


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

ADAM ASNYK

Ze sceny świata
I
Oto a, anioł zniszczeń, miecz u ąłem w dłonie,
I rzuciłem na ziemię ostry miecz anioła,
I szepnąłem monarchom sieǳącym na tronie:
«Czas pokazać! kto więce krwi wycisnąć zdoła?

Czas pokazać! kto więce na krwawym zagonie
Położy ofiar luǳkich? kto miasta i sioła
Poburzy mściwą ręką? i kto swe koronie
Przysporzy rubin zd ęty z przeciwnika czoła?

Kto to zrobi, ten cały świat mieć bęǳie w ręku
I bęǳie go mógł deptać dla swo e zabawy,
A z hekatomby trupów i ży ących ęku

Wzniesie dla siebie pomnik wiekopomne sławy;
Ludy i monarchowie przy dą przed tron krwawy
I położą swe głowy na liktorskim pęku».

II
Rzekłem, i usłyszała mnie szalona pycha
Dwóch właǳców, co ościenne ǳierżyli narody,
Każdy z nich powstał, mówiąc: «Ludu! pragnę zgody,
Ale sąsiad na two e bezpieczeństwo czycha;

Czyż możem patrzyć na to, że on bez przeszkody
Wywyższa się w swe dumie i przy aźń odpycha?
Honor nasz zagrożony i laur nasz usycha,
Trza go odświeżyć znowu w krwi rycerstwa młode !

Więc w imię Na wyższego, co nam da zwycięstwo,
Sto ąc przy słuszne sprawie, uderzmy na wroga!
Z ego strony est zdrada, gwałt, krzywoprzysięstwo,

Chęć zaboru, bezprawie, rzezie i pożoga.
W nas est szlachetna duma i rycerskie męstwo:
Uderzmy, a zwyciężym za zrząǳeniem Boga!»
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III
I powstał krzyk ogromny u monarszych dworów,
Krzyk na emnych pochlebców, łaknących korzyści,
I rozszedł się po kra u wśród miast, siół i borów,
Wrzawą bezmyślne dumy, ślepe nienawiści.

Spęǳono luǳką trzodę z pastwisk i ugorów,
Zdatnych na rzeź wybrali królewscy artyści,
I stanęły szeregi nowych gladyatorów,
Woła ąc: «Niecha słowo monarsze się ziści!»

Przygotowano mordu maszyny ży ące,
Dano znak pota emny i wo sko ruszyło…
Zostały puste domy i zboże sto ące,

Płacz matek, którym synów z ob ęć wzięto siłą,
Sąd wo enny na krnąbrnych, psy nocą wy ące,
I wiǳiałem, że wszystko po me myśli było.

IV
Wstała utrznia czerwona, oświeca ąc łany,
Na których zebrać miano pierwsze krwawe żniwo,
Przekroczono granice… i rozkaz wydany
Pęǳi do bo u falę żołnierzy ruchliwą.

Oto walka się wszczyna! i wróg rozespany
Napadnięty znienacka za broń chwyta żywo
I bagnetami lukę otwiera straszliwą…
Zgiełk i ęki w te ciżbie krwią luǳką pĳane .

Rozpacz doda e męstwa, walka est morderczą,
W śmiertelnym pocałunku pada wróg przy wrogu,
Grzmią ǳiała, tętnią eźdźcy, stosy zwalisk sterczą,

Każda chata w płomieniach, trup przy każdym progu,
Nareszcie tryumf kończy ucztę ludożerczą,
A zwycięski monarcha ǳięki składa Bogu.

V
To był prolog dopiero, a teraz na scenie
Zwycięzca z Boże łaski posuwa się dale ,
Lud więzi i mordu e, wsie i miasta pali
I zrabowanem złotem napycha kieszenie.

Luǳi ma podostatkiem, będą go słuchali,
Będą padać w milczeniu na krwawe arenie,
Może więc zaspokoić pobożne sumienie
I okuć krnąbrny naród obręczą ze stali.

  Ze sceny świata 



Co za zwycięski pochód! akie wielkie czyny!
Hymn tryumfu w ślad za nim cały orszak śpiewa,
Co krok: to wyrok śmierci, pożar i ruiny,

A wo sko, ak szarańcza wkoło się rozlewa
Po ziemi, która swo e utraciła syny
I pod nogą na eźdźcy w własne krwi omdlewa.

VI
Teraz to rzeź za rzezią kroczy uż wspaniale,
I stutysięczne armie pośród armat błysku
Zwiera ą się ze sobą w morderczym uścisku,
Roztrąca ąc się wza em, ako morskie fale.

Całe gromady giną przy zdobytem ǳiale,
Całe szwadrony leżą strzaskane w urwisku,
Całe szeregi trupów sto ą w pośród ścisku,
I wał żywych przebiega po umarłych wale!

Sztuczne śmierci narzęǳia i genialne bronie
Zmiata ą całe stosy skrwawionego cielska,
Poszarpane oǳieży, szmat, błota i zielska.

Bezkształtne masy leżą zmięszane po zgonie…
W edną kałużę spływa krew nieprzy acielska…
Aż śmierć sama ze wstrętem kry e oczy w dłonie.

VII
Piękne ǳieło zniszczenia! cudne wynalazki!
Z nich każdy światu nową epokę otwiera,
I tak, ak za dotknięciem Mo żeszowe laski,
Zarazę i ciemności wkoło rozpościera.

Za nic ǳiś geniusz woǳa, męstwo bohatera,
Za nic ǳiś Winkelrydów nieśmiertelne blaski:
Bohater niknie w tłumie, cały tłum umiera,
Nie wieǳąc, czy monarcha sypie mu oklaski.

Zwycięzcy, zwyciężeni, w ednym wielkim dole
Zarówno bez zwycięstwa, sławy, bez imienia
Spoczywa ą, a śmierć im zarówno na czole

Pisze: «To są ofiary marne zaślepienia,
Co odegrały smutną gladyatorów rolę!»
Kto tuta est zwycięzcą?… Ja anioł zniszczenia.
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VIII
Tryumf mó est zupełny: sta tysięcy trupów
Armatniem mięsem krwawe kreślą kra obrazy,
Miasta sto ą podobne do ognistych słupów,
Albo lecą w powietrze rozrzuca ąc głazy.

Głód, nęǳa, rany pełne zaraźliwych strupów,
I stokroć ohydnie sze luǳkich dusz zarazy:
Szpiegostwo, zdrada, rozbó , chciwe swoich łupów,
Naczelnemu woǳowi sto ą na rozkazy.

Zniszczone całe armie i prowincye całe,
I pobity przeciwnik miecz upuszcza z ręki…
Widowisko zarazem wielkie i wspaniałe!

Gnie się pod stopy wroga układny i miękki,
A zwycięzca pokornie składa niebu ǳięki
I pod broń powołu e rzesze pozostałe!

IX
Na tem koniec? Nie eszcze! Naród do ostatka
Czu e się przymuszonym bronić przed ohydą
I gwałtami łupieżcy, a o czyzna matka
Nie może wydać synów, co zań ginąć idą.

Woli pokryć się cała grobów piramidą,
Woli rozpaczy swo e niebo wziąć za świadka
I paść w gruzy, ak krwawa ǳie owa zagadka,
Niż obcego ciemięstwa zostać karyatydą.

Więc pobożny na eźdźca, ak Jeremiasz nowy
Proroku e upadek rychły Babylonu,
Wiǳi się powołanym ten wyrok surowy

Dopełnić mieczem wedle starego zakonu;
I wyciąga dłoń krwawą do boskiego tronu
Po namaszczenie dla swe poświęcane głowy.

X
Więc znów snu ą się dale krwawych zdarzeń wzory:
Zasaǳki, skrytobó stwa, miasta w pień wyrznięte,
Broǳące w krwi potokach znęǳniałe upiory,
Przeklina ące los swó , a razem przeklęte.

Wszystkie praw i luǳkości zdeptane pozory;
I pustynie zgnilizną na wskróś przesiąknięte,
I świat cały przesytem okropności chory,
I niebiosa milczące przerażeniem zd ęte.

  Ze sceny świata 



Tylko motłoch, zwycięstwa spo ony blekotem,
Niepomny, że sam klęski i zwycięstwa płaci,
Niepomny na krew o ców, i synów, i braci,

Niepomny, że est właśnie ginącym Helotem,
Pokrywa scenę mordów swych oklasków grzmotem,
I urąga ąc grobom, luǳką godność traci.

XI
O akże piękne plony! Na smutnem zwalisku
Wyrasta ǳika orgia i szał zapomnienia;
Dla ludów wschoǳi ciemna utrzenka ucisku,
Podeptanie swobody, myśli i sumienia;

Jedność, kupiona drogo na pobo owisku,
W edno wielkie więzienie dla wolnych się zmienia;
Pogwałcona moralność mści się, da ąc w zysku
Luǳkości nowy okres prób i poniżenia.

Znowu gwałt bęǳie prawem, a świętością siła,
Znowu w ciemnościach pełzać bęǳie tłum służalczy;
Nie wieǳąc, za co ginie, przeciw czemu walczy;

Znowu zgnębiona rzesza bęǳie się modliła
Do posągu Molocha, w cześci bałwochwalcze …
Stało się tak, ak chciałem: by noc świat pokryła.

XII
Ja eden tryumfu ę, patrząc na tę ziemię
Dyszącą w bólu, we łzach, we krwi i żałobie;
Ja eden, krwawy rubin w moim dyademie
Umieściłem ku mo e chwale i ozdobie.

Ja eden, klęsk i nieszczęść sprowaǳa ąc brzemię
Na ten ród pełen złości, wieǳiałem, co robię,
I wytraca ąc mieczem to przeklęte plemię,
Oparłem mó tron własny na pokoleń grobie.

ǲieło mo e skończone. Lecz Bóg w chmurach skryty
Spogląda na dół okiem o cowskie litości,
Gotów mi łup odebrać i czyn pracowity

Zniweczyć ednem tchnieniem łaski i miłości…
Rozkazu e. Przekleństwo rzucam Mu w błękity!
I odlatywać muszę w wieczyste ciemności.
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