ za to co kupi?!
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DIONIZOS.

Kto mdry dla gupiego zawsze bdzie gupi.

PENTHEUS.

Czy najprzód do nas przyby z orgiami swemi?

DIONIZOS.

Obchodz je we wszystkiej niehelleskiej ziemi.

PENTHEUS.

Mniej maj sn rozumu, nili nasze kraje,

DIONIZOS.

W tym wzgldzie chyba wicej. Inne tam zwyczaje.

PENTHEUS.

Czy za dnia si to wszystko odbywa, czy w nocy?

DIONIZOS.

Przewanie w nocy, mroki maj wicej mocy.

PENTHEUS.

Dla kobiet niebezpieczna to pora i zdrona.

DIONIZOS.

Sposobno dla zdronoci i w dzie znale mona.

PENTHEUS.

O, gorzko mi zapacisz za swoje wykrty!

DIONIZOS.

A ty za iw gupot, za swój sza niewity!

PENTHEUS.

O, wik i frant ten Bachus, a czelny bez miary!

DIONIZOS.

Cz«m mylisz mi dogodzi ? Jakie zada kary ?
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PENTHEUS.

Nasampizód Ifj ci bujnej pozbawi czupryny.

DIONIZOS.

Nie tykaj! Prawo do niej ma li bóg jedyny.

PENTHEUS.

A potem thyrs ten oddasz, który dzierysz w doni.

DIONIZOS.

Sam wydrzyj Dioniza wasno! Niech si broni!

PENTHEUS.

A potem oL! do ciupy ka zamkn ciebie.

DIONIZOS.

Jeeli ja tak zechc, bóg z ciupy wygrzebie.

PENTHEUS.

Popróbuj go wywoa z poród twej czeredy!

DIONIZOS.

On przy mnie tu jest blisko, widzi moje biedy.

PENTHEUS.

Gdzie? Gdzie? On swym widokiem oczu mych nie darzy!

DIONIZOS.

Lecz moje! Niewidzialny jest on dla zbrodniarzy!

PENTHEUS.

Hej! Bierz go! Szydzi ze mnie i z Tebl Bierz go! Okuj!

DIONIZOS.

Roztropny, nieroztropnym mówi: Dajcie spokój!

PENTHEUS.

A ja powiadam: Bierz go! Ja tu wikszy przecie.
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DIONIZOS.

Sam nie wiesz, co poczynasz i kim ly na wiecie!

PENTHEUS.

Penthejem, Echiona synem i Agawy.

JJIONIZOH.

Twe imi ju wskazuje, e dla ci(; askawy

Nie bdzie los.

PENTHEUS.

Hej! Precz z nim! A przy koskim obie

Przywiza go, by w cieniu móg zataczy sobie!

Za te (Wska, na Chór), które tu przywiód, uczestniczki

[zbrodni,

Wysprzedam, albo, jeli bdzie mi dogodniej,

Od bbna odzwyczaj i — to nie przelewki! —
Do kiosen je przystawi, jako proste dziewki.

DIONIZOS

Id... A juci tego znosi ja nie rausze,

Do czego mnie nie zmusz. Lecz za te katusze,

Za szyd ten Dionizos dobrze ci zapaci.

Zaprzecza chcesz istocie tej boej postaci.

Wic bdziesz musia cierpie! Mówic najwyraniej:

Krzywdzcy mnie, ty boga zamykasz w swej kani!

cnÓR.

Afheloa córko, sysz!

Ty dziewicza Dirko wita!

Dobrze o tem wiat pamita,

Jake ongi w fal objcia

Zamykaa ksztat dziecicia —
W ucisk wód —
Gdy je rodzic jego, bóg,
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Z wieczystego ognia smug

Jednym tchem

Uratowa, w biodrze swem

Zamykajc boy pód!

Rzek mu wtedy:

Od tej biedy,

Od tej klski

Zwoli ci mój ywot mski,

Dithyrambie. wst^jp-e we —

Pod tem bowiem Bacha mianem

Ma by w Tebach odtd znanetii

Twe istnienie!*

Dzi mnie ty usuwasz w cie,

Dzi mn gardzisz, Dirko luba,

Dzi za ziemi swojej krace

Precz mnie pdzisz i me tace,

Moje bluszcze i mój prt.

Na co ci ta moja zguba?

Skd ci wzi si dzi ten wstrt ?

Czerna mnie twa rka eni
Z twoich granic precz, ach! precz?

O, na jagód winnych ciecz.

Na Dioniza sodki pyn,

Jeszcze- Bromios, boy syn,

Bdzie ci przedrogi!
*

Go za zo to, co za zo!
Jake mi si strasznie mroczy

Ten ze siejby zrodzon smoczej

Król Pentheus, Echiona,

Syna ziemi, krew rodzona!

Sn nie ludzki lo jest twór,
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Jeno potwór, jeno dziw,

Jakby nie by z ziemskich niw!

Gzem dla bóg?

Nieb krwioerczy to jesl wróg!

On niebawem

W le swem krwawem

Bez ochyby

I mnie kae zaka w dyby,

Tak nim szarpie sroga chu!

Ju mojego wodzireja

Wizi w domu tym Penlheja

Zmrok ponury.

Zwró-e dzi swe oczy, zwró,

Dionizie, synu boy,

W jakiej twoi dzi prorocy

Przeokrutnej s przemocy!

Zjaw si ku nam dzisiaj, zjaw,

Bo niedola dzi si sroy,

Chce nas zbawi naszych praw!

Z olimpijskiej przybd góry,

Ty, co w rku dzierysz kij

Zolooki! 1) Oto mij,

Oto jest ten straszny smok,

Co wyniszczy chce nasz tok!

Ukró jego pych!

Zali na Nysie, gdzie poród swych le

Mnogi si gniedzi zwierz.

") Z powodu wplatanych w blusCae kwiatów.
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Odprawiasz swe korowody,

Na»z Dionizie mody?

A moe kipi twój sza

Poród koryckich ska?

Lub te w Olimpu komoracii.

Skrytych w cienistych borach,

Gdzie Orfeusza z&w,

Lutni czarowny ton,

Ze wszystkich przynagli stron

Zielone kody

Drzew

I zwierza wszelaki pód,

e je za sob wiód.

e wszystkie za nim szy,

Dwicznymi wabione tchy?!

O pierydzka kraino!

A ino ci patrze, a ino,

Jak stanie na twojej glebie

Ten szumny nasz pan, czczcy ciebie!

Jak na bachantek czele

Zjawi si tutaj, wesele

Niosc rozkoszne o hajl,

Menady prowadzc svifoje

Przez Aksiosa zdroje,

Przez Lydiasa brody

Spynie w ten kraj!

Swe tu skieruje kroki

Przez rwiste,

Szkliste

Potoki,

Go, niby dobrzy rodzice,

ywi i rzewi ziemice —
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Tak mi mówiono —

,

Te pono

Wielce bogale w konie,

Nie zwide nigdy Wonie!...

Z wewntrz wola

DIONIZOS.

O haj! O haj!

O sysz mnie. znaj!

Bachantek chór!

A gdzie twój wtór?!

Sysz! Znaj!

O haj!...

JEDNA /. CHÓKU.

Có lo? có? Skd len gos, tak mi znan?!

Czy mnie woa szumny pan ?

DIONIZOS.

Haj! O haj! Znów woam, znów!

Chów Semeli, Zeusa chów!

DRUGA Z CHÓRU.

O haj! O haj! O panie wielki!

Twoje czcicielki

Prosz ci. szumny ty boe.

By si pojawi w ich zborze!...

INNA Z CHÓRU.

Sza! moje druhy! Ziemia si porusza!

Ach! Ach!

Ten Pentheusza

Królewski gmach
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W proch si rozpada, w kupy

Gruzu i zomu!

INNA Z CHÓKU.

Dioniz jest w jego domu!

(Ize mu oddajcie modami!

CHÓK.

Ju oddajemy!

JEDNA Z CHÓRU.

Przed nami

Kamienne pkaj supy

Niebawem z pod lego dachu

Gos si tryumfu, nie strachu.

Podniesie z warg!

DIONIZOS (z wewntrz).

Rozniecie, rozniecie si godnie,

(iromu ogniste pochodnie!

Spale mi, spale mi docna

Dom ten, o iskro ty mocna!

INNA Z CHÓRU.

Ach! ach!

Zali nie widzisz — strach! —

,

Jak si ten pomie cieli

Nad witym grobem Semeli?

Poar to, una

Z Zeusowego pioruna,

Który pozosta po niej,

Kiedy j gromem z swej doni

Umierca mony Bóg!

Zgina-e, zgina kolana!
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Nie szczdzi trzscych si nó^!

Rzuca na ziemi, na ziemi

To ciaa przechwiejne brzemi.

Bo oto ju ku nam, Menady,

Po zgliszczach i gruzach nasz wady
Zblia si, zblia pan!

Z ruin poncego paacu wychodzi

DIONIZOS.

Cudzoziemskie wy niewiasty! A wic taka trwoga trwóg

t ziemi was rzuciia, powalia z drcych nóg?!

Sn dlatego, tak si zdaje, e czuycie, jak ten gmach

Penthejowy w gruz rozrzuca, jak go w py rozkrusza Bach!

Teraz wstacie! Wypogodcie przeraon, blad twarz!

PRZODOWNICA CHÓRU.

Ty w bachanckich korowodach najprzedniejszy wodzu nasz!

Jak ja rada, widzc ciebie, w tej samotnej pustce, och!

DIONIZOS.

Ogarno ci zwtpienie z on chwil, gdy mnie w loch

Prowadzono, gdy mnie Penthej kaza zepchn w kani mrok!

PKZODOWNKJA CHÓiai.

Tak! Bo jeli szwank by poniós, któby mój prowadzi krok?

Ale powiedz, juk uszede z tych wiziennych otra bram?

DIONIZOS.

Bez mozou, bez wysiku ocaliem si ja sam.

PRZODOWNICA CHÓRU.

Jakto? Zali ci nie spta? Nie skrpowa ni tych rk?

DIONIZOS.

1 tu sobie pokpiewaem z jego trudów, z jego mk —
Zdao mu si, e mnie wie, e mnie w mocy swojej ma,
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Ze dotyka mych si czonków, lecz nadzieja bya czcza!

Byka dopad przy korycie, gdzie przytroczy mnie on chcia,

J kolana mi krpowa i racice, jak na schwa!

Tchn mu zbrako, sapa, zgrzyta, z ciaa polu ciek mu zdrój,

Wargi do krwi gryz zbami! Nie woaem do: >A stój!*,

Jenom cicho siedzia przy nim, patrzc na to. W tene czas

Przyby Bachus, wstrzsn domem, ciki mu wymierzy raz,

Z grobu matki swej wyrzuci pomienisty ognia sup!

I Penlheus, zobaczywszy ten poncy wity grób,

Mniema, e mu dom si pali, e zniweczon jego próg,

J si rzuca na wsze strony, tu i tam, i do swych sug

Pocz krzycze na ratunek, Acheloa. wida, gb
Chcia wyczerpa: kto yw tylko, pod zamkowy przybieg

[zrb —
Nadaremnie! I on równie, mylc, e to pon rzecz,

Przesta bawi si ratunkiem, jeno goy chwyci miecz

I do wntrza wpad. Sn ba si, e mu jeszcze mog zbiedz.

Wówczas Bromios, tak przypuszczam, gdy ten zacz ku
[i siec

W myli, e tak mnie on siecze, podsun mu twór ze mgie:

Wydao si Penthejowi. o niriie sobie wzi na kie,

A on w próni ci przejrzyst! Nie do, e go Bach tak

[zwiód.

Jeszcze on si sta dla niego sprawc innych, wielkich szkód:

Paac w gruzy mu rozsadzi, w perzyn obróci dom

Z bólu, e mnie ujrza w ptach, e mnie spotka taki srom!

I on upad ze zmczenia, rzuci pony miecz o ziem —
On, miertelny, saby czowiek, co w zuchwalstwie pocz

[swem

Toczy walk z samym bogiem! I spokojnie, jakby nic,

O Pentheja si nie troszczc, ja u waszych staj lic.

Lecz zda mi si, e lo jego skrzypi kierpce — jakby szed
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Talaj do nas! O, zapewne, wnet on zjawi si tu, wnet!

Ciekaw jestem, co te powie na to wszystko ten nasz go?
Choby z zoci on a dysza, ja wytrzymam jego zo.
Bo do tego, tak powiadam, kady w ycin swojem d.
e agodnym, powcigliwym winien by roztropny m.

Wchodzi

PENTHEUS.

Straszliwie mnie okpiono! Uciek przybysz szezwany,

Któregoai w ptach rzuci we wizienne ciany.

A niech go! Co ja widz? Ty tu?! Jak drog

Wybrae, by zbiedz z lochu? Zrozumie nie mog!

DIONIZOS.

Nie ruszaj si, daj spokój! Mówi- po przyjani!

PENTHEUS.

Powtarzam: Jak sptany ucieke z mej kani?

DIONIZOS.

Azalim ci nie mówi, e mnie kto odkupi?

PENTHEUS.

Kto laki? O, w wykrtach nigdy nie by gupi!

DIONIZOS.

Ten, który stworzy wino dla dn.szy czowieczej.

PENTHEUS.

Dionizosa habisz, mówic takie rzeczy.

DIONIZOS.

Którego midzy sob w tym tu grodzie mamy ? ')

'1 Witawka tlómacza.
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PENTHETJS.

Rozka zamkn baszty, wszystkie wokó bramy.

DIONIZOS.

Przez mury czy nie ruog<| przej mieszkacy nieba?

PENTHEUS.

Mdrala-, o mdrala, lecz nie tam, gdzie trzeba 1

DIONIZOS.

Przeciwnie! Gdzie najwiksza konieczno, tam w gowie

Sw mdro mam! Lecz suchaj, co ci czek ten powie.

Z gór wanie ci przynosi jakow nowin.

Jawi si

GOiNIEC.

Tebaski wadco, królu Penttiejn! Przychodz

Od szczytów Kithaironu, onieonych srodze,

Gdzie nigdy skrzcej bieli powoka nie ganie.

PENTHEUS.

A z jak wan wieci przyctiodzisz tu wanie?

GONIEC.

Bachantki zobaczywszy, co uszy z tej ziemi,'

Jak gdyby gzem pdzone, nókami biaemi

Bez t<!hu wyrzucajce, chc, jeli si uda,

I tobie i ludowi opowiedzie cuda,

Te wszystkie niesychane ponad wyraz dziwy,

Którymi napeniaj kithajroskie niwy.

Lecz pragn wprzód usysze, jak mi si naley

Przemawia: powcigliwie, czy le jak najszczerzej.

Popdliwoci twojej me serce si lka

I twego majestatu.

Kuripides T. II 27
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PENTHEUS.

Nie bój s\\ Ma rka

Bynajmniej ci nie skrzywdzi. Irn dziwniejsze rzeczy

Opowiesz o bachantkach, w Lem wikszej ja pieczy

Mie bd tego franta. Najsrosza niech kara

Na czeka dzisiaj spadnie, który lak si stara

Przewraca mózgi kobiet rzemiosem obrzydem.

GONIEC.

We wierchy-m wanie wchodzi razem ze swem bydem,

W godzinie, gdy jn ziemia socem rozpalona.

Wtem widz tam! na hali trzy niewiecie grona.

Jednemu pizewodzia Antonoe, wiecie.

Drugiemu twoja matka Agaw, za trzecie

Ku miejscu temu Ino przywioda. Ujrzaem,

I wielkie utrudzenie owado ich ciaem,

Albowiem sen je zmorzy. Jedne z nich pod sosn

ga grzbiet opary, a za drugie posn,

Za pociel majc one listeczki dbowe.

Leay, obyczajnie przechyliwszy gow,

A nie. jak ty powiadasz, pijane: Przy dzbanie

1 flecie nie hulay te czcigodne panie —
To wida , aby potem cichej .szuka w lesie

Ustroni, dokd mio podliwa rwie si.

I matka twa, stojca ród bachantek rzeszy.

Ryk byda usyszawszy, strasznie si ucieszy.

Radosny wyda okrzyk, by zbudzi upione

Niewiasty. I odrazu zerway si one

Na nogi, sen z swych powiek spdziwszy gboki.

Skromnoci obyczajnej widok nad widoki!

Kobiety ju podesze i dziewic gromada:

Nasamprzód kada wos swój odgarnie, co spada
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y

Na biae im ramiona, a potem jelenie,

Pstrokate porzdkowa rozpoczn odzienie,

Jeli si rozpllaly gdzie wzy, a wreszcie

Wami, licymi policzki niewiecie,

Przepasz one skórki. A potem na rce

Sarniuki lub te wilczki wezm i jarzce

Z wezbranych jeszcze piersi daj ssa im mleko —
Te, które po poogu jeszcze niedaleko.

Swe wasne niemowlta rzuciy. Wesoo

Bluszczami i powojem uwiecz swe czoo

I limi dbowymi, a jedna z gromady

skaln cian thyrseni uderzy. W te lady

Zdrój wody z niej wytrysn. A za kiedy druga •

Dotkna zapaliczk ziemi, wina struga

Spyna jej za bosk przyczyn. Bez znoju,

Gdy której si biaego zachciao napoju.

wieutkie miaa mleko, rkami wtemi
Co nieco pogrzebawszy po powierzchni ziemi.

Miód spywa przeobficie z thyrsosowej laski.

Ach! gdyby ty by widzia te oznaki aski,

Pomodliby si bóstwu, któremu dzi wzgard

Niewczesn okazuje twoje serce twarde.

Zeszlimy si wic owiec i woów pasterze,

By spór pomidzy sob wszcz, skd si te bierze

To wszystko — takie dziwy, takie straszne cuda!

1 jeden w naszem gronie, wóczykij-paskuda

I krzykacz, miejskich któw wycieracz, tak powie,

Tak ozwie si do wszystkich: » Sawetni bacowie.

Tych górskich hal mieszkance! Tak na dobr spraw,

To moglibymy tutaj przyapa Agaw,

Penllieja ma rodzon, co si z zgraj wóczy

IJachantek! Myl sobie, e król nas utuczy

27*
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Z wdzicznoci... € Tak on pedzia I nam si wydao,

e pedzia cakiem godnif! Przyjli my miao
T rad i odrazn skry si jaki-taki

W zarola. Czekalimy, zaszywszy i^i w krzaki.

Wtem nagle, gdy czas przyszed, lliyrsy si podniosy

Do góry, krzyk si zerwa, jak gdyby wyrosy

Z pod ziemi, znak, e obrzd si pocz. Gardziele

Rozbrzmiay saw Bacha: »Hej-e, hej! Wesele

I rado z tob, synu Zeusa, szumny boe!<

I wszystko si ruszyo co tylko na dworze —
Ozway si im góry, wybiegy zwierzta.

W tej chwili, tu koo mnie, sn szalestwem zdjta.

Przemkna si Agaw i ja wraz si rusz

Z gstwiny, gdziem si ukry, pojma chc t dusz.

Lecz ona jak nie huknie: »Hej! charcice moje!

Poluj na nas ludzie! sam tu! Bierzcie zbroj —
Thyrsowy kij i sam tu! sam tu!« Niewtpliwie

Byyby nas rozdary na lej lenej niwie

Bachantki, ale w czas my uciekli. Za gorzej

Wypado naszym siadom. Zgraja si rozsroy

I chocia w rku adnej nie posiada stali.

Na bydo wraz si rzuci, co traw na hali

Szczypao. O, powiadam, straszne by tam rzeczy

Zobaczy! Tutaj ciel aoliwie beczy,

Dostatnio wykarmione: baehantka je srogo

Rozdziera na poowy, a tam znowu mnogo

Krów poszo, scharatanych na ksy! Tu le
To ebra, to racice, krwi oblane wie,
Krew cieknie z wierków, z jode, na które kaway

Posziirpanego misa rzuca oszalay

Tum niewiast. Nawet byki, w róg swój dufajce.

O ziem luny cielskiem, kiedy rk tysice
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Tych inódek !>ptanych strasznie na nie parJy.
'

A prdzej one skór z biednych zwierza zdary,

Ni ty królewskich oczu zmruyby powieki.

Rozciel onych równin nad brzegami rzeki

Azopa, kos rodzce dla twych Teb bogaty.

Na skrzydach niby ptasich przeleciay, straty

Ogron.ne wyizdzajc. W swej zoci zajadej

Do dolin kithajroskich, do Erytrv wpady

I Hyzyi; niby wrogi, zniszczyy dobytek.

Porzdek wywracajc i ad burzc wszytek.

Nie przepuciy dzieciom: Na barki je kady.

Rabujc, lecz na ziemi przecie nie upady

Biedactwa, chocia nikt ich nie przytroczy... Stali

Ni spiu, tylko w wosach ogie, co nie pali.

I oto, na te krwawe oburzeni tace,

Za bro chwycili krajów zniszczonych mieszkance.

O, dziw to by nad dziwy patrze, co si dziao!

Na groty niewraliwe onych kobiet ciao.

Lecz one, poizsajc thyrsowymi prty.

Niezwyke poród mczyzn sprawiay zamty —
Zaiste, nie bez woli jakowego boga,

Niewiasty du ucieczki przymuszay wroga,

Huf mów zbrojnych zmogy! Tak byo! Z powrotem

Na dawne swoje miejsca wybray si potem,

Do róde, które bóg im otworzy, w tej samej

Krynicy krew obmyy, zasi skrzepe plamy

Na gbach jzyk wów im zliza. O. panie!

Kimkolwiek-ci jest bóg ten. ty go na swym anie

Powitaj, wwied do miasta, gdy i w innym wzgldzie

Potny jest, jak gosi powszechne ordzie:

Winograd da on ludziom, co umierza troski,
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A kiedy niema wina. niema le i boskiej

Mioci ani innej pociechy na wiecie.

PRZODOWNICA CHÓKIJ.

Z wadcami mówi szczerze, rzecz to grona! Przecie

Wypowiem, co mam w myli: Nasz Dioniz drogi

Tak samo bó^ jes wielki, jak i inne bogi!

PENTHEUS.

Ju widz ja. e poar tej bachanckiej buty

Ogarnie nas niebawem. Wstyd dla Grecyi luty!

Tu nieriia ju co zwleka! Goni mi do bramy

Elektry! Tarczownicy, jakich tutaj mamy,

I ci, co chyonogich dosiaduj koni,

I ludzie ci od uku i od lekkiej broni.

I ci, którzy wóczniami rzucaj z rzemieca,

Go tchu niechaj si zbior! Ruszamy po jeca,

Na wojn z bachantkami! Przechodzi ju miar

Ta babska dokuczliwoe! Bd miay kar!

DIONIZOS.

Nie siiichasz mnie, Pentheju, lekcewaysz zawsze

Me ratly! Mówi- jednak, chocia mnie najkrwawsze

Spotkay tu obelgi: Nie wywouj doli,

Nie wojuj z bogiem! Bromios nigdy nie pozwoli.

Aeby le Bachantki, co szumne wiwaty

Na cze jego wci wznosz, miay jakie straty —
By z gór je wypdzono!

PENTHEUS.

Ty mnie nie ucz, prosz!

Dopieroco psim swdem rzucie rozkosze

Wizienne, zali nowe mam ci sprawi cigi ?

KCRUMDKS
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DU)NIZOS.

Nie lepjpj przyj z ofiar do boga polgi,

Ni wierzga, ty — czowieku! przeciw ocieniowi?

PENTHEUS.

O, bdzie mia ofiar, skoro jak najzdrowiej

Te dziewki oporzdz w kithajroskim jarze!

DIONIZOS.

Zernkuiecie! A wstyd bdzie, gdy tacy mocarze,

Zakuci w stal, uciekn przed bluszczowym kijem.

PENTHEUS.

A lom si na bullaja natkn! Czy go bijem,

Gzy gaszczem, zawsze pen ma gb! Nie mog!

DIONIZOS.

Kochanku! Cigle jeszcze masz odwrotu drog.

PENTHEUS.

Wic co ? By sug sug swych na sw wasn szkod ?

DIONIZOS.

Jeeli chcesz, kobiety- bezbronne przywiod.

PENTHEUS.

Ha! Znowu sida na mnie! Knujesz, ile mona.

DIONIZOS.

Chc sztuk ci ocali, czy to rzecz jesl zdrona ?

PENTHEUS.

Zwizae si, by bezrzd I u utrwali, czecze!

DIONIZOS.

Zwizaem si, tak! z bogiem! Bynajmniej nie [)rzecz.
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PENJHEUS.

Stul pysk jnl... A nieche mi kto zbroj wyniesie!

DIONIZOS.

Gzy nie chciaby biaogów tych podpatrze w lesie?]

PENTHEUS.

owszem! jak najchtniej! Dabym kup zota!

D10NIZ08.

A skde ci tak naraz przysza ta ochota?

PENTHKIIS.

Ohydny to jesl widok — pijane kobiety!

DIONIZOS.

A zatem na ohyd chcesz patrze? O rety!

PENTHEUS.

Tak josl, lecz siedzc cicho pod smrekiem. To zrobi.

DIONIZOS.

Wytropi, cho si skryjesz! O tern pomyl sobie.

PENTHEUS.

Rzecz suszna! Wic otwarcie zjawi si w tym borze.

DIONIZOS.

Posuchaj; Mam ja ciebie zaprowadzi moe?

PENTHEUS.

I owszem, jak najprdzej! Nie auj- czasu!

DIONIZOS.

Niewieciej ci pótnianki trza do tego lasu.

PENTHEUS.

Mczyzna, mam przedzierzgn si w bab? O, panie!
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IMONIZOS.

Aeby nie zabio ci mskie ubranie.

PENTHEUS.

Cnie mówisz! Niby mdrzec — z dawnych lal najprociej.

DIONIZOH.

Dioniz mnie tych wszystkich nauczy- mdroci.

PENTHEUS.

A jakeby najlepiej wykona tw rad?

DIONIZOS,

Na ciebie sam, co trzeba, w paacu pokJad.

PENTHEUS.

Niewiecie suknie? Ale ja si wstydz! Nie clu;!

DIONIZOS.

Wic z iMenad skwitowae? Ju ci to nie echce?

PENTHEUS.

I jake mnie przygodzie chcesz na to wesele?

DIONIZOS.

Nasamprzód wos przecign-e, rozczesz, rozdziel.

PENTHEUS.

Co wicej ? Jaki jeszcze strój, jeeli aska ?

DIONIZOS.

Suknia po same kostki, na gowie przepaska.

PENTHEUS.

Czy jeszcze co prócz tego? Co? jakie odzienie?

DIONIZOS.

Bluszczowy prl do rki i skórki jelenie.
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PENTHEUS.

Nie! babskich wdzia ja sukien nie mog spokojnie,

DIONIZOS.

Ma krew si twoja pola z bachantkami w wojnie?

PENTHEU.S.

Tak! prawda! Na przepiegi chudziny wprzód, to gówna.

DIONIZOS.

Najmdrzej! Bo zem nigdy zJa czek nie wyrówna.

PENTHEUS.

Lecz juk przed Kadmejczyków ukryj si okiem?

DIONIZOS.

Puslenii ulicami pójdziemy, nie tokiem.

PENTHEUS.

Wyszydz mnie bachantki, a szydu nikomu

Nie mógbym puci pazem! Rozwa to w domu.

DIONIZOS.

Jak chcesz! Lecz zawsze pewny bd ii.sugi mojej.

PENTHEUS.

Odchodz. Tak si sanie: Rusz std bd w zbroi.

Bd w sposób, jak mi twoja nakazuje rada.

(Odchodzi).

DIONIZOS.

Nicwia tyl Oto m ten ju w mój potrzask wpada.

Pospieszy do bachantek i tam mier go czeka.

Do dziea, Dionizie I Nie stoisz zdaleka.

Lecz hiisko! Wic go ukarz! Najprzód odbierz zmysy,

Wpraw w lekki sza! Bo tylko len, któremu prysy
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Rozumu wadze zdrowe, gutów jest niewiecie

Wdzia suknie. Pomiewisko urzdz, po miecie

Tebaskiem w iym go stroju [)rowadzc, chepisza,

Co tak si nam odgraa. Hadesowa cisza

Powita go w ubraniu tein, gdy wasna matka

Rozszarpie swego syna! Uzna, cho z ostatka,

e bogiem Dionizos, syn Zeusa, okrutny

Dla zych, a za dla dobrych w askach swych rozrzutny.

CHÓK.

Kiedy to nock ja ca
Bd hej! nók t bia
Przebiera w rozkosznej uciesze ?

Kiedy do lasu pospiesz?

Kiedy to sza mnie ochoczy

Ku onej boni

Pogoni,

Ku onej Inistej,

Rosistej

Przeroczy,

Gdzie z wycignit szyj

Pi bd niebiask pogod,

Jak pij

Te sarny mode,

Po wieej ce
Skaczce;

Pogoni uniky zdradliwej.

Przez pola pdziy, przez niwy,

Przez matnie, potrzaski i poty,

Za niemi skwapliwy

Myhwy
Psom swoim dodaje ochoty —
bforze posusznej, ulegej —

,
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By biegy

W lol.

A one,

Te sarny gonione, strudzone,

Wci pdz, by znaied obron,

Przez doy wci pdz i góry.

Mkn chyo — na skrzydach wichury.

A gdzie tam w samotnej ustroni.

Gdzie owiec ju si swych nio trwoni.

Nad brzegiem strumienia,

Poród chodnego cienia.

ród lasu

Uyj spokoju i wizasu.

Gdzie jaka mdrsza jest rzecz.

Gdzie jaki pikniejszy dar boga.

Ni gdy nad gow wroga

Silniejszy w swej doni miecz

Moe potrzyma czek?

(^.0 pikne, to mie [)0 wiek!

Boych wyroków potga

Zwolna, lecz pewno dosiga

Grzesznego w wiecie czowieka,

Który z popraw przewleka.

W nieuchronnoci swojej

Sdzi go, sdzi.

Gdy bdzi.

Gdy bóstw si wcale

W swym szale

Nie boi,

Kiedy swywolnie czci boej,

Tej witej ich chway nie szerzy.
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Nie mnoy.

Z swemi obiey

Dugo si nieba,

Gdy trzeba,

Tai umiej w swej chci,

Lecz w kocu si otr nie wykrci!

Niech nikt nie wyrzeka si wiary,

Niech ma w pamici —
Niech wici

W nim si ta myl, e ofiary

Nie trzeba zbyt wielkiej, by wierzy

I szerzy

Wraz,

Co caa

Przyroda wspaniaa uznaa,

A czego pokoieii nawaa

Nie zmiota od wieka do wieka,

e Bóg-ci jest wszystkiem dla czeka,

e wszystko, co mamy, sprowadza

Ta jego wieczysta wadza!

Wic nieche n^rn wada,

A ty mu, duszo, bd rada,

I wszdy

Nalene powicaj obrzdy!

Gdzie jaka mdrsza jest rzecz,

Gdzie jaki pikniej-^zy dar Boga,

Ni gdy nad gow wroga

Sihiiejszy w swej doni miecz

Moe potrzyma czek ?

Co pikne, to mie po wiek!
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Szczliwy, kto z morskiej fali

W przystani ycie ocali!

Szczliwy, kto ycia mozoy

Przetrwa i yje wesoy!

Ten nad tym, a tamten znów bierze

Gór nad tamtym bd w mierze

Dobytku, bd wadzy! Tysice

Nadzieje znów maj gorce

Tysiczne! Szczliwi s jedni,

Gdy si im ziszcz, za biedni

Ci z ludzi.

Których nadziei blask zudzi...

Tego ja chwal sobie,

Co szczsny w kadej jest dobie.

Na scen wraca

DIONIZOS.

ty, który renice zwracasz ku widokom,

Co nie s do widzenia, i folgujesz krokom

Ku temu, k'czemu kroczy nie przystao wcale,

Wyjd z domu, poka mi si w swej niewieciej chwale;

Przybrae strój bachancki szalonej menady,

By ledzi twojej matki i jej kobiet lady.

(Na widok wchodzcego w dom Pentheja) :

Na jedn z cór Kadmowych wygldasz mi w kocu.

PENTHEUS.

Przygldam si — ha! có to?! — podwójnemu socu
1 dwa tebaskie widz siedmiobramne grody,

A ty mi za si widzisz jako byczek mody
I rogi na lej gowie, hahn! te dostae!

Wic w zwierz si zmienie! O, tak jesi! Zbyczae!
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DIONIZOS.

Bóg, klóry przedtem krzyw by, teraz jest — o nieba!

Przychylny. Teraz widzisz ju, co widzie trzel)ii.

PENTHEUS.

He? Jak ci si wydaj? Wyznaj-e askawie;

Inonie ja podobny, czy matce Agawie?

DIONIZOS.

Widzcy ci, wraenie mam, e widz obie.

Lecz wos nie na swem mif^jscu, popraw-e go sobie —
Nie ley, jak ma lee — o tu, pod przepask!

PENTHEUS.

Zapewnem go poruszy, wywijajc lask

Bachanck, wyskakujc w .szalonej uciesze.

DIONIZOS.

Na tw(^ jestem usugi, pozwól, e zaczesz

Ten pukiel. Ptjdaj gow I

PENTHEUS.

Podaj! Podaj!

DIONIZOS.

I pas ei si rozluni i sukni okraje

Do kostek nie spadaj lak. jak si naley

PENTHEUS.

Oy prawda, zwaszcza prawy fad mojej odziey

Nie cakiem jest w porzdku, w kig si stóp nie ciele.

DIONIZOS.

Pewnikiem mnie policzysz midzy przyjaciele.

Gdy whrew oczekiwaniu skromne ujrzysz dziewy.
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PENTHEUS.

Chcc dobr by bachantk, czy mam trzyma w lewej,

Czy w prawej len mój prcik wród naszej zabawy?

DIONIZOS.

Potrzsa trzeba praw i na nodze prawej

Opiera. Bardzo piknie, e tak zmieni zdanie.

FENTHEUfS.

A to ja kithajroskie wszystkie jary, panie,

Udwignbym na plecach razem z bachantkami!

DIONIZOS.

Tak, gdyby chcia. Lecz przedtem, mówic midzy nami,

Nie bye sn przy zmysach, teraz mózg masz zdrowy.

PENTHEUS.

Potrzeba jakiej dwigni ? Podpory jakowej ?

Gzy gór^ lymi bary wasnymi podwa?

DIONIZOS.

Daj spokój! Jake mona burzy nimf otarze,

Przybytki one wite, gdzie Pan grywa sobie.

PENTHEUS.

Tak, susznie! Nic ja gwatem kobietom nie zrobi.

Ukryj si pod jod, to bdzie najlepiej.

DIONIZOS.

Ukryjesz si, jak musi — tam ci nikt nie czepi —
Postpi, kto menady podpatruje chytrze.

PENTHEUS.

Przypuszczani, e jak ptaszki, i od nich nie brzydsze —
W ciepych si gniazdkach lula, w krzaczkach, w cichym

I
lesie.
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DIONIZOS.

Aha! A wic ciekawo po to ci tam niesie?

i

Podejdziesz je, tak myl, lub podejd ciebie!

' PENTHEUS.

No, prowad mnie przez Teby! W najwikszej potrzebie

I

Niktby si nie odwayJ, ja tylko jedyny!

DIONIZOS.

Tak, sam dla dobra miasta waysz si na — czyny.

Dlatego te czekaj godne ci przeboje!

Chod! Ja ci na zbawienie poprowadz twoje,

Z kim innym za tak wrócisz —

PENTHEUS.

Moe wróc z matk?...

DIONIZOS.

— e wszyscy ci zobacz.

PENTHEUS.

Po to na t rzadk

Wybieram si wypraw?...

DIONIZOS.

I to szybko, duchem

Przynios ci —
PENTHEUS.

Gzy mylisz, em jest niewieciuchem ?

DIONIZOS.

— Ramiona matki wanie...

PENTHEUS.

Zmuszasz do wygody?

Eoripides. T. lU. 28
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DIONIZOS.

Ojl prawda! do wygody!

PENTHEUS.

Czym nie wart?

DIONIZOS.

Cho mody,

Wart jeste i to bardzo!... (Pentheus wychodzi).

Zaiste! Wspaniaej,

Do nioba sigajcej dostpisz tu chway!

Agawo, cignij rk! Wy, córki Kadmosa,

cignijcie j — wy, siostry! Prowadz mokosa

W bój wielki! Zwycizcami ja i Szumnik boy

Bdziemy, a za reszta sama si uoy!

CHÓR.

Huzia! hu! wcieke psy!

Huzia! W ostpy gór,

Gdzie thyrsos radonie dry

W doni Kadmowych cór!

Huzia my, huzia na szpiega,

Co strój niewieci wdzia

I ujrze nienady zabiega —
Taki nim miota sza!

Pierwsza go matka spostrzee

Czatujcego z wierzchoka

wierku lub turni i gono
Na tum bachantek zawoa:

»Któ z Kadmejczyków, któ,

Niepowoany stró,

Niepodany szpieg,

W te nasze góry wbieg?

W te nasze góry, w te góry
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Który to z ludzi, który,

wy bachantek chóry —
Szalony icie czek —
Dostpny znalaz cieg?

Z czyjego- on wyszed ona?

Bo nie z kobiecej on krwiel

Szczeni to lwie,

Lub ta, co libijsk si zwie,

Zrodzia go kiedy Gorgona!

Zjaw-e si, Prawo, zjaw,

Bezbonych ty sdzio spraw,

Wznie sprawiedliwy miecz

1 morduj i kuj i siecz!

Na wylot mu przeszyj krta,

Niech ginie, niech kona

Syn Echiona,

Ziemi okrutny pód!

Niech krwawa

I sroga

Bdzie ta da,

Któr ma spaci tej pory

Czek, co bez Boga,

Bez prawa,

Bez czci, bez pokory

ywot haniebny wiód!
*

Przeklty go uniós gniew,

Prawo depcca zo!
W pogardzie matki ma krew:

Cho z jej on koci ko.
Chce to dzi zburzy, co dla niej

witoci si stao! Tak!

28*
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W tej- ci on myli, o pani,

Na twój si wybra szlak:

W pysze niepowcigliwej

Pragnie on przemódz, co boe,

A czego nikt na tym wiecie

Si sw przemódz nie moe!

Pragnie zuchwale zgnie

Wszelak bosk cze,

Z której ma biedny czek .

Poratowanie i lek,

adnej-ci, adnej mdroci

Dusza ma dzi nie zazdroci,

A przecie to, co najprociej

Szczcia przynosi nam stek,

Najwyszem jest dla mnie po wiek.

Rozumu to dla mnie korona:

Ga potg swych tchnie

I noc i dzie

Wysawia niebiosa, a w cie

Niech cnota nie schodzi gnbiona!

Zjaw-e si, Prawo, zjaw,

Wznie sprawiedliwy miecz

I morduj i kuj i siecz!

Na wylot mu przeszyj krta,

Niech ginie, niech kona

Syn Echiona,

Ziemi okrutny pód!

Niech krwawa i sroga

Bdzie ta da,

Któr ma spaci tej pory

Czek, co bez Boga,

Bez prawa.
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Bez czci, bez pokory

ywot haniebny wiód.

Zjaw .si jak byk,

Lob wielogowy smok,

Lub pomienisty lew!

Hej! Nieche, Bachu, nasz krzyk,

Nasz zew

Uskrzydli dzi chyy twój krok:

Nieche ci miech tryska z warg,

Kiedy zabójczy sznur

Bdziesz mu skadnie

Rzuca na kark,

Skoro w swym szale napadnie

wite menady gór!...

Na scen wbiega

GONIEC.

O ty, w Helladzie ongi tak szczliwe plemi

Starego Sydoczyka, który posia w ziemi

Pód ziemi, zby smocze! Jak mnie los twój boli,

Cho tylko jestem suga, yjcy w niewoli!

PRZODOWNICA CHÓRU.

Co jest? Czy od bachantek niesiesz jakie wieci?

GONIEC.

Syn Echiona zgin, Penthej! O boleci!

PRZODOWNICA CHÓRU.

Potnie- si objawi, ty nasz szumny boe!
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GONIEC.

Co mówisz, co powiadasz? Radujesz si moe
Z rozgroma mego pana?... O niewiasty lute!

PRZODOWNICA CHORU.

Nie wasza, na nie wasz piewam dzisiaj nut!

Nie lka si ju kani me serce niewiecie!

GONIEC.

Czy mylisz, e ju mczyzn niema w naszem miecie?

PRZODOWNICA CHÓRU.

Dioniz, o Dioniz ma nademn wadz!

Jego si tylko radz!

GONIEC.

Rozumiem! Lecz si cieszy, jeli kogo spotka

Nieszczcie, to nie piknie! Sprawa to nie sodka!

PRZODOWNICA CHÓRU.

Lecz powiedz, jake zgin? — powiedz-e, mój zoty! —
Ten mierny czek, co same wyprawia niecnoty?

GONIEC.

Rzuciwszy swe mieszkanie w tym tebaskim grodzie,

Dotarlimy nasamprzód ku Ajsopa wodzie,

Przez któr trzeba byo si przeprawi, dalej

Do ska kithajronowskich mymy si dostali —
To znaczy, ja i Penthej, któremu w lej drodze

Towarzyszyem wanie, panisku-niebodze,

I on, ten cudzoziemiec, wiodcy nas obu

Na ow uroczysto. Pamitni sposobu,

Nasamprzód do zielonej wkroczylimy hali:

Stpajc pocichutku, ledwiemy szeptali.

By widzie, niewidziani. W drzew jodowych cieni
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Spadzisty jar Inistemi ródami si mieni.

W tych oieninch, u tych siklaw, nad krynic zwierciady

Swobodnie si menady przy pracy rozsiady

Przemiej: jedne prty thyrsowe maiy.

Ogoocone z bluszczu, inne wiece wiy,

A inne znów skakay niby klacze mode,

Od wozów na rozkoszn puszczone swobod.

Bachantek wtór rozbrzmiewa naokó. I wtedy

Ten biedny mój Pentheus, nie mogc czeredy

Niewieciej dojrze dobrze, powie: »Std, gdzie stoj.

Przybyszu mój kochany, chyba oczy moje

Nie mog, jakby chciay, ogarn gromady

Bachanfek. Na to, myl, niema innej rady.

Jak wie na jaki wierszyk lub na jak jod,

Bo tylko tak zobacz ich rzemioso pode«.

I wtedy wraz spostrzegem, jakiego to cudu

Ten przybysz w oczach moich dokona bez trudu:

Wierzchoek niebotyczny rkami zwinnemi

Schwyciwszy, j gi jod, gi i gi ku ziemi,

A w kabk zgi w ksztat uku lub jak dzwono koa,

Pod cyrklem koodzieja rosnce. Nie zdoa

miertelny aden czowiek speni, czego w lesie

Ten przybysz nasz dokona. W rkach drzewo gnie si,

A zegnie si ku ziemi! Go kiedy si stao.

Na ga wsadzi pana i, znowu si mao
Trudzcy, j to drzewo przepuszcza przez palce,

By zbyt nie odskoczyo. W kocu po tej walce,

Co walk sn nie bya, do niebieskich powa

Ów maszt si, dwigajcy króla, wyprostowa.

Lecz menad król nie dojrza, za to menad oczy

Spostrzegy go wyranie w niebieskiej przeroczy,

Na drzewa tego szczycie. W tym samym momencie

439
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Znik przybysz. Za lo z niebios — wierz temu wicie,

e by to Dionizos — gos si ozwa gromki:

> Niewiasty! Posuchajcie! Wy, Kadma potomki,

I wy, moje dziewice! Zdrajc wam przywiodem.

Go mnie i was i nasze obrzdy w swem podem
mia nurza pomiewisku! Ukarzcie go za to!*

To rzek i pomie ognia witego bogato

Ku niebu i ku ziemi wypuci. Przestwory

Ucichy, ani listek nie zadra tej pory

W rozciekawionej kniei, zamilky zwierzta

Nie cakiem usyszawszy, co im cisza wita
Przyniosa, wraz na palcach wspiy si te panny,

To w t, to w ow stron wzrok swój nieustanny

Rzucajc. Wtem na nowo gos si ozwa z góry,

I, Bacha ju poznawszy, Kadmosowe córy

Zerway si, jak dzikie gobie i, siy

Do biegu wytywszy, co tchu popdziy

Agaw, matka króla, i obie jej siostry

I wszystkie wraz bachanlki: niby wicher ostry.

Przepaci przesadzajc, jary i ródliska,

Pomkny, boym szaem porwane, i zbliska

Ujrzawszy na tej jodle siedzcego króla,

Straszliwie sobie tum ich odrazu pohula.

Nasam przód byy gazy w robocie: Ze skay

Sterczcej naprzeciwko, kamienie rzucay

I kody i gazie. Inne w biedn gow
Mierzyy thyrsosami. lecz i thyrsosowe

Ich prty szy na chyb, albowiem na szczycie

Wysokim, o nie! wyszym, ni sam chcia, swe ycie

Umieci nieszczliwy ten mój pan! Bezradnie

Na drzewie onem siedzia, czekajc, a padnie.

Konary dbowymi poczy narecie
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Korzenie wydobywa te rce niewiecie,

Podwaa je bez dwigni elaznych. A kiedy

Bez skutku i ta praca, do wciekej czeredy

Odezwie si Agaw: » Otoczy mi koem

To drzewo, za pie chwyci, iby przed mozoem

Rk naszych zwierz ten nie zbieg i aeby boej

Nie zdradzi tajemnicy!...* I wraz si przyoy

Rk tysic do tej jody i wyrwie j z ziemi.

A midzy gaziami siedzia jodowemi

Pentheus, by wraz upa ród jków rozpaczy

I westchnie przetysicznych: wiedzia, co to znaczy.

Na mier niechybn szed on. Dopadnie go matka

I pierwsza — e kapanka — pocznie do ostatka

Mordowa swego syna. On zasi, przepask

Zrzuciwszy co tchu z gowy, baga j o ask,

Aeby go poznawszy, nieszczsna Agaw
Rzucia te sprawiane nad nim sdy krwawe.

»Syn jestem twój, o matko!* — tak on rzecze do niej,

Dotknwszy si jej lica, jej matczynej skroni —
»To ja, Pentheus, syn twój, o matko rodzon?.

Którego porodzia w domu Echiona!

Ulituj si nademn i za moje grzechy

Synowskiej ty si, matko, nie zbawiaj pociechy It

Lecz ona, wywracajc oczy, toczc pian.

Straciwszy zdrowe zmysy, gdzie zmysy wskazane,

Bachanckim zdjta szaem, ani go nie sucha.

Na piersiach mu stanwszy, i, lepa i gucha,

Rozedrze mu opatk i, chwyciwszy rami,

Wyrywa je — o, si nie wasn! Nie kami:

Bóg jaki tak ustali niewiecie jej rce!

Za z drugiej strony Ino uczestniczy w mce,

Na ksy szarpic ciao. Nieszczsnej ofiary
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Dopada Anionoe, a z ni cae cimary

Bachantek... Wszcz si zamt, krzyk i narzekanie:

Ten jczy, ciko wzdycha, ile tchu mu stanie.

A tamte tryumfuj. Ta biednego czeka

Skrwawione chwyta rami, ta z nog ucieka,

W obuwiu jeszcze tkwic. Oto ebra wiec,

Odarte cakiem z misa t rk kobiec.

O biedny Pentheusie! Kawaami ciaa

Twojego, niby pik, ta czelad rzucaa!...

Na ostrych ska zomiskach le jego strzpy,

Po gszczach rozsypane, na lesiste kpy
Rzucone! O, nie atwo je znale!... Traf zdarza,

I gowa si dostaje do rk matki. Wraa
Rodzica wraz na thyrsos j zatknie i pdzi.

By z gow lwa dzikiego, od skalnych krawdzi

Kithajronowych W górach wraz z swemi menady

Pozostawia siostry, sama za w me lady,

Z krwawego upu dumna, spieszy w nasze mury,

Bachowi pohukujc, co by jej ponurej

Wyprawy uczestnikiem, co j t zdobycz

Obdarzy, zy niosc. Nieche sobie krzycz,

Raduj si zwycistwem, ja, nim si tu zjawi

Agaw, precz std pójd, gdy serce mi krwawi

Ten widok!... Tak, by skromnym i zawsze czci nie

To rze(;z jest najpikniejsza, a powiedzie trzeba,

e równie i najmdrsza. Klejnot nad klejnoty,

Jeeli czek te zbawcze pielgnuje cnoty.

CHOR.

W pls na cze Bacha, w pls!

W taneczny ^za!

Niech si na.sz hejna potoczy,
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Albowiem zgin jn smoczy

Pód!

Pentheus zgin! Niewiecie odzienie

Wdzia,

Thyrsosem trzs

I w Hadu dzi zeszed cienie —
Buhaj go wiód!...

Tebaskich bacliantek chóry

Zwycistwa wspania saw
W jk zmieniycie ponury,

W zdrój

ez!

Pikny zaiste to bój,

Wielk- przynosi chlub,

Jeli na dziecka wasnego zagab,

Na jego kres,

Rce podniesiesz krwawe!

PRZODOWNICA CHÓRU.

Alici widz matk Pentheja, Agaw —
Z wytrzeszczonemi oczy do paacu spieszy.

Powita, cze bachanckiej trzeba odda rze.szy.

Z gow Pentheja, zatknit na tht/rsosie, wpada

z czci bachantek

AGAW.
Bachanlki azyjskie!

PRZODOWNICA CHÓRU.

Hej?

AGAW.
Maik niesiemy w dom,

Maik zielony,



444 RUKIP1DB8

Od gór go niesiemy, od gór,

Niesiem go wieo ucity!

PRZODOWNICA CHÓliU.

Widz twój chór,

Bij pokony —
Witam ci, tumie ty wity!

AGAW.
W ostpie dzikich kniej,

Bez owczych sieci —
Patrzcie, patrzajcie. me dzieci!

Upolowaam lwa!

PRZODOWNICA CHÓRU.

ród jakich puszcz?

AGAW.
Kithajron — —

PRZODOWNICA CHÓRU.

Kithajron ?

AGAW.
On

Jego sprowadzi skon.

PRZODOWNICA CHÓRU.

Któ pierwszy wymierzy cios?

AGAW.

Moja to chwaa chwa!

PRZODOWNICA CHÓRU.

Szczliw ci bdzie zwa
Powszechny gos!
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BACHANTKI.

Tak zwi mnie bachantki.

PRZODOWNICi^ CHORU.

Kto drugi?

AGAW.
Kadmosa — —

PRZODOWNICA CHÓRU.

Kadmosa? —

AGAW.
Ród 1)

Tej uczestnikiem zasugi!

On-ci to ze mn, tak, ze mn
Nie poszed w drog daremn!

Przez nas on trup!

Szczliwy, szczliwy to up!

AGAW.

Bierz udzia w biesiedzie!

PRZODOWNICA CHORU.

Ja?

AGAW.
Mody to jeszcze zwierz!

Z pod spin szyszaka,

Który niedawno wdzia,

IWikka si broda dobywa

1) Siostry Agawy.
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PRZODOWNICA CHORU.

Z tern mu na schwa —
Ozdoba taka,

Jako u Iwa jego grzywa!

AGAW.
Bach si na owach zna!

Na zwierza lady

Wraz zaprowadzi menady,

On, sfory wódz!

PRZODOWNICA CHÓRU.

Myliwych król!

AGAW.
Gzy chwalisz?

PRZODOWNICA CHÓRU.

Co chwal?

AGAW.
Mnie?!

Wkrótce po wszystkie dnie — — —

PRZODOWNICA CHÓRU.

Chwali ci bdzie ten gród!

AGAW.
I Penthej mnie za ten ów — —

PRZODOWNICA CHÓRU.

Pochwali wasny ci chów,

Tak, on, twój pód!

AGAW.

e taka lwia zdobycz —
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PRZODOWNICA CHÓRU.

Wspaniaa —
AGAW.

Wspaniale —

PRZODOWNICA CHÓRU.

Zowiona —
AGAW.

Mych rk
Nie usza! O chwaa! O chwaa!

O wielka, ty wielka radoci!

ród mych rodzinnych woci
Czyn mój zostanie po wiek —
Sawi go bdzie czek!

PRZODOWNICA CHÓRU.

Wic niechaj twoj zdobycz, nieszczsna niewiasto,

Zobaczy na swe oczy i tebaskie miasto.

AGAW.
Mieszkacy piknowieej warowni na ziemi

Tebaskiej! Przyjdcie zaraz, aby oczy swemi

Oglda ap, przez córki Kadmosa zdobyty!

Nie one, ze rzemienia miotane dziryty

Tessalskie go ubiy, nie wpad te do matni

Myliwskiej! O nie! Cios mu zaday ostatni,

Rozdary go tych biaych palce rk! Naley

Wic chepi si, po bronie chodzi do patnerzy,

JeeU go te goe pochwyciy rce,

Na czstki mu porway te czonki zwierzce?

Gdzie jest mój ojciec stary? Nieche k'nam si rusza!

Nie widz te i syna mego, Penteusza?
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A przyjd! drabin przystaw do dworzyszcza ciany

I przybij na Irójwrbie ten upolowany

eb lwa, który ze sob przynosz I

Z resztkami zwok syna^ na marach niesionemi przez

sub, powraca z poza miasta

KADMOS.

Na ziemi

Postawcie e mi, sudzy, to nieszczsne brzemi.

Te resztki Pentheusa! Przyniecie je, ludzie.

Przed paac. Po tysicznym znalazem je trudzie,

W parowach kithajroskich... Nie w jednem leay
Wzdy miejscu — w gstym lesie ten dobytek cay

Jara zebra! — O mych córek wyprawie straszliwej

Ju tum ja si dowiedzia, na te nasze niwy

Wróciwszy od bachantek, wraz z Teirezjaszem,

Chodzcy ju spokojnie po tem miecie naszem.

Do lasu wic z powrotem skierowawszy kroki,

Przynosz wam te wnuka zabitego zwoki —
Menady go rozdary! Bya tam i ona

Maonka Aristaja, co mu Aktajona

Zrodzia, Autonoe; w zielonej dbrowie

Widziaem równie Ino! W nieszczliwej gowie

Zmieszay si im zmysy. Za co do Agawy,

Kto mówi mi, e z swojej bachanckiej wyprawy

Wrócia optana do miasta. I zasi

Rzek prawd, gdy j widz — biada po niewczasie!

AGAW.
Mam prawo dzisiaj, ojcze, do najwikszej chway!

Tak, chep si! Gdy z miertelnych tobie si dostay

Przenajdzielniejsze córki! Wszystkich to si tyczy,
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A zwaszcza mnie! O racz si przyjrze tej zdobyczy:

Iglic porzuciam i krosna, by oto

Signa nieco wyej, ty moja ochoto,

Na zwierza polujca — rkami! Patrz, stary

Mój ojcze! Na ramionach nios up bez miary

I tobie go oddaj, by na twego szczycie

Paacu móg zawisnd! Niech si twoje ycie

Napeni dzisiaj dum! Niech twe serce, rade

Z mojego dzisiaj czynu, sprosi na biesiad

Twe wszystkie przyjacioy! Szczliwy-, szczliwy.

e takie twoje córki wykonuj dziwy!

KADMOS.

klsko niepomierna, przed któr si broni

renice! O ty mordzie, wykonany doni

Nieszczsn! O, wspania uczcia ty bogi

Ofiar i na styp prosisz w swoje progi

1 mnie i Tebaczyk-^w! Biada! naprzód tobie,

A potem mnie jest biada. O. w susznej aobie.

Aczkolwiek zbyt okrutnej, szumny bóg nas grzebie —
On, krewniak nasz, pogra w niej i mnie i ciebie.

AGAW.

e te to staro bywa tak zrzdna i oko

Na wszystko ma niechtne Pragn ja gboko,

By syn mój dobrym owc by i w matki lady

Wstpowa, zwierza gonic na czele gromady

Tebaskiej modzi! Przecie on ii umie z bogi

Wojowa! Trzeba, ojcze, odwie go z tej drogi,

Upomn! Niech tu sianie i nieche zobaczy.

I szczcia tak nie zyska, jeno klsk raczej.

Euripides. t HI 29
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KADMOS.

Ach! ach! Gdybycie kiedy czyn swój pojc miay,

Cierpienie by was cierpkie zmogo. Lecz e cay

Swój ywot w tym dzisiejszym stanie przeyjecie,

Nieszczcia nie poznacie najwikszego w wiecie.

AGAW.
Có stao si smutnego? Jakie zo ci mroczy?

KADMOS.

Nasamprzód tam, ko niebo, podnie-e te oczy.

AGAW.
Podnosz. Ale po co? Czy dowiem si moe?

KADMOS.

To samo jest, czy co si zmienio w przestworze ?

AGAW.
Daleko promienistsze, to powiedzie musz.

KADMOS.

A ból jaki niezwyky czy ci szarpie dusz?

AGAW.
Ja nie wiem, co to znaczy... Jeno czuj, owszem:

Poprzedni stan przemin w mojem sercu zdrowszem.

KADMOS.

Czy syszysz? Odpowiedzi dasz-e mi przytomne?

AGAW.
Dawniejszych sów, mój ojcze, wcale ju nie pomn.

KADMOS.

A w ezyje-e to progi wesza jako ona?
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AGAW.
Z posiewów zrodzonego smoczych Echiona.

KADMOS.

A jakie, powiedz, imi waszego jest syna?

AGAW.
Pentheus, ma i ma pociecha jedyna.

KADMOS.

A z czyjej-e to gowy w rku krew ci pynie?

AGAW.

Z ba lwa, tak mi mówiy moje wspóowczynie,

KADMOS.

O, przyjrzyj mu si bliej, starczy mgnienie powiek.

AGAW.

Co widz? Có ja trzymam?! Wszak-ci to jest czowiek!

KADMOS.

Uwanie mu si przyjrzyj, popatrz, jak naley.

AGAW.
Najwiksz widz zgroz! O bólu macierzy!

KADMOS.

A co ? Jak ci si widzi ? Co ? czy lwa to skronie ?

AGAW.
Nie! gow Pentheusa dwigaj me donie!

KADMOS.

Skrwawion, nim zdoaa j rozpozna! Rety!

AGAW.
Kto zabi? Kto da do rk nieszczsnej kobiety?

29*
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KADMOS.

Okrutna, sroga prawdo, jawisz si nie w por!

AGAW
Mów! Wypd-e mi z serca niecierpliw zmor!

KADMOS.

Ty sama go zabia, ty i siostry twoje!

AGAW.

Pad w domu, czy gdzieindziej? O wy niepokoje!

KADMOS.

Gdzie ongi Aktaiona srogie psy rozdary.

AGAW.
Mów. po co na Kithairon poszed ten mój zmary?

KADMOS.

Szed z boga diwid, wyszydza szed bachijskie szay.

AGAW.
A w jaki my si sposób, powiedz, tam dostay?

KADMOS.

Utraciycie zmysy i ten gród nasz z wami.

AGAW.
Dyoniz zmóg 1 Jasnemi widz to oczami.

KADMOS.

Nie chciaycie go uzna, lc jego obrzdki.

AGAW.
Gdzie, ojcze, s te drogie mego dziecka szcztki?

KADMOS.

Przyniosem, wyledziwszy z ogromnym mozoem.
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AGAW.

Gzy dobrze czionki jego trzymay si spoem?

KADMOS.

[Porozrzucane. Leny skrywa je manowiec] ^) •

AGAW.
Skd sza nasz opad take i Pentheja? Powiedz!

,

KADMOS.

Wam równy by, czci boga wzbrania si i za to

Bóg hojnie nam zapaci — o krwawa zapato! —

,

W jednaki niszczc sposób nas wszystkici: was, moje

Wy córki, i tego lu i mój dom-osloj

I mnie, co, pozbawiony mskiego potomka,

Spoglda dzisiaj musz, jaka klska gromka

Razia dzi ten ród nasz, jak przenieszczliwie,

Jak strasznie zgin kwiat ten, wyrosy na niwie

ywota twego, córko!... O mój wnuku luby!

Podpor- mego domu by, a dzi do zguby

Przywioda go, ty drogi mojej córki synu!

Postrachem bye wielkim dla naszego tynu,

Lecz nikt przez wzgld na ciebie nigdy si nie way
Urga mnie, starcowi! Dobrzeby si sparzy!

A dzisiaj sn wypdzon bdzie z wasnej ziemi

On, Kadmos, wielki Kadmos, co, rkami swemi

Tebaski ród zasiawszy, bujne sprztn plony!

O wnuku mój jedyny, wnuku mój rodzony.

Najdroszy dla mnie z ludzi, bo cho ju na wiecie

Nie yjesz, do najdroszych zawsze ci, me dzieci,

Zalicza tutaj bd. Ju ty mnie za brod

*) Wstawka tómacza. W oryginale wiersz — moie z kilkn

inojmi — zagin.
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Nie bdziesz cign, wnnkn! Ju ty, piskl mode.

Nie bdziesz mnie caowa, nie bdziesz zwa dziadkiem,

Nie bdziesz mnie si pyta: »A czy ci przypadkiem

Kto krzywdy nie wyrzdzi? Któ ci na zawadzie

Tak stan, tak zasmnci? Powiedz, luby dziadzie,

Aebym móg ukróci t ludzk swawol!*

A dzi ja nieszczliwy i ty si na dol

Narazi przeokrutn, przebiedna twa matka

I sióstr jej los aosny! .. Kto yw, do ostatka

Pamitaj: Gdyby bluni, nie chcia wierzyd w Boga,

Wnet wierzy ci nauczy mier Penteja sroga,

PRZODOWNICA CHÓRU.

Kadmosie, al mi ciebie! Jednak zasuenie

Pad wnuk twój, cho tak krwawe zostawi ci mienie.

AGAW.
Có stao si z mych losów, ty mój ojcze miy?!..,

[Aeby y tu dalej, ju ja nie mam siy!

Pentheus, syn, nie yje! Rce moje wasne

Rozdary go na strzpy! Nieche i ja zgasn!

DIONIZOS.

On kar zasuon poniós: szydzi ze mnie

I przeto z rk tych zgin, z których tak nikczemnie

Nie by powinien zgin. Ale i wam godnie

Zapaci trzeba bdzie za spenion zbrodni

Na wnuku tego starca: Ju nie zobaczycie

Tych murów, wypdzone z nich na cae ycie!] *)

Ty w smoka, królu Kadmie, bdziesz przemieniony,

*) Cay ten ustp, wzity w nawias, jest wstawk tlómacsa.

W oryginale, w wydania Naacka, ustp dotyczcy jest (w czte-

rech wierszach) wykropkowsny.
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A co za do Aresa córki, twojej ony,

Harmoni'^, która z tob, cho miertelny-, yje

W maeskim zwizku, w gada si przedzierzgnie, w mij.

Z ni razem z tego miasta pognasz zaprzg woów —
To Zeus ci [jrzepowiada co do twych mozoów —
I, ludów barbarzyskich wódz, ty grodów wiele

Rozburzysz. Lecz gdy nowi twoi przyjaciele

wityni Loksyasza zupi, wiedz, e wtedy

W powrocie swym doznaj niespodzianej biedy.

Lecz Ares przyjdzie w pomoc tobie i Harmonii,

Obojga was na Wyspie Szczliwoci schroni.

To mówi- ja, Dioniz, niemiertelny czowiek,

Lecz Zeusa syn prawdziwy. Gdybycie swych powiek

Nie odwracali ongi od rozsdku drogi

W te czasy, kiedy zna jej nie chcieUcie, bogi,

Zaiste, los by wasz rozpogadza dusz,

Syn Zeusa zbawcze z wami zawarby sojusze.

AGAW.

Bagamy, Dionizie I Zgrzeszyymy, boe!

DIONIZOS.

Za póno! Wczeniej byo kaja si w pokorze!

AGAW.

Widzimy to, lecz nazbyt krwawa jest twa chosta!

DIONIZOS.

I wycie mnie chostay szyderstwem! Rzecz prosta!

AGAW.

Ty bóg, wic si nie równaj miertelnikom w zoci.

DIONIZOS.

Zezwoli na to dawno Zeus z swej wysokoci.
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AGAW.
Ojej! Wic nieuchronne, starcze, jest wygnanie!

DIONIZOS.

Przecz zwleka? Go si stao, ju si nie odstanie!

KADMOS.

dzieci! Jaki dzisiaj lo:^ nawiedzi ostry

Nas wszystkich, mnie i ciebie i twe krwawe siostry!

Ja, biedny, w cudzoziemskie mam ?i uda kraje

W tym wieku tak podeszym! Jak Zeusa wyznaje

Wyrocznia, mam wojsk cudzych zpbra mieszanin

1 wie j na Hellad! Mam — z boleci gin! —
Harmoni. Aresow córk, ipoj on,
Na gada przedzierzgnit, wie w ojczyst stron.

Ja, równie gad! Na dzikich barbarzyców przedzie

Na groby j helleskie wasny m powiedzie,

Na witych bóstw otarze! Nie skocz si moje

Nieszczcia! IWnie i wówczas bd niepokoje

Szarpay. Acherontu gdy fale zobacz!

AGAW.
Ojcze! Bez ciebie id na ycie tuacze!

KADMOS.

Przecz, córko, obejmujesz mnie swemi rkami?

Saby, siwy ja ;ibd, có ja poczn z wami?

AGAW.
Z ojczyzny wyrzucona, w jakie pójd strony?

KADMOS.

Ja nie wiem! Nie pomoe ci ojciec rodzony.

AGAW.
Zegnaj mi, grodzie ojczysty, egnuj mi, domie ty mój!

Wypchnit z rodzinnych progów

Okrutny czeka znój.
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KAUMOS.

Arystajowych poszukaj rozogów!')

[AGAW.

Ojcze! nad losem twym pacz!

KADMOS.

A mnie chwytaj rozpacze

Nad tw i sióstr twoich dol!

AGAW.
Dioniz, wielki bóg.

Strasznym zapon gniewem,

Z rodzinnych wygna smug!

DIONIZOS.

Ale i innie strasznie bol

Te krzywdy, przez was zadane —
Krwaw mi ran

Tebaski zada gród,

Ze mi odmówi czci! (Znika).

AGAW.
Bd-e mi, ojcze, zdrów!

KADMOS.

Bd zdrowa, córko-nieboga!

Jeno do zdrowia nie wiedzie ta droga!

AGAW.
Do sióstr mnie powiedcie, do sióstr,

Przed niemi niech stopa ma stanie,

By razem pój na wygnanie —
Biedne wy siostry moje!

*) Arkadji.
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Nie na Kihairon mi i!
Ani on mnie nie zobaczy,

Ani ja jego! Ach!

Nie dla mnie bachantek stroje,

Nie dla mnie ju w bluszczu li
Zdobne te prty —
Innym zostawi ja ten obrzd wity!...

CHÓR.

W przemnogiej postaci

Zjawiaj si losy

I niespodzianki urzdza nam Bóg.

Miast zyska, czek traci,

A zysków niebiosy

ród niespodzianych nie skpi mu dróg —
Tak byo i z tem wydarzeniem...]
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RHESOS
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Osoby dramatu.

CHÓR STRAY TROJASKIEJ.

HEKTOR, naczelny wódz trojaski.

AINEIAS (Eneasz), syn Auchiresa i Afrodyty.

GHYTRZEG (Dolon).

GONIEC.

RHESOS, syn trackiego potoku Strymona i Muzy.

ODYSSEUS.

DYOMEDES.

ATHENE.

PARIS czyli ALEKSANDROS. brat Hektora.

MUZA, matka Rhesosa.

POWONIK RHESOSA.

Rzecz dzieje si w obozie wojsk trojaskich.



PKZODOWNIK CHÓRU.

Jeli tam nie pi jeszcze

Z ksicych giermków który,

Lub te ktokolwiek z waiiy,

Co, czterokrotnie luzujc si w nocy,

Obonej pilnuje rzeszy,

Nieche pospieszy

Do legowiska Hektora!

(Tymczasem sam podszedszy pod namiot, krzyczy).

Na okciu oparty,

Podnie-e gow do góry,

Sen z gronych spd powiek

I rzu to liciem zacielone oe!

Wan-d nowin obwieszcz!

Najwysza pora,

By j wysucha. Hektorze!

Z namiotu wychodzi

HEKTOR.

Kto tam? Czyj gos to? Przyjaciel czy wróg?

Có to za czowiek ?

Haso?... Czy braknie ci sów?

Pod mego namiotu próg

Kto mie przychodzie w tej porze ?

Gadaj e! mów!...
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PRZODOWNIK CHÓRU.

Wojenna stra.

HEKTOR.

A co za powód masz

Do wrzawy?

PRZODOWNIK CHÓRli.

Nie trwó si, ksi!

HEKTOR.

Nie trwo!

Czy nooe

Nocnej si lkasz wyprawy?

Któ to opuszcza swoje stanowisko

I niepokoi

onierzy?

Czy wiesz,

e hufców argiwskich blisko

I zawsze w penej zbroi

Obóz nasz ley?

CHÓR SIKAY TROJASKIEJ.

Uzbrój-e do
I go
I bie

Do towarzyszów le!

Trzeba co tchu

Wyrwa ich z snu,

Trzeba przyjació sa.

By si porwaa bra

Z namiotów!

Niech kady bdzie gotów,

Niech dzid pochwyci, jak bysk
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I koniom w pysk

Zaoy kryg!

Do syna Panthoosa,

Lub syna Europy,

Co wiedzie likijski szyk,

Któ pójdzie w te tropy,

Któ ?

Gdzie s kapani

Z ofiar obeznani?

Procarzów gdzie przednie chopy,

Gdzie ?

Rusz si, frygijski uczniku, a rusz

I, niecierpliwy,

Zaó ciciwy

Na rogiem strojny uk!

HEKTOR.
Zapowied trwóg

Zwiastuje warga mi twoja,

To znów do ucha

Pynie z niej jakby otucha —
Mowa to dziwnie zmieszana!

A moe Kronidy-Pana

Przestrach tw dusz ciska !

Moe to on z stanowiska

Tak ci wypdza i kae
Przeraa wojska i strae ?

Có za wiadomo nowa?

Mnogie s twoje sowa,

Ale pewnoci adnej.

PRZODOWNIK CHÓKU.

W krg ognia moc

Przez noc

Enripides. T. III. 30
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Na trad

Pali Argiwów lud,

e, niby dzie,

Tak pynie ze
wiatoci biay smug.

Wida, e na co wróg

Zawzity.

Na brzegu lni okrty.

Tak jary owieca je biask!

Podniós si wrzask,

Wszcz dziki szum:

To przed Agamemnona

Ruszy si w nocnym mroku

Ten cay wojenny tum...

Có moe na oku

Mie,

Jeli nie krwawy

Cel jakiej znów wyprawy?

Nigdym takiego ja toku

Wprzód

Nie widzial Jak zastawiaj sie!

Dlatego w trwodze

Z t wieci przychodz,

By twej nagany uj...

HEKTOR.

Przychodzisz w sam por, chocia gosisz trwog,

Ci ludzie chc ukradkiem wybra si dzi w drog —
Poprostu myl uciec, gotuj okrty.

By noc- t na morskie wypyn odmty.

Dowodem s te ognie! Dlaczegó to, losie,

Wstrzymujesz lwa od upu, zanim udao si
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Tym oto bystrym mieczem wytpi ich docna,

Tych wrogów mych argiwskich ?I .. Moja rka mocna

Nie byaby spocza, jeno e mi soca
Blask zagas, e nie mogem, kroczcy bez koca

Pomidzy namiotami, popali ich statków

I wyci ich tym mieczem morderczym. Mam wiadków,

e, chcc skorzysta z losu szczliwych obrotów,

I w nocy te na wroga natrze byem gotów.

Wróbici jednakowo i mdrce, wiadomi

Przyszoci, gdy si miecz mój tak na krew akomi.

Radzili czeka wilu, jako w to zaranie

Ni jeden ju na ziemi Greczyn nie zostanie.

Ci przecie nie czekaj rad moich wróbiarzy,

Bo juci dla ucieczki dobrze mrok si darzy.

Wic trzeba powiadomi co tchu moich ludzi,

Niech kady bdzie gotów, niech ze snu si zbudzi,

Niech wemie si do broni, by wróg, w plecy city,

Gdy bdzie do ucieczki pi si na okrty,

Drabiny krwi sw zbroczy, lub te, powizany,

Nauczy si frygijskie uprawia polany.

PRZODOWNIK CHÓEU.

Zbyt kwapisz si, a nie wiesz, co to jest, Hektorze!

Czy wojsko to ucieka, któ odgadn moe?

HEKTOK.

A w jakimby wic celu palili ogniska?

PRZODOWNIK CHÓRU.

Ja nie wiem, ale sprawa co mi troch liska.

HEKTOR.

Ha! Có ci nie przerazi, jeli drysz tej chwili ?!

30*
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PRZODOWNIK CHÓRU.

Tak nigdy nasi wrodzy ogni nie palili.

HEKTOR

I nigdy tak haniebnie z pola nie czmychali.

PRZODOWNIK CHORU.

Ty sprawi to, dlatego kieruj wszystkiem dalej.

HEKTOR.

Gdy wróg jest, bro do rki, no, i dobra nasza!

PRZODOWNIK CHÓRU.

O, widz spieszcego ku nam Ajiiejasza!

Widocznie swych przyjació nowin uraczy.

iVchodei

AJNEJAS (ENEASZ) (do Hektora).

Dlaczego po obozie ku wojska rozpaczy

Te strae luk si wócz? Ludziom spa nie daj!

Co chc przy Lwym namiocie? Zaatw si z t zgraj!

HEKTOR.

Od stóp do gów si zakuj, Ajnejasie, w zbroj!

AJNEJAS.

Có stao si ? Czy moe warty mówi twoje,

e wróg nasz jaki napad tajemnie ukada?

HEKTOR.

Ucieka chc, na statki wszystek naród siada.

AJNEJAS.

A skde ci ta pewno? Masz-e dowód jaki?
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HEKTOR.

Noc ca pal ognie to najlepsze znaki:

Do rana nie zostan, nie o to im chodzi.

Te watry rozarzywszy, rzuc si do odzi

I umkn precz z tej ziemi — odpyn na morze.

AJNEJAS.

Wic po co uzbroie to rami, Hektorze?

HEKTOR.

Gdy bd, uciekajc, pdzi na swe nawy,

Dopadnie i powstrzyma ich ten or krwawy.

Bo wstyd to wielki dla nas, a z wstydem nieszczcie,

Aeby wróg, co w nasze ju si dosta picie^

Bez walki nam si wymkn, sprawca takiej szkody.

A.JNEJAS.

Bodajby tak roztropny by, mój druhu miody,

Jak dzielnem twoje rami. Lecz tak si, niestety,

Dzia zwyko, e nie wszystkie ma czowiek zalety

Zczone z sob razem: jeden t, za drugi

Ma inn znowu cnot na swoje usugi.

Acbaje rozpalili ogniska, wic tobie

Wydaje si, e myl o jakim sposobie

Ucieczki i odrazu- w swej dumie gotowy

Po ciemku przej z swem wojskiem przez gbokie rowy.

Popróbuj si przedosta przez burty i doy —
Go bdzie, jeli ujrzysz, e nieprzyjacioy

Bynajmniej std ucieka nie myl, e stan

Z oporu walecznego chci niezaman ?

Zwycion, ju do miasta nie powrócisz cao,

Bo jakby si, pierzchajc, wojsko przedostao

Przez one ostrokoy ? Mówi — a si prosi
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Pytanie - : Jake mog bez zamania osi

Przesadzi groble twoje zaprzgi?... Jeeli

Zwyciysz, syn Peleja sn ci nie omieli,

Z zasadzki gdzie wypadszy, aby móg ich statki

Podpali i Achajów tak na drodze gadkiej

Wytpi z korzeniami! Macie wej! mocarza!

Unosi si! zapala i na nic nie zwaa!

Wic pod oson broni niecbe nasi ludzie

Wypoczn sobie dzisiaj po wojennym trudzie.

I owszem, na przepiegi trzeba wysa kogo

Do naszych nieprzyjació... Jeeli zowrogo

Nie myl o zasadzce, jeno w rzeczy samej

Ucieka chc, my wówczas na nich napadamy,

Jeeli za te ognie jaki podstp znacz

I nasi wywiadowcy nam go wytómacz,

Naonczas naczelnikom zebra si wypada,

By dalszy plan rozway Taka moja rada.

CHÓK.

To samo zdanie ja mam.

Przeto zmie pogld swój,

Gdy jestem peen trwóg,

Jeeli wódz

Chce zbyt pochopnie i w bój...

Najlepiej bdzie nam.

Gdy szpiega wylemy, by znów

Dosta jzyka, z jakiego powodu

11 swych okrtów przodu

Ognie rozpali wróg?...

HEKTOR.

Poddaj si, gdy wszyscy jednako w tej mierze

Mylicie Ty id. wojsko uspokój. onierze,
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nocnych syszc schadzkach, nazbyt atwo mog

Wywoa jaki zamt, spowodowan trwog,

Za ja do nieprzyjació zaraz szpiega wyl.

Jeeli si dowiemy, co w swoim umyle

Postanowili dzisiaj, wszystko ci si powie

1 udzia wemiesz w radzie. Jeeli wrogowie

Uciekaby zechcieli, bd na nowo gotów

Na trbki gos! On powie-, e od tych namiotów

Tej nocy jeszcze rusz na Achajów statki.

AJNEJAS.

Wysyaj jak najprdzej! Teraz plan twój gadki!

A ja przy twoim boku i zawsze i wszdzie,

HEKTOR.

Z trojaskich tutaj ludzi któ mi gotów bdzie

Do wojska argiwskiego uda si na zwiady,

Ojczynie t przysug wywiadczy? Ja rady

Wszystkiemu da nie mog, bo i ziemia nasza

I onierz patrzy na mnie!... A wic któ si zgasza?

(Wysuwa si).

CHYTRZEC (DOLON).

Ja tego si dla kraju podejm ryzyka!

Pospiesz na przepiegi w obóz Argejczyka

I skoro si o wszystkiem wywiem, tu w t por

Powróc!... Trud ten cay na siebie ja bior!

HEKTOK.

Nazwisko ciebie godne i kochasz sw ziemi —
Od dawna synie ród twój, ty dzisiaj swe plemi

Okrywasz jeszcze saw, zwikszon w dwójnasób.

CHYTRZEC.

Potrudz si, gdy trzeba... Ale jaki zasób
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Opaty za me trady chyba mi przybdzie?

Nagroda bowiem zdwaja zapa w kadym wzgldzie.

HEKTOR.

Uznaj, Lecz nagrod sani ty wyznacz sobie.

Nie oddam ci lirólestwa, zreszt wszystko zrobi.

CHYTKZEC.

Ochoty nie mam adnej na królewsk wadz.

HEKTOR.

Wic podaj si za zicia Pryama. To- radz.

CHYTRZEC.

Bra on z wyszych stanów? I to nie ochota!

HEKTOR.

Mam zoto, moe zatem cignie ci do zota?

CHYTKZEC.

Mam dosy go u siebie. rodków mi nie braknie.

HEKTOR.

Wic czegó od Ilionu twoja dusza aknie?

CHYTRZEC.

Z achajskich niech mi upów przypadnie nagroda.

HEKTOR.

I owszem... Jeno wodzów byoby mi szkoda.

CHYTRZEC.

Tych ubij. Z Menelajem nie rób ceremonii.

HEKTOR.

Za synem Oiieia chtka twoja goni?

CHYTRZEC.

Do roli nie przydadz si szlacheckie rce.
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HEKTOR.

Jakiego wic Greczyna dla ciebie powic?

CHYTKZEC.

e zota mi nie trzeba, ju to rzekem wprzódy.

HEKTOR.

Sam wemiesz przy podziale, co chcesz, za swe trudy.

CHYTRZEC.

Zdobyczne zechciej upy zawiesi w wityni.

HEKTOR.

I có wic znaczniejszego Hektor ci uczyni?

CHYTRZEC.

Achilla daj rumaki ! Trudy tego warte,

Jeeli ko swe ycie postawi na kart!

HEKTOR.

Twa ch co do tych koni wprawdzie si mej chci

Sprzeciwia — i mnie zaprzg Achillowy nci

Rumaki, z niemiertelnych zrodzone rumaków

I same niemiertelne, ród bitewnych szlaków

Pelejowego wo synala. Król toni,

Posejdon, poskromiciel rozhukanych koni,

Peleusowi da je — takie kr wieci.

Przynt- mia odemnie, wic si nie pomieci

W mej gowie, bym ci okpi... Nie dabym nikomu,

Lecz tobie dam ten zaprzg, skarb przedni dla domu,

CHYTRZEC.

To chwal sobie; wiem te, e za swoje czyny

Ze wszystkich Frygijczyków ja skarbiec jedyny.
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Najwikszy, wanie bior. Ty nie zazdro, prosz,

Masz przecie, pan tej ziemi, przemnogie rozkosze.

(Hektor znika).

CHÓR.

Na wielki si waysz trud.

Lecz i niemaa da,

Którby zyska rad.

Speni si ciid,

Szczcie posidziesz za.

Sawy i chway w bród.

Juci, królewski zi
danie górne! Niech ci wesprz nieba!

Ludzki, czego ci trzeba,

Skpi nie bdzie wiat...

CHYTKZEC.

Wic pójd.. Lecz nasamprzód skieruj si w stron

Domostwa, aby suknie woy upatrzone,

A polem ku Argiwom zwróc kroki swoje.

PRZOIiOWNIK CHÓRU.

Czy moe w jak inn obleczesz si zbroj ?

CHYTRZEC.

A jake, odpowiedni dla zodziejskiej sztuki.

PRZODOWNIK CHÓRU.

Od mdrców czek rad mdrej zasyszy nauki,

Wic powiedz, w jaki sposób przystroisz sw skór?

CHYTRZEC.

Swe plecy jak najszczelniej otul w wilczur.

e bd jako gow mia zwierzcia paszcz,

W te jego przednie apy swoje rce wtaszcz,

I
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A zasi swoje nogi w jego tylne nogi,

Aebym na czworakach udawa ród dro?i

Chód wilka. Wówczas, myl, wróg mnie nie przydybie

Przy rowach i okrtach. Zasi w zwykym trybie,

To znaczy, na dwóch nogach powdruj sobie

W odludziu. To mój podstp, Wszystko dobrze zrobi.

PEZODOWNIK CHÓiiU.

A nieche ci szczliwie sam Hermes powiedzie.

Syn Mai, on, co w sztuce mamienia na przedzie

Najwikszych stoi mistrzów. Swiadomy- jest sprawy,

A jeno niech na ciebie los bdzie askawy.

CHYTRZEC.

Napewne ocalej i Odyssa gow
Przynios-, by mia w rku dowody gotowe.

e Chytrzec by u Greków, lub syna Tydeja,

Gdy z rk nieskrwawion — taka ma nadzieja —
Nie wróc tu, nim soce nad ziemi zaponie.

CHÓR.

ApoUonie,

W Tymbrze i w Delos i w likijskim schronie

Przemieszkujcy I W do
We-e swój uk
1 przyjd i go,

Ty Bóg!

Oka sw moc

I przyjd w t noc!...

Stae w tym mroku

Przy tego ma boku,

Zbawienie jego postanów

475
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I pozwól w wszechmocy swej

Zwyciy ludowi Dardanów,

Ty, Troi

Ongi zaoycielu!

*

Do floty wroga

Oby szczliwie zawioda go droga!

A skoro zbada plan

I rzeczy bieg,

Niech na swój an

Ten czek

Powróci znów

Ocalun, zdrów!...

Niech na rydwanie

Frygijskich rumaków stanie.

Gdy pan nasz wroga przegoni —
Onych wspaniaych rumaków,

Które, z rk wadcy toni,

Ajaków

Otrzyma ongi syn...

Dla swego domu, dla ojczystych niw

Sam on si jeden dzi way
Do rzeszy si przekra wraej —
O, takie mstwo to istny jest dziw!

Nie wielu zdobdzie si na nie,

Gdy morskie szalej otchanie,

Kiedy w odmcie wód

Zdaje si ton gród,

S jeszcze odwani Frygowie,

S midzy nimi, o s bohaterzy!
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Odepr, jak si naoy,

Jeli kto powie,

e pogardy jest godzien

Ten nasz mizyjski ]ud.

*

Kogó w namiocie achajskim o skon

Giiylry przyprawi morderca?M odwanego serca,

W wilczej posturze przekrada si on!

A moe jest te nadzieja,

e sprztnie tam Meneieja,

e gow Agamemnona

Od reszty ciaa precz

Odelnie jego miecz,

e rzuci on j Helenie,

T gow szwagra, który takie znoje

Sprowadzi na t m Troj,

Takie zniszczenie.

Gdy w tysic przygna okrtów

Na t wojenn rzecz.

Wchodzi

GONIEC (tv postaci pasterza).

O, gdybym ja to zawsze móg mie takie wieci,

Jak ta, co wanie dzisiaj nios j twej czci.

HEKTOR.

Te kmioki có to. mówi, za niezdarne piy!

Zapewne chcesz powiedzie, e si rozpleniy

ObGcie paskie trzody? O ojcowskimi statku

Donosisz? O, wybrae. si w sam czas^ mój bratku!

A nie wiesz-e, gdzie mieszkam? Gdzie dom rodziciela
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Mojego? Tam niech wieci twój jzyk udziela

O stad bogosawiestwie, o szczcia bez miary.

GONIEC.

Dy prawda, wsiowscy ludzie piy i niezdary,

A jednak ci nowin radosn przynosz.

HEKTOii.

Pozostaw-e dla innych te chopskie rozkosze,

My wielki ciar wojny dwigamy na grzbiecie.

GONIEC.

A wanie co w tym wzgldzie zaraz si dowiecie,

Albowiem sprzymierzeniec i druh z tysicznemi

Przyblia si wojskami ku tej naszej ziemi.

HEKTOK.

Z jakiego ojczystego przybywa zagona?

GONIEC.

Z niw trackich on si zblia. Jest synem Strymona.

HEKTOR.

Co? Rhesos w naszym kraju? Zali si nie myl?

GONIEC.

Odgade, oszczdzie sów mi drugie tyle,

HEKTOK.

A jake on w idajskie przybywa Podhale,

Rzuciwszy równe drogi, paszczyniane dale?

GONIEC

Dokadnie tego nie wiem. Wytómaczy da si.

Nieatwo przeprowadzi wojsko w nocnym czasie,

A zwaszcza, gdy si syszy, e w wroga .s rku



RHESOS 479

Doliny wszystkie wokó. Wic i my te lku

Doznali niemaego, my, co u stóp góry

Idajskiej przemieszkujem. tu, gdzie pierwsze mury

Naszego stay grodu. Widzc, co si dzieje,

Jak tum si k'nam przedziera przez gszcze i knieje —
Gdy wielkie trackie wojsko ruszao si z wrzaw,

Szumic niby potok — t gon przepraw

Okrutnie przeraeni, jlimy w te tropy

Przepdza nasze stada na wierchy i kopy.

Aeby Argejczycy strg twych nie zupili

I statku nie zabrali. Ale gdy po chwili

Nie greckiej do nas mowy docieray dwiki,

Odrazu te i nasze przeminy lki.

Wyszedszy naprzeciwko tych, co dróg szukali,

W narzeczu -m pocz trackiem bada ich, azali

Powiedz, kto ich wodzem, czyim synem zwie si

Ten m, co Priamidom zbrojn pomoc niesie.

A kiedym si dowiedzia, co usysze chciay

iVIe uszy, przystanem. Przedemn wspaniay

Lni Rhesos — na rydwanie sta on by bóg jaki,

W zaprzgu majc trackim ogniste rumaki.

Guz zoty ciga jarzma na karkach tych koni

O maci tak bielutkiej, e nieg si nie poni

Podobn, mówi, biel Zocist, rzebion

Mia tarcz na ramieniu z spiow Gorgon,

Podobnie, jak na szczycie i) bogini. Wokoo
Gów koskich wian otacza tej potwory czoo,

Go wraz z mnogoci dzwonków roznosia trwog.

Si zbrojnych wyszczególnia juci ja nie mog.

Taki jest tego ogrom: i lekkiej piechoty

*) Szczyt = paw, tarcz. Mowa o tarczy Atheny.
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I konnych wielka liczba, larczowników roty

I strzelajcych z uku i ciurów tabory

W trakijskim przyodziewku. Taki wic tej pory

Przybywa sprzyuiierzeniec do tej naszej Troi.

O, przed nim adn miar ju si nie ostoi

Peleja syn, nie wymknie mu si z rk, gdy zechce

Ucieka, czy do walki chtka go poechce...

PRZODOWNIK CHÓKU.

Gdy szczcie raz ju zwróci na miasto swe oczy,

Pomylnie mu do koca wszystko si potoczy.

HEKTOR.

Od kiedy powodzenie przy moim oru
I Bóg po naszej stronie, w niejednym ja mu
Znajduj przyjaciela. Lecz nie trzeba druhów,

Co z nami nie bywali, kiedy ród podmuchów

Straszliwych grony Ares porwa nasze agle.

Jak Rhesos sprzyja Troi, widzimy: Ot, nagle

Zachciao mu si przyby na uczt, cho owy

Obeszy si bez niego, cho nie by gotowy

Utrudzi si wraz z nami przy chwytaniu zwierza.

PRZODOWNIK CHÓKU.

W istocie mona szydzi z takiego przymierza,

Lecz tych, co nios pomoc, przyj nie zawadzi.

HEKTOR.

Jest do nas, comy Troi zawsze broni radzi.

RRZODOWNIK CHÓRU.

Wic ufasz, e ju w rku masz te bufy wrae?

HEKTOR.

Tak ufam! I jutrzejszy ranek to pokae.
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PRZODOWNIK CHÓRU.

Niejedno Bóg przemienia. Miej przyszo na wzgldzie!

HEKTOR.

Przyjaciel, co si spania, miym mi nie bdzie,

e jednak jest, wic chocia za nic mam sojusze,

To przecie jako gocia posadzi go musz,

Lecz dzieci Pryamowych wdziczno dla nie wie.

PRZODOWNIK CHÓRU.

Nie godzi si odpycha sprzymierzeca, ksi!

GONIEC.

Ju na sam widok jego wroga lk opadnie.

HEKTOR (do Przodownika Chóru i Goca).

I twoja myl jest dobra i ty mówisz skadnie.

Wic m ten zototarczy, Rhesos, wedug Goca,

Przychodzi jako ziemi naszej wspóobroca.

CHÓR.

Nieche córka Zensowa,

Adrasteja, me sowa

Od zawici zachowa!

Prosto, szczerze wyra.

Go mi serce rzec kae:

Podany, witany,

Na frygijskie dzi any

Wkraczasz, Zdroju ty dzieci!

Ju pucia ci przecie.

Ju ci wreszcie pucia w te strony

Pierydzka twa macierz, rodzony

Ojciec puci ci twój,

Piknobrzegi ten Zdrój. —
*

Enripides. T III, 31
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Slrymon, który swe tonie,

Gdy mioci zaponie,

Rozla ongi po onie

piewnej Muzy-dziewicy,

Twej, Rtiesosie, rodzicy.

Jak bóg, lnicy blaskami,

Dzi si jawisz przed nami,

Chyonogie ci rebce

Ku mej wiody kolebce!

Teraz, miasto frygijskie ty moje,

Twe si trudy zakocz, twe znoje,

Teraz hymn moesz wznie
Na boga-zbawcy cze.

Taka dzisiaj godzina,

e w Troi mej starej

Moe znowu pie zabrzmie wesoa,

Mog znowu przelewa si wina,

Pene kry puhary

Dokoa,

Mog pyn miosne wyznania!

Ju k'nam szczcie si sania,

Od Ilionu wybrzey

Huf atrydzkich szermierzy

Przez smug morza otwarty

Ju odpywa do Sparty.

O mój drogi, mój miy,

Oby nam to sprawiy

Twoja rka, twój miecz.

Zanim ruszysz std precz!
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Przyjd-e, jaw si i z bokn

Zotem swojej pawy
Bynij oku Pelidy w swej grozie,

Gromko jego zal)ynij-e oku!

Nikt ci tu, nikt nie zwyciy!...

Na wozie

Kiedy staniesz, gdy zaczniesz po boni

Pdzi dziwo swych koni

I grot rzuca za grotem,

Wszy^tko legnie pokotem!

Nikt nie wróci do kraju.

Nikt po Hery ju gaju

ywy chodzi nie bdzie.

O, na mierci on grzdzie

Legnie, ziemi tej up,

U trackich pooon stóp.

Wielki o! wyrós król

ród twoich, Tracyo, pól!

Wspaniay powsta lew,

Ksica icie krew!

Jak ma zbroj on,

Szczerego zota plon!

Jaki to dzwonków brzk.

Gdzie tarczy zwija si k!
Ares nadchodzi, bóg.

Pod twój, o Trojo, próg!

Strymona i Muzy syn

Pod twój si zblia tyn,

Rcy si zblia rebiec!...

31*
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Z wit wspania jawi si

RHESOS.

Cny synu cnego ojca, witaj mi, Hektorze!

Tej ziemi witaj wadco! e ci wita moe
Po tylu, tylu latach, rada jest ma dusza,

A zwaszcza, kiedy widzi, jak si moc twa rusza

U szaców nieprzyjació. Przybywam tej chwili.

Abymy razem wroga okrty spaliH.

HEKTOK.

Muzy piewajcej synu i Strymona,

Trackiego dzieci zdroju! Jest przyzwyczajona

Ma warga mówi prawd. Nigdy ja czowiekiem

Nie byem dwujzycznym, wic powiem z dalekiem

Od kamstw wszelakich sercem: Dawno naszej ziemi

Winiene by przyj w pomoc z wojskami swojemi

1 dawno- wypadao zrobi co, aeby

To miasto uratowa od greckiej potrzeby 1

Powiedzie wszak nie moesz, e na nasze any

Z pomoc nie przybye, bo nie by wezwany.

e troszczy si nie moge o te nasze losy,

Poniewa nie dobiegy ci proszce gosy —
Niejeden przecie goniec i niejeden z Rady

Frygijskiej by n ciebie, by nasze posady

Obroni, dar niejeden sano- drogocenny,

A ty, chocia nie Greczyn, jeno nasz plemienny,

Plemiennych swych wydae na up greckiej chmary.

Nie wi'^lkim bye wadc, jam ciebie, obszary

Ogromne wywalczywszy, posadzi na tronie

Trakijskim, gdy, Paionów najechawszy bonie,

Stawiem czoo Trakom, by u stóp Pangaju
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P^otrzaska ich puklerze i tobie ich kraju

Zdobyte odda bero... Tak byo. Ty zasi,

Usug t nogami depcc, po niewczasie

Z pomoc swoim druhom przychodzisz. A przecie

S inni, co chód z nami przenigdy na wiecie

Nie krewni, przyszli dawno i albo, wiernoci

Dla miasta znuk wspaniay, zoyli swe koci

W kurhanach, lub, przy wozach stojc i we zbroi,

I chody dzisiaj znosz i spieki dla Troi

Wytrwale i cierpliwie, nikt z tej braci boej

Puharem si nie raczy, nie zalega oy,

Jak ty, tnój przyjacielu! Mowa moja szczera.

By wiedzia, jak si Hektor do prawdy zabiera.

RHESOS.

I ja nie inny jestem, prost chodz drog

I wargi me faszywe nigdy by nie mog.

Mnie wikszy al, ni tobie, em nie przyby w por

Z pomoc do twych dzieraw. Chci byy skore,

Atoli gdym si wanie w Ilionu ziemie

Wybiera, najechao mnie ssiadów plemi

Scytyjskich, trzeba byo stoczy z nimi wojn.

A zatem, przeprawiwszy trackie siy zbrojne

Ku czarnomorskim brzegom dalekim, obficie

Przelaem krew scytyjsk i track. Widzicie,

To powód by, dlaczego nie mogem w te tropy

Z sojuszem przyj do Troi. Ale w zakad chopy

Pobrawszy, naoywszy na domy podatki,

Przybywam — przez cz drogi niosy mnie tu statki.

Za inn cz przebyem piechot! Bro Boe,

Na mikkie, jak zarzucasz, nie kadem si oe
W zocistych gdzie komnatach i penych puharów
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Nie wychylaem! Owszem, ród mronych obszarów

Pajonii. ród nawanic na trackiej gbinie

Bezsenne pdzc noce. przybywam tu ninie,

W elazne te obrcze zakuy... W tej drodze

Spóniem si, to prawda, lecz jeszcze przychodz

Sn w por. Ty, co prawda, roczek ju dziesity

Wywijasz swoj dzid, cige sprawiasz maty,

Tej gry z Argejczykami nie mogc do koca

Sprowadzi tak ni owak!... Mnie za jeden soca

Wystarczy chyba obrót, by przeama szace

Achajów, wzi ich statki, ich samych za krace

Przepdzi lub te ubi, by potem do swojej

Roboty wróci rankiem, do domu, z pod Troi.

Z was przeto niech nikt tarczy nie kadzie na rami,

.Ja san) moc butnych Greków, cho póno, przeami,

CHÓR.

haj! O haj!

Mie s twoje sowa

1 ly nam miy.

Albowiem Zeus ci w swojej asce chowa!

Nieche on jako to zici.

Ten najmocniejszy bóg.

By nie zrodziy

Zawici!

Mniejszej nad ciebie siy

Ni dawniej, ani te ninie

Po mórz gbinie

Argiwskie nie niosy okrty!

Zali Achilles czy te Ajas, wódz,

Mógby twój or zmódz?!

Obym ja doy tej godziny witej,
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W której mordercze ich rami

Zbrojna twa rka przeamie.

KHESOS.

Za dng nieobecno pacc, ja- dokae,

I bdzie tak, jak pragniesz. Gdy zastpy wrae

Od ziemi tej odpdz z wol Adrastei

I upów pierwociny, w wojennej zawiei

Zebrane, skoro zo bogom, do rubiey

Argiwskich ra7.em z tob na czeie onierzy

Wyrusz... Nie! Ja ca Hellad spustosz.

Niech wiedz, jakie krzywda gotuje rozkosze!

HEKTOK.

Jeeli tylko siaj gród nasz oswobo' ^,

Aeby módz. jak dawniej, po bezpiecznej drodze

W swem dalszem kroczy yciu, :^ ^ci ja ogromnie

Niebiosom bd wdziczny. Albowiem co do mnie

To mówi, e nieatwo, wbrew twojej poradzie,

Cios zada Argejczykoai, dogodzi Helladzie.

RHESOS.

Najpierwsi pono z Greków s tutaj w tej chwili.

HEKTOR.

Obnia ich nie bd, do mnie natrapili.

KHESOS.

Ubijem ich odrazu. no i koniec bdzie!

HEKTOR

Wysoko sigasz! Rzeczy miej blisze na wzgldzie!

KHESOS.

Zda mi si, wolisz dwiga, ni nakada brzemi.
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HEKTOK.

Mani pastwo do rozlege, do przestrunn ziemi.

Lecz powiedz, gdzie, po stronie lewej czy po prawej,

Czy w rodku naszej linii chcesz swe zbrojne lawy

Ustawi? Na swym wasnym polegaj wyborze.

RHESOS.

Sam chc z nieprzyjacielem spotka si, Hektorze.

Jeeli ci si hab wyda. by ich odzie

Z pomoc m dzi spali po dugim zawodzie,

To ustaw mnie naprzeciw zastpów Achilla.

HEKTOR.

Przeciwko niemu darmo or si wysila.

RHESOS.

A przecie, jak mówiono, popyn do Troi ?

HEKTOK.

Popyn i jest tutaj. Jeno, w zoci swojej

Na wodzów, ju wycofa z boju swe usugi.

RHESOS.

A po nim, gdy o mstwo idi,ie, któ jest drugi?

HEKTOR.

Ja myl, e mu Ajas, równie syn Tydeja

Nie ustpuje w niczem. Masz tam i zodzieja

Szczwanego, ale czeka, któremu odwagi

Nie braknie. To Odyssej. W najbardziej on nagi

W najbezwzgldniejszy sposób zadrwi sobie z naszej

Ojczyzny. Bo, powiadam, nic go nie nastraszy,

By w nocy si nie wlizn w wityni Ateny,

Nie ukra jej posgu i swojej bez ceny

Zdobyczy na argiwskie me zawie okrty.
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Ju raz on, jako ebrak, przedar si w zamknity

Ten gród nasz, naurga tym, co go wysali

Na zwiady, obi strae i powlók si dalej.

On w Thymbrze, przy otarzu, niedaleko Troi,

Trapicie! uporczywy, wci ^la czatach stoi.

RHESOS.

Nie bdzie w skrytobójczy sposób swego wroga

Zabija czek odwany; jedyna dla droga

To stan oko w oko.. Tego. co jak zodziej,

Sztuczkami i podstpnie koo sprawy chodzi,

ywcem go pochwyciwszy, palem przebi ka,
U bramy go wychodnej wystawi i wrae

Zgotuj ucztowanie skrzydlatemu ptactwu.

Bo tak tylko mierci paci witokradztwu

I wszelkim tym podobnym hyclostwom! Tak bdzie!

HEKTOR.

Lecz teraz si rozócie obozem, na wzgldzie

Noc majc. Ja ci miejsce od mych szyków zdaia

Poka. Hasem naszem za Fojbos, jeeli

Potrzeba. Wic pamitaj i niech je udzieli

Twój rozkaz wojskom trackim, to haso (Do Chóru): Wy zasi

Odejdcie i wartujcie. Powinien w tym czasie

I Ghytrzec take nadej, wysa na przepiegi —
Jeeli yw, wnet nasze ujrz go szeregi.

CHOK.

Któ teraz peni stra?

Na kogo kolej wypada

Ninie?

Gwiazda za gwiazd ginie,

Plejad gromada
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Blask siedmioraki

Rozsiewa w gbiach przestworu!

Orze porodkiem niebieskiego toru

Kraje niebieskie szlaki. .

Czemu zwlekacie? Wsta

f

Porzuci lee!

Nieche do warty si bierze

Leniwa bra!

Noc jasna, cho niema miesica!

wita JU, wita!

Lni zotolita,

Dzie zwiastujca

Jutrzenka...

I. PÓCiÓK.

Komu stra pierwsza bya przeznaczona?

[Któ to j peni mia?]

II. PÓCHÓK.

Korojbes, syn Mygdona!

1. PÓCHÓK.

Jaki by dalszy dzia?

U. PÓCHÓR.
Kilików budzili

Ludzie pajoscy, za Myzowie nas.

1. PÓCHÓK.

Na Likijczyków idzie zatem czas,

Trzeba ich zbudzi tej chwili!

*

CUÓK.
Ale ja sysz ju,

Jak lam, gdzie Siinois toczy
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Swe fale,

Tskne zawodzi ale

Sowik uroczy —
Jak z caej mocy

Na rónorakie lony

Przemelodyjne, pisklt pozbawiony,

Oskara los swój sierocy.

Widz, u Idy cian

Pas si trzody,

W fujarki nocne zawody

Wsucha si an —
Sen jeszcze od koca daleki,

Sen, co najsodziej,

Gdy jutrznia wschodzi,

Tuli powieki

Nad ranem.

I. PÓCHÓR.

Czemu nie wraca, wysa przez Hektora,

Nasz wywiadowca, szpieg?

II. PÓCHÓR.

Ostatnia, by wróci, pora.

I. PÓCHÓR.

Moe gdzie zabit leg?

II. PÓCHÓR.

1 ja te si boj,

e wpad w zasadzk wywiadowca nasz.

I. PÓCHÓR.

Lecz chodmy teras po likijsk stra,

Niech miejsce tu zajmie swoje.
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Na scen wkraduj si z mieczem w rku Diomedes i

ODYSSEUS.

Syszae, Diomedzie? Zada to, czy dzwoni

Naprawd mi do usza szczk jakowej broni ?

DIOMEDES.

Nie! Nie! To pobrzkuj elazne acuchy
W uprzy. I mnie take chwyci przestrach guchy,

Niiu jeszcze zminikowaem, co si w tern pokae.

ODYSSEUS.

Uwaaj, aby w mroku nie natkn na strae.

DIOMEDES.

Uwaam, cho w ciemnociach stpa troch srogo.

ODYSSEUS.

A haso czy pamitasz, gdyby zbudzi kogo?

DIOMEDES.

Tak! »Fojbos!« Ghytrzcowemi dam odpowied usty,

ODYSSEUS.

Tak jest. Lecz namiot wroga, widz, e jest pusty.

DIOMEDES.

A Chytrze nam powiedzia, e tu swoje lee

Ma Hektor, na którego iniecz ten goy dzier.

ODYSSEUS.

Co znaczy to? Czy wojsko uszo gdzie znienacka?

DIOMEDES.

A moe jest to na nas jakowa zasadzka?

ODYSSEUS.

Zuchway jes-ci Hektor zwyciski, zuchway!
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DIOMEDES.

Go robid, Odyssejn, gdy losy nie day

Pochwyci go? Nadzieja cakiem nas zawioda.

ODYSSEUS.

Wrócimy do okrtów. Wysadzi go z sioda

Bóg jaki nio pozwala, ten sam. co mu z nieba

Zwycistwo le! Sn szczcia gwaci nam nie trzeba.

DIOMEDES.

Ajnejasowi moe lub te Parysowi,

Najzawziszemu z Frygów, uci eb najzdrowiej ?

ODYSSEUS.

A jake pv)omacku tego my dokaem?

Jak znale, jak ich zabi w tem roisku wraem ?

DIOMEDES.

Lecz wstyd nam bdzif wraca do argiwskich odzi,

Nie uprztnwszy wiuga! Czy to ci nie szkodzi?

ODYSSEUS.

A Chytrzec niesprztnity. wysa na przepiegi?

Nie mamy jego zbroi? Czy wszystkie szeregi

Nieprzyjacielskie chciaby tak sprztn? O, srodze

Zawiedziesz si! Wracajmy! I szcz si nam w drodze!

Jawi si

ATHENE.

Trojaskie czemn szyki rzucacie tej chwili?

Gryziecie si w swem sercu, ecie nie ubili

Hektora czy Parysa, e woli w tem boej

Nie byo?... A nie wiecie, e si nienajgorzej

Chce sprawi tutaj Rhesos, sprzymierzeniec Troi ?

Jeeli si on ywy do rana ostoi,
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Nie wstrzyma go ni Achill, ani miecz Ajasa,

Bf stalków wam nie zniszczy. Strasznie on pohasa,

Rozburzy wasze szace, szerokiem korytem

Przeleje si w wasz obóz! Wszystko jest zdobyem,

Gdy tego zamordujesz!.. Poniechaj Hektora,

Z rk innych ma on zgin! Przyjdzie na to pora!

ODYSSEUS.

Wadczyni ma, Ateno! Bo ja sysz ciebie —
Twój gos lak dobrze znany! W kadej ty potrzebie

Przy moim stajesz boku! Wska mi, gdzie ten wiey
Nasz wróg ród barbarzyskich wojsk obozem ley

ATHENE.

Tu blisko i nie midzy siy trojaskiemi

Rozoy si, przybywszy, jeno poza niemi

Na noc mu Hektor miejsce wyznaczy, do rana

U wozu trakijskiego stoi przywizana

Rumaków niena biao, jak rzeczne abdzie,

Przez mrok przewiecajca. W pierwszym ci ja rzdzie

Polecam: we je z sob, skoro ubijecie

Ich pana! Najprzedniejszy up to. Niema w wiecie

Zaprzgu tak cudnego, jako te rumaki

0DYS8EUS.

Lub ly Diomedesie, w pie mi wytniesz Traki,

Lub ja, a wówczas, prosz, miej o zaprzg piecz.

DIOMEDES.

Rhesosa ja ubij. A ty, mdiy czeeze.

Do koni racz si zabra. Ma^^z fortele w gowie —
To spenia ma, kto czemu najlepiej odpowie.
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ATHEME.

Lecz, widz. Aleksandios idzie k'nam. Od stray

Zapewne wie niepewn sysza, e kto wray

mia wtargn do obozn Dlaiego tu spieszy.

DIOMEDES.

Gzy sam on si tu zblia, czy z kim ze swej rzeszy?

ATHEJsE.

Sam. Zda si. do Hektora kroczy legowiska.

By donie, e w szeregi jaki szpieg si wciska.

DIOMEDES.

Sprztiiwszy go, uprzedzi doniesienie trzeba.

ATHENE.

Nikt wicej nie wykona nad to, co mu nieba

Przeznacz. Nie od twego ma on pa ora.

A zatem id, gdzie los ci kae ubi ma.
Tymczasem ja, udajc Kipiyd, zudnemi

Tumani bd sowy wroga waszej ziemi.

Tt) rzekam wam. Nie syszy przecie mowy mojej

Ów czek, który ma zgme, cho blisko tu stoi.

Na scen wchodzi

PARIS.

Hej! woam ci, mój bracie i wodzu, Hektorze!

Nie godzi- ci si czuwa? Wtargnli w tej porze

W nasz obóz jacy wrodzy, szpiedzy lub zodzieje.

ATHENr

Kipryda ciebie strzee. Nie trwó si! Koleje

Tej wojny w mych s rku! Zawsze mam w pamici

Cze, któr mi okaza, uznaj twe chci
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I dzisiaj równie z waln pomoc si jawi,

Monego sprzymierzeca przyprowadzam sprawie

Trojaskiej: trackiej Muzy syn to i Strymona.

PAKIS.

yczliwa nam jest zawsze, cnie usposobiona

I dla mnie i dla grodu. Za klejnot te sobie

Uwaam przenajdroszy, em ci w onej dobie

Swym sdem zczy z Troj. Po guchej przychodz

Nowinie: wartownicy szepc, e po drodze

Szpiegowie s achajscy! Ten i ów powiada,

e s, cho ich nie widzia: innych znowu rada

Jest ta, e ich widzieli, jeno rzec nie mog,
Gdzie, kiedy? Chc z Hektorem podzieli si trwog.

ATHENE

Nie lkaj si! Tu niema adnych wrogich znaków,

Za Hektor na spoczynek poprowadzi Traków.

PAKIS.

Umiaa mnie przekona, i)rzeto si nie boj.

Spokojnie id zaj stanowi.^^ko swoje.

ATHENE.

Id! Trosk o twe sprawy ju ja bd miaa.

Bo chyba mnie obchodzi zwycistwo i chwaa
IVIych wiernych sprzymierzeców. Sam si w krótkim czasie

Przekonasz, na co tobie ma yczliwo zda si.

(Faris odchodzij.

Hej! Wy, cocie tak strasznie wraz si rozwcieklili —
Ty, synu Laertesa, schowaj miecz tej chwili!

Trakijski wódz zabity! Wzilicie ju konie!

Wróg wpad na trop, urzdza za wami pogonie!
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Co tchu do swych okrtów ucieka!... Syszycie?!...

Wróg idzie nawanic!... Precz! Ratowa ycie!...

Diomedes z zbroj Dolona, Odysseus za z komi Rhe-

zosa uciekaj, cigani przez straie.

I. PÓCHÓK.
Dalej! Dalej!

Wal go! wal go! wal go! wal!

Siecz go! siecz!

Pakuj miecz!

Pakuj stall

Któ to ? Któ ?

Patrzcie! patrzcie! Mam go ju!

Ha! Zodzieje!

Niech was zwieje!

W taki czas —
W noc zabiera spokój nami

Nie pozwoli wojsku spa?!

Ku mnie, ku mnie wszyscy wraz!

Skd si wzie ? Go za na ?

Go za cham?!...

ODYSSEUS.

Musisz wiedzie? Za m krzywd jeszcze dzi ci spotka

[mier!

II. PÓCHÓR.

Podaj haso, bo inaczej w pier ci t wpakuj erd!

ODYSSEUS.

Stój! Bd cicho! Uspokój si!

I. PÓCHOR.

Bi go! bi go! Ku mnie w cwa!

Eoripides. T. III. 3S



498 HURlPlDBiS

ODYSSEUS.

Co? Rhe>osa chcecie ubi I

II, PÓCHOK.

Tego, co mnie abi chcia I

ODYSSEUS.
Wstrzymaj-e si!...

I. PÓLCHÓR.

Ani myl!
ODYSSEUS.

Druha ubi zamiar masz?

II. PÓCIIÓR.
Jakie haso?

ODYSSEUS.

>Fojbo8l<

I. PÓCHÓR.

Owiiem! Da mu spokój! Czek to nasz!

II. PÓCHÓR.

Nie wiesz, dokd uszli oni?

ODYSSEUS.

Tdy, zda si! Tam, o! tam!

Dalej w pogo!

I. PÓCHÓR.

A na trwog zali nie uderzy nam?

II. PÓCHÓR.

Nie I... Bynajmniej!... Nie wypada czyni wrzasków w nocny czas.

Sprzymierzecy si pobudz, znienawidz za to nas!

CHÓR

Có to by za czek?

Któ si bezczelnie pochwali,
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e oto z rk moich zbieg?

Kogó wymieni —
kim przypuszcza ja mog,

e ród szeregów i stray

Tej nocy wraej

Tak umia dzi zmyli nam drog

Nieustraszenie ?

Czy on z Tessalii?

Czy te lokryjskie uprawia wybrzee?

Czy rozprószonych wysp zamieszka ld?

Na nasz ziemi skd on przyby? Skd?
Z jakich ojczystych pojawi si smug?

W jakiej wychowa si wierze?

1 jaki te dla niego najwyszy jest bóg?

I. PÓCHÓR.

Ha! Kto to móg urzdzi ? Odyssej jedyny —
Przypuszcza tak mi ka inne jego czyny.

II. PÓCHÓR.
Tak mylisz?

I. PÓCHÓR.
Przecz

Nie miabym myle tak ?

II. PÓCHÓR.

Odwagi zuchwaej, to jasna jest rzecz,

Nigdy nie byo mu brak!

I. PÓCHÓR.
On z ludzi

W tobie ten podziw budzi?

II. PÓCHÓR.
Tak, on, Odyssej!...

3a«
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I. POCHOR.

Ora
Ty nie chwal zodziejskiego, co chykiem zwycia!.,.

*

CHÓR.
Ja on si wprzód

Z twarz, obrzk srodze,

W trojaski wcisn gród.

W te nasze mury

Wtargn w postaci ebraka,

W strzpy li naodziany,

W ndzne achmany!

Na gowie nieczysto wszelaka,

Brud mn ze skóry

Kapa. Po drodze

Proszalnym ywi si chlebem,

Zasi pod paszczem chytry skrywa miecz,

A o Atrydach tak prawi rzecz.

Jakby mu zdawna kady wrogiem by.

Nim stan pod Frygii niebem.

Przecz los go sprawiedliwy nie powali w py?I

I. PÓCHÓR.

Odyssej. czy kto inny, przecie ja si trwo,

e Hektor wszelk win na stra zwali moe.

n. PÓLCHOR.
Dlaczego? Mów!

I. POCHOR.
Z bólu ukarze nas.

II. PÓCHÓR.

Skd ta obawa? Skd trwoga ta znów?

Có to si stao w ten czas?
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I. PÓCHÓR.
To przecie

Napadli na nas, jak wiecie —

II. PÓCHÓR.

Kto napad? Mówcie —
I. PÓCHÓR.

Wszak goci

Mielimy zych w obozie ród nocnych ciemnoci.

*
* *

Jatoi ai

POWONIK RHESOSA.

Ojej!

Ciki nas dotkn los!

Ten cios! ten cios!

CHÓR.

Sza! Kady baczenie miej!

Sza! Przykucnijcie do ziemi!

atwo ta moe nawin si wróg!

POWONIK.

Ojej! Ojej!

Brzemiony cikiemi

Los Traków zmóg!

CHÓR.

Któ z sprzymierzonych tak jczy?
J

POWONIK.
Ach!

To ja si gubi w zach!

Nieszczsny jestem i ty, wadco Traków!
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Z rodzinnych szlaków

Na swe nieszczcie przyszede pod Troj,

Tak ycie skoczyo si twoje!...

PRZODOWNIK CHÓRU.

Kto jeste z sprzymierzeców? Gdy w tym nocnym mroku

Nie dojrz me renice, nie mam siy w oku.

POWOZNIK.

Gdzie s trojascy wodzowie?

Któ mi to powie,

Gdzie pod oson zbrojn Hektor ley ?

Którego z naczelnych rycerzy

O klsce tej zawiadomi,

Jak nas kryjomie

Kto napad i znik w cieniach nocy?

Los zgotowano nam Trakom sierocy!

PRZODOWNIK CHÓRU.

O ile wnosi mog z tego, co syszaem,

W nieszczciu hufiec tracki pogron niemaem.

POWOZNIK.

Strach! Niema wojska, strach!

Zgin mój król,

Z rk skrytobójczych pad!

Ach! Ach! Ach! Ach!

Jaki to szarpie mnie ból

W tej ranie!...

Teraz mi rzuci wiat!

Jak, o panie.

mierci nikczemn

Saczeze wraz ze mn,
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Z pomoc swoj

Ledwie stanwszy pod Troj!

PRZODOWNIK CHORU.

Nie w adnych on zagadkach o klsce powiada:

Z sów jego sn wyranie patrzy si zagada.

POWONIK.

Zo spado na nas dzisiaj, lecz wielce niemio

I haba nas dotkna... Wic si podwoio

Nieszczcie... mier chwalebna juci przykr bdai«

Dla czeka, co umiera — inaczej w tym wzgldiie

Sn myle nikt nie moe — , natomiast rodzinie

Przynosi cze i saw. My padlimy ninie

Bezradnie i bezsawnie — tak nam ycie tgaao!

Bo gdy nam legowisko, powiedziawszy haao.

Wyznaczy ksi Hektor, umczeni trudem,

Leglimy wraz pokotem. Nikt nad naszym ludem

Nie czuwa, nikt nam stray nie postawi, bronie

Rzucono w nieporzdku, wyprzgnito konie,

Porozpinawszy guzy, gdy mój pan mia wieci.

e tu si przy okrtach ten wasz obóz mieci,

Bo pono zwycizcami jestecie. Spokojnie

Spalimy wic, legnwszy. Ale ja, o wojnie

Mylcy, o tym boju, który stoczy chciano,

Zbudziem si, by koniom, co pój miay rano

Do walki, da obroku — daem go do syta.

I wtedym wanie spostrzeg, jak noc okryta

Skradaa si ku leom jakich ludzi para,

To czajc si, to znów si oddalajc... »Wara!«

Krzyknem, >od obozu wara!*, przekonany.

Ze jakie si zodziejskie krc atamany

Z pomidzy sprzymierzeców. Ci na to ni sowa.
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I ja te nic nie rzekem i nsnem z nowa,

Lecz we nie takie mi si zjawio widziado:

Na konie, którem chowa, którymi wypado

Powozi mi przy boku Rhesosa — tak oczy

Widziay moje we nie — wilk za wilkiem wskoczy

I, niby ostrym biczem, siekc je ogonem,

Do biegu je popdza... A konie w strwoonem

Swem cielsku strasznie dyszc, w sza popady taki,

e grzywa im si zjey. Budz si, rumaki

Uwolni chc od wilków, a wtem przykre sysz
Rzrzenie — sn konali moi towarzysze.

I, widz, pan mój, z mierci si pasujc, ley,

Krwi z boku jego trysn na mnie strumie wiey.

Zerwawszy si z posania, wraz wycign rk
Po wóczni, gdy wtem czuj, jak straszliw mk
Zadaje mi kto mieczem, tnc mnie tu, w nadbrzasae.

Po onem uderzeniu ju ja wyzna musz,

siacz to by wielki — wida to na oko!

tak straszny cios wymierzy, tak mnie ci gboko —
Na wznak padem na ziemi. A oni tej chwili,

Porwawszy zaprzg koni, precz si ulotnili.

Okrutnie rana piecze, nie usloj nogi!

Widziaem to nieszczcie, lecz kto im ten srogi

Cios zada, z czyjej rki zginli ci zmarli,

Wzdy nie wiem. Myl przecie, e ich nam wydarli

Nie wrodzy, tylko nasi wani przyjaciele.

PRZODOWNIK CHORU.

Trackiego ksicia giermku! Spotkao cie wiele

Nieszczcia! Lecz si nie martw, e nie wróg to sprawi.

O klsce wie ju Hektor i wraz si pojawi

Przed nami. Dola twoja bardzo go obchodzi...
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HEKTOR (do Chóru).

Jak móg was tak oszuka pierwszy lepszy zodziej,

Przez wroga szpieg nasany? Jak móg hufiec cay

Wygadzi? Zali oczy wasze nie widziay,

Jak przyszli i jak poszli, ecie ich wy, klski

Tej sprawcy, nie ubili?!... Któ, podzie niemski,

Zapaci mi za srom ten, prócz ciebie? To strae

Nad wojskiem poruczon- mia, a ci zbrodniarze

Uciekli tak bezkarnie, mieczem ani tknici,

I teraz sobie szydz, szydz najzawziciej

Z tchórzostwa frygijskiego, a i z wodza, ze mnie!

Lecz wiedz to — na Zensa kln si niedaremnie,

e zginiesz mi od knuta, czy te od topora,

Lub podlcem albo zerem wiat nazwie Hektora!

CHÓR.
Ajaj!

Ile spodziem ja bólu,

Ile cierpienia,

Gdym wie ci przyniós, potny ty królu,

e statki achajskie pon!
Przez ca, cik noc

Jam bez wytchnienia

Z znuon
Czuwa powiek, ni cienia

Spokoju nie majc wcale!

Na one fale

Simoisowe zaklinam si, ksi:
Nie! Nie przezemnie polaa si krew.

Niech mnie nie ciga twój gniew!

Jeeli czynem zawini ja zd
Lub sowem przeciwko tobie.

ywcem pochowaj mnie w grobie!
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POWONIK.

Dlaczego tym wygraasz? Sztuczki masz gotowe,

Chcesz, obcy, mnie, obcemu, zamci m gJow!

Ty sprawi to, nikt inny! Wskazuj na ciebie

I ranni i umarli, których wnet pogrzebie

Ta ziemia. Sów ci dugich i wykrtnych trzeba.

Aeby wmówi w ludzi, e nie ty — na nieba! —
Zabie przyjaciela, na jego rumaki

Ch majc i dlatego na trojaskie szlaki

Wezwawszy go poprzódy! Usucha wezwania,

Pojawi si i zgin. Mniejsza si wyania

Parysa nieuczciwo, co shabi gocin,

Nit twa, co zamordowa sprzymierzeca! Win
Zapewne chcesz przypisa Argejczykom! Zali

Wydarzyby si mogo, iby si dostali

Ku naszym tutaj leom tak chykiem, ukradkiem

Poprzez szeregi Trojan i nikt nie by wiadkiem

Ich najcia? Z frygijskiemi wszake ty wojskami

Przed nami si rozoy!... Kto ranny? My sami!

Kto zgin z twoich ludzi, gdy nieprzyjaciele

Wtargnli do obozu?,.. Ranni my, a wiele

Ócz naszych ju nie ujrzy zotych blasków soca!

Nikogo my z Achajów, aeby do koca
Rzecz ca doprowadzi, o krwawe to dzieo

Obwinia nie mylimy. Bo skdby si wzio,

By w nocy do Rhesosa przyszli legowiska

Wrogowie, by tak raptem napadli na z bliska —
Czy moe Bóg ich przywiód, tych zbójów?... To przecie

O naszem nawet przyjciu nikt nie wiedzia w wiecie!

To szczere li wymysy!
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HEKTOR.

Takie dugie lata

Niejeden sprzymierzeniec ju si z nami brata —
Od czasu, kiedy Grecy w naszym siedz kraju,

A jednak do tej pory nie byo w zwyczaju

Posdza nas o zbrodni, jak twój jzyk prdki

To czyni dzisiaj pierwszy. Nie mam takiej chtki

Na konie, abym dla nich chcia zabija druhy.

To dzieo Odysseja!... I na to ja guchy,

By inny z Achejczyków móg podobn spraw

Wymyle i wykona. ywi te obaw,

Czy Chytrca gdzie nie spotka i nie ubi w drodze:

Nie wraca, cho std poszed ju tak dawno srodze.

POWOZNIK.

Co zacz jest ten Odyssej, nie wiem, lecz powtórz:

Nie w wroga tak straszliw znalelimy burz.

HEKTOR.

Jeeli- tak si zdaje, owszem, myl to sobie.

POWOZNIK.

O, chciabym ja, umarszy, ledz w ojczystym grobie!

HEKTOR.

O, nie umieraj! Trupów do zalego niwy!

POWOZNIK.

A gdzie ja si bez pana udam nieszczliwy?!

HEKTOR.

Mój dom da ci przytuek. Tam ulysz swej mce.

POWOZNIK.

Co? Miayby zbójeckie pociesza mnie rce?
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HEKTOR.

Wci jedno i to samo powtarza mi bdzie!

POWONIK.

Niech zginie, kto to zrobi!... Cho zawsze i wszdzie

Chepliwy-, dam ci spokój... Sprawc znaj nieba.

HEKTOR.

Hej! Zabra go, do domu zaprowadzi, chleba

Nie skpi i opieki, aby nas jakowy

Nie spotka kiedy zarzut... A wy z memi sowy

Do miasta zaraz idcie, niech Rada usyszy

I Pryam, co si stao i niech towarzyszy

Zabitych ka zoy do grobu wzdu drogi...

CHOR.

Dlaczego w sposób tak wrogi

Zmieni si znowu Bóg

I zamiast dalej powie do wspaniaej,

Zwyciskiej chway

Trojaski gród,

W nowy go spycha trud?

Jakie on ywi zamysy?...

A wej! A wej!

Có to za ksztaty rozbysy,

Królu, w przestrzeni tej?

Z niebiaskiej góry wysokiej.

Zmarego ma wiee niosc zwoki.

Posta niebiaska spywa —
Trwoga przejmuje mnie ywa!.,.

Z zwokami Rhesosa ukazuje si

MUZA.

Spojrzyjcie, Trojaczycy! Ja, co z siostry swemi

Do spóki zajmuj si sztuki uczonemi,
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Przybywam tu, bom syna zmarego spostrzega.

Zapaci za to zbrodnia Odyssa przebiega!

Stworzyam tren i w tym trenie,

Przejta wielk aob,
Pacz nad tob,

O, ty mateczki strapienie,

O, ty najsodsze me dzieci!,..

W co za nieszczsn si drog

Wybrae, na m przestrog

Nie uwaajc! Do Troi

Wbrew woli ruszye mojej,

Wbrew ojca gorcej probie,

By takiej uledz kobie!

Nic jego i moje sowo!

O gowo, ty luba gowo,

O gowo najdrosza na wiecie!

PRZODOWNIK CHÓRU.

ile czowiekowi obcemu si godzi,

1 jzyk mój wraz z twoim boleci zawodzi.

*

MUZA.

Niech zginie plemi Ojneja!

Niechaj z nim razem przepada

Laertiadal

Wszak ma przez niego nadzieja,

Moja latorol jedyna,

Skoszona dzisiaj, skoszona!

Niech szczeznie równie i ona,

Helena, co z ma domu.

Niepomna haby i sromu,

Z frygijskim kochankiem zbiega!
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Przez ni dzi klska zalega

Nad Troj I Ona to sia

Walecznych mów zgubia

I ciebie, mojego ach! syna!..,

Za ycia i po mierci wielki mi do ona

Przelae al i smutek, synu Filammona!

W twej pysze, która ciebie zgubia, i w owej

Z Muzami wani twojej powód by gotowy,

e wzi odemnie ycie ach! ten syn mój mody.

Albowiem brnc przez rzeczne Strymonowe wody,

Zbliyam si niechccy do jego tam oa
I tam mnie on zapodni. Muz druyna boa

Sza wówczas razem ze mn do góry Pangaju,

Do ziemi zotorodnej, aeby w tym kraju,

W muzyczne zbrojna sprzty, piewne stoczy boje

Z trakijskim Thamyrisem, co zuchwalstwo swoje

Przypaci nam lepot. On, mistrz nad mistrzami,

Wyszydza nasz sztuk, spierajc si z nami...

Zrodziwszy ci, me dzieci, wstydzc si utraty

Paniestwa i sióstr swoich, zoyam ci laty

Onymi na dnie rzeki, w rodzicielskie fale.

I Strymon te, twój ociec, nie pomyla wcale,

By ludziom ci powierzy, lecz na wychowanie

ródlanym odda pannom. I tak si to stanie,

e, cudnie wyhodowan troski dziewiczemi,

Zostae ksiciem Tracyi, przedni na jej ziemi

Modzieniec. Nie traciam ja nigdy spokoju.

Ilekro do jakiego wybiera si boju

Za wasn sw ojczyzn. Trojaskiej wyprawy

Wzbraniaam, przeczuwajc, e los ci tam krwawy

Dosignie. Hektorowi jednake posance,

Starszyzny nalegania, które ci na szace
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Wzyway natarczywie, stay si przyczyn,

e poszed w pomoc druhom. O, ty jest jedyn

Winowajczyni klski, Ateno! Nie spada

Ten zarzut na Tydeja pód, Laertiada

Nie winien tutaj równie, jeno ty!... Wiem o tern!

A przecie z wszystkich grodów twój najdroszem zotem

Jest dla nas i najchtniej my, Muzy-siostrzyce,

Bawimy w twojej ziemi! Jej to tajemnic

Obrzdów swoich zwierzy Orfej, brat siostrzany

Zmarego, który zgin przez ciebie! O rany!

O bóle!... I Muzaios, ten twój ziomek wity,

Co dotar, gdzie nikt inny nie dotar, by wzity

Na wychowanie przez nas i Fojba!... W nagrod

Zmarego oto syna trzymam zwoki mode
W objciach i narzekam!... To ci starczy moe!...

PKZODOWNIK CHÓRU.

Faszywie zatem tracki powonik, Hektorze,

Spotwarza nas, ie mymy ten mord uradzili.

HEKTOR.

Wiedziaem to... Nie trzeba byo ani chwili

Tómacza, by usysze, i go tu zdradziecki

Odyssej tak miertelnie omota. Lud grecki

Doskwiera nam, czy mogem uczyni inaczej.

Jak tylko sprzymierzeca wezwa, czy nie raczy

Z pomoc przyj?... Wezwaem... A nie teje pory

Powinien by nas wesprze, pojawi si skory

Ze swymi posikami, lecz dawniej.... Nie mog
Radowa si, i wkroczy na t mierci drog.

A teraz sprawi pogrzeb godziwy: wspaniale

Z tysicem szat kosztownych ciao jego spal.

Ach! przyszed jak przyjaciel, odchodzi tak marnie!
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MUZA.

Nie I Ciemne ono ziemi sn go nie zagarnie!

Oblubienica mierci, córka Demetery,

Owocodajnej pani, mojej proby szczerej

Ulegnie i wypuci t dusz. Jest moj
Duniczk! Niech pokae, i si sn ostoj

W jej oczach przyjaciele Orfeja. Przyznaj,

e dla mnie zmar na zawsze. Albowiem w te kraje

Nie wróci, raz pozbawion promiennego soca,

By z matk si zobaczy. Bdzie on, bez koca

W jaskiniach przemieszkujc srebrodajnej niwy,

Li tamto widzia wiato, on, duch ludzki. Dziwy

Budzcy u wiadomych, bdzie uwaany

Za bóstwo, jak ów prorok Bakchosa*) u ciany

Pangajskiej... Lejszy bdzie mój smutek po skonie

Achilla, syna witej bogini, co tonie

Wód morskich zamieszkuje, bo i on te zginie.

Nasamprzód przecie tobie powicimy ninie

Swój al, a potem dziecku Tetydy, którego

Pallada nie ocali, tobie tyle zego

Sprawiwszy: taki grot ma Loksyasz w koczanie!

Bolesny ty porodzie! Z ciebie narzekanie

Jest ludzkie! Wic kto dobrze rozway to sobie,

Nie bdzie rodzi dzieci, nie chowa ich w grobie!

PEZEWODNIK CHÓRU.

al matce pozostawmy, ty zasi, Hektorze,

Zarzdzi racz, co czyni wypada w tej porze,

Albowiem ju nad nami ranek si promieni.

HEKTOR.

Pospieszcie i powiedzcie, aby sprzymierzeni

Co tchu za bro chwycili! Jarzma woy godnie

*) Likurg, wadca Edonów.
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Na karki swych rumaków i, w rku pochodnie

Trzymajc zapalone, czeka mi cierpliwie

Na surmy gJos tyrseskiej. Na bitewnej niwie

Za szykiem amic szyki, bd im na pity

Nastawa i ar gowni rzuc w ich okrty.

Nadziej mam nie pon, e to wiato mode
Przyniesie naszej Troi szczcie i swobod.

CHÓR.

Posuszni królowi, orem okryci,

Tym si rozkazem podzielmy z druhamil

Bóg jest nad nami,

On nas zwycistwem zaszczyci!

Enripides. T- III. 88





Wykaz abecadowy i objanienia imion wa-

snych, nazw miejscowoci i t. p.

Abantys, starsza nazwa wyspy Euboi.

Achaia, w staroytnoci pónocne wybrzee Peloponezu. Suy
take na okrelenie Gt'ecyi wogóle. Std

Achaj o wie, jedno z plemion starogreckich. Wedug legendy

praojcem ich by Achajos, syn króla Ksutosa (zob. K su-

to s). Pierwotn ich siedzib Ftiotis w Tessalii.

Acheloos, dzi Aspropotarnos (biaa rzeka), 1) najgówniejsza

rzeka grecka, wypywa u stóp gór lakmoskich w pó-
nocnym Eprze, wpada do morza ioskiego. 2) Bóstwo
rzeczne, wyobraane w postaci byka, z twarz ludzk.

Wedug Hezyoda syn Okeanosa i Tetydy, bóg ten gony
jest z walki, jak stoczy z nim Herakles o Deianeir.

Wyobraano go take w sztuce greckiej jako smoka
z gow i ramionami ludzkiemi, albo jako starca z ro-

gami.

A eh er on (dzi Marras albo Lakkiotikos lub te Phanarioti-

kos), rzeka w Thesprotyi, prowincyi Epiru. Widok po-

nurej przepaci, któr przepywa, spowodowa, e w le-

gendzie greckiej jar ten sia si miejscem, z którego

umarli zstpowali do piekie, a i sam rzek, podobnie

jak dopyw jej Kokylos zmieniono w podaniach na rzek
wiata podziemnego.

Achilleus (Achilles), syn króla Mirmidonów Peleusa (std
Pelida) i nimfy morskiej, córki Nereusa, Tetydy. Mia
saw najpikniejszego, najwaleczniej^zego i najszybszego

33'
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bohatera w wyprawie trojaskiej. Zabójca Hektora. Wy-
chowany w domu ojcowskim w Ftyi, mia za nauczycieli

Foiniksa i centaura Cheirona. Zgin za przyczyn boga

Apollona z uku Parysa. Czczono go w Grecyi, zwaszcza
na wyspie Leuke, w Sigeum nad Hellespontem, a take
w Sparcie, Elis i innych miejscowociach jako póboga.

Adrastos, syn Talaosa i Lyzymachy król w Argos,m Am-
fitei. Jedn z córek, Deipyl, oiBa w maestwo Ty-

deiowi, drug, Argeis, Polyneikesowi, bratu Antygony.

Chcc Polyneikowi dopomódz do odzyskania dziedzictwa,

spowodowa synn wypraw > Siedmiu przeciw Tebom«.
Z pomoc rumaka Areiona udao mu si uciec z pod

zdobywanego miasta. W dziesi lat póniej wyruszy po

raz drugi z potomkami polegych wojów, z tak zwanymi
Epigonami, i gród tebaski zdoby, przyczern jednake
straci syna Aigialeusa. Zmar w powrotnej drodze do

Megary. Pierwotnie jednoznaczny z bogiem Dionizosen),

czczony by w wielu miejscowociach Hellady.

Agam em non, syn mykeskiego króla Atreusa i Aeropy.

Jeden z najprzedniejszych botialerów wyprawy trojaskiej.

Wypdziwszy przywaszczycieli tronu ojcowskiego, stryja

Tyestesa i jego syna. Aigistosa, który wedug podania

zabi Atreusa, owadn napowró Mykenami i rozszerzyw-

szy z czasem granice swego pastwa, sta si najpot-
niejszym wadc Hellady. Z on. Klytaimnestr, mia syna

Orestesa i kilka córek, midzy temi Ifigeni i Elektr.

Kiedy w porcie aulidzkim zebraa si z nim, jako gów-
nym dowódc na czele, flota grecka i z powodu ciszy

morskiej nie moga popyn dalej, powici Agamemnon
córk sw Ifigeni, aby przez mier jej przebaga za-

gniewan Artemid. W dziesitym roku walk pod murami
Troi powani si z Achillesem o pikn brank Briseis.

Powróciwszy do domu z wieszczk Kasandr, córk króla

Troi, Pryama, i jego maonki Hekaby, zosta tutaj za-

mordowany — wedug Homera — podczas uczty przez

kochanka ony, Aigistosa, w^edug tragików za przez ni
sam w ani. Upadek Agamemnona sta si ulubionym

przedmiotem Iragedyi greckiej.
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Agaue (Agaw), córka króla Kadmosa (zob. Kadm os),

ona zrodzonego z zbów smoczych Echiona, matka Pen-

theusa (zob. Penther.s).

A g e n o r, syn Poseidona i Libyi, córki Kpafosa (Apisa), król

Fenicyi, maonek Telefassy, ojciec Kadmosa, Foiniksa,

Kiliksa i Earopy. Gdy Zeus w postaci byka porwa Eu-

rop, Agenor wysia w pocig synów swoich z nakazem,

aby bez siostry nie wayli si wróci. Nie znalazszy

Europy, a obawiajc si kary ojcowskiej, synowie Age-

nora, poniechawszy domu, w rozmaitych osiedlili si
krajach.

Agraula (Agraulos lub Aglauros) w podaniu atty-

ckiem jedna z córek króla Kekropsa Pallas Athene po-

wierzya jej w koszu nowonarodzonego Erichthoniosa z su-

rowym nakazem, aby kosza nie otwierano. Za nieusu-

chanie rozkazu bogini Aglauios wraz z wspówinnemi
siostrami dostaa pomieszania i wraz z niemi rzucia si
ze skay. Z bogiem wojny Aresem miaa córk Alkipp.

Mieszano Aglaur z Aten, która miaa te wityni na

stokach ateskiej Akropolis.

Ajakos (Eak), syn Zeusa i Aiginy, jednej z córek boga

rzecznego Azoposa, urodzi si na wyspie Oinone, która

od imienia maiki jego. i>rzeniesionej tam przez Zeusa,

chf^cego j w ten sposób uchronid przed gniewem za-

zdrosnej Hery, otrzymaa nazw Aiginy (Eginy). Ajakos,

sam na bezludnej przebywajcy wyspie, uprosi Zeusa,

aby mrówki przemieni mu w ludzi. Nad ludmi tymi,

od greckiego »myrmekes« (mrówki) zwicymi si »Myr-

midonami* panowa jako król i mia z córk Skirona,

Endeid, dwóch synów, Telamona i Peleusa, z Nereid
Psamathe za syna Fokosa Do potomków jego, Ajaki-

dów, nalea Pelida Achilles i Telamoczyk Ajas.

Aj as, jeden, Lokryjczyk, syn Oileusa, bra udzia w wypra-

wie trojaskiej. Po wziciu Troi wtargn pono do wi-
tyni i zbeszczeci córk Pryama, wieszczk Kasandr.
Za zbrodni t zgin w gbinach morza. Drugi, syn Te-

lamona, obok Achilla najpikniejszy i najwaleczniejszy

z bohaterów greckich, którzy zdobywali Troj. Trojan-
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czykom odebra zwoki Achillesa; nie otrzymawszy zbroi

jego, któr nagrodzono Odyssa, popad w szalestwo i ode-

bra sobie ycie.

A i gai os, ojciec Thezeusa, mityczny król Aten. Nie maj^c
dzieci z on Met. uda si po rad do trojzeskiego

króla Pilheusa, kfóry mu wasn podsun córk. Aithr.
Z zwizku tego urodzi si Tezeusz.

Aigialeus, syn Adrastosa i Demoanasy, nalea do Epigo-

nów (zob. Epigony) i przy zdobywaniu Teb zabity by
od Laodamasa

Aigisthos, syn Thyeste.sa i córki jego Pelopii, która pó-
niej wysza za Atreusza. Podrzucony przez wasn matk,
aby zgin, znaleziony zosta przez pasterzy i wykarmiony
przez koz (»aix<), std pochodzi ma jego nazwisko.

Przyjty za syna przez stryja. Atreusza, który mu kaza
zabi wasnego ojca. zamiast niego zabi tamtego. Co do

dalszych losów zob. Agamemnon i Klytaimnestra.
Aiolos (Eolus), jeden z najsynniejszych przodków luda hel-

leskiego. » Podug zwykej genealogii nie Eolus by sy-

nem Zeusa, lecz jego ojciec Hellen (os). Hellen mia trzech

synów: Dorosa, Ksutosa i Eolosa, zaszczepców Doryjczy-

ków, Achajczyków i Eolów. Achejczycy wskutek po-
czenia si Ksutosa z Kreuz spokrewnili si z onami,
których zaszczepi on. lonowie pod jego wodz wyszli

do mniejszej Azyi i zaoyli tam nad wybrzeem Karyi

i Lidyi synne osady: Efez, Milet, Myos, Lebedet, Kolo-

fon. Pryene. Teos, Erytra, Foka. Klazomene, Chios i Sa-

mos. Przypisuje to tradycya staremu bohaterowi, co dziao

si dopiero we dwa wieki póniej. Dopiero po wtargni-

ciu Heraklidów bowiem do Peloponezu wyparci cofnli

si na pónocny brzeg pówyspu, skd lonów wyparli,

lonowie przyszli do Atyki, a stamtd do mniejszej Azyi.

Dowódcami za emigracyi tej byli synowie Kodrusa, Nelej

i Androklos* (Wcl.).

Aithra, córka Pitheusa, bya narzeczon Bellerofona, pó-
niej Aigeus, któremu Pittheus podsun córk, spodzi
z ni Tezeusza.
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Akamas, syn Tezeusza, razem z bratem DemofoonLin to-

warzyszy Heraklesowi w jego wyprawach.

A kast os, 'syn Peliasa, jeden z uczestników kalydoskich

owów i wyprawy Argonautów po zote runo, zamordo-

wanemu ojcu pogrzeb sprawi uroczysty, przepdzi Me-

dej i maonka jej lazona i zasiad na tronie ojcowskim

lolku. ona jego Astydameia zakochaa si w Peleusie,

a gdy ten zaloty jej odrzuci, doniosa nie tylko onie

jego, e si jej sprzeniewierza, wskutek czego ona ta

si obwiesia, ale i Akastosowi, e Peleus zaleca si do

niej, Astydamei. Odtd Akastos czyha na jego ycie, za-

mach ten nie tylko zosta udaremniony, ale Akastos pad

razem z on z rki Peleja, który zdoby ich królestwo

ioUijskie.

Akr o polis, twierdza w miastach greckich, specyalnie ozna-

cza twierdz atesk.
Aleksandro s albo Par^s (zob. Parys).

Alkatoos, syn Pelopsa. zaszczepca Megarejczyków (zob.

P e 1 o p s).

Alkmene, córka Elektryona, króla Myken, maonka Amfi-

tryona. matka Ifiklesa, a przedewszystkiem spodzonego

z Zeusem Heraklesa (zob. Elektryon i Amfitryon).

Alpheios (Alfens), dzisiaj Rufia, naigówniejrza rzeka w Pe

loponezie. W mitologii czczono go jako bóstwo, syna

Oiceanosa i Tetydy.

Alkestis (Alcestys), córka króla Peliasa i Anaribii, jedyna

z córek, która nie braa udziau w zamordowaniu ojca.

Wysza zam za Admetosa, króla w Pherai, przyjaciela

ApoUona. Powicia si za chorego maonka, który te

wyzdrowia. Z podziemi Hadesn uwolni j Herakles.

Althaia, córka etolijskiego królu Thestiusa i Eurythemis.

Wydano j za Oineusa, syna kaledoskiego króla Por-

thaona. Z bogiem Bakchosem miaa córk Deianeir, z Mar-

sem za syna Meleagra. Gdy chopiec ten mia dni siedm,

przystpia do niej, siedzcej z synem przy kominku, je-

dna z Park i owiadczya, e dziecko to bdzie yo do-

póty, dopóki nie spali si gownia na kominku. Althaia

pilnowaa gowni i Meleager wyrós na jednego z najsyn-
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nifcjszyeh bohaterów. W wyprawie na dzika kaledoskiego,

otrzymawszy nagrod, odstpi j synnej owczyni Ata-

lanie, do której zapon mioci. Przyszo wskutek tego

do sporu midzy Etolijczykami a Euretami, przyczem Me-

leager zabi dwóch synów Thestiusa, braci swej matki.

Althaia, dowiedziawszy si o zabójstwie, rzucia gowni,
od której zawiso ycie syna, do ognia, odebraa sobie

jednak ycie, powieliwszy si z rozpaczy.

Amaltheia, mitologiczna koza, która na Krecie karmia
Zeusa, gdy go matka jego Rhea z obawy przed poera-
jcym wasne dzieci Kronosem tam ukrya. Wedug in-

nych poda bya ona nimi.

Amazonki, jedczynie mityczne, mieszkay nad rzek Ter-

modon, w Kapadocyi, u wybrzey Euksynu (Czarnego

morza"). Zob. Herakles.

Amfanaia, siedlisko Kyknosa, zabitego przez Heraklesa,

zapewne w poudniowej Tessalii, na pograniczu Lokrydy

i w pobliu Trachiny.

Amfiaraos, syn Oiklesa i Hypermneslry, wróbita. Pod
przymusem przekupionej ony swej Eriphyle wzi udzia

w wyprawie siedmiu przeciw Tebom. Rozupana gromem
Zeusowym ziemia pochona go wraz z rydwanem i wo-
nic. Na cze jego zbudowano wityni, resztki jej

istniej do dzisiaj w Mavrodilissi, na poudniowy wschód

od Oropos.

Amfion, syn Zeusa i Antiopy, bral Zelhosa; z nim ra-

zem pomci matk na Dirce która j przeladowaa. Do
spóki z bratem otoczy Teby murami. Kamienie do budowy
tej mia wedug legendy przywabia gr na lirze. P.

Dirke.
Amfipolis, mia.ito w pobliu poudniowego wybrzea Tra-

cyi nad rzek Strymonem, tu przy jeziorze Kerkinites.

Amfitryon, syn Alkaiosa, króla Tiryntu, i Astydamei albo

Laoriomy albo Hipponomy, wnuk Perseusza. Od brata

swego ojca, Eleklryona, otrzyma wraz z rk córki Alk-

meny take i królestwo mykeskie. Zabi w gniewie

Elektryona, za co drugi jego stryj, Sthenelos, wypdzi
go wraz z Alkmen z kraju. Uoiek do Teb, do króla
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Kreonta i zwyciy króla Teleboów, Pierelaosa, zdradzo-

nego przez wasn córk Komaitho, która podczas snu

obcia nau. z mioci do Amfitryona. zociste wosy, za-

pewniajce mu niemiertelno. Zamordowa j przecie

Amfiiryon. Do pozostaej w Tebach ony jego Alkmeny

zbliy si Zeus i spodzi z ni Heraklesa.

Am y mon (L z. Beznaganna), córka Danaosa. Ojciec wy-

sa j na poszukiwanie wody na sachem wybrzeu Ar-

gosu. tutaj napad j satyr, aby gwat jej zada. Uwolni

j Poseidon i spodzi z ni Naupliosa. Za jego spraw
trysno ródo lernejskie, zwane równie Amymone. (Zob.

Lerne).

Anauros, rzeka w Tessalii.

Anchises, czonek królewskiego rod a trojaskiego. Zako-

chaa si w nim Afrodite i daa mu syna Aineiasa (Enea-

sza), zjawiwszy mu si w postaci pasterki. Olepi go grom

Zeusa za zdradzenie tajemnicy tej mioci. Z poncej Troi

uniós go na barkach gyn Aineias.

Andromache, córka Eetiona, króla Teb w Mizyi, ona
Hektora (zob. Hektor), z którym miaa syna Astyanaksa.

Ojca i siedmiu jej braci z^bil jeszcze za dni jej modo-
ci Achilles. Po upadku Troi i mierci Hektora dostaa

si w rce Achillesowego syna Pyrrhusa, któremu uro-

dzia syna. Po mierci Pyrrhusa wesza w zwizki ma-
eskie z bratem Hektora, Heienosem, z którym równie

miaa syna Kestinosa.

Andromeda, córka etyopskiego króla Kefensa i Kagsiopei.

Wskutek chwalby Kassiopei, e pikniejsz jest od Ne-

reid, Poseidon, chcc pomci obraone córki Nerejowe,

nasa na kraj potwora morskiego, którego, wedug wy-

roczni boga Ammona, mona byo tylko zwyciy przes

danie potworowi na poarcie Andromedy. Przykut do

skay ujrza Perseus (zob. Perseus), uwolni j, ubi

potwora i wzi j sobie za maonk, Athene przeniosa

j midzy guiazdy.

Antigone, córka Ojdipusa (Edypa) i lokasty, siostra Eteo-

kiesa, Polyneikesa oraz Ismeny. Towarzyszya ojcu w dro-

dze wygnaczej do Koionos, a po mierci jego wrócia
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do Teb. Tutaj wbrew zakazowi Kreonta pogrzebaa zwoki
brata Polyneika, za co skazan zostaa przez Kreonta na
pogrzebanie ywcem. Syn Kreonta, Haimon, narzeczony
Antigony, popad z powodu tego w rozpacz i odebra
sobie ycie.

Aphrodite (Afrodyta), zwana take Aphrogency (t. z.

urodzona z piany) albo Kipryd oraz Kitherei (od

wyspy Cypru i Gytery, dokd przeniós si kult jedno-

znacznej z ni Astarty), grecka bogini mioci, aciska
Venijs. Wedug jednych urodzona z piany morskiej (std
Anadyomene), zapodnionej przez nasienie Uranosa, we-
dug drugich córka Zeusa i Diony. Bya on Hefaistosa,

któiemu si jednak sprzeniewierzaa, midzy innymi z Her-
mesem. Aresem. Anchisesem i t. d. Za przyznanie jej

pierwszestwa co do piknoci przyrzeka Parysowi He-
len i w ten sposób spowodowaa wojn trojask. Od
najstarszych miejscowoci, w których specyalnie j czczono,

zwano j take Pafi, Amatusy i Idali.

Ap ida nos, rzeczuka, wpywajca do rzeki Penftios w Tes-

salii.

Ares (ac. Mars), bóg wojny.

Arethusa (Aretuza), nimfa, córka Nereusa i Dorydy. Prze-

ladowana przez boga rzecznego Alfeiosa, ucieka morzem
do Sycvlii i zmienia si w ródo.

Ar go. okrt, na którym odbyto synn w podaniach greckich

wypraw po zote runo, std Argonauci, uczestnicy tej

wyprawy.

Argos, w staroytnoci stolica peloponezkiej krainy Argolidy.

Argos (Argus). take Panoptes (wszysikowidzcy), syn

Agonora albo Inachosa, mityczny olbrzym z wielu oczami.

Ubi olbrzymiego byka, który niszczy Arkady, udusi
mij Echidn, póniej na rozkaz Hery by stróem lony.

Kamieniem zabi go Hermes, upiwszy go gr na fletni.

Hera zamienia go w pawia
Argoiis, kraina peloponezka. przecita rzek Inachosem.

Ariadn, córka Minosa, króla Krety, i Pazyfay, daa Te-

zeuszowi kbek nici, za pomoc którego wydosta si po
zabiciu Minotaura z labiryntu. Ucieka z Tezeuszem, zo-



WYKAZ ABKCADOWY 523

staJa jednak zabita przez bogini Artemid na wyspie

Dia za sprzeniewierzenie si pierwszemu kochankowi,

bogu Dion'zosowi. Wedug innych Dionizos znalaz po-

rzucon przez Tezeusza Ariadn na wyspie Naxos i po-

lubi j, albo te Tezeusz musia mu j odstpi. Po

mierci przeniós j Dionizos midzy niebiany, a dar lu-

bny, wieniec zocisty, umieci ród gwiazd.

Asklepios (Eskulap), syn Fojbosa-ApoUona, patron lekarzy,

umia sztuk swoj powoywa do ycia nawf-t umarych.

Zgin za to od gromu Zeusa.

Astyanaks, syn Hektora i Andromachy.

Atalante, córka laziosa i Klymeny, z Arkadyi, synna

owczyni, przez ojca porzucona na górze Parlhenion, gdzie

karmia j niedwiedzica. Znaleli j myliwi i wrócili

rodzicom, "strzaami pooya trupem zasadzajcych si na

ni Kentaurów Rhoikosa i Hylaiosa. Braa udzia w wy-

prawie Argonautów oraz w owach na dzika kaledo-

skiego, któremu pierwsz zadaa ran. Przyczynia si do

mierci zakochanego w niej uczestnika owów Meleagra.

Dugi czas nieprzystpna mioci, ulega w kocu Mela-

niosowi i miaa z nim syna Parthenopaiosa, wygldajcego

jak dziewica, i porzucia go na górze Parthen-on w Atyce.

Atlas, syn tytana lapeta i Klymeny, brat Menoitiosa, Pro-

meteusza i Epimeteusza, maonek Pleiony, córki Okea-

nosa. niebo na barkach dwiga — pono za kar, e
bra udzia w walce tytanów z bogami.

Ateny, stolica Grecyi, ju w czasach staroytnych gówne

miasto, »0ko Hellady*, »Hellada Hellady*. Wedug tra-

dycyi zaoy gród ten król Kekrops. Patronk miasta

bya bogini Pallas-Athene.

Alhena. Athene, Athenaie, Pallas-Athene, Athenaia, Athe-

naa (ac. Minerva), z przydomkiem Tritogeneia (poniewa

miaa si urodzi nad rzek Triton), albo Glaukopis (od

greckiego glaux — sowa, sowiooka, z powodu dziwnie

byszczcych oczu), bogini wojny (jako taka utosamiana

z bogini zwycistwa Nike), z przydomkiem Alalkomene

(mna). Alkidemos (obronicielka ludu). Areia (wojowni-

cza), Alea (obronicielka), Promachcs, Nikephoros (daw-
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czyni zwycistwa) itd. Byu le bogini muzyki wojennej,

bogini mdroci i z mdroci zwizanych poczyna ar-

tystycznych itd. Jako taka miaa liczne przydomki, jak

Ergane, Hygieia, Paronia itd.

Atreus, syn króla elidzkiego Pelopsa i Hippodamii, córki

Ojnomaosa, wnuk Tantala, brat Thyestesa, maonek Ae-
ropy, za poduszczeniem Hinpodamei zamordowa wraz

z Thyeslesem przyrodniego brata Chry.sipposa, uciek do

Myken, do Etirystheusa , i po mierci tego w walce

z Heraklidami obj po nim królestwo mykeskie. Tutaj

uwiód mu on Thyestes. Ta ukrada mowi jagni
o zotem runie, do którego przywizane byo posiadanie

tronu, i daa je Thyestesowi. Wygnany wskutek tego

Thyestes, chcc si pomci za to, nasa na Atreusa

jego syna, Plei.slhenesa, którego wychowywa u siebie.

Pleisthenes jednak, o którym Alrens nie wiedzia, e jest

jego synem, sam zgin z rki ojca. Aby si pomci na

Thyestesie, zamordowa Atreus jego synów i ciaa ich

poda ojcu do spoycia podczas uczty, na któr go, wrze-

koino z nim si pojednawszy, zaprosi, Ze zgrozy z po-

wodu tej zbrodni, miao soce zmieni swój kierunek.

(Zob. Aigisthos).

Atrydzi, potomkowie Atreusa, Agamemnon i Menelaos.

Attika (Atyka — moe 'Axxi/.rj, t. z. kraj nadbrzeny) po-

udniowo-wschodnia ziemia Grecyi rodkowej.

A u lis, miasto na wschodniem wybrzeu Beocyi, na maym
skalistym pówyspie pomidzy dwiema zatokami. Tu po-

wicono ifigeni. (Zob. 1 f i g e n i a).

Axios (dzi Wardar), rzeka w Macedonii.

A y r o s, rzeka w Macedonii.

Azo p os, rzeka w Beocvi, wypywa z Kitheronu, oznacza

boga rzecznego, który mia dwóch synów i wiele córek.

Najbardziej znan z nich jest Aigma. Uprowadzi j Zeus,

Azopos, cigajc go. chcia na wozie swoim zdoby Olimp,

zgina jednak od gromu Zeusa.

B a c h a n t k i, towarzyszki Bachusa, uczestniczki wesoych
jego orgii, wystpoway w skórze jeleniej lub tygrysiej,
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Z wiecem na gowie, z thyrsem, to jest prtem, owini-
tym limi winogradu czy bluszczu, w rku

B a k c h o s (Bachus), syn lowisza i Semeli, córki tebaskiego
króla Kadmosa. Semele, namówiona przez Her, aby za-

daa od kochanka, iby ukaza si jej w caym swym
bkisku, od blasku tego zgina. Zeus niedonoszony pód
jej ukry w swem biodize i dziecko odda potem na wy-
chowanie siostrze Semeli, Inonie, maonce Athamasa.
Za spraw zazdrosnej Hery oboje ci maonkowie dostali

szau, wskutek czego Hermes zabra chopca i zaniós go

na gór Nys, gdzie, w jaskini, zajy si nimfy jego wy-
chowaniem. Bachus, sam wiecznie mody i wesoy, nau-

czy ludzi, celem uszczliwienia ich, uprawy wina.

Bell er o fon, syn korynckiego króla Glaukosa i Eurymedy.
Niewinnie oskarony przez zakochan w nim Ante, ma-
onk argejskiego króla Poetusa, jakoby na cze jej na-

stawa otrzyma pomoc bogów w postaci skrzydlatego

rumaka. Pegaza, zwyciy kilka szczepów azyatyekich,

amazonki, oraz synn potwor Chimer.
Beocya, kraina w Grecyi.

Biblos, miasto w Fenicyi, ale Bibline (BipXtvrj) miaa by
okolica w Tracyi, synca z uprawy wina. Wedug innych

rzeczka Biblos na wyspie Naxos rozumiana. (Wcl.).

,

Boreas (wiatr pónocny, a waciwie wiatr, wiejcy do

Hellady od gór, pooonych na pónocy), król tracki,

syn Astraiosa i Eos (gwiadzistego nieba i jutrzni),

brat Notosa (wiatru poudniowego) i Zefira. Przemieszki-

wa w grocie trackiego Haimosu (góry bakaskie) albo

mitycznych gór rhipajskich. Uwiód córk ateskiego króla

Erechtheusa, Oreithyi, z któr mia synów Kalaisa i Ze-

tesa (t j. Boreadów, którzy, wziwszy udzia w wyprawie
Argonautów, uwuuiili Phineusa od Harpyi), oraz córk
Kleopatr. Wedug poda homeryckich spodzi w postaci

rumaków dwanacie wiatronogich rebców.
Bosporus (dzi po turecku Istambu Bogpasi), cienina

morska, prowadzca z Czarnego Morza (Pontu) do Pro-

pontis (Morza Marmara). Nazwisko pochodzi podobno od
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mitologicznej lo, która cienin t przepyna w postaci

krowy.

B r o m i o s (szuniicy, sznmnik) przydomek boga wina, Bacha.

Brzeg biay (Leuke akte— Aeuxyj dxT)^) na jednej z wysp
Eaksynu (Morza Czarnego).

Chalibowie, lad w Poncie, na granicy dzisiejszej Armenii;

wedug Herodota, Ksenofonla i innych wyrabiali najlepsz

stal, std stal po grecku -^chalyps* {y^cUku^).

Chalkodon, starodawny król Enboi, którego Amfitryon

(zob. Amfitryon) wraz z Tebanami w bitwie pokona
i zabi.

Chary ty. tyle co Gracye. boginie wdziku. Pierwotnie bya
tylko jedna, póniej dwie. a w kocu trzy: Euphrosyne,

Aglaia i Thalia. Uchodziy za córki Zeusa i Okeanidy

oryuomy, albo boga soca: Aigly, lub Bakchosa i Aphro-

dyty.

Chersones. pówysep tracki (dzi Galipoli) nad cienin
Helespontu (Dardanelów) z jednej, a nad zatok Melas

(Saros) z drugiej strony.

Chimaira (Chimera), potwora, wedug Hezyoda córka Ty-

fona i Echidny, majca trzy gowy: lwi, kozi i smo-

cz; wedug Homera bya z przodu lwem, z rodka koz,

z tyu smckiem. Wychowa j król lykijski Amisodaros.

zabi za Bellerofon (zob. Bellerofon).

Chione, córka trackiego króla Boreasa (zob. Boreas) i Ori-

thyi, kochanka Poseidona i matka Eumolpusa. Aeby uni-

kn wstydu, rzucia dziecko do morza, uratowa je prze-

cie Poseidon, zaniós do Etyopii i odda na wychowanie

córce swej Beuthezykimie.

Choes {yóec) czyli wito kruów obchodzono w drugim

dniu tak zwanych Antestoryów, 1 2 go dnia miesica An-

steryon. Pocztek do wita mia da Oresles, który przy-

by podobno do ateskiego króla Pandyona wanie
w chwili uroczystej biesiady. Pandyon nie chcia odpra-

wi Oreslesa; ale poniewa jeszcze nie by oczyci si
z krwi przelanej, nie pozwoli mu mie udziau w uczcie.
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Aeby wic z innym nie pi z jednejfO naczynia, posta-

wiono osobny kru przed kadym z uczestników. (Wcl.).

Cyklopi, wedug Homera potworne, ludoercze, olbrzymie

plemi pasterskie z Polyfemem na czele. Wedug Hezyoda
s to trzej tytani: Arges (wieccy), Steroipes albo Aste-

ropes lub Astrophaios (piorun) i Brontes (grzmot). We-
dug póniejszych poda byli pomocnikami Hephaistosa,

majcego kuni we wntrzu wulkanicznej Etny.

Daidalos (Dedalus), mityczny przedstawiciej najstarszej,

sztuki greckiej, zwaszcza rzeby, mia zbudowa midzy
innymi synny > labirynt* Minotaurowi na Krecie. Jak

wie niosa, robi posgi, swobodnie si poruszajca.

Wedug póniejszego podania by synem Erechtydy Eu-
palamosa. Wychowa sobie ucznia Tolosa, bojc si jednak

wspózawodnictwa, strci go, powodowany zazdroci,
z Akropolis. Skazany przez Areopasa, uciek na Kret
i stamtd wraz z synem Ikarosem na Sycyli, gdzie, od-

wdziczajc si za gocin, wzniós królowi Kokalosowi
wspaniae budowle.

Danaidy, córki Danaosa (zob. Danaos),

Dana os, syn egipskiego króla Belosa, brat Aigyptosa, pa-

nowa w Libii, powaniwszy si jednak z bratem, uciek
wraz z 50 córkami do Argos, gdzie po wypdzeniu osta-

tniego potomka Inachosa, Gelanora, obj tron królewski.

Pidziesiciu synów Aigyptosa zadao rki jego córek,

pognawszy za nim do Argos. Danaos zgodzi si, ale da
kadej córce sztylet, aby zamordoway mów. W lubnej
porze uczyniy to wszystkie, prócz jednej, Hypermnestry,
która narzeczonego swego, Lynkeusa, uratowaa. Póniej-
sze podanie utosamio Danaidy z grzesznemi duszami,

które za swe przewiny musiay nieustannie czerpa wod
do przedziurawionej beczki.

Dardanos, syn Zeusa i córki Allesa, Elektry, praojciec

Trojaczyków, czyli Dardanów.

Delfy (po gr. Delphoi), staroytne miasto w starogreckiej

ziemi Tokijskiej, pooone pod jedn z sks Parnasu. Po-
wicone byo pierwotnie bóstwom Gai, Poseidonowi i Te-
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niidzie. Zasyno jednak przedewszystkiem jako miejsce

wyroczni Apolliskich.

Delosski staw, t. j. jezioro na wyspie Delos, obok miej-

sca urodzenia Apollona. Chowano na jeziorze tern wite
abdzie.

Dem et er, córka Saturna i Rheii, bogini podów ziemi,

matka Persefony, lub Kory. porwanej przez Hadesa-Plu

tona, podczas gdy razem z towarzyszkami bawia si na

boniu kwiecislem. Przez dziewi dni szukaa j matka

po caej ziemi, dojmki Helios (Soce) nie powiadomi
jej o losie córki. Z gniewa i rozpaczy porzucia Olimp

i ukrya si w pustyni, a skutek by ten, i ziemia prze-

staa rodzi. Zlitowa si Zeus i pozwoli Persefonie opu-

szcza wiat podziemny na wiosn i lalo i przebywa
u matki.

Demos Palene lea midzy Atenami a Maratonem. Bya
tam witynia Pallady-Ateny.

Diktynna albo Britomartis, bogini kreteska, odpowiada-

jca grecidej Artemidzie lub Bekacie. Przeladowana mi-

oci króla Minosa, cigana przez niego poprzez góry

kreteskie, rzucia si z skay do merza. Dostaa si je-

dnak do sieci rybackiej (po gr. diktyon) i std jej nazwa.

Diomedes 1) syn Aresa i Kyreny. wedug innych Atlasa

i Asteryi. król trackich Bistonów. waciciel klaczy, y-
wicych si misem ludzkiem. Zabi go Herakles i da
na poarcie tym klaczom. Mord ten by wykonaniem
jednej z dwunastu prac, zadanych Heraklesowi przez króla

Enrysteusa.

— 2) syn Tydeia i Deipyli, córki Adrasta, po mieczu wnuk
Oineusa, króla Kalydonu w Etolii, maonek Aigialei,

wnuczki Adrasta, jeden z najwil<szyeh bohaterów gre-

ckich w wyprawie na Troj. Powali Hektora, którego

jednak ochroni Apollon, zabra rumaki Eneaszowi, zrani

matk jego, Afrodyt, oraz z pomoc Albeny boga Aresa

itd. Stworzy liczne kolonie greckie w Italii dolnej. Od-

dawano mu cze bosk przewanie na wyspach diome-

dejskich (dzi Isole Treiniti).

Dionizos, zob. Bakchos, nosi dugi chiton wzorzysty, a na
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nim paszcz barwy szafranu, pstrym spity pasem, na
paszczu skór jeleni. Wyobraano go sobie w postaci

modzieca o twarzy dziewiczej, z cer biao-rumian,
o powych, na plecy spadajcych wosach.

Dirke (Dirce), ona Lykosa, króla Teb, za przeladowanie
Antyopy przywizana zostaa przez jej synów, Amfiona
i Zetosa, do rogów byka, a potem przez Dionyzosa prze-

mieniona w ródo. Pod Tebami byo ródo tego samego
nazwiska, tam te pokazywano grób Dirki. Podanie to

wici tryumf w synnej, w Neapolu znajdujcej si ol-

brzymiej rzebie, znanej pod nazw >Byk farnezyjski*.

Duga skaa sterczaa poza i ponad teatrem w Atenach.
Dyos kurowie (zlcoa/.oupot, synowie Zeusa), spodzeni z Led

Kastor i Polydeukes (Pollux), bracia Heleny, przeniesieni

potem midzy gwiazdy.

Dyrfys zwaa si góra na Euboi, w pobliu cieniny Eu-
rypus.

Ech i n ad y (po ac. Oxiae Insulae), grupa wysepek blisko

poudniowo-zachodniego wybrzea rzeki Achelous. Dzi
nazywaj si Kurtsolari. Najgówniejsza z nich nazywaa
si Doi ich e. Nazwa innej Ta fos, której mieszkacy osa-
wieni byli z upiestwa i rozbojów morskich.

Eleusis, miasto w Attyce. dzi wioska Levsina, synna
z uroczystoci na cze Demetery i Persefony (t. zw. mi-
steryi eleuzyskich — eleuzynii). W Eleuzyi byy wi-
tynie Tryptolemosa, Artemidy i Poseidona, dalej tak zwana
studnia Kallichoros, gdzie niewiasty eleuzyskie wykonay
ongi pierwszy raz tace i pieni na cze bogini.

E nia o wie, miuszkacy Tessalii.

Enkelados (Enceladu.s), syn Tartarosa i Gai, jeden z stu-

ramiennych, wonogich Gigantów; spoczywa pod Etn,
a gdy si ruszy, wywouje trzsienie ziemi w Sycyhi.

W walce Gigantów przejechany zosta przez wojenny ryd-

wan Ateny. Inny Enkelados by synem Aigistosa, narze-

czonym Danaidy Amymony.
Epafos, syn Zeusa i przemienionej w krow lony. » Nazwi-

sko Epafosa wyprowadzaj od enoc^pri, dotknicie, za po-

Enxipides. T. III. 34
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moc którego Zeus onie przywróci posta ludzk. Atoli

Epufos to samo, co egipski Apis, tak jak lo tem samem
bya, co Isis, i jako taka dalej tern, co Demeter i Per-

sefona. Takie mia te niewtpliwie zapatrywanie poeta,

bo inaczej nie wzywaby Epafosa, aby te dwie boginie

przysa krajowi na pomoc. Epafos by dalej zaszczepc

królów egipskich i fenickich, a zatem i Kadmosa; bo

Kadmos, podug Scholia«tv. by bratem Feniksa i Europy*.

(WcL).
Epeiowie, tak nazwani od króla Epeusa, zamieszkiwali

Elid w Peloponezie.

Epigoni, synowie siedmiu bohaterów, którzy z Polyneike-

sem wyruszyli przeciw Tebom i w wojnie tej zginli,

oprócz Adrastosa Chcc pomcid mier ojców, przed-

siwzili w 10 lat póniej now wypraw przeciw Te-

bom i miasto zburzyli. Przewodzi im Adrastos lub te
Alkmaion. Nazwiska ich: Alkmaion i Amfilochos, synowie

Amfiaraosa; Aigialeus, syn Adrastosa; Diomedes, syn Ty-

deusa; Promachos, syn Parthenopaiosa; Sthenelos. syn

Kapaneusa; Thersander, syn Poiyneikesa; Euryalos, syn

Mekistensa. Pozosta przy yciu tylko Aigialeus.

Erebos. miejsce pobytu zmarych. U Hezyoda syn Chaosa,

który z siostr sw Noc spodzi Eter i Hemor, t. z.

Dzie.

Erechtheus. wedug pierwotnej legendy jednoznaczny

z Erychthoniosem (zob. Erichthonios), przodek Ateczy-

ków, zwany take Pandyonem, syn Erichlhonioi-a i ojciec

blinit Erechlheusa i Butesa, oraz blinich córek, Prokny

i Philomeli.

Erichthonios, zaszczepc Ateczyków. Ojciec jego Hefai-

stos. » Atena nie bya powoln mioci Hefaistosa, dlatego

Gea ()(^a)v) w onie Erichthoniosa nosia, ale Atena dzie-

wicza opiekowaa si dzieckiem, woya je do skrzynki

i oddaa córkom Agrauli na wychowanie, poleciwszy, aby

skrzynki nie otwierano. Ciekawoci zdjte siostry Pan-

drozy otworzyy jednak skrzynk i zoczyy dziecko, owite

mijami, które wyrzuciy na Akropolis. Erychthonio?, wy-

chowany w wityni Ateny, wstpi póniej na tron Attyki
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i pooy zasugi okoo obrzdku Pallady. Synem jego

by Pandyon, zaoyciel obrzdku Demeiery i Dyonizosa;

wnukiem za Erechtheus, którego synem Kekrops, a córk
Kreuza. Agraulos aibo Aglauros podug innej tradycyi

miaa by maonk Kekropsa. Córki jej zway si Pan-

drosos, Herse i Agraulos. Na imi Agrauli zwyky byy
niewiasty greckie przysiga. Podug Hezychiusza bya
Aglauros lub Agraulos kapank Ateny, podug Harpo-

kretyona Aten sam. zapewne owe trzy imiona byy po-

prostu przydomkami Ateny. Na pamitk Erycithoniosa

zachowa si u Ateczyków, mianowicie w wyszych war-

stwach spoeczestwa, zwyczaj zawieszania zotych w-
ów na szyjach dzieciom*. (Wcl.).

E ri s, zwada, bogini kótni.

Eros, bóg mioci, syn Afrodyty i nieodstpny jej towarzysz,

czsto czony razem z pokrewnemi postaciami Hime-
r o s a (dza) i P o t h o s a (Tsknota). W teogonii He-

zyoda i u Orfików jedno z bóstw najpotniejszych, ró-

do wszelkiej podnoci i wogóle stworzenia wiata. Std
Eroty, uskrzydlone postaci chopice, towarzyszce wszel-

kiej uciesze ludzkiej, przy biesiadach, igrzyskach, wino-

braniu itd.

Erynyje (aciskie Furie), boginiom przeznaczenia (Moirom)

pokrewne straniczki praw natury i mcicielki wszelakiej

zbrodni. Wedug Hezyoda urodzia je Gaia z kropli krwi

Uranosa, okaleczonego przez Kronosa, wedug innych cór-

kami s teje Gai (Ziemi) i Kronosa. Mieszkay w przy-

bytkach wiata podziemnego. Aischylos wprowadzi je na

scen jako postaci w czarnych sukniach, z wowymi
wiecami we wosach.

Nazywano je take Eumenidami, t, j. dobrotliwemi.

Eteokles, zob. Ojdipus.

Etna, góra wulkaniczna w Sycylii.

Eumelos, syn Admeta i Alkesty. Nalea do wodzów w wy-

prawie przeciw Troi — mia konie, ustpujce tylko ru-

makom Achillesa. Podczas uroczystoci pogrzebowych na

cze przyjaciela Achiilowego Patroklosa byby by otrzy-

ma nagrod zwycistwa, gdyby si mu by wóz nie prze-

84*
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wróci. Oeniony by z Iftim, siostr Penelopy, ony
Odyssa.

Eumenidy, zob, Erynyje.

Eumolpas (tracki), syn Poseidona i Chiony, córki trackiego

Boreasza. Wedug podania mia z Eleuzyczykami przy-

wdrowa do Attyki, wojowa z królem Erechtejem, za-

oy tajemnice eleuzyskie i sub w nich poleci

swemu rodowi (Thuc. II. 15).

Earipos, cienina, rozdziehijca wysp Euboj od Beocyi,

nad ni leay miasta portowe Chalcys i Aulis, na prze-

ciwnych brzegach, poczone mostem.

Euristheus, syn Slhenelosa i Nikippy, wnuk Perseusza.

>Zeus w radzie bogów przysig, e ten, co pierwszy

z rodu Persydów si narodzi, ma panowa nad wszyst-

kimi innymi rodu tego potomkami; spodziewa si za,

e wadza ta dostanie si synowi jego, Heraklesowi, który

ju to przez ojczyma Amfitryona, ju te przez matk
Alkmen — gdy obu dziadem by Perseusz — nalea
do rodu Persydów. Hera za, z nienawici i zazdroci,

przyspieszya narodzenie si Eurysteusza, który w siódmym
miesicu przyszed na wiat. Prdzej wic od Heraklesa

urodzony, Eurystej zosta królem Mycen, a Herakles jego

wasalem (ApoUod. 2. 4, 5). Zeus jednak zagodzi dol
Heraklesa o tyle, e mia by wolnym, gdy prace, za-

dane mu przez Eurysfeja (12 praw Heraklesowych), wy-

kona. Eurystej tak bardzo go si lka, e mii nigdy do

Mycen przyj nie pozwoli, lecz rozkazy dawa przez

herolda. Po mierci Heraklesa przeladowa Eurystej te
dzieci jego i da ich wydania od Ateczyków, do któ-

rych zaprowadzi by je Ceyks. Afeczycy odmówili wy-

dania i wszcza si wojna; pod Maratonem w bitwie

przy ródle Makarya zginli wszyscy synowie Eurystej a,

a jego samego na ucieczce zabi Hylos lub lolaos. Po-

dug Eurypidesa schwytany dosta si w moc Alkmeny,

która mu oczy kazaa wykó <. (Wcl.).

Eu rot as, dzi Iri, najgówniejsza rzeka w peloponezkiej

krainie lakoriskiej (Lacedemonie).

Euryalos, syn Argiwczyka Mekisteusa, jeden z Epigonów,
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CO zdobyli Troj. Bra udzia w wyprawie Argonautów.
Pod Troj uda si z Diomedesem, dowodzi Mykeczy-
kami i zabi kilku njdzielniejszyci Trojaczyków. Cho-
wa si u dziada Talaosa, uczestnika w wyprawie argo-
nauckiej.

E u r y t o s, ojciec piknej loli, która widocznie zdradzia ojca
i miasto rodzinne i, jak szalona wybiegszy ze zburzo-
nego grodu, rzucia si w objcia Heraklesa.

Fazys (Phasis), rzeka na pograniczu Azyi Mniejszej i Kol-
chidy, dzisiaj Rion albo Rhion w transkaukazkiej gu-
berni! Kutais, wpada do morza Czarnego. U dopywu
rzeki tej leao staroytne miasto tego samego nazwiska.

Filomea (Philomele), zob. Pandyon.
Fineus, król w trackiem miecie Salmydesos, mieszka

w pobliu ujcia Bosforu i ska Symplegadzkich.
Foibos, przydomek boga Apollona.

Fryga, cyga, bk, zabawka dzieci, uywana bya podczas
uroczystoci na cze frygijskiej bogini Rheii.

Frygi a, rodkowy kraj pónocnej Azyi Mniejszej.

Ftya, miasto w Tessalii nad zatok malijsk.

Ganimed (Ganymedes), syn Trosa czy te Laodemona,
króla Troi. Podczaszy i kochanek Zeusa. Wedug Iliady

zosta z powodu niezwykej piknoci swej przeniesiony
na Olymp, aby Zeusowi napenia puhary, wedug innych
porwa go Zeus w postaci ora lub w niezmienionej po-
staci wasnej.

G e r a i s t o s, syn Zeusa i matki nieznanego nazwiska. Od
niego wzia nazw miejscowo w Euboi.

G ery on (Geryones lub Geryoneus), legendarny waciciel
licznych stad byda, które pastuch Eurytion wypasa,
z pomoc psa Órlhrosa, na wyspie Erythei. Herakles,
otrzymawszy od Erysteusza rozkaz uprowadzenia tych
stad, wszystkie je wybi. Geryona wystawiano sobie w po-
staci olbrzyma o dwóch lub (czciej) a trzech ciaach,
póniej o jednem ciele z trzema gowami i szeciu ra-

miony.
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Giganci, wedng Homera, olbrzymi, przez bogów znienawi-

dzony ród, który wczenie wytpiono. Wedug Hezyoda,

byli istotami boskiemi, synami Gai (Ziemi), wietnie uzbro-

jonemi. Gaia, zagniewana za strcenie Tytanów (zob. Ty-

tani) do Tartara, urodzia Uranosowi potwornych, nie-

zwycionych olbrzymów o smoczych ogonach, którzy mieli

wojowa Zensa i inne bóstwa. Na polach flegrajskich

(zob. Phlegrai), nmieszczanych zwykle w okolicach wul-

kanicznych, Giganci przypuszczali szturm do Ohmpu, rzu-

cajc potne skay i ponce pnie dbowe. W tej >Gi-

gantomachii« zostali jednak pokonani przez bogów, któ-

rym z pomoc przyszed Herakles. Jednego z Gigantów,

Enkeladosa, zabia Atena. Alkioneosa Dyonizos itd.

Glankos 1) syn Syzyfa i Metopy, maonek Eurymedy albo

Enrynomy, ojciec Bellerofonta, król koryncki, w Lakedaj-

monie spodzi Led. Podczas uroczystoci pogrzebowych

na cze Peliasa w lolku czyli w Potni ach zwyciy go

towarzysz Heraklesa lolaos (zob. lolaos), poczem rozszar-

pay go wasne konie.

— 2) Jeden z bogów morskich, pierwotnie rybak, wieszczym

obdarzony duchem, prorokowa Argonautom, pync za

ich statkiem.

— 3; Jeden z synów Pryama.
— 4) Syn króla Krety, Minosa.

Hades albo Aid es (t. z. Niewidzialny), trzeci syn Kronosa

i Rhei, przy podziale wiata otrzyma wadztwo nad wia-
tem podziemnym, miejscem pobytu zmarych, których

czyny surowo osdza razem z Ajakosem, Minosem i Ra-

damanthysem. Za maonk mia Persefon. Imi jego

oznacza te wogóle siedzib zmarych.

Halai, miejscowo w attyckim powiecie Brauron, gdzie

czczono Artemid, nazywan Artemis Brauronia ("Apte^t;

Bpaup(i)va). By tam wizerunek drewniany (rzeba) bogini,

przeniesiony podobno z Tauryi. Std take Artemis Tau-

ropolos.

Halirrhothios, syn Poseidona i nimfy Euryte. Zabi go

Ares i bogowie, wedug tradycyi, sdzili zabójc na Areo-
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pagu (na wzgórzu Aresowem, naprzeciw Akropolis ate-

skiej) i wydali wyrok uwalniajcy. Halirrholhios zgwaci

byl Alcyppe, córk Aresa i Agraulosy.

Halkyoue (Alkyone), maonka Keyksa, króla w Trachis

w Tessalii, zobaczywszy ciao ma, wyrzucone na brzeg,

rzucia si do morza. Oboje przemienieni zostali przez

Zeusa i Her, wedug innych przez Thetyd, w zimorodki.

Harmonia, córka Aresa i Afrodyty, ona Kadmosa. Przy

zalubinach da jej Kadmos paszcz (peplos) i naszyjnik,

wykuty przez Hefaistosa. Dary te przyniosy obojgu nie-

szczcie. Przybywszy po cikiem yciu do Illyryi, oboje

przemienieni zostali w we. Zabójczy wpyw naszyjnika

tego odczuli i inni: Amfiaraos i ona jego Erifile, któr

zamordowii syn jej Alkmaion. Alkmaion da potem na

szyjnik córce Fegeusa, Alfesyboi czyli Arsynoi, a wreszcie

córce Acheloosa Kallirhoi, którzy wszyscy wraz z Alkmaio-

nem i Fegeusem zginli. Synowie Alkmaiona zawiesili

nieszczsny ów naszyjnik i peplos w wityni delfickiej.

Harmonia, czczona jako przedstawicielka adu, po-

rzdku i zgodliwoci, uchodzi te za matk Muz i Charyt.

Gdy lub braa z Kadmosem, bogowie przyszli z darami.

Demeter darowaa zboe, Atena flety, odzienia i naszyj-

nik, Hermes lir. Wedug innych naszyjnik roboty Hefai-

stosa darowaa jej Afrodyta.

H e b r o s, rzeka v/ starodawnej Tracyi, dzisiaj Marica.

Hekabe (Hekuba), córka króla Dymasa, i druga ona Prya-

ma, który mia z ni dziewitnastu synów, midzy nimi

Hektora Niosc w onie póniejszego syna Parysa, nia,

e urodzi pochodni, która zniweczy Troj. Najstarszy

syn jej, Aisakos, tómaczy sen w ten sposób, e majce
narodzi si dziecko jej stanie si przyczyn upadku

Troi. Wyrocznia si spenia. Parys, porwawszy Helen,

sprowadzi klsk na gród ojczysty. Hekabe jest jedn
z najtragiczniejszych postaci poezyi greckiej. Patrzaa na

mier swych synów i córki Polykseny, na losy córki

Kasandry, która jako branka dostaa si w rce króla

Agamemnona. Hekabe posza w niewol do Odyssa.

Przedtem jeszcze miaa wydrze oczy trackiemu królowi
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Polymestorowi i zabi dwóch jego synów, mszczc si
w ten sposób za zamordowanie dla zagarnicia skarbów

syna swego Polydora, poruczonego Polymestorowi na wy-

chowanie.

Hakato (t. z. -dziaajca zdala«), córka Tytana Persesa

(> wieccego*) i bogini gwiezdnej Asteryi. Uwaan bya
za bogini ksiyca, straniczk dróg. zwaszcza dróg

rozstajnych, drzwi i bram. Ponadto bya bogini porodu,

rozmnoycielk stad i dawczyni bogactw. Jako bogini

ksiyca staa te w bliskim sto.sunku z bóstwami pod-

ziemnemi, strzega bram Hadesu, std nazywano j te
bogini podziemn, czarn, ponur, zsyajc upiory i wo-

góle zjawiska, budzce strach i przeraenie.

Hektor, syn króla Troi, Pryama. i ony jego Hekaby, naj-

wikszy z bohaterów trojaskich. Mszczc si za mier
przyjaciela swego, Patroklosa, zabi Achillesa i wlók
zwoki jego naokoo mogiy Patroklosa, ostatecznie jednak

odda je — za bogate daiy — Pryamowi, który zwoki
spali i popioy godziwie pochowa. Hektora czczono jako

herosa.

Helena (Helen), córka Ledy, ony spartaskiego króla

Tyndareosa, i Zeusa. Za rad Odysseusza kaza Tynda-

reos przysidz licznym zalotnikom Heleny, e wybranemu
przez ni maonkowi przyjd w razie skrzywdzenia go

z pomoc. Gdy Parys porwa Helen Menelaosowi, we-

zwa tene ksit greckich, aby z nim razem wyruszyli

na Troj. Po mierci Parysa dostaa si Helena bratu

jego, Deifobosowi, aby potem wróci znowu do Menelaja,

Wedug staroytnego poety Stesichorosa, za którym po-

szed Eurypides w » Helenie*, Parys porwa tylko widmo
Heleny, rzeczywista jej posta dostaa si dziki pomocy
boej do Egiptu.

Z Menelaosem miaa córk Hermion (zob, Hermio-

ne); wedug innych, bya w kocu on Achillesa na

» wyspie bogosawionych* Leuke. Mówi te podania, e
Tezeuszowi urodzia córk Ifigeni, Achillesowi za syna

Euforiona. Czczono j razem z Menelaosem oraz jej brami
Kastorem i Polydeukesem jako bóstwa.
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Helios, bóg soca.
Helle, siostra Phrixosa, córka Athamesa i Nepheli. Chcc

uj nienawici macochy Ino, ucieka z bratem na grzbie-
cie zotorunego tryka. Uratowa si jednak tylko Fryksos,
Helle natomiast utona. Std nazwa cieniny Helles-
ponta.

Hellespont (morze Helli, zob. Helle), dzi Dardanelle.
Hele nos, syn Pryama, jeden z mów Andromachy, pano-

wa po upadku Troi w kraju Molossów. Po mierci jego
obj tron syn jego i Andromachy, Molossos. Podobnie,
jak siostra jego Kasandra, mia i on dar wieszczenia.

Hephaistos, syn Zeusa i Hery, bóg ognia, kowal bogów,
który na proby Thetydy wyku zbroj dla syna jej

Achillesa.

Hera, królowa niebios, maonka wadcy bogów, Zeusa. We-
dug poda homeryckich, bya Hera (ac. Juno) córk
Kronosa i Rhei, a wic siostr Zeusa, któremu, polu-
biwszy go, daa Hefaistosa, Aresa, Eilaithyj oraz Hebe.
Aby uchroni nowonarodzon od arocznoci Kronosa,
Rheia oddaa j na wychowanie Okeanosowi i Tetydzie.
Homer przedstawia Her jako zazdrosn, kótliw, upart,
surow, waciwoci, dajce si tómaczy jej stanowi-
skiem jako patronki maestwa, którego zasady mao-
onek jej, Zeus, zbyt czsto obraa. Skadano jej ofiary
z krów i kóz, ponadto powicano jej z zwierzt bo-
ciany, pawie i pewien gatunek czapli, z rolin za lilije,

jabka granatowe i inne zioa, uywane jako rodki lecz-
nicze przy rozmaitych chorobach niewiecich.

Pierwotnie bya, zdaje si, bogini ksiyca, od któ-
rego, wedug wyobrae staroytnych, zalene byy men-

. struacye i porody.

Herakles (Herkules), syn Zeusa i Alkmeny, najsynniejszy
bohater legend helleskich (starogreckich), idea walecz-
nego ma, który ród trudów i walk nieustannych do-
chodzi do szczytu i staje si najdoskonalszym pierwo-
wzorem cnót mskich. O jego urodzeniu, yciu i czynach
mówi legenda w ten sposób: Amfitryon, potomek Per-
seusza, syn Alkaiosa i tebanki Hiponomy, polubiwszy
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Alkmen, postanowi nie prdzej zbliy si do maonki*
dopóki nie zwyciy Telebojów, którym przypisywa win,
e wbrew wasnej woli zabi swego tecia, Elektryona.

Tymczasem Zeus zakocha si w Alkmenie i spodzi
z ni Heraklesa. Alkmene, obawiajc si zemsty Hery,

maonki Zeusa, porzucia dziecko. Bogini Athene przy-

wioda Her do miejscowoci, w której porzucono He-

raklesa i namówia j, iby mu daa piersi. Dziecko

ssao jednak z tak moc. e Hera pucia je z wiel-

kiego bólu, a wytrynite przytem mleko utworzyo na

niebie drog mleczn. Hera, mszczc si na przeniewier-

czyrn Zeusie, cigaa Heraklesa od pierwszej chwili: gdy

dziecko miao zaledwie om miesicy, nasaa na nie dwa
olbrzymie we, atoli Herakles, pochwyciwszy jednego

i drugiego, oba potwory zdusi w kolebce. W omnaslym
roku ycia zabi lwa kilhajroskiego, który pustoszy

stada Amfitrvona i tesalskiego króla Thespiasa. Niezwyka
sia modzieca tak zaimponowaa Thespiasowi, e do-

prowadzi mu pidziesit swych córek, iby miay z nim

dzieci. I to si stao. Herakles, wracajc do Teb, spotka

si z posami Ergeinosa, króla Orchometiosu, udajcymi

si do tego miasta po haracz stu woów, poobcina im

nosy i uszy i, skrpowawszy im rce powrozami, odesa
ich do ich pana. W wynikej std wojnie Herakles sta-

n na czele Tebariczyków, zabi króla Ergeinosa, roz-

gromi zastpy Minyów i naoy im haracz dwa razy

wikszy, ni pobierany przez nich od Teb.

Polubiwszy nastpnie Megar, córk Kreonta, mia
z ni trzech synów: Therimachosa, Kreontiadesa i Dei-

koona. których jednak, dotknity szaem, zamordowa. Od-

zyskawszy zmysy, opuci Teby i oczyszczony przez The-

stiusa, uda si do Delfów. Z polecenia Pytyi mia i
w sub do Eurystheusa. Od Hermesa otrzymawszy

miecz, od Apollona niech ybiajce nigdy strzay, od He-

faistosa zocisty koczan, od Pallady pancerz., ponadto

wyciwszy sobie maczug z drzewa oliwkowego, zjawi

si u Eurystheusa, który mu kaza dwanacie wykona
robót:
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W gaju Zeusa, w arkadyjskiej Nemei, grasowa lew

spodzony przez Tyfona, a którego rani nie byo rnona'

Herakles zagna go maczug do jaskini, natar potem na

niego, zadusi go i zawlók do Myken. Na pamitk tej

walki zaoy igrzyska nemejskie i odtd w miejsce przy-

bicy i pancerza lwi posugiwa si skór.

Nastpnie zabi potworn bydr, yjc w bagnisku

lernejskiem. Straszliwy ten mij, pustoszcy okolic, mia

9 bów, z których rodkowy by niemiertelny. Herakles

podjecha na wozie z lolaosem do róde Amymony, gdzie

potwór mia jaskini, i wypdzi go z niej poncymi
pociskami. Nie móg go jednak pokona, gdy w miejsce

ucitego ba wyrastay dwa nowe, a nadto pomaga hy-

drze rak olbrzymi, szczypic w rami Heraklesa. Raka

tedy Herakles naprzód zabi; potem z pomoc lolaosa,

który zapali ssiedni las gsty, aby po uciciu gów wy-

pali karki gowniami i tym sposobem zapobiedz odra-

staniu bów, Herakles, ciwszy eb niemiertelny, zakopa

go w ziemi i ogromn przywali ska. Tuów rozpata

i w óci hydry zanurzy swe pociski.

Pojmawszy zotorog ani w Kerynei, zowi dzika,

który pustoszy okolic góry Erymanthosa w Arkadyi

i ywcem przyniós go do Euiystheusa, a ten tak si prze-

razi tym widokiem, e skry si do beczki; wyczyci
w jednym dniu stajni króla Augeiasa (Augiasza) w Eli-

dzie; zaj kreteiiskiego byka, którego król Minos. otrzy-

mawszy go od Poseidona, wcieli do swego stada, za-

miast ofiarowa go bóstwu. Na byku tym Herakles prze-

pyn morze; przybywszy jednak do Eurystheusa, mu-

sia, na rozkaz króla, puci go wolno: byk pobieg do

Maratonu, a ponownie schwyci go musia Tezeusz,

Ósm prac Heraklesa byo zabranie ludoerczych koni

Diomedesa; pokona on naprzód stróów przy korytach,

a kiedy konie chcia wsadzi na okrt, nataro na niego

wojsko Bistonów. Oddawszy konie jednemu z towarzy-

szów. Herakles pokona Bistonów, zabi Diomedesa i ko-

nie, które tymczasem poary trzymajcego je czowieka,

sprowadzi do Argos. Podug Eurypidesa jednak Herakles
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nie morzem, lecz ldem uda si do kraju Bistonów i to

sani; przeprawiwszy si z Tracyi przez Hebros, gdy
wraca wzdu wybrzea u stóp Pelionu a do rzeki

Anauro.'^, gdzie stoczy walk z Kyknosem.
Speniwszy to, zdoby darowany przez Aresa pas kró-

lowej amazonek, Hippolity. Amazonki mieszkay nad rzek
Termodon w Kapadocyi nad Euxynem (Czarnem morzem).

Podró do Amazonek wiele ma podobie-lwa do podróy
Argonautów. Z Amazonkami Herakles i jego towarzysze

musieli stoczy bój, w którym Herakles pokona i zabi

dwanacie najbitniejszych Amazonek. Z liczby pojmanych
Antyop darowa Tezeuszowi, Melanipp za, która woj-

skiem dowodzia, wyda, za co otrzyma pas Aresa.

W Erystei, zwanej póniej Gadeir, mieszka Geryon
(lub Geryones), syn Ghryzaosa i córki Okeanosa. Kalir-

rhoi, potwór trójciay, w rodku prosty, a rozchodzcy
si od karku i od ldwi. Posiada on bydo maci czerwo-

nej, którego strzeg Eurytyon i pies dwugowy, Ortros.

Udajc si po owo stado Geryona, które te zdoby, prze-

by nie tylko wiele dzikich okolic Europy, ale by te
w Libii i tam pod Tartesos wzniós tak zwane supy
Heraklesowe.

Na zachodnich kracach wiata byy sady Hesperyd,

z jaboniami, zote rodzcemi owoce. Strzeg ich smok,

przez Tyfona spodzony z Echidu. Tam na kocu wiata,

gdzie niebo spoczywa na ziemi, Herakles zanurzy si a
do dna Oceanu i ludziom uspokoi fale morskie, a dalej

rami podoywszy pod brzeg nieba, dwiga je w domu
Atlasa, z którego pomoc zote jabka zdoby i zaniós

je Eurystheusowi.

Ostatni, przez Eurysteja naoon mu prac byo
wywiezienie z krainy zmarych podziemnego trójgowego

psa Kerberosa (Cerbera), stróa Piekie, pokazanie go

snbodawcy i odprowadzenie z powrotem do Hadu.

Oprócz tych prac mówi legenda o walce Heraklesa

z Gigantami i Kentaurami: Kiedy Zeus pokona by Ty-

tanów, ziemia, jako mcicielka ich, wydaa Gigantów,

z niezmiernemi brodami i wosami, majcych smocze na
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nogach skarupy, na polach »flegrejskich« (t. j. palcych
si) w Tracyi. Giganci rzucali w niebo odamy ska i pa-

lce si drzewa. Wedug przeznaczenia Giganci mogli by
pokonani przez bogów jedynie z pomoc miertelnika.
Dlatego Zeus wezwa Heraklesa, przy którym staa Atena.

Najniebezpieczniejszego olbrzyma, Alkyonesa, który nie

móg by pokonany na miejscu, gdzie urós, Herakles
zabi pociskami, wywlókszy go wpierw z pól flegrejskich.

Drugiego, Porfiryona, niemniej niebezpiecznego; co zgwaci
chcia Her, zabili: Zeus piorunem a Herakles strzaami.

Efialtesowi wystrzeli Apollon oko lewe, Herakles za
prawe. W zabiciu reszty mieli udzia: Dionizos, Atena,
Hefaistos, Poseidon, Hermes i inni; atoli wszystkich Gi-

gantów dobijay ostatecznie pociski Heraklesa.

Co do Kentaurów, w Foloi, na górze lesistej, pomi-
dzy Arkady a Elid, Herakles zaszed do Kentaura Fo-
losa, który, otrzymawszy beczk wina od Dionizosa, chcia

j otworzy, aby uczci Heraklesa. Gdy na danie He-
raklesa beczk otworzono, przywabieni zapachem szla-

chetnego wina zbiegli si Kentaurowie, uzbrojeni oda-
mami ska, poncemi drzewami i siekierami i chcieh
porwa napój Folos uciek, atoli Herakles stoczy walk
z tumem, chyym jak konie, silnym jak dzikie zwierzta,
a mdrym jak ludzie, posiadajcym nadto bosk natur,
a któremu matka Nefele (Chmura) pomagaa ulewami,
gdy grunt liski wskutek ulew niebezpieczny by dla

Heraklesa, dla koni za niedogodny. Kentaurów, co wci-

snli si do jaskini, zabi Herakles gowniami, innych
zabija pociskan)i. Pobici Kentaurowie rozpierzchli si,
najwiksza ich cz ucieka na przyldek Malea.

Ponadto, wedug poda arkadyjskich, etolijskich, tra-

chidzkich i lidyjskich, Herakles uwolni Hezyon (zob.

Laomedon), zmóg libyjskiego olbrzyma Antaiosa (Anteu-
sza) i to w ten sposób, e tak dugo trzyma go ponad
ziemi, od zetknicia z któr zaleaa moc Antaiosa, a
go udusi, zabi srogiego króla Egiptu, Busirisa, wraz
z jego synem Amfidamosem, wyswobodzi przykutego do
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ska kaukaskich Prometeusza a Tezeusza wywiód z pod-

ziemi hadesowych, z miejsca umaryci.

Speniwszy przewan cz tych czynów, wróci do

Teb, wyda Megar za towarzysza swego lolaosa i uda
si do Ojchalii, gdzie król Eurytos obieca córk sw
lol wyda za tego, ktoby go razem z synami przeci-

gn w strzelaniu z uku. Jakkolwiek Herakles odniós

w próbie tej zwycistwo, Eurytos córki mu nie da, oba-

wiajc si wrzekomo ponownego napadu szalestwa He-

raklesa. Herakles, uwolniwszy tymczasem z Hadu on
• Admetosa, Alkestis, oszala na nowo i w stanie tym str-

ci z murów Tiryntu Ifitosa, najstarszego brata loli. Mimo
e oczyszczoa by z tego mordu, w cik popad cho-

rob i uda si do Delf po wyroczni. Poniewa Pytya

odmówia mu wyroczni, chcia obrabowa wityni del-

fick. pochwyci trójnóg i o posiadanie go toczy walk
z ApoUonem, a Zeus rozdzieli ich piorunem. Ostatecznie

Pytya powiedziaa mu, e wyzdrowieje, jeli sprzeda si
w niewol i cen kupna zoy, jako pokut, królowi Eu-

rytosowi. Na podstawie wyroczni tej Hermes sprzeda

Heraklesa królowej lidyjskiej, Omfalii. W czasie suby
tej przypad udzia Heraklesa w wyprawie Argonautów,

1 w owach kalydoriskich. Ukara tet Syleusa, lidyjskiego czy

frygijskiogo potwora, który wszystkich wdrowców zmusza,

iby pracowali w jego winnicach, zabi Midasowego b-
karta Lilyersesa, aroka i pijaka, który wszystkich prze-

chodniów zaprasza do swych biesiad, a potem kaza im

sw pszenic, pozatem ukara Kerkopów, krasnolud-

ków zodziejskich, którzy picemu Heraklesowi ukradli

bro. Herakles przewiesi ich na drgu przez plecy, uwolni

ich przecie ze wzgldu na ich humor wesoy.

Wysuywszy czas przykazany u Omfalii, wyprawi
si na Troj, aby ukara Laomedona, ojca Hesyony, wzi
potem miasto Pylos, zabi zaoyciela tego miasta, Ne-

leusa, wraz z jego synami, prócz Nestora, walczy — we-

dug póniejszych poda — z Hadesem, a potem z sy-

nami lakedajmoczyk.i Hippokoona. Poczywszy si w Te-

gei z córk króla Aleosa, Auge, która mn daa syna
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Telefosa, uda si do Kalydonu i tam stara si o rk
córki Oineusa, Doianeiry, walczy o posiadanie jej z bo-

giem rzecznym Actieloosem, którego te zwyciy. W dro-

dze do Trachis spotka nad rzek Euneosem Kentaura

Nessosa, który za opat przeprawia wdrowców przez

wod, zabi go. gdy ten, przenoszc Deianeir, chcia
zada jej gwat. Z Trachis wybra si Herakles razem
z królem Keyksem przeciw Lapitom, walczy z synem
Aresa, Kyknosem, a nastpnie urzdzi wypraw na gród

Ojchalijski, przyczem pad król Eurytos wraz z synami,

a córka jego, loia, dostaa si do niewoli. W powrocie
wzniós Herakles na przyldku Kenaiskim w Euboi o-
tarz Zeusowi, a chcc uroczyst zoy mu ofiar, posa
do Trachis po bia szat. Deianeira, dowiedziawszy si
o zabraniu loli, a bojc si o wspózawodnictwo jej w mi-

oci, pynem czarodziejskim, który zaleci jej umierajcy
Nessos, pomazaa szat. Ubra si w szat Herakles, atoli

w momencie, gdy si na nim rozgrzaa, zawarta w niej

trucizna zacza pali jego ciao. Herakles w przystpie

wielkiego bólu zdar j ze siebie, zdzierajc równoczenie
kaway ciaa. W tym stanie zawieziono go na statku do

Trachis i tutaj, dowiedziawszy si o tem, powiesia si
Deianfira — temat, który Sofokles opracowa w »Tra-

chinkach*. Herakles uda si na gór Oita, uoy stos

i kaza go zapali, co uczyni Poias, uczestnik wyprawy
Argonautów, lub syn jego Filoktes, który za przysug
t otrzyma nk i strzay Heraklesowe. Gdy stos zapon,
zjawia si chmura, aby ród grzmotów unie Hera-

klesa do nieba. Atena, klóra wspieraa go przez cae jego

ycie, wprowadzia Heraklesa do grona bogów. Tutaj, po-

jednawszy si z Her, polubi Hebe i spodzi syna

Alexiare3a, oddalajcego wszelkie zo, i Aniketosa,nie-

zwycionego, to znaczy przedstawicieli najgówniejszych
przymiotów Heraklesa.

Herakles jest prawdopodobnie dawnym helleskim
bogiem soca, którego kult przemieni si z biegiem czasu

w kult Apollona.

Heraklidzi, potomkowie Heraklesa, zwaszcza ci, którzy
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Z pomoc Doryjczyków opanowali Peloponez i byli wad-
cami w Argolidzie, Lakonii, Messenii.

Hermes (u Rzymian Merkurius), bóg, suga niebian, zwa-
szcza Zeusa, któremu go urodzia Maia (zob. Maia). Pro-

wadzi le dusze zmarych (jako Psychopompos) do Ha-
desu.

Hermione 1) córka Heleny i Menelaosa; chowaa si
u swego dziada, Tyndareusa, który przeznaczy j na
maonk dla Orestesa. Nie wiedzcy o tem Menelaos,

obieca j synowi Achillesa, Pyrrhusowi, który te przy-

pad mu w udziale, jako up wojenny, Andromach,
odda bratu Hektora, Helenosowi. Pyrrhus uprowadzi
Hermione, jednake odbi j Orestes, umierciwszy przy-

tem Pyrrhusa i to przed otarzem Achillesa.

— 2) Hermione lub Hermion, miasto, leao w pobliu góry

Pron (w Argolis).

Hesperydy, niemiertelne dziewice, które na zachodniej

rubiey ziemi, tam, gdzie dzie spotyka si z noc, na
ldzie poza Oceanem strzeg razom z smokiem Ladonem
zotych jaboni, które Hera otrzymaa od Gai (Ziemi) jako

podarek lubny w dniu wesela z Zeusem. Wedug Ho-
zyoda nazyway si córkami Nocy, wedug innych cór-

kami Zeusa i Temidy, albo te Atlasa i Hesperyi, lub

Hesperosa, Nazwiska ich brzmiay; Aigle, Erytheja, He-
spora (Hesperia, Hespcrelhusa) i Arethusa.

Hesperos (gwiazda wieczorna), syn lub brat Atlasa, czczono

go jako wodzireja nocnych orszaków lubnych.

Hippomedon, syn Arystomacha albo Talaosa, brat Adra-
stosa, z Argos albo Myken.

Hippolitos (Hipolit), ayn Tezeusza i amazonki Hippolity.

Wychowany by u Piteusza, mdrca, wiodcego ycie
czyste, bez zmazy, powicone l)ogom. Ponadto wtaje-

mniczony by w misterya eleuzyskie, które zmierzay
równie do wiczenia si w wstrzemiliwoci i czystoci.

Studyowa te ksigi Orfeusza, który dlatego, e sprzeci-

wia si kultowi Bakcha, rozdarty zosta przez bakchantki.

Homole, góra w Tessahi.

Hyady, nimfy, którym, wedug Hezyoda, Zeus powierzy
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wychowanie Dyonizosa (Bacha). Wedug Eurypidesa byy
córkami ateskiego króla Erechtheusa, wedug innych

miaa Okeanida Aithra albo Pleione powi Atlasowi dwa-

nacie córek i jednego syna, Hyasa. Gdy ten na polo-

waniu zgin przez wa albo przez lwa, Zeus z litoci

przeniós pi jego sióstr na strop niebieski, gdzie lni
jako gwiazdy.

Hyakinthos (Hyacynt), syn Amyklasa i Diomedy. Podo-

bnie, jak Zeus w Ganymedzie, zakocha si Apollo w Hya-

cyncie. Zefiros, zazdrosny o modzieca, zabi go w ten

sposób, e podczas kiedy ApoUon bawi si z swym ulu-

biecem w rzucanie dysku, Zefiros skierowa dysk w gow
syna Amyklasowego. ApoUon zmieni Hyacynta w kwiat.

Hydra, zob. Lerna.

Hypsipyle, zob. Lemnos.

lakchos, przydomek Bakchosa (Bachusa).

ap et os, jeden z Tytanów, syn Uranosa i Gai (Nieba i Zie-

mi). Polubi Azy, córk Okeanosa, z któr mia synów:

Atiasa, Prometeusza, Epimeteusza i Menoitiosa.

Ida, lesista góra w Troadzie, w pónocno-zachodniej czci
Azyi Mniejszej. Powicona bya bogini Rhei-Kybeli, t. z.

»Matce idajskiej*. Tu odby si sd Parysa, tu uprowa-

dzony zosta Ganymed.

I o (ona), t. j. Izys, córka Inachosa, znana z tego, e dla

miostek z Zeusem zamieniona w krow i nastpnie wcie-

kym gzem krcona, przepyna przez loskie morze do

Azyi i Egiptu, gdzie Epafosa (Apisa) porodzia, ojca Li-

byi, której synami byli: Bel, Feniks i Agenor. Czczona

jako Izyda. (Wcl.).

lokaste, u Homera Epikaste, córka Menoikeosa, siostra

Kreonta, bya on tebaskiego króla Laiosa, któremu

porodzia Oidipusa (zob. Oidipus). lokaste po haniebnym

oenku z swym synem zwyka bya, jak Edyp, przeby-

bywa cigle w domu, aby odda si cakowicie swej

boleci i ukry przed wiatem sw hab.
I o 1 a, zob. Eurytos.

I o 1 a o s, syn Ifiklesa, przyrodniego brata Heraklesa, którego

Euripides. T. III. 35
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najwierniejszym by towarzyszem w jego bojach, zwa-
szcza w walce z hydr.

I o I k o s, miasto w Tessalii i w staroytnoci stolica tego

kraju.

on ('Iti)V, 'Ioi)V nadchodzcy, przychodzcy), syn Apollona

i Krenzy, przodek loczyków.
Isnienos, rzeka w Beocyi, wypywajca z Kithaironu, py-

na przez Teby i poczywszy si z ródem rzeczki

Dyrki, wpadaa do jeziora hylijskiego.

Kadm os, syn Agenora i Telephassy, brat Enropy, Foiniksa

i Kiliksa. Wysany przez ojca na posznkiwanie zaginionej

Enropy. z zastrzeeniem, i bei niej wróci mu nie wolno,

osiad razem z matk, nie znalazszy jej, w Tracyi. Po
mierci matki zwróci si do Delfów, aeby od wyroczni

dowiedzie si o losach siostry. Otrzyma tuaj odpo-

wied, iby, zamiast szuka siostry, poszed w lady za

spotkan w drodze krow i w miejscu pierwszego jej

spoczynku zbudowa miaslo — Theby. Chcc ow krow
powici Athenie. posa towarzyszy po wod do róda
Aresowego. Strzegcy róda smok poar towarzyszy.

Kadmos zabi potwora i za rad Atheny posia jego

zby. Z zbów tych wyroli zbrojni rycerze, Spartoi,

» posiani*. Kadmos rzuci pomidzy nich kamie, wsku-
tek czego zaarta midzy nimi powstaa walka. Za za-

bicie smoka musia lat om przeby w niewoli Aresa.

Po upywie t«go czasu oddaa mu Athena tron tebaski.

Zeus da mu za maonk Hermion, która obdarzya go

Polydorosem, Antono, Inon, Semel i Agaw, póniej

matk Penteia. Opuciwszy wraz z maonk Theby, zo-

sta królem Illiryi i tutaj spodzi syna Illiriosa.

Karneios Opiekun stad), przydomek Apollona, std
Karne ie, uroczystoci na cze Apollona^ obchodzone w Gre-

cyi w lecie, zwaszcza w czas winobrania, w miesicu
sierpniu. czono z niemi igrzyska wojenne, wycigi,

gównie w. Sparcie.

Karystos, miasto portowe na Euboi, naprzeciw wybrzey
attyckich.
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Kasandra (zwana take Aleksandr), córka Pryama i He-

kaby. Apollon obdarzy j darem wieszczenia, poniewa
jednak nie chciaa uledz jego zalotom, rzuci kltw na

jej wróby, tak, e nikt ich nie sucha. Wedug póniej-

szych poda, Kasandra bya siostr blini Helenosa,

który równie wieszczego posiada ducha. Oboje zosta-

wieni byli jako niemowlta w wityni Apollona tym-

brajskiego pod Ilionem. Nad ranem znaleziono ich obok

dwóch wów, licych im uszy. Dziki temu uszy ich

tak byy wyczyszczone, e mogy sysze gos boy. Ka-

sandra przepowiedziaa upadek Troi, przestrzega te mie-

szkaców grodu przed koniem drewnianym Odyssa. Po
zburzeniu miasta Ajas lokryjczyk oderwa j od otarza,

a wedug póniejszego podania nawet j zgwaci. Kasan-

dra dostaa si jako branka Agamemnonowi i zgina
wraz z nim zamordowana przez Klytaimnestr.

Kasta lia, (kastalski) zdrój, przy wityni w Delfach, po-

wicony Apollonowi, do dzi dnia obficie tryskajcy

z skay Parnasowej, na wschód od dzisiejszej wsi Kastri.

W zdroju tym obmywa si musieli wszyscy sudzy wi-
tynni, aby oczyszczeniem przygotowa si do suby.
wityni sam skrapiano take codzie wod, wymiót-
szy wprzód posadzk miotami z gazek wawrzynowych.

Kefalonia (Kephallenia), po Korfu najwiksza z wysp io-
skich, ssiadujca z siedzib Odysseusa, Ithak.

Kekrops (Cekrops), urodzony z ziemi praszczur Ateczy-
ków, zaoyciel najstarszej czci Aten, twierdzy Kekro-

pia. Mia by wedug legendy póczowiekiem i pówem,
lub pólsmokiem.

Kentaury (Centaury), demoni, mieszkajcy w lesistych gó-

rach Tessalii i Arkadyi. Wedug Pindara zrodzi Ixion

z Nephel Kentaurosa, a ten z klaczami magnezyjskiemi

na Pelionie da ycie Kentaurom (Hippokentaurom, t. j.

póludziom, pókoniom). Synne byy ich walki z Lapi-

thami pod wodz Peirithoosa i Tezeusza w Tessalii, a po-

tem z Heraklesem i Atalanta w Arkadyi. Z powodu
opilstwa uwaano ich póniej za towarzyszów Bakchosa,

a z powodu ich lubienoci za okiezanych przez Erosa.

36*
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(Statuy w Luwrze paryskim i w Muzeum kapitoliskiem

w Paryu). By jednak pomidzy nimi odam istot ago-

dnych, szlachetnych, jak mdrzec Chairon i Pholos. Ken-

taury byli, zdaje si, symbolami dzikich potoków górskich.

Kephisos (po ac. Cephissus), w staroytnoci nazwa kilku

rzek. Najgówniejsza z nich jest dzisiejsza Mavronero,

wypywajca z Parnasa. Inny potok tego nazwiska wy-

pywa z Pentelikonu (Brilettos) w Attyce obok miejsco-

woci Kephisia; trzeci (dzisiaj Kokkmi albo Sarantapo-

tamos) pynie z Kithaironu.

Kithairon (Gyteron), pasmo gór na poudniowej stronie

Teb i pograniczu Attyki. Pod jedn z cian opoczystych

leaa niwa, powicona bogini Herze. Tutaj Laios pod-

rzuci syna swego Ojdipusa (Edypa).

Klytaimnestra, córka króla Tyndaro^a i Ledy, siostra

Heleny, ona Agamemnona (Zob. Agamemnon).
Kokytos (Kocytus), rzeka wpadajca do Acherontu w Epi-

rze. W mitycznych podaniach staa si rzek wiata

podziemnego, miejsca pobytu zmarych, jako rzeka paczu

i narzekania.

Kolchida (Kolchis) kraina na wschodniem wybrzeu Mo-

rza Czarnego, dzisiaj gub. kutajska w Transkaukazyi

i turecka ziemia trapezuska. Ojczyzna Medei i cel wy-

prawy Argonautów.

Koroibos, syn frygijskiego króla Mygdona, któremu Pryam

pomaga w walce z Amazonkami. Odwdziczajc si,

Mygdon posa syna do Troi, aby jej broni przeciw Gre-

kom, Koroibos stara si o rk Kasandry, pad jednak

w obronie jej od broni Neoptolemosa.

Korybanci, nazwani tak od Korybasa, syna lasiona i Ky-

beh, mityczni poprzednicy i wzór kapanów frygijskich

Kybeli, albo Rhei, speniajcy sub w dzikim szale

natchnienia przy muzyce i tacach, polegajcych na wi-

rowatych poruszeniach gowy i czonków. Mieszano ich

z Kuretami i to zapewne dziki pomieszaniu Rhei z Kybel.

Koryckie szczyty, poudniowa cz Parnasu, z grot, po-

wicon Panowi i Muzom, zwanym std Korikides.
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Kreon, syn Menoikeosa, brat lokasly, ony Laiosa, matki

i ony Oidipusa (Edypa).

Kr e u za, córka ateskiego króla Erechtheusa, uwiedziona

przez ApoUona. powia mu syna ona, którego ze wstydu

podrzucia, aby go póniej, jako dorosego ju modzieca,

odzyska w Delfach, dokd go przeniós ApoUon.

Kur ci, istoty demoniczne, które na Krecie tworzyy oto-

czenie Rhei oraz Zeusa. Mieszano ich niejednokrotnie

z Korybantami (zob Korybanci).

Kyknos fCyknus), syn Aresa i Pelopii, znany z srogoci

i siy rozbójnik mityczny. Zmóg go Herakles (zob. He-

rakles).

Kynos Se ma (znak suki), miejsce w pobliu Abydos na

Chersonezie trackim, naprzeciwko przyldka Sygeion,

uwaane za grobowiec Hekaby. Przemiana Hekaby w suk,

bdc symbolem Hekaty CExdzric oiyccX\ia), naprowadza

na myl, e Hekabe i Hekate jedn s osob. (Wcl.).

Kynthos, góra na wyspie Delos, miejsce urodzenia Apol-

lona i Artemidy, std przydomki Kynthios i Kynthia. Na

szczycie góry bya witynia Zeusa i ApoUona.

Laomedon, król Troi. Na wyprawie Argonautów Herakles

uwolni córk jego, Hezyon, od potwora morskiego. Nie

otrzymawszy obiecanej nagrody w postaci dwóch ruma-

ków, Herakles razem z Pelejem i Telamonem zburzy

Troj.

Lapici, pó mityczny, pó historyczny szczep Tessalii. Wy-

tómaczy ich mona jako przedstawicieli prastarych gro-

dów tessalskich, których naturalnymi wrogami byU Ken-

taurzy, t. j. demoni licznych z Pelionu spywajcych dzi-

kich potoków górskich.

Leitos, ze smoczych zbów, wysianych przez Kadmosa,

wyrósszy, wedug innej tradycyi syn Alektora i Kleo-

buli, by dowódc Beotów w wojnie trojaskiej, a podug

Apollodora (I, 9. 16) mia udzia w wyprawie Argonau-

tów. Grobowiec jego pokazywano w Plateach. (Pausanias

IX, 4, 3).

Lem nos, dzi Limnos albo Linini, wyspa na morzu Egej-



550 EURJPIDKS

skiem. Na niewiasty lemnijskie Afrodyta za to, e
nie odday jej czci nalenej, straszn zesaa chorob;

wskutek tego odstpili je mowie i z trackiemi pobrali

si niewiastami. Rozgniewane Lemnianki wszystkich m-
ów w jednej zabiy nocy. Jedynie królowa Hypsipyie
ocalia Toasa, za co wywoano j z kraju. Wedug in-

nego podania, Lemnijczykowie uwiedli dziewice ateskie.

Spodzone dzieci wychowyway matki po atesku i roz-

budzay w ich sercu nienawi ku ojcom. Gdy tedy m-
owie dzieci te wraz z ich matkami postanowili zgadzi,

one sprzysigy si i zabiy mów.
Lema, bagnisko pod Argos, siedziba Lernajskiej hydry,

mii, podu Tyfona i Echidny. Zabicie hydry byo jedn
z dwunastu prac Heraklesa.

Leto (ac. Latona), córka Tytana Koiosa i Phoiby (Fojby),

siostry Asteryi, przeladowana przez Her, na rozkaz

Zeusa zaprowadzona przez Hermesa na wysp Delos, lam

w cieniu pierwszego palmowego drzewa i pierwszego wa-

wrzynu porodzia dzieci Zeusowi: ApoUona i Artemid.

Tam te bóstwa te miay swoje witynie, jakote ka-

panki i kapanów, odprawiajcych naboestwa na ich

czt.
Leukippos, syn messeskiego króla Perieresa i Gorgophony.

wnuk Perseusa, ojciec dwóch córek Fojby i Hilaryi, uwie-

dzionych przez Dioskurów.

Lokris, nazwa dwóch krain w Grecyi rodkowej.

Loksyasz, przydomek Apollona, jako bojia tajemniczych

wyroczni.

Lykaon, syn Pelasgosa i bogini morskiej (Okeanidy) Moii-

boi. król arkadyjski, znany z srogoci, ojciec sroszych je-

szcze pidziesiciu synów. Zaprosi na uczt wadc
niebian, Zeusa i poda mu do spoycia ugotowane miso
z dziecka. Za czyn ten zbrodniczy zamieniony zosta

w wilka, jego za synowie zginli od Zeusowego gromu.

Mai a (waciwie mateczka, albo piastunka czy niaka), naj-

starsza córka Atlasa i Pielony, miaa z Zeusem posaca
niebian, boga Hermesa.
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Mainady (Menady) (od \i(xivo\iori — szalej) nazywaj si

bakehanlki, kapanki Bakchosa. W Eurypidesowej »Heka-

be« Polimestor przydomek ten nadaje Trojankom, ponie-

wa obawia si, e jak bakchanki rozszarpay ongi Or-

feusza i Penteusza, tak te rozszarpi jego dzieci.

Mae a, przyldek na poudniowym cyplu Sparty.

Maraton, miejscowo na poudniowem wybrzeu Altyki,

w poblia dzisiejszej Brany. Synne z zwycistwa, jakie

Ateczycy pod wodz Miltiadesa odnieli w r. 400 przed

Chr. nad Persami, Maraton powicone byo Heraklc^sowi

i tam wielbiono go w igrzyskach. Dlatego Peloponezya-

nie, najedajc Altyk, ow okolic zawsze oszczdzali.

Maron, kapan ApoUona, przyjaciel Odysseusa obdarowa

go winem, przy pomocy którego Odysseus ubezwadni

Cyklopa Polifema.

M e d e a, córka króla Kolchidy, Aietesa, i Okeanidy Idyi czyli

Hekaly. Pomógszy lazonowi do zdobycia zotego runa,

ucieka z nim w towarzystwie brata swego Absyrtosa.

cigana przez ojca, zabia brata i powiartowane czonki

jego rzucia do morza. Zajty zbieraniem czonków Aietes

me móg ich dopdzi, tak te Medea razem z lazonem

dostaa si do lolku. Pomoga lazonowi do pomszczenia

rodziców jego, zabitych przez króla Pehasa, namówi-

wszy córki Peliasowe, aby zamordoway ojca i ciao

jego ugotoway i to pod pozorem, e w ten sposób

zmartwychwstanie odmodzony dziki czarom Medei. W Ko-

ryi!cie. dokd uciekli, lazon porzuci j, aby nowe za-

wrze luby z córk królewsk, Glauk czyli Kreuz.

Medea posaa jej zatruty dyadem i paszcz i spowo-

dowaa jej mier. Zamordowawszy wasne dzieci, ucie-

ka na darowanym jej [irzez Heliosa wozie, cignio-

nym przez smoki, do Koryntu, do króla Aigeusa, któ-

remu urodzia syna Medosa. Wypdzona przez Tezeusza,

udaa si z synem Medosem do Azy i. Dzieciobójczyni

Mede stworzy, zdaje si, pierwszy Eurypides.

M eg ar a, córka Kreonta, dostaa si Heraklesowi, gdy ten

by pokona Minyow i miasto Teby uwolni od haraczu.

Meges, syn Fileja i Eustyochy lub Klimeny czy Tymandry,
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wnuk ugiasa, dowodzi pod Troj flol z 40 okrtów,

utworzon z Dulichijczyków i Efidradów, walczy mnie,
lecz pad w wojnie.

Menoikeus. potomek Penteja, ojciec lokasty, matki i ony
Oidipusa, oraz ojciec króla Kreonla.

Mim as, jeden z gigantów.

Minotauros, potwór o postaci ludzkiej, z gow byka, pód
Pasiphai (zob. Pasiphae) i byka. Minos zamkn go w zbu-

dowanym przez Daidalosa labiryncie, a ywi ciaem mo-
dzieców i dziewic, których, jako haracz wojenny, do-

starczay Minosowi Ateny, dopóki Tezeusz Minotaura nie

zabi i grodu swego od upokarzajcej daniny nie uwolni.

Minos, mityczny wadca Krety, syn Zeusa i Europy, brat Rha-

damanthosa ojciec Phaidry, Ariadny ild. Na skutek proby
arliwej oirzyma od Poseidona ofiarnego, biaego byka.

Zamiast go jednak ofiarowa bogu, doczy go do swoich

stad. Poseidon, chcc go za to ukara, zaszczepi w byka
szalestwo, a on Minosa. Pasiphae, rozpali dz do zwie-

rzcia. Po mierci zosta Minos sdzi zmarych w Hadesie.

M i n y o w i e, szczep, który mieszka w Tessalii,

Mnemosyne, kochanka Zeusa, matka Muz (zob. Muzy).

Mojry (u Homera przewanie w liczbie pojedynczej), bogi-

nie przeznacze: Klotho, przdka nici ywota ludzkiego,

L a c h e s i s. rozdawczyni losów ycia, A t r o p o s. nie-

unikniona konieczno iosu ludzkiego, zwaszcza mierci.

Ueliodziy za córki Nocy, albo te za córki Zeusa i Te-

midy i jako takie za siostry Hor (zob. Hory).

Molossowie, gJówny grecki szczep Epiru, zamieszkiwa

okolice nad jeziorem Pembotis (dzi lanina) - midzy
innemi grody, jak: Passaron, Tekmon i Dodona. Panowali

nad nimi królowie z domu Eakidów albo Pyrrhidów.

Sawne byy poy molossyjskie.

Muzy. pierwotnie jedna, potem trzy, w kocu dziewi —
Kalliope. Klio, Eutherpe, Thalia, Melpomen, Terpsichore,

Erato, Polyhymnia, Urania, boginie muzyki, piewu, taca.

Rodzicami ich byli Zeus i Mnemosyne, wedug innych

Harmonia (zob. Harmonia).

Mykcnai (Mykeny), miasto w rgolidzie, w czasach home-
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rowskich kwitnca siedziba potnych królów. W naszych

czasach znaleziono tam (wykopaliska Schliemanna) cenne

skarby, wiadczce o wielkiej kulturze.

Myrtilos. wonica Ojnomaosa, króla w Pisa, w Elis, ojca

Hippodamei. Kto t cudownej piknoci dziewic chcia

posi i wraz z ni królestwo, winien by z ojcem pu-

ci si w wycigi, a pokonany da gardo, Pelops zwy-

ciy przez podstp, przekupiwszy Myrtilosa, syna Her-

mesa, tak e ten albo przedmiot jaki umieci w dro-

dze, na którego widok sposzyy si konie, albo te je-

dnego koa gwodziem nie zabi. Sowem, Ojnomaos spad

z wozu i pozosta w tyle, Pelops za tymczesem uwióz

Hippodamei. Myrtilosowi jednak Pelops nastpnie nie

bardzo ufa, tembardziej, e da podobno, aby mu si

Hippodameia oddaa, i przy przyldku Geraistos na wy-

spie Euboi strci go z wozu do morza. Nieszczliwiec,

tonc, baga ojca, Hermesa, aby pomci go na Pelopsie

i jego potomkach. Hermes przeto zesa zotego barana

j umieci w trzodzie Atreusza, wskutek czego wszcz
si krwawy spór midzy brami.

Nauplia, miasto w wschodniej czci Peloponezu, nad za-

tok rgolidzk czyli Nauplijsk.

Nem e i a, dolina w Argolis, w mitologii greckiej synna z za-

bójstwa, dokonanego przez Heraklesa na lak zw. lwie ne-

mejskim, potworze, który mieszka w grocie na pou-

dniowo-wschodniej stronie doliny.

Nereidy, córki morskiego boga Nereusa, jedn z Nereid

bya Thetis, matka Achillesa.

Nereus, bóg morski.

Neoptolemos, zob. Pyrrhus.

Ni o be, córka Tantalosa, maonka Amfiona, zaoyciela Teb.

Dumna z powodu mnogoci dzieci, urgaa Letonie. matce

dwojga tylko dziatek, ApoUona i Artemidy, którzy srogo

j za to ukarali, zabiwszy celnymi strzaami w jej oczach

cae jej potomstwo. Z bólu obrócia si w kamie, ster-

czcy nad gór Sipylos pod Magnesi. Wykuta w skale

tej rzeba okazaa si jednak figur Kybeli.
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Nisos (Nizus). syn Pandiona, króla Megary. Mia na gowie
zoty wios, na którym zawiso jego ycie. Gdy Minos
oblega Megar, zakochaa si w nlin córka Nisosa Skylla

(Scylla) i postanowiwszy wyda niii gród. wyrwaa ojcu

ów wos zocisty. Minos pogardzi jednak ojcobójczyniii,

kaza j przywiza do tyu okrtu i utopi.

Nysa, miejscowo, w rozmaitych umieszczana krajach:

w Tracyi, Tessalii, na Eoboi, w Beocyi, Macedonii, na
wyspie Naxos, w Egipcie, Lydyi, Etyopii, Arabii, Indyach
itd. »Ta niepewno pooenia dowodzi, e Nysa bya
miejscowoci, pomylan na nieb e, a nastpnie prze-

niesion na ziemi*. (Wcle\v=ki). W Nysie, na nysej-

skiej górze chowa si pod opiek nimf Bakchos-Diony-

zos, zaniesiony tam przez Hermesa na rozkaz Zeusa.

Odysseus (Odyseusz, Odysej, u Rzymian Ulyxes), syn Laer-

tesa i Antiklei, maonek Penelopy, ojciec Telemachosa.

Z trudem tylko da si namówi Agamemnonowi do

wzicia udzian w wyprawie trojaskiej. Próbowa \frydo-

by Helen z rk Parysa w drodze pokojowej, gdy mu
si to jednak nie udao, zebra dwanacie okrtów i na
czele Ketaloczyków ruszy na Ilion. Razem z Diomede-

sem zabi trojaskiego Dolona i trackiego wodza Rhesosa.

Poredniczy w sporze Agamemnona z Achillesem, otrzy-

ma jego bro, dziki czemn uczyni sobie wroga w Aja-

sie. Pod wodz Odysseusza dostali si rycerze hellescy,

ukryci w wntrzu drewnianego konia, do grodu, aby po

uciliwej, ale zwyciskiej walce wtargn do domu brata

Parysa. Deifoba.

Synne s liczne przygody, jakie Odysseusz przebywa
po zburzeniu Troi, wracajc do Ithaki — przygody, któ-

remi homerowska zajmuje .si Odysseja: strata 70 towa-

rzyszy na wybrzeu tracki em, spotkanie si jego z Loto-

fagami na wybrzeu libijskiera, dalej z Cyklopami i Po-

lifemem, któremu jedyne wyupi oko, z ludoerczymi

Laistrygonami. z (czarownic Kirki?^ I^Gyrce); zejcie do

Hadesu na rozkaz jej celem dowiedzenia si od wróa
Teirezyasza, kiedy dany mu bdzie powrót do ojczyzny,
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przygody na wyspie Syren, niebezpieczestwo midzy
Scyll a Charybd, pobyt na Trinakii. wyspie Heliosa,

gdzie towarzysze jego wbrew zakazowi Teirezyasza ukradli

z godu, a podczas snu Odyssa, woy Heliosa itd. Wró-

ciwszy po dwudziestoletniem bkaniu si do Ithaki, po-

mordowa z pomoc syna Telemacha natrtnych zalotni-

ków swej ony, której dopiero potem da si pozna.

Oj eh al i a, miejscowo nad Penejem w Tessalii.

Oileus, syn Ododokosa, król Lokrów, ojciec synnego bo-

hatera Ajaxa lokryjskiego. Bra udzia w wyprawie Ar-

gonautów.

O i n o n e, nimfa z góry Idy, pierwsza maonka Parysa. Prze-

powiedziaa mu jego losy i przestrzegaa go przed za-

maniem wiary maeskiej. Gdy Parys, zraniony przez

Filokteta, kaza si zanie do niej, nie chciaa go le-

czy; dowiedziawszy si o jego mierci, rzucia si jednak

na jego stos i zgina.

Olympos (Olimp), pasmo gór na pónocnej granicy Tessalii.

. w podaniach staroheileskich siedziba wadcy bogów,

Zeusa, i innych bóstw, zwanych std Olimpijczykami.

Oznacza te wogóle niebo.

O r e a d y, nimfy górskie,

Orestes, syn Agamemnona i Klytaimnestry, brat Chryso-

themidy, Laodiki czyli Elektry, oraz Ifianassy czyli Ifi-

genii ^Iphigenei). W om lat po zamordowaniu ojca wró-

ci z Aten do Mykeny i pomci tutaj rodzica, zamordo-

wawszy Kiytaimnestr i kochanka jej Aigisthosa. cigany

przez Eumenidy czyli Erynye, uda si za rad Apollona

do Aten, gdzie dziki Atenie, której gos przechyli szal

na jego korzy, zosta przez Areopag uwolniony. Wedug
Eurypidesa, cz Eumenid cigaa go jednak dalej. Wy-
bra si wic ponownie do Delfów, otrzyma od Apollona

rozkaz zabrania z Tauryi obrazu bogini Artemidy i prze-

niesienia go do Aten. Przybywszy w towarzystwie przy-

jaciela, Pyladesa, do Tauryi, mia by jako cudzoziemiec

wedug obyczaju krajowego zamordowany bogini w ofie-

rze Poznaa gu jednak siostra Ifigenia, ocalia obu od

mierci i podstpnie zabrawszy obraz Artemidy, ucieka
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Z nim do ojczyzny. Orestes, zabiwszy Aletesa, panowa
w Mykenie, Argosie i Sparcie. on jego byJa Hermione,

córka Menelaosa i Heleny. UmarJ w Arkadyi, wedug po-

dania, z ukszenia mii. Poza tragedyami Aischylosa

i Eurypidesa istnieje epicki poemat aciski z najpóniej-

szych czasów rzymskich p. t. >Orestis tragoedia«.

Orfeusz, najsynniejszy ród mitycznych piewaków Grecyi,

gówny przedstawiciel sztuki grania na lirze, syn Apol-

lona i muzy Kalliopy. Wodug póniejszego podania mia
by ojcem jego tracki Oiagros. piewem i gr naj-

dziksze kwhhi zwierzta, porusza drzewa i gazy. Po

zmar z ukszenia mii on Enrydik zstpi w pod-

ziemia Hadu i piewem tak zmikczy piekielnego wadc,
e pozwoli mu zabra Eurydik ze sob. Utraci j prze-

cie, poniewa nie usucha rozkazu Plutona, który za-

broni mu ogldn si za ni przed wydostaniem si na

wiato dzienne.

Jako przeciwnik orgiastycznych obrzdów Dionizosa

zosta póniej, podobnie jak Penteusz, rozszarpany przez

mainady (menady, bachantki).

Oryon, wedug legendy homeryckiej jeden z najsynniej-

szych myliwych. Zabity przez Artemid, wedug innych

ukszony na mier przez szkorpiona, przeniesiony zosta

wraz z psem swoim Seiriosem midzy gwiazdy, gdzie

Oryon i Syriusz wspaniaym lni blaskiem.

Ossa, dzi Kissavos, pasmo gór w Tessalii.

Othrys, dzi Mavrika, lesiste pasmo gór w Grecyi pónocnej.

Paj an 1) (Pean), przydomek Fojbosa-Apollona — 'A7ióXXu)V

Ilatay, t. zn. ApoUon-Zbawiciel.

— Rodzaj pieni chóralnej z refrenem >Io Paian*,

Paionia, kraina w Macedonii midzy rzekami Strymonem

(dzi Siruma) i Argosem.

Palamedes, syn Naupliosa i Klymeny, brat Ajaksa, jeden

z uczestników wyprawy trojaskiej, za poduszczeniem

Diomedesa, Odysseja i podobno take i Agamemnona

stracony pod Troj jako wrzekomy zdrajca.

Pallady gród = Ateny.
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Pallantydzi, synowie Pallasa. Nisos, Pallas i Aigens (oj-

cie(3 Tezeusza) byli synami Pandyona. Nisos otrzyma

Megar, Aigeus i Pallas podzielili midzy siebie dzierawy

attyckie, nie stanowice wówczas jeszcze jednej caoci.

Synowie Pallasa spodziewali si, e odziedzicz cz
Aigeusa, który dugo nie mia dzieci, i e im si uda

Tezensza, spodzonego w obczynie i z obc. nie spokre-

wnionego z Erechtheusem, wydziedziczy. Wyruszyli prze-

ciw niemu i w czci w boju otwartym, w czci pod-

stpem zgadzi go myleli. Atoli Tezeusz dowiedzia si

o zasadzce, zarba cz jedn, a druga, co chciaa mie-

rzy si w boju otwartym, rozsypaa si. Byo za prawo

przepisujce, e kady, kto przela krew pokrewnych

osób, choby nawet bez wiedzy, przelanie krwi winien

by przebaga dobrowolnem wygnaniem. Dlatego Tezeusz

z caym domem na rok jeden uda si do Troizeny.

Pallas (zob. Athene).

Pan, pierwotnie bóg pasterzy, czczony przedewszystkiem

w Arkadyi. Przemieszkiwa w grocie. Od niego pochodzi

strach paniczny, wynikajcy bez zrozumiaego powodu.

Pan mia zamiowanie, jak pasterze, do gry na flecie

albo syryndze (syrinxj, piszczace trzcinowej. Powicon
mia jaskini u stóp ateskiej Akropolis.

Panateneje, uroczystoci, zaprowadzone przez Tezeusza

na cze Ateny. VV dni te obnoszono szat szafranowego

koloru (peplos), na której czyny bogini, jej rydwan wo-

jenny, jakole zwycistwo przez Zeusa odniesione nad

pokoleniem Uranosa, misternie wyszyway niewiasty i dzie-

wice ateskie z pomoc niewolnic.

Panateneje, pierwotnie stworzone przez mitycznego

Erichthoniosa, a wznowione przez Tezeusza, obchodzono

corocznie przy kocu ateskiego miesica Hekatombaion

(d. 28 i w dniach nastpnych, wedug naszej rachuby

okoo poowy sierpnia) skadaniem ofiar, igrzyskami, uro-

czystemi procesyami. Zawody gimnastyczne, wycigi konne

i na wozach, a od czasów Peizystrata wystpy muzyków,

piewaków, tancerzy i rapsodów, recytujcych zwaszcza

pieni homeryckie, stanowiy najgówniejsz tre tych
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nroczysto''!. piewacy otrzymywali w nagrod wiece
z oliwek i malowane, oliw z drzew powiconych Ate-

nie napenione naczynia. D. 28 hekatomb, sza na Akro
polis wielka proce-^ya z udziaem jedców, uroczycie

przystrojonych dziewic itd. Odróniano Panateneje mae
i wielkie, te ostatnie powtarzay si co cztery lata.

Pandy on, król Aten, mia dwie córki, Prokn i Filomel.

Prokn wyda za króla Traków, Terensza. Spodziwszy
z Prokn syna. Itysa, zakocha si w Filomeli i zgwaci
ja. Chocia jej wyrn jzyk, udao si jej przecie po-

uczy o tein siostr, a ta z zemsty zabia wasne dzie-

cko, Itysa, i przy uczcie podaa do jedzenia niewiernemu

maonkowi. Tereusz nastpnie przeladowa obie niewia-

sty, a te uciekajc zamieniy si w jaskók i sowika,

Tereusz za w dudka. Moe niewiasty owe cigny na

si gniew Muz z powodu zbytniej zarozumiaoci. Tak
wic Itys, o którym mowa w »Heraklesie szalejcym

t

pad ofiar gniewu Muz.

Pan gai os, góra, stanowia granic midzy Tracy a Ma-

cedoni.

Panthoos, jeden z starszyzny trojaskiej, mia synów Po-

lidamasa i Euforbosa, oraz (wedug innych) Hyerenora.

Partenopajos, zob. Atalante.

Parnasos (Parnas), dzi Lyakura. potne pasmo gór wa-

piennyc-h w Grecyi rodkowej, w staroytnej Focydzie

(Phokis). »Na jednym z jego szczytów bya witynia
Apollona, na drugim Dyonizosa. Na jednym z nich albo

na obydwóch widziano w noc pomie, t. j. blask po-

chodni, noszonych przez rzesze witujce. Na szczycie,

powiconym Dyonizosowi, miaa te by winna macica,

na której codziennie jedno dojrzewao grono; z soku ja-

gód tego winogrona codzie bogu libacy czyniono.

Nadto na Parnasie bya jaskinia smoka, którego zabi

ApoUon; a pokazywano podrónym take miejsce, gdzie

bóg czatowa na smoka i zabi potwora* (Pauf.an.).

Pasiphae (t. z. wszystkim wiecca), pierwotnie przydomek

greckiej bogini ksiyca. Córka Heliosa (soca) i Per-

seidy, siostra Aietesa i Kirki (Cyrcy), maonka krete-
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skiego króla Minosa. Zapona nienaturaln dz do

byka, przesanego Minosowi przez Poseidona. Daidalos

(zob. Daidalos) skonstruowa ksztat krowy drewnianej,

do niei ukrya si Pasiphae i zostaa matk Minotaura

(zob. Minotauros).

Pean, hymn radosny, przeciwiestwo do aobnego trenu.

Peirene, ródo na zamku korynckim.

Peiritoos, król Lapitów. Na weseln jego, na które wespó
z innymi ksity tessaiskimi zaproszony by take Pe-

leus, Kentaurowie pijani zelyli oblubienic Hippodami,

co spowodowao wojn, zakoczon wypdzeniem Ken-

taurów z Pelionu.

Pelasgia. u Herodota nazwa caej Grecyi, u Eurypidesa

oznacza czciej Argos.

Peleus, syn Aiakosa i Endeis, córki Chirona, mia z dru-

giej ony, Tetydy, syna Achillesa. Pelej i brat jego Te-

lamon postanowili zabi brata, Fokosa, poniewa górowa
nad nimi w rzemiole rycerskiem. Telamon ugodzi go

dyskiem w gow, a Pelej dobi siekier. Ciao ukryli

w lesie, jednake je odkryto, a ojciec wygna ich z ro-

dzinnej Aiginy. Peleus uda si do Ftyi, do króla Eury-

tiona, którego córk Antygon polubi, Mia z ni pi-
kn Polydor. Zabiwszy na owach kaledoskich Eury-

tiona, uciek do lolku. Przyjty gocinnie przez Akastosa,

nowemu uleg tutaj nieszczciu (zob. Akastos).

Pelion, dzi Plessidi, acuch gór na tessalskim pówyspie
Magnezyi. Na szczycie najwyszym staa w staroytnoci

witynia Zeusa Aktaiosa. W pobliu jej pokazywano
grot Centaura Cheirona, nauczyciela Achillesa.

Pelias, syn Peseidona i Tyro, córki Salmoneusa, wypdzi
braci swych Aisona i Neleusa z lolku i obj w posia-

danie ich dzierawy. Chcc unikn zemsty ze strony

Aisonowego syna lazona, wysa go po > zote runo*. Za
porad Medei zabiy go wasne córki w tej myli, e
z mordu tego wyjdzie odmodzony. (Zob. Akastos).

Pelopidzi, zob. Pelops.

Pelops, syn Tantalosa z Lidyi, podstpem pokona Ojno-

maosa, króla w Elis, i w nagrod za zwycistwo wzi
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córk Hippodami za on. Kady konkurent do rki
Hippodamii musia puci si w niebezpieczne zawody
z jej ojcem.

Pelops by wnukiem Zeusa, a synem Tantalosa, który

go poci i przedoy bogom, zaprosiwszy ich na uczt,

celem przekonania si, czy s wszechwiedni. Tylko De-

metera, zanurzona w aobie z powodu córki straconej,

zjada jedn opatk. Bogowie rozkazali pokrajane czonki

rzuci do kota, z którego Pelops wyszed odmodzony.

Brakujc opatk zastpiono koci soniow. Pelops

chowa si odtd na Olimpie, a potem v/ypuszczony na

ziemi, zdoby za on Hippodemej, córk pizaskiego

(w Elidzie) króla Ojnomaosa. Od Pelopsa pochodzi synny
ród Pelopidów, panujcy w Argos, Mykenach, Tyryn-

cie, Midei oraz w innych miastach i dzielnicach Peloponezu,

noszcych nazwisko od Pelopsa. Historya Pelopidów pena
jest zbrodni, z któremi zwizane s nazwiska Atreusa,

Thyestesa, Klytaimnestry, Aigisthosa, Orestesa. Zbrodnie

zapocztkowa Pelops zamordowaniem Myrtilosa. (Zob.

Myrtilos).

Peneios, nazwa dwóch rzek w Grecyi, jedna z nich, dzi
Sa'amvria, wypywa na stokach gór Lakmoskich, na

granicy Epiru i Tessalii, druga (w górnym biegu rzeka

Verveni, z dolnym za rzeka Gastruni) bierze pocztek

na granicy Arkadyi i Elis.

Pentheus, syn Agawy, nie uznajcej Bacha, zosta przez

ni namówiony do zniszczenia towarzyszek boga, bachan-

tek czyli menad. Bachus mszczc si za to lekcewaenie,

nawiedzi Agaw i towarzyszy jej szalestwem. Oszalae

otoczenie Penteja z matk jego na czele, widzc w nim

dzika czy lwa, napado go i rozszarpao. Agaw, zyskawszy

zmysy z powrotem, ucieka do Teb w Illyryi, wysza tutaj

zam za króla Lykthenesa, aeby go ostatecznie zabi

i tron jego odda swemu ojcu.

Ppek ziemi (oacpaXov yfjc). witynia Apollona w Delfach

bya rodkowym punktem Hellady, do którego zbiegay

si wszystkie wite drogi. Std wedug zbonego wyo-

braenia ludu przy prorockiej otchani i przy wspólnym
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otarzu (xocvy3 kozia) w Delfach mia by ppek, tj. re-

dzina ziemi. Miejsce to zalega kamie napó okrgy.

(WcL).
Pergamos albo Pergamon, twierdza trojaska.

Periklimenos, Tebaczyk, syn Poseidona i Chlorydy,

córki wieszczka Teirezyasza. Kamieniem zabi Parteno-

paiosa. Walczy le z Amfiaraosem (zob. Amfiaraos),

a kiedy ten cigany by przez niego, Zeus piorunem otwo-

rzy ziemi i ukry Amfiaraosa wraz z czwórk koni, za-

nim go Periklimenos z orszakiem swoim docign. (Pin-

dar. Nem. 9, 52).

Persephone, Phersephassa (ac. Proserpina), córka

Zeusa i Demetery, maonka Hadesa, boga podziemi, wraz

z nim panujca nad zmarymi.

Perseusz 1) jeden z najgoniejszych legendarnych boha-

terów greckich, syn Zeusa i Danai, córki Akrisiosa, przo-

dek Heraklesa. Jako niemowl zamknity razem z nie-

szczliw matk do kosza i rzucony do morza, dosta

si na wysp Seryfos, gdzie zaj si nim król Dyktys.

Brat króla, Polydektes, namówi go w sposób zdradziecki

na wypraw przeciw Gorgonom. Z wyprawy tej wyszed

zwycisko w ten sposób, e nie patrzc w oczy Meduzy,

dziki czemu byby skamienia, jeno, widzc j w zwier-

ciedle gadkiej swej tarczy, odci jej gow. Schowawszy

j do skórzanej torby, uywa jej jako broni przeciw

wrogom, których mieczem zmódz nie umia. Za maonk
wzi Andromed (zob. Andromeda), otrzyma królestwo

argiwskie, zamieni je przecie na pastwo tyryntyjskie,

zaoy miasta Mykeny i Mide. Po mierci przeniesiony

pomidzy gwiazdy, wieci obok Andromedy.

— 2) Za czasów wojny trojaskiej król w Dardanosie.

— 3) syn Nestora.

Phaidra (Fedra), t. zn. » wiecca <, maonka Tezeusza,

córka Minosa i Pazyfay, siostra Ariadny.

P i e 1- y a, prowincya macedoska u stóp Olimpu, ojczyzna

Orfeusza i muz olimpijskich, siedziba kultu bachijskiego.

Pittheus (Piteusz), król Troizeny, dziad Tezeusza, którego,

podobnie jak i jego syna Hippolitosa, wychowa.

Euripides. T. Ul. 36
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Plejady, córki Atlasa i Pleiony (std ich nazwa). Z bólu

z powodu losów ojca zaday sobie mier i przeniesione

zostay przez Zeusa pomidzy gwiazdy. Wedug innych

cigane przez mitologicznego myliwca Oriona, przemie-

niy si w gobie, a potem w gwiazdy. Byo ich siedm:

Elektra, Maia, Taygete, Alkyone, Kelaino, Sterope i Me-
rope.

Polidoros. najmodszy syn Pryama i pierwszej jego ony
Laothoi, zabity zosta przez Achillesa. Podug Eurypi-

desa by on synem Pryama i Hekaby. Na krótko przed

zburzeniem Troi wysa go ojciec, celem uratowania mu
ycia, z bezmiernymi skarbami do Polymestora, króla

Tracyi. Polymestor, chcc zagrabi skarby, zamordowa
go i ciao rzuci do morza. mier syna pomcia He-

kabe, wyupiwszy oczy Polimestorowi i zabiwszy jego

dwoje dzieci.

Polineikes, syn Oidipusa. Oenienie Polyneikesa z córk
Adrasta byo nastpstwem pierwszej kltwy ojcowskiej

i pierwszym skutkiem wpywu zego ducha, zamylajcego
pogry- w upadku dom Laiosa. (Zob. Oidipus).

P o 1 y X e n a, zob. P y r r h u s.

Posejdon, syn Kronosa i Rhei, bóg morza, na którego

dnie przemieszkiwa wraz z maonk Amfitryt, Ja-

dcemu po gbiach morskich na rydwanie, zaprzgni-
tym w rumaki o zotych grzywach i miedzianych kopy-

tach, towarzysz inne bóstwa morskie, trytony, nereidy

i rozmaite potwory morskie.

Priamos (Pryam), syn Laomedona. króla Troi. Pierwsz
jego on bya Arisbe czy te Laothoe, drug Hekabe.

Z maonkami temi oraz z szeregiem naonic mia 50
synów, midzy tymi Hektora i Parysa, oraz córki Ka-

sandr i Poliksen. Zgin z rki Neopolemosa.

Proitos, król Tiryntn, blini brat Akrisiosa. Córki jego,

Lysippe, Iphinoe i Iphianassa, oszalay za spraw Dioni-

zosa czy te bogini Hery. Uleczy chcia je wróbita Me-

lampus, atoli Proitos nie chcia wypaci mu danej na-

grody, trzeciej czel wadztwa argiwskiego. Poniewa je-

dnak szalestwo ogarnia zaczo i inne niewiasty ar-
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giwskie. Melampus da dalszych jeszcze dzieraw dla

swego l)r:ila Biasa. Melampus wyleczy córki Proitosa,

z których dwie dostay si im za ony, trzecia z nich,

Iphinoe, zmara poprzednio. Do Proitosa uciek by Belle-

rophon, aby oczyci si z mordu, spenionego na Ko-

ryntczykii Bellerosie.

Prokne, zob. Pandyon.

Protesilaos, jeden z licznych konkurentów do rki He-

leny, by pierwszym Grekiem, który poleg przy wysia-

daniu na brzeg trojaski.

Pyl a des, syn Strofiosa, przyjaciel Orestesa.

Pyrrhus. czyli Neoptolemos, syn Achillesa i piknej Dei-

damii, córki króla Lakomedesa. Bra udzia w wyprawie

trojaskiej, zamordowa Politesa, syna Pryama, a córk

Pryama i Hekaby, Polyksen, zabi na grobie Achillesa,

aby mu j zoy w ofierze. Jako ap wojenny dostaa

mu si ona Hektora, Andromache.

P y t h o, stara nazwa miasta Delfów.

P y t h o n. pstry smok ognisty, który grasowa pod gór Par-

nasu, w Delfach, a którego zabi ApoUon. Zabicie jego

wicono w igrzyskach delfiekich (pytyjskich — miasto

Delfy zwao si pierwotnie Pytho).

Rhadam. anthys (R-o), syn Zeusa i Europy, brat Sarpedona

i Minosa. Wszyscy trzej pochodzili z Krety, Sarpedon

i Rhadamanthys musieli opuci wysp, poniewa za-

garn j w niepodzielne posiadanie Minos. Rhadaman-

thys uda si do Okalei w Beocyi i poj za on Alk-

men, wdow po królu Amfitryonie. Syn jego Erythrus

wywiód Erytrejczyków z Krety do lonii, gdzie zaoyli

miasto Erythrei. Po mierci zosta Rhadamanthys z po-

wodu sprawiedliwoci swej jednym z sdziów w wiecie

podziemnym, w Hadesie.

Rheia, Rhea (Rea), córka Uranosa (Nieba) i Gai (Ziemi), ma-
onka Kronosa i matka bogów: Zeusa, Poseidona, Ha-

desa, Hestyi i Demetery. Kronos pochania nowonaro-

dzone dzieci, przeto Rheia udaa si na Kret i tam po-

rodziwszy Zeusa, uratowaa go w ten sposób, e ojcu
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Kronosowi dah do poknicia, zamiast dziecka, kamie,
owinity w pielnchy. Rhei mieszano póniej z frygijsk

bogini Kybel
R h e s o s, król tracki, by wedng jednych synem Eioneusa,

v,'edug innych boga rzecznego Strymona, który go spo-
dzi z muz KHo. witynia jej w Amfipolis wznosia si
naprzeciw pomnika Rhesosa.

Seirios (Syrynsz), zob. Oryon.

Simoeis, potok, który wytryska z góry Idy i pod Troj
czy si z Skamandrem.

Sisyphos (Syzyf), syn Aiolosa i Enarety, maonek Me-
ropy. zaoyciel i król Ephyry. póniejszego Koryntu,

uchodzi w podaniach za najchylrzejszego z ludzi. Za
przewiny musia cik ponie kar pcha na
szczyt góry wymykajc mu si z rk ska olbrzymi.
Uchodzi take za ojca Odysseusza, miaa si w nim
kocha Medea itd. Wedng Eurypidesa w dramacie »Me-
doa>, » Kreon by z rodu Syzyfosa, a pochodzenie Glauki,

córki Kreonta. od chytrego i przebiegego Syzyfosa tu

z równ pogardliwoci wzmiankowane, jak pochodzenie

Odyseja od niego w Ifig. w Au « (Wd).
Skaniandros (Skamander), dzi Menderes, gówna rzeka

w paszczynie trojaskiej, z powodu ótego zabarwienia

wody zwany u Greków »Xanthos« (óty). Wypywa na
Idzie, w pobliu dzisiejszej wsi Bunarbaszi, dostaje si
do paszczyzny trojaskiej, wpada obok wzgórz Sygero-
skich do HeJlespontu (Dardanellów^). Dopywami jego

Thynibrios i Simoeis.

Steneleus, syn Kapaneusa i Euadny, jeden z Epigonów,

co Teby zdobyli. Jako konkurent do rki Heleny, mia
udzia w wyprawie trojaskiej i walczy dzielnie jako

wonica i przyjaciel Diomede.^a.

Strofios, ojciec Pyladesa, mia za on Anaksybi, siostr

Agamemnona, albo te ojciec Sirofiosa, Kryzos, oeniony
by z córk Atrensza, Kydragor. Std pokrewiestwo
Orestesa z Pyladesem.

Strymon, dzi Strunia, rzeka w dzisiejszej Bogaryi. Per-
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sonifikacya strumienia tego, bóg rzeczny Strymon, by
ojcem Rhesosa.

Sun i on, przyldek na poudniowym cyplu Attyki (dzi Kap
Koionnais); na szczycie jego stal marmurowa witynia
Atheny, zbudowana prawdopodobnie w drugiej poowie
pitego wieku przed Ghr. Z wityni tej utrzymao si
do dzisiaj jedenacie kolumn.

S y k e 1 i a = Sycylia.

Sylenos, syn Hermesa lub Pana, wychowawca Bakchosa.

Symplegady, dwie skaliste wyspy na Morzu Czarnem
przy ujciu trackiego Bosforu.

Tafio wie albo Telebojowie mieszkali w Akarnanii i na

pobliskich wyspach, z których najwiksza zwaa si Tafos.

Tafos (Taphos), zob. Eehinady.

Talaos z Argos, prawnuk Kreteusa, syn Biasa i Perony,

maonek Lizy.nachy i Eurynomy lub Lyzyanassy, mia
synów Adrastosa, Partenopajusa, Nekisteusa, a córk Ery-

fyl czyli Astynom.
Tan tal os (Tania), syn Zeusa (lub Tmolosa) i Plutony,

ojciec Pelopsa i Nioby, mony król w Sipylos w Lydyi,

wedug innych poda, w Frygii, powiernik Zeusa i innych

bogów, którzy zapraszali go na swoje biesiady. Wyga-
dawszy posyszane na ucztach tych tajemnice boe, zo-

sta srodze ukarany: musia stad w wodzie, która, ile-

krotnie chcia ugasi pragnienie, wymykaa mu si
z przed ust. To samo byo z wiszcymi nad nim wspa-

niaymi owocami. Ponadto wedug Pindara — zawisa

nad jego gow skala grozia mu zmiadeniem. Wedug
innych poda, doczeka si srogiej kary za to, e ciao

zamordowanego przez siebie syna Pelopsa ugotowa i przed-

oy je bogom do spoycia, chcc w ten sposób prze-

kona si, czy s wszechwiedzcy. Pindar opowiada, e
ukrad bogom nektar i ambrozy i da do skosztowania

przyjacioom, albo e psa zotego, który z wityni Zeusa

na Krecie ukrad Pandareos i da mu go na przechowa-

nie, zwróci bogom nie chcia, a przysig, i go nie po-
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siada. Przewinienia te mciy si strasznie na jego po-

tomkach.

T e i r e s i a s (Tejrezyasz), syn Eueresa i nimfy Chariklo, synny
wróbita tebaski. W modych latach pozbawiony zosta

wzroku wedug jednych dlatego, poniewa mówi ludziom

o sprawach, których wedug woli boej zna nie powinni,

wedug drugich za, poniewa podpatrzy kpic si Aten,
która mu wod bryzna w oczy. W wyprawie Epigo-

nów na Teby zabrano go do niewoli i uprowadzono wraz
z córk Mauto (lub Dafne) do Delfów. Umar, napiwszy

si z róda Tilphussa w pobliu Haliartos. Po mierci
on jeden zatrzyma przytomno i rozum i dlatego Gyree
wysaa Odysseusza, aeby u niego zasign wiadomo-
ci, kiedy powróci do ojczystej Itaki. W Orchomenos
synn mia wyroczni, która zamilka jednak wskutek
dumy.

Tenaron, przyldek zachodni na jednym z pówyspów^ La-

konii. Syn, bo staa na nim witynia Poseidona

i z niego przez jaskini bez koca schodzio si do piekie.

Teumesos. góra. przeszo .sto stajów (5 mil) odlega od Teb.

Thamyris, syn Filammona i Argiopy, staroytny pieniarz

tracki, o którym wspomina ju Homer w Iliadzie (ks. II,

w 505).

Thebe, gród w Cylicyi, rodzinne miasto Andromachy, gdzie

królowa jej ojciec Eetion. Gród ten zburzy Achilles.

Theoklimenos, syn egipskiego króla Proteusa, brat

wieszczki Theonoi.

Theonoe, wieszczka, córka egipskiego króla Proteusa, sio-

stra Theoklimenosa, który za on poj chcia przenie-

sion do Egiptu Helen, maonk Meneleja.

T h e s e o s (Tezeusz, Tezej), syn Aigeusa, wedug innych po-

da. Poseidona i Aitliry, córki Irojzeskiego króla Pit-

theusa, u którego si te chowa. Doró-szy, zabi w dro-

dze do Athen Periphetesa, Sinisa, Kerkyona i Prokrusta.

W Atenach o mao go nie zamordowaa macocha, Me-

deia, atoli ojciec uratowa go, poznawszy go po mie-

czu, Wygna olbrzymich synów Pallasa, uwolni kraj oj-

czysty od byka maratoskiego i, z pomoc Ariadny, za-
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biwszy Minotaura, pooy kres daninie z chopców i dziew-

czt, jak Ateczycy corocznie paci musieli Krecie. Gdy
Minos, przeczc temu, jakoby Tezeusz by synem Posei-

dona, rzuci piercie do morza, Tezej piercie ten wy-

dosta z gbin, a równoczenie przyniós wieniec zoty.

otrzymany z rk Amfitryty, i wieniec ten darowa Aria-

dnie. Po powrocie z Krety obj tron ojca. który w mnie-

maniu, i syn ju nie wróci, rzuci si w fale morskie.

Tezeusz poczy ludy attycl\ie w jedno pastwo, zwy-

ciy Amazonki i, królow ich Antyop albo Hippolyt

pojwszy za ou, mia z ni syna Hippolytosa. Drug
jego on bya Phaidra (Fedra). Bra te udzia w wy-

prawie Argonautów i w owach kalydoskich. Zstpi do

Hadu, aby porwa królow podziemi, Persefon. Przed-

siwzicie to jednak si nie udao, Tezej, skuty acu-
chami, musia pozosta w Hadesie, dopóki go stamtd
nie uwolni Herakles. Wróciwszy do Aten zasta rokosz

ludu, przed którym uciek do Skyros, do króla Lykome-

desa, ten jednak strci go podstpnie z skay do morza.

Tezeusz, który wprowadzi wito synojkii i panatheneów,

mia wityni w Atenach ~ dokd zwoki jego prze-

niós by Kimon — , tak zw. Theseion.

Thymbra, miejscowo w pobliu Troi — zapewne nad

Thymbriosem, dopywem Skamandru. Apollon mia tam
synn wityni.

Thyrsos, szyszk jodow, bluszczem i winogradem owi-

nity prt Mainad czyli Bachantek.

Tiryns (Tirynth), miasto w Argolidzie, otoczone murami
przez Cyklopów licyjskich. Siedziba mitycznego króla

Proitosa (zob. Proitos). Ruiny tego grodu istniej do dnia

dzisiejszego.

Triptolemos, syn eleuzyjczyka Celeusa, ulubieniec Deme-

tery, która wtajemniczya go w misterye swe, nauczya

go uprawy roli, darowaa mu rydwan smoczy i wysaa
go w wiat, aby go zapozna z bogosawiestwami rol-

nictwa. By jednym z twórców misteryi eleuzyskich.

Trytonis, jezioro (podug Herodota) w Libyi. Do niego

wchodzia wielka rzeka Tryton. Musiao by jednak cz-
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ci morza (Pindar. Pyth. 4. 20), a Apolonios Argon IV,

269 tak Nil zowie. Tam urodzia si Atena. (Wd).
Troia, Ilios albo Ilion (po ac. liium), miasto w Azyi Mniej-

szej, w nalecej do Myzyi krainie troadzkiej. Nazwa po-

chodzi od mitycznego króla Troasa, który mia zbudowa
ten gród, wsawiony legendarn wypraw Greków. We-
dug staroytnych chronografów zburzono Troj w r, 1184
przed Chr.

Troi z en a aibo Trozan. starodawne, pierwotnie ioskie mia-

sto w poudniowo-wschodniej czci krainy argolidzkiej

w Peloponezie, synne jako miejsce urodzenia Tezeusza.

Ruiny miasta tego istniej do dzi dnia w pobliu wsi

Damala, o 4 kilometry od zatoki saroskiej.

Trophonius, brat Agamedesa, syn Erginusa, króla Minyj-

czyków. Syn jako budowniczy, który zbudowa wi-
tyni w Delfach. >Trofoniosa wyrocznia bya w Lebadei

w Beocyi, pomidzy Helikonem i Chjrone, niedaleko

od Delfów. Bya to nora podziemna, do której radzcy

si wyroczni sam spuszcza si, oczyciwszy si poprze-
' dnio przez dni kilka w kaplicy Sa|xovo; ayaS-oO y.a,l

Tuyrjc. Kpa si w rzeczuce Ercyna i zjada obficie

ofiarnego misa, albowiem ofiary bi piciu bóstwom,

przyczem kapani badali trzewa. aby si dowiedzie, czy

Trofonios zechce przybysza askawie przyj. Stanowcz

jednak bya ostatnia ofiara. W nocy bowiem, w której

radzcy si spuszcza si do nory, barana w jam, zwan
Agameda, zabijano. Gdy ofiara ta wypada pomylnie,

zaprowadzono go do rzeczki Ercyna, gdzie dwóch trzy-

nastoletnich chopców, Hermesami zwanych, namaszczao

i kpao go. Stamtd kapani badajcego wiedli do po-

cztku róda, gdzie musia si napi wody zapomnienia

(Xri^ri<i) najprzód, a nastpnie wody pamici. Poczem

spogldajc na wyrzezany przez Daidalosa wizerunek Tro-

foniosa, modli si do niego — i wdziewa na si pó-

cienne okrycie i osobne obuwie. Tak ubranego prowa-

dzono do wyroczni, na górze. Jama nie bya naturalna,

lecz cakiem symetrycznie wymurowana. Po wskiej dra-

binie schodzi, z plackiem miodowym w obu rkach.



WYKAZ ABKCADOWY 569

Pomidzy dnem a murem by otwór, na dwie pidzie
szeroki, a pid jedn wysoki. W ten otwór radzcy si,

pooywszy si na ziemi, wtyka nogi a do kolan; po-
czem reszta ciaa, jakby porwana wirem potoku, sama
z siebie przesuwaa si. Objawienia otrzymywa albo za

pomoc gosów, albo te widze rónych. Placki mio-
dowe poeray w gbi znajdujce si mije. Niekiedy
radzcy si przebywa w norze ca dob, a powraca
te drog, wetknwszy znów w otwór najprzód nogi.

Kapani przyjmowali go. sadowili na krzele pamici
i wywiadywali si o tem, co sysza i widzia. Na-
stpnie odprowadzali go do krewnych lub przyjació,

którzy go znów do kaplicy aya^oO 6afp,ovo; y.od x()y(rjc

raczej zanosili, ni wiedli, bo zwykle nie by odzyska
jeszcze przytomnoci i nie rozeznawa nikogo. Opowiada
to wszystko Pausanias IX, 39 «. (Wcl.).

Ty deus (Tydej), jeden z siedmiu wodzów pod Tebami,
syn Ojneja, ojciec sawnego w wyprawie trojaskiej Dyo-
medesa, przyby w tyme czasie, co Polyneikes, syn Oj-

dipusa i lokasty, do bram Adrastosa do Argos, wygnany
równie z ojczyzny swej, z Kalydonu. Obaj wygnacy
powanili si o nocleg, a kiedy haasem i oskotem prze-

budzony Adrastos nadszed, na widok ich zrozumia, jak

ma zadosy uczyni wyroczni. Wyrocznia bowiem bya
orzeka, e lwu i dzikowi polubi córki swoje. Wizerunki
lwa i dzika mieli za bohaterowie wanicy si na tar-

czach jako goda. Poczytujc ich przeto za przeznaczo-
nych mu ziciów, da im córki za ony i obieca ich

z kolei przywróci do ojczyzny. (Wcl.).

Tympanon, narzdzie muzyczne, rodzaj bbna, odpowia-
dajcy dzisiejszemu tamburynowi.

Tyndareos, syn Perieresa i Gorgofony, albo Oibalosa
i nimfy Batei. Wygnany z Sparty przez brata Hippo-
koona, uciek do Etolii, do króla Thestiosa, który da
mu w maestwo córk Led. Herakles zabi Hippo-
koona i jego synów, poczem Tyndareos wróci do Sparty
i tutaj panowa. Ojciec Klytaimnestry i Heleny, cign-
wszy zemst Afrodyty przez to, e jej przy zalubinach
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swej córki przepisanej nie zoy ofiary. Gdy dwaj jego

synowie, Tyndarydzi, dioskurzy Kastor i Polydeukes (Pol-

lux) przeniesieni zostali midzy gwiazdy, odda tron spar-

taski ziciowi swemu, Menelaosowi.

Tytani, dzieci Uranosa i Gai. Za namow Gai jeden z Ty-

tanów, Kronos, strci ojca z tronu i wytrzebi go. wsku-

tek czego Uranos przekl dzieci. Kltwa si spenia:

syn Kronosa , Zeus , zwyciy w tytan omachii
(w walce z tytanami) Kronosa i innych tytanów, przy-

czem pomagali mu Hekatoncheironowie (istoty sturczne)

i Cyklopi, strci ici z wyjtkiem Okeanosa, który stan
pu jego stronie, do Tartaru, i ugruntowa panowanie bóstw

Olimpij>k!ch. Wedug Hezyoda byo tytanów dwanacioro:

Okeanos, Koios, Kreios, Hyperion, lapetos. Kronos, oraz

Theia, Rheia, Tethys, Phoibe, Mnemosyne i Themis; na-

zwisko tytanów nosz take: Prometeusz. Atlas, Aigaion,

Helios, Selene, Hekate i inni.

Zephyros (Zefir), bóg wiatru zachodniego, syn Aslraiosa

i Aurory, brat Boreasa (wiatru pónocnego), Notosa (wia-

tru poudniowego).

Zet o a, bltóni brat Amfiona (zob. Amfion) i syn Antyopy.

Zeus (Jupiter, Jowisz), najwyszy z bogów, Pan niebiosów,

syn Rhei i Saturna maonek Hery, rodziciel licznych

bogów, póbogów i bohaterów. Najsynniejsz wityni
mia w Olimpii, gdzie sta te kolosalny, 40 stóp wysoki

posg duta Fidyasza.
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