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Rzym znał tylko Caligulę z ego uwielbianego o ca i nieszczęśliwé matki; syn roǳiców
z któremi walczyć nie mogąc Tyberyusz pozbyć się ich musiał zdradliwemi środkami
— oǳieǳiczył po nich miłość tak serdeczną akby była zasłużoną. Przykładała się do
zwiększenia é i skryta nienawiść ku Tyberyuszowi, którego dwuǳiestokilkoletnie rządy
tyle krwi rozlały i tak spodliły Rzym stary…

Wieść o zgonie starca natychmiast wyniosła Ca usa, na którym wszystkie spoczęły
naǳie e. — Niedowierzano wprawǳie z razu, sąǳąc że Cezar eszcze probu e rozgłosu
śmierci, aby nim zbadał kto est ego nieprzy acielem, ale gdy edni za drugiemi goń-
ce przybywać zaczęli do Rzymu, zapewnia ąc, że martwe wiǳieli zwłoki, niesłychanym
wybuchem ob awiła się radość ludu rzymskiego.

Ulice i rynki napełniały się tłumami, które ściska ąc się ze łzami winszowały sobie
oswoboǳenia Rzymu, ak gdyby groźny nieprzy aciel odszedł od wrót ego, lub pło-
mień niszczący co go miał poźrzeć, zagasł stłumiony. Nocą spotykali się luǳie u drzwi
zamkniętych świątyń, niosąc ofiary ǳiękczynne.

W edné chwili zmieniła się postać Rzymu, przed kilką goǳinami milczącego i głu-
chego: krzyki radości rozległy się po Forum, powrozy zarzucone na szy ę posągów walą
e i kruszą, błotem zaciera ą imie tyrana w napisach; przewóǳcy gminu woła ą by trupa
Tyberyusza do Tybru rzucić, wlec go hakiem do Gemonĳ… modlą się by ziemia matka
nie przy ęła do swego łona cieniów ego, zsyła ąc e w mie sce pokuty bezbożnych.

Rzym ucztu e i święci wielki ǳień, który nowe rozpoczyna rządy, nie wieǳąc aką
wita utrzenkę.

W Misenie głucho, — trup siny, rzucon samotnie spoczywa na łożu zasłaném purpu-
rą; Ca us, którego uż wszęǳie okrzyku ą pretoryanie, myśli i naraǳa się z Macronem.

Niespoko ny, chciałby co pręǳé pochwycić właǳę, a wrzask ludu, rozradowanego
śmiercią Tyberyusza, każe mu rozmyślać ak ą u ąć i sprawiać. Z dnia na ǳień, z tego
posłusznego niewolnika akim był przy Cezarze, Ca us stał się człowiekiem.

Nie zapomniał, że Tyberyusz był ego przybranym o cem, a choć dla pozyskania serc
ludu chciałby się połączyć z temi co nań miota ą przekleństwa — czu e, że winien choć
pozorną oznakę czci zmarłemu…

Zabierał się więc, mimo krzyku żołdactwa, które w mieścinie Atella, mięǳy Capuą
a Neapolem chciało spalić Tyberyusza zwłoki — wieść e na stos do Rzymu i w liście do
Senatu prosił by zmarłemu przyznano cześć boską.

Choć przez Macrona władał pretoryanami i w Rzymie wszystkich miał Ca us po sobie,
w istocie ednak nie był niczém eszcze, tylko wątpliwym spadkobiercą Tyberyusza. Dwa
testamenta zostały po Cezarze, ale właǳy swé przekazać nie mógł, bo Senat tylko nią
rozporząǳał, w ciągu ostatniego panowania przetrzebiony i rozbity, spełnia ący rozkazy
pokornie i z mięǳy siebie nawet da ący ofiary panu.

Słabość ego nie mogła w edné chwili się zmienić: było nawyknienie posłuszeństwa
i niewoli, użył więc chwilowé właǳy i znaczenia, z których był dumny i zǳiwiony, by na
żądanie Macrona, na pokorny list Ca usa, przypomina ący mu że był synem Germanika,
— odpowieǳieć uznaniem Caliguli edynym spadkobiercą czci, właǳy i dosto eństw po
Tyberyuszu.
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Ca us, uda ąc smutek i pobożność, z ciałem zmarłego wyszedł uroczyście do Rzymu,
a tłumy wszęǳie wybiegały przeciwko niemu, wita ąc w nim ukochane ǳiecię naǳiei,
na pieszczotliwszemi zowiąc go imiony. Caligula zdawał im się mieć wszystkie cnoty,
których brakło Tyberyuszowi, a piérwsze ego kroki tak były zręcznie obliczone, aby cień
swobód dawnych i gorliwą troskę o dobro ludu naprzód oczom ukazać. — Chciał się
wzmocnić nim miał dać poznać.

W nocy wniesiono do Rzymu trup starca; naza utrz rano Ca us, płacząc, powieǳiał
mowę, w któré skąpemi, ostróżnemi pochwałami uczcił zmarłego o ca i ǳiada, szerzé
się rozwoǳąc nad cnotami Augusta i Germanika, skromnie coś dodawszy o sobie. —
W Kuryi Senatu wyrzeczona mowa ta pełna była pokory i nieśmiałości, — ale nim ą
dokończył, tłum, sam ku temu skłonny i przez pretoryanów Macrona poduszczony, wpadł
nagle, wielkiemi krzyki obwołu ąc go imperatorem.

Rzecz była przygotowana.
Dano mu natychmiast wszystkie tytuły Augusta, których Tyberyusz przy mować nie

chciał, — aż do o ca o czyzny — Ca us ich skromnie odmówił. Łzy ciągle miał na oczach,
a stawił się im z taką pokorą, że Senat omamiony, sąǳił iż łatwo nim owładnie.

Czuł Ca us, że w społeczeństwie, w którém edne i to uż potargane związki krwi
eszcze akiś ostatni węzeł szanowany stanowiły — długie lata zobo ętnienia ego dla ro-
ǳiny, chłód z akim patrzał na śmierć matki i brata i tych, których zgonem się podniósł
od ąć mu mogły miłość i wiarę ludu. Piérwsze więc kroki ego zmierzały ku temu, by
dowieść, że się taił tylko z poszanowaniem i miłością roǳiny, aby gniewu Tyberyusza nie
zwrócić na siebie.

Podróż do Pandatarii i Pontii, po popioły matki i brata, przywiezienie ich uroczyste
na ozdobné , chorągwiami obwieszoné , galerze do Ostyi i Rzymu, nie inny cel miały —
chciał się okazać pobożnym synem i bratem.

Cześć naǳwycza na aką pamięci i resztkom swé roǳiny wyrząǳił, wypłacić mu się
miała przywiązaniem, które lud coraz wyraźnié ob awiał ku niemu.

Jakby na zamknięcie krwawego panowania Tyberyuszowego, ostatni akt tego po-
sępnego dramatu eszcze był mordem i rzezią zagrobowym ego poświęconą cieniom.
W chwili gdy do Rzymu nadbiegła wieść o śmierci Tyberyusza, więzienia pełne były uż
na zgon skazanych, których życie tylko senatus-consultum o ǳiesięć dni przedłużyło…
ǲiesiąty ǳień przypadł właśnie w chwili śmierci cezara; wśród szału radości zapomniano
o więźniach; strażnicy ani wypuścić ich, ani im życia przedłużyć nie śmieli. Zdało się im
że w niepewności na bezpiecznié bęǳie zamordować skazanych.

Tak się też stało: ofiary gniewu Tyberyuszowego uduszono w więzieniach, a hak
oprawców powlókł e na Gemonĳe.

Los chciał, by się w ten sposób zamknęło panowanie okrutnika; wśród powszechne-
go wesela, nikt té krwawé nie dostrzegł plamy, a naǳie a przyszłości przygłuszyła ęki
osieroconych roǳin.

My odwróćmy oczy od tego widoku, który się rozpoczyna weselem a krwawym i ǳikim
szałem ma skończyć, i przenieśmy się znowu do ubogiego domku, przy Capreańskié
bramie Neapolu, w którym zamknięty z kilką niewolnikami Juda rozpoczyna życie nowe.

Poznaliśmy uż towarzyszów, akich los dał wygnańcowi i okropną nęǳę, brzęczącą
łańcuchami w poǳiemiach ergastulum.

Ale nie w té edné opuszczoné willi więzieniu ęczeli niewolnicy, mrąc z głodu
i wycieńczenia, z tęsknoty i ciężkich razów, które im lada zadawało ǳiwactwo.

Na wesołych brzegach morza, wśród rozkwitłé Campanii, gdy na wozach złotem
i kle notami wysaǳanych wleczono piękne nierządnice okryte prze rzystemi szaty, gdy
woźnice i histryoni milionami sestercy za płochą sztuczkę nagraǳani byli, a ryba wyż-
szą niż człowiek płaciła się ceną; wśród tego wymyślnych rozkoszy teatru — każde do-
mostwo, obwieszone wieńcami i stro ne zielenią, kryło pod moza kową posaǳką takie
ergastulum ciemne, w którém powiązani luǳie stęknąć nawet nie śmieli, bo i ęk był
śmiercią karany.
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Czém był niewolnik w owych czasach, widać to z pism współczesnych — była to
istota, a raczé rzecz, ruchomość, któré użycia i nadużycia, zniszczenia i pastwienia się
nad nią żadne nie ograniczało prawo.

Jednych fantazya pana, łaska, słabość wyzwalała nagle i czyniła ludźmi, drugich ǳi-
wactwo, okrucieństwo, kaprys rzucał na pastwę rybom do marmurowé pisciny… mó-
wiono że ciało luǳkie przeǳiwny smak dawało murenom.

Cała moralność Rzymu, którą w pismach filozofów poǳiwiamy, służyła tylko na
użytek edné społeczeństwa klassie, wcale się nie stosu ąc do innych…

Niewolnik nie był człowiekiem.
Seneka w listach swoich raz piérwszy, i to uż pod wpływem nowé nauki, która mu

nie była obcą, odezwał się za niewolnikiem¹. Niewolnik był tak dalece uważany za bydlę,
że prawo małżeństwa ego nie uświęcało ślubem żadnym, nie dawało mu roǳiny, nie
uznawało prawemi ego ǳieci — czyniono z nim co kto zamarzył. Wprawǳie zapomniane
Lex Petronia, nie dopuszczało ich męczyć i zabĳać, ale od spełnienia martwé litery tych
postanowień łatwo się było wywinąć.

Nic wówczas trudnie szego nie było wedle po ęć czasu, ak przy ść do tego uznania, że
człowiek każdy est człowiekiem, a wszystkim edno służy prawo moralne; czasem tylko
litość zastępowała prawo, serce wyprzeǳało myśl i rękę podawało uciśnionym.

Juda, sam nieszczęśliwy i osierocony, ledwie wyrwawszy się śmierci i uniknąwszy ze-
słania, skłonnie szym był niż kto inny do politowania. Widok poddanego mu ergastulum
i tych co w niém ęczeli, wzbuǳił w nim uczucie bolesne, a gdy sam zostawiony sobie
siadł w pusté izdebce na górze i Tyro stanął przed nim w pokorze, usiłu ąc nowemu pa-
nu usłużyć drżącemi od strachu i starości rękami — z trwogą pomyślał o niewolnikach,
których trzymano na uwięzi, o głoǳie, czu ąc że los ich od niego w części zależał.

— Nowy pan nasz — rzekł po chwili do Tyrona — nie chce by mu tu ego mienie
przepadało, by luǳie ego gnili w poǳiemiu a dom walił się i rozsypywał… potrzeba cóś
począć.

— Tak, potrzebaby coś począć — powtórzył Tyro, bada ąc go bo aźliwie okiem nie-
wolnika, który przywykł z każdé słabości korzystać i szuka tylko za coby się mógł uchwy-
cić — ale z czémże my to poczniemy? Luǳie znużeni głodem, rąk nie ma, pokarmu mało?
A! zrobiemy co każecie, bicz zastąpi adło! Ale naprawdę trzebaby nowych niewolników
i nowego dozorcy… I ci co są, eśli ich puścim do pracy a pod eǳą i pozdrowie ą, mnie
się starego nie zlękną, i utrzymać ich nie potrafię.

— A gdyby lepié im było? — spytał Juda!
— To eszcze trudnie sza rada! Gdyby to niewolnicy ak u drugich!… Są tacy powolni

i pracowici, których i karmić do syta nie strach i aż miło sobie z niemi poczynać; przywykli
do tego życia i umie ętni i weselszego humoru, stara ący się przypodobać panu… ale nasi
nie tacy wcale! Same kaleki i ǳikie źwierzęta!

— Może ich nęǳa do rozpaczy przyprowaǳiła?
— O nie! ale to nie wiem zkąd ściągnięte i dobyte stworzenia! ednego nie mamy,

któryby się na co przydał, mało nawet rozumie ą ęzyka, rozmówić się z niemi trudno
inaczé ak biczem.

Nie było co mówić ze starym, którego Juda skinieniem odprawił; nie wiele też począć
było można.

Piérwsze chwile w willi nie zdały się nic dobrego zwiastować. Tyro ledwie się włóczył,
strwożony, stary i drżący; reszta luǳi złamana chorobą, tęsknotą, nęǳą, zobo ętniała na
wszystko. Juda musiał pó ść po radę do pana, który mowy ego uważnie wysłuchał.

— Wszystko przepadnie — rzekł po namyśle — i te tysiące które na wille nabrał
niegoǳiwy Se ana zausznik. Tak est, wiem sam że raǳić potrzeba skutecznie, ale ak?
Dam wam luǳi do pomocy, oczyśćcie, budu cie, róbcie co możecie… nie szafu cie ednak
groszem, bom go i tak dosyć na tém sponiewierał.

Wziął się więc Juda do pracy około té posiadłości z całą gorliwością człowieka, który
potrzebu e za ęcia aby nie uczuł bolu. Przybyli nowi niewolnicy, których musiano wybrać
i kupić na Forum, płacąc po pięćset drachm i wyżé od głowy, za luǳi uż tak złama-

¹Seneka w listach (…) odezwał się za niewolnikiem — Epistolae  [Listy moralne do Lucyliusza]. [przypis
autorski]
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nych długą niewolą i pracą, a znękanych okrócieństwem, że ich ak narzęǳi posłusznych
wszęǳie i ak chciano użyć było można.

Były to ǳieci roǳiców nieznanych, zroǳone uż na ziemi Latium, które tylko kra-
owym mówiły ęzykiem, a z mlekiem wyssały stanu swo ego obycza e, pokorny Myron
i Silvanus, oba do roli tylko i ogrodów używani, bez żadnych wprawǳie szczególnych
talentów, któreby ich wartość podnosiły, ale ramion silnych i nie starzy.

Z tymi to pomocnikami Juda rozpoczął swe ǳieło…
Z pogardą Rzymian, ci przybysze nowi, nawykli uż arzmu i niepotrzebu ący ka -

dan, co by ich do posłuszeństwa pętały, weszli do ergastulum, spogląda ąc z góry na
barbarzyńców gnĳących w barłogu.

Part, Germańczyk, Gothon i Ibery czyk zdali się im zarówno pół bydlętami i nie-
wielkiego użytku… ledwieby z nich który, rzekli, pod biczem mógł młyn obracać.

Młodszy i silnie szy a nie kaleka Gothon, którego ęzyk był niezrozumiały i który
ęzyka Rzymian nie zdawał się po mować, eden, ak powiadali, mógł się na coś wyrobić
— ale go adła tęsknota akaś nieuleczona, niema, pragnąca śmierci, a tak rozpaczliwa, że
biciem i razami nielitościwemi ledwie go do wzięcia pokarmu zmuszano…

Stary Tyro był tego zdania, że kaleków żywić nawet szkoda było; a że kulawy Ibery -
czyk ze strzaskaną nogą pracować nie mógł chyba w mie scu, Germańczyk zaś miał rękę
uciętą i obu sprzedać prawie niepodobna było nawet za na lichszą cenę — otwarcie się
oǳywał z radą aby ich umorzyć głodem lub zabić… by darmo nie edli chleba; Gothona
zaś sroższém obe ściem i męką zmusić do pracy i życia.

Juda sąǳił inaczé — sam obcy i znękany, choć eszcze nie kosztował niewoli, napa-
trzył się é wiele, litość miała przystęp do ego serca, sąǳił, że łagodnie szemi środkami
potrafi coś wymóǳ na té ǳikié garstce nęǳarzy.

Schoǳił więc do ergastulum często i choć we rzeniem ostrém ścigany, starał się po-
woli łagoǳić umysły niewolników, których lepszą strawą, posłaniem i chwilą powietrza
nagraǳał za ich powolność.

Wszyscy prawie odpowieǳieli ego wyrazom łagodnym, choć mało ich rozumieli,
i Part i ǳiki German kaleka i Ibery czyk, którego twarz rozpromieniała się czasem trochą
wesela — eden Gothon pozostał ak był na wszystko nieczułym i obo ętnym.

ǲiwna to za prawdę była istota i gdyby nie rozpacz co ą na pół pożarła, byłby się na
targu mógł sprzedać ceną wielką, bo trudno było o pięknie szego człowieka i całą mło-
dość miał eszcze. Kształtné budowy, pleców szerokich, asnego włosa, oczów ak lazur
niebieskich, Swew czy Gothon ów, tak wybielał więzieniem, wychudł łzami, że ledwie
się w nim życie trzymało. — Wszystkie zeń kości przez wyschłą skórę przeglądały, a oko
znawcy, akim był Tyro, łatwo odgadło, że gdyby zdrowie i z niém siła, Swew byłby sztu-
ką wielkié wartości. Cóż, kiedy od czasu ak go trzymano, nie adł, chyba zmuszony,
a płakał i ęczał bezustannie. Po nocach mówił do siebie ak obłąkany i śpiewał czasem
rzewnie, a choć towarzysze bili go i naśmiewali się z niego, nic słyszeć, nic się czuć nie
zdawał.

Stan to był akiś ǳiwny, bo nic z zewnętrznego świata poǳiałać nań nie mogło,
niczém go złamać nie było podobna. To wpadał w gorączkę i zapamiętanie, w którém
śpiewał, śmiał się lub rozpaczał, rycząc boleśnie, to znowu leżał bezwładny, w pół senny,
martwy tak, że gdyby nie resztka oddechu, wziąćby go można za trupa.

W tym to stanie, Tyro bo ąc się by nie umarł, lał mu w usta wodę lub trochę mleka
i karmił go papką z mąki bobowé . Nie sprzeciwiał się naówczas niewolnik i pokarmiony,
zasypiał na kilka goǳin snem znużenia głębokim, który go pokrzepiał… dalé ciężkie
dozwala ąc wlec życie.

Myron i Silvanus, którzy uż nie edno ergastulum przebyli i wiele wytarli kątów, bo
choć silni i pracowici, mieli wszystkie niewoli wady, pozbywano się ich wszęǳie, lepié
zaczyna ąc poznawać, — wielką z razu byli pomocą Tyronowi do poraǳenia sobie z nie-
wolnikami. Opatrzyli oni bacznie towarzyszów, pokiwali głowami i Myron zapowieǳiał,
że gdy do reszty zmoże ich głód i nęǳa, znęka zamknięcie i groza, eszcze choć licho,
pracować będą mogli.

Z nowymi niewolnikami do oczyszczonego poǳiemia weszło akby nowe życie —
śpiew obo ętny spodlonych, szczebiotliwa ich rozmowa, nieustanne swawole i miary wina,
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które na targu dostawali za kraǳione w domu i ogroǳie rzeczy, pod połą e na rynek
wynosząc — przykład w ostatku, wpłynął na barbarzyńców nawet.

Naprzód kulawy Ibery czyk, potém Germańczyk bez pięści, wreszcie Part hardy, zbli-
żyli się do Myrona i Silvana — eden Swew pozostał na barłogu, a wlane mu gwałtem
w usta wino nie rozweseliło go nawet — szał tylko wywołało okrutny i ǳiki.

Powoli oswoili się piérwsi ze swym stanem, a praca do któré ich użyto nie była może
tak ciężką ak gǳie inǳié . Z razu potrzeba tylko było wyrywać chwasty z ogrodu, mur
otacza ący go poprawić, oczyścić domek i grzędy skopać motyką.

Szło to dosyć raźnie i willa opuszczona powoli nową zaczęła przybierać postać.
Wszyscy się przydali, nawet Germańczyk, który ciężary dźwigał na kudłaté głowie;

eden Swew, wygnany z ergastulum na światło ǳienne z innymi, gdy u rzał zieloność,
niebo i poczuł powietrze, zwrócił oczy ku północy, siadł na ziemi i płakać począł… a do
pracy nic go nie mogło nakłonić…

Płacz ego ak on sam był ǳiwny — bo płakał milczący ak posąg, bez skrzywienia
lica, łzy wielkiemi, które padały mu na pierś nagą i schły na rozpaloném ego ciele. A gdy
źródło ich się zatamowało, podnosił głos, w ęzyku nieznanym, pół nucąc, pół mówiąc
coś, niby śpiew, niby modlitwę… akby do swoich, dalekich, przez tysiące mil przemawiał,
akby wiatrom oddawał wyrazy, które e nieznanym brzegom odnieść miały.

Oswo eni ze wszystkiemi świata ęzykami, które się wówczas na rynkach rzymskich
spotykały, w więzach i u wozów tryumfatorów — ǳiwili się Myron i Silvanus, że z té
mowy Gothona ani ednego pochwycić nie mogli wyrazu; on téż nie zdawał się ich ro-
zumieć.

Na Juǳie ten nieszczęśliwy niewolnik szczególne czynił wrażenie; dogląda ąc pod-
władnych, gdy inni pracowali, często siadał lub stawał naprzeciwko niego i usiłował ozna-
kami litości ufność w nim obuǳić; ale Swew ledwie nań spo rzał czasem i milczał uparty.

Choć willa owa daleko za miasto wysunięta była, w opustoszałé stała okolicy, wiel-
ka ednak droga, która wiodła przez Atellę do Capui, przechoǳąca pod é wrotami,
w dniach uroczystych często tłumami napełnioną była. Naówczas z za muru ogroǳone-
go, z przedsienia domu, przypatrzeć się było można ciekawemu widokowi tych tłumów
oszalałych, tych pochodów senatorskich, tych wycieczek histrionów i dworek, pysznią-
cych się zbytkiem ówczesnego zepsucia i chlubiących bezwstydem. Lecz gdy inni ǳicy
poǳiwiali zdumieni błyskotliwą cywilizacyę Rzymu, zdolną oczy barbarzyńców, do la-
sów i skórzané oǳieży przywykłych, zachwycić — Gothon poglądał na to z obo ętnością
królewską, a popatrzywszy długo, płakał znowu zwróciwszy ku północy oczy.

Upłynęło dwa piérwsze lata panowania Caliguli, który się rychło odmienił.

Początek ich był szczęśliwy i spoko ny, a obcy Rzymowi świadek opisał go barwami,
przy których reszta panowania eszcze askrawié krwią i rozpustą odbĳa². „Grecy, pisze
on, nie wo owali z barbarzyńcami, ani żołnierze z obywatelstwem (civis); nie można by-
ło znaleźć słów dostatecznych na uwielbienie niesłychané szczęśliwości młodego pana,
(princeps), miał on bogactwa niezmierne, siły na ląǳie i morzu ogromne, dochody wiel-
kie płynęły mu ze wszystkich stron świata, państwo ego Ren i Euat ograniczały, po za
któremi ży ą tylko ludy ǳikie, Scythowie, Party i Germanie.

„Tak od wschodu do zachodu słońca, na stałym ląǳie i wyspach, po za morzami
nawet, wszystko się radośnie uśmiechało.

Italia, Rzym, Europa, Azya, zdawały się ciągłe obchoǳić święto, bo pod żadnym
z Cezarów nie było tyle spoko u i tak swobodnie dobra swego nie używano.

Po wszystkich miastach pełno było ołtarzy, ofiar i kapłanów, luǳi biało oǳianych
w wieńcach z kwiatów, zabaw, śpiewów, uczt, skoków i wyścigów koni.

Bogaty i ubogi, szlachetny i plebeusz, pan i niewolnik, wierzyciel i dłużnik, bawili się
razem, ak za wieku Saturna.”

²obcy Rzymowi świadek opisał go [początek panowania Kaliguli] barwami, przy których reszta panowania jeszcze
jaskrawiéj krwią i rozpustą odbĳa — Philon, de Legatione [Filon z Aleksandrii, O poselstwie do Gajusza]. [przypis
autorski]
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Trwało to szczęście tyle czasu, ile go było potrzeba na roztrwonienie spadku po Ty-
beryuszu, który sobie prawie cały, wraz z właǳą przywłaszczył Ca us.

Po długié niewoli, płaszczeniu się i udawaniu pokory, nagle spływa ąca nań tak nie-
ograniczona właǳa, bogactwo, siła, musiały obłąkać człowieka, uż ta emną wysilonego
rozpustą, uż od ǳieciństwa akąś złamanego chorobą.

Cezar też oszalał i na dobre w to uwierzył, że okrzyknięty panem Rzymu, przestał
być człowiekiem. Ztąd nadluǳkie owe wysiłki, które opisać trudno, ztąd te tytaniczne
porywy i ubieganie się za niepodobieństwy, za wszystkiém do zdobycia na trudnie szém,
ztąd ta walka ze światem, który cały miał Cezarowi-bogu służyć ku nasyceniu nienasyconé
użycia żąǳy.

Początek ów świetny i pogodny mignął tylko przelotem; zdawał się nawet znamio-
nować surowego praw postrzegacza i skromnych żąǳ człowieka; ale Capre ski uczeń
Tyberyusza wyszedł prędko na aw z pod ciemné togi Germanikowego ǳiecięcia.

Zaczęło się to od nocnych uczt i biesiad w Palatyńskich gmachach, na willach u Cam-
panii brzegów, w których starano się Tyberyuszowe zgasić uczty i prze ść przepychem
i zbytkiem wszystko o czémkolwiek dotąd słyszano.

Na pałace, łaźnie, łoża, na szaty bogate, na podarki woźnicom, których igrzyska na-
miętnie lubił Ca us, na kobiéty i histrionów, poszły skarby skąpego ǳiada i piérwszy ten
wybuch szału o mało Caliguli życia nie kosztował.

Zachorzał ciężko Cezar, a lud płakał i rozpaczał, otacza ąc pałace niespoko ny, i uzdro-
wienie ego powszechném powitano weselem — ale uzdrowiony akby nowym powstał
człowiekiem.

Piérwszą czynnością ego było usunięcie brata i syna przybranego, C. Tyberyusza,
któremu za winę edyną poczytano, że się antidotem przeciwko truciźnie obwarował.

— Więc się czuł winnym i godnym śmierci! — rzekł Ca us.
ǲiecię to prawie było eszcze, zabić się nawet nie umie ące; gdy przyszli oprawcy,

spytało gǳie mu się uderzyć potrzeba i posłuchało rozkazu.
Po té pierwszé zbrodni poszły szeregiem inne, których liczby tu rachować nie chce-

my; każdy prawie z wyroków Cezara zamykał w sobie przemyślne okrucieństwo, szyder-
stwo nielitościwe, zimne i ǳikie.

Tak zmarli naznaczeni Atanius Secundus, Potitius, Silanus stary teść Ca usa i wielu
a wielu innych.

W mie scu niedogodnego doraǳcy Silana, który go śmiał nieustannie na lepszą spro-
waǳać drogę, przybrał sobie Ca us, nielicząc Macrona, dwóch godnych służalców, He-
likona i Apella, obu na podle szego roǳa u luǳi; piérwszy z nich rodem był z Ascalon
a z powołania histrionem, drugi Egypcyanin, bawił pana okrutnemi żarty i błazeństwy
podłemi, znany będąc z na zuchwalszego szalbierstwa.

Ci dwa zausznicy pchnęli go na drogę, ku któré uż i sam zmierzał, i wywołali w nim
nie tylko namiętność zbrodni, ale bezwstyd na ohydnie szy.

Rzym głodny był igrzysk i zabaw, których mu szczęǳił Tyberyusz; teraz się one wraz
z rozpasaniem Caliguli poczęły na nowo z przepychem niezmiernym.

Sam Ca us brał u Apella naukę tańców i pantomimy, kształcąc się na aktora; za ego
radą sprowaǳono całe tłumy gladyatorów z Campanii i Ayki, mnóstwo ǳikiego źwierza
z Libii i innych kra ów.

Nieustanne przedstawienia powtarzały się w amfiteatrze Scaura, w cyrku wielkim,
na Marsowém polu; wznoszono teatra po nad domami, okręcane tak misternie, że lud
napełnia ący e, przenosił się cały ku nowemu widowisku, gdy piérwsze było skończone.

Arenę cyrku w dnie igrzysk posypywano minĳą i boraxem.
Oprócz tych widowisk w Rzymie, opłacał Cezar zabawy dla ludu w Syrakuzie, Sycylii,

w Galii.
Wśród tych rozpustowań i szałów, czy istotnie od miłosnego napo u, który mu zadać

miano, czy z samego nadużycia rozkoszy, Caligula dostał, zda e się, obłąkania, które go
przywiodło tylko do ǳikich akichś rozmarzeń i wiary w to, że był bogiem.

Rzym chętnie w to nowe bóstwo uwierzył. Ca us, który ak poprzednicy, chorował
na autorstwo i pisał greckie komedye, ma ąc się przytém za wielkiego mówcę i filozofa;
— wyrozumował to łatwo.
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— Ci co wiodą trzody, nie są przecie bydlętami, mówił; trzody więc luǳkié prze-
wodnikiem nie może być człowiek… musi być Bóg.

Ten szał wyniesienia się nad pospolitych luǳi, o mało go nie skłonił do wzięcia
przepaski królewskié na skronie, ale imie króla tak było w Rzymie znienawiǳone, że
właǳa Cezara o niebezpieczeństwo pochwycenia go rozbić się mogła. Nie mogąc więc
być królem został bogiem tylko, co było daleko łatwié .

Z razu skromnie szy, przywłaszczał sobie godła pomnie sze, Herkulesa, Castora, Bac-
chusa, ale tych wkrótce mu nie starczyło. Postawiono mu świątynię i posąg złoty, naka-
zano ofiary, na rzadsze ptaki i źwierzęta zabĳa ąc u ego ołtarzów. Swetoǌusz, opisu ąc te
szały, nie może im wystarczyć słowy, choć wie na mnie szy szczegół — tak były ǳiwne
i nieskończoné rozmaitości.

Został więc z kolei Apollinem, Merkurym, Neptunem, ma ąc cały Olymp do wyboru,
a w czasie burzy raz wyzwał Jowisza, rzuciwszy w niebo kamieniem i zawołał:

— Jowiszu bĳ mnie, lub a cię zabĳę³.
Te ego gniewy z Jowiszem i braterskie po ednania nie eden raz miały mie sce.
Nie bęǳiemy się rozszerzali nad ǳiwnemi rozpusty człowieka, który nic nie szanował

i nie znał w nich granic; nad upodobaniem ego w igrzyskach, koniach i woźnicach, nad
ukochaniem Mnestera, i postawieniem Incitatusowi owé sta ni złoconé i omarmurowa-
né , w któré tłumy szły go odwieǳać i kłaniać się faworytowi. Rzym milczeć musiał aby
koń Cezara mógł usypiać spoko nie, i w Forum pod portykami, choǳono na palcach,
szeptano pół głosem.

Szały mieniały się z okrucieństwy coraz nowemi i wymyślnie szemi… Macron i Na-
evia, którym był w części winien swą właǳę, niewǳięcznie odepchnięci, poświęcenie
swe dla Ca usa przypłacili życiem.

Obraz na ǳiwnie szych tych ǳiwactw okrutnych zna ǳiecie w Swetoniuszu.
Jedno tu szczególnie uderza olbrzymie zachcenie, może na lepié malu ące charakter

człowieka, który uganiał się za niepodobieństwy.
Doniesiono mu, że stary ów ulubieniec Tyberyusza, Thrasyllus, gdy raz dawnié kie-

dyś Cezar się niepokoił, by mu Ca us właǳy nie wydarł — powieǳiał pociesza ąc prze-
lęknionego:

— Łatwié Ca usowi konno prze echać przez zatokę w Baii niż Cezarem zostać!⁴.
Myśl ta utkwiła mu w głowie; możeż być co niepodobném dla Cezara?
Ca us konno prze eǳie przez zwyciężone fale…
Z Puteolów do Baii, zatoka morska rozlana szeroko, ma na prost przez wody około

trzech tysięcy sześćset kroków — ale ą wielkim potrzeba przeciąć gościńcem.
Spęǳa ą więc tłumy ludu, by mostem olbrzymim, przypomina ącym Xerxesowy, po-

łączyć z sobą dwa przeciwne brzegi. Niezmierne zgra e niewolników, mnóstwo okrętów,
użyto nagle do té budowy, któré myśl zdawała się zuchwalszą nad wszelkie inne. Głę-
biny morskie potrzeba było zarzucać, oprzeć się na nich i budować, ale ani kamień ani
drzewo nie mogły temu podołać, musiano więc zabrać wszystkie statki, dotąd używane
do przewozu zboża, pod groźbą ogłoǳenia Italii i Rzymu, i na dwóch rzędach tych naw
sto ących na kotwicach, poczęto wznosić szeroką drogę, którą miał Cezar prze echać, by
zadać kłamstwo proroctwu.

Statki stykały się z sobą, położono pomost na nich, zasypano go ziemią, i ak te
rzymskie po ǳiś ǳień trwa ące gościńce, wysłano płytami kamienia.

Z obu stron té drogi wiszącé nad otchłanią, postawiano taberny, urząǳono studnie
wody słodkié , wzniesiono zielone altany. — Tak chciał Cezar.

Gdy ǳiwny ten most był gotowy, dumny zwycięztwem odniesioném nad morzem,
wynosząc się, że przewyższył Dariusza, Xerxesa i Alexandra Ca us kazał wielką uroczystość
sposobić.

³bĳ mnie, lub ja cię zabĳę — Seneka, De Ira [O gniewie I, .; w oryg. nie ma mowy o rzucaniu kamieniem,
Kaligula wykrzykiwał wyzwanie z Iliady Homera (ks. XIII, ): ἤ μ� ἀνάειρ�, ἢ ἐγὼ σέ (dźwignĳ mię lub a
ciebie dźwignę; tł. F. Ks. Dmochowski); wypowiedź tę przytacza także Swetoniusz w Żywocie Kaliguli ].
[przypis autorski]

⁴Łatwiéj Cajusowi konno przejechać przez zatokę w Baii niż Cezarem zostać! — Suetonius, Calig. XIX [Swe-
toniusz, Żywoty cezarów: Żywot Kaliguli ]: Non magis Cajum imperaturum, quam per Bajanum sinum equis
discursurum. [przypis autorski]
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Dnia wyznaczonego, po ofierze Neptunowi i innym bogom a szczególnié Zawiści,
wǳiał na się Ca us zbro ę Alexandra, okrył się chlamydą szytą złotem i perłami, skroń
przystroił wieńcem dębowym i na koniu okrytym falerami, z lekką tarczą i mieczem
w ręku, w echał na most od strony Baii. Za nim szły szeregi wo owników powołane do
świetnych zapasów.

Była to zabawka rycerska; przebywszy most brano miasto Puteole, którego zastępy
przeciwne broniły — i Cezar odniósł zwycięztwo!

Mostem tym nie mógł się Ca us nacieszyć; naza utrz prze echał go znowu, w suk-
ni zwycięzcy, na wozie tryumfalnym, przepysznemi końmi ciągnionym, wlokąc za sobą
Daryusza, syna Artabana Króla Partów.

Przepych dworu ego, okrytego szaty złocistemi, przechoǳił wszystko co dotąd wi-
ǳiano. W pośrodku mostu była na okręcie zbudowaną trybuna, z któré Cezar miał
mowę pochwalną dla siebie do pretoryanów i legĳ swoich.

Resztę dnia poświęcono uczcie na moście, w któré Pyrallis, ulubienica, Mnester,
Apelles i Helikon, celnie sze grali role.

W nocy cała zatoka półkolista zapaliła się od ogni i stanęła wieńcem otoczona złoci-
stym… Cezar, wedle słów swoich, zwyciężył zarazem: słońce i ziemię i morze.

Szał uczty ogarnął wreszcie zwycięzcę, wielkiego Alexandrowego spadkobiercę; oko
mu zapłynęło krwią, i nagle zerwał się z ǳiką myślą rzucenia na ofiarę morzu wszystkich
co go otaczali. Zna omi, niezna omi, zaproszeni goście, towarzysze, przy aciele, zepchnięci
z okrętu niespoǳianie, toną w wodach z krzykami boleści, a Cezar płynie wśród chóru
śpiewaków, przypatru ąc się przedśmiertné walce towarzyszów, których chwyta ących się
boków okrętu wiosłami odpęǳać, spychać i zabĳać każe…

Z brzegów na to igrzysko poczwarne patrzały tysiące luǳi; zbiegli się oni z dalekich
stron Campanii, i poklaskiwali upo eni wielkością, potęgą swo ego pana, w uściskach
Pyrallis, u boku Mnestera, płynącego z głową uwieńczoną po cichych wodach posłusznego
morza.

Właśnie w chwili, gdy od Puteolów do Baii całe owo prześliczne, ciche wybrzeże, ty-
siącem ogni wśród okrzyków tłumu zapłonęło, a z morza ozwały się dźwięki muzyki na
łoǳiach, poprzeǳa ącé Cezara, — ubogi statek kupiecki, z ciemnym żaglem i niepozor-
nemi czarnemi ściany, przybĳał powoli od Wschodu i szukał w przystani mie sca, gǳieby
mógł zatrzymać się i towar swó wyładować.

U brzegu ku któremu zmierzał, stały tłumy milczące, ciekawe, i gdy nawa przybi-
ała, z ciekawością spó rzeli wszyscy na ogorzałe twarze ma tków z pod innego nieba,
przynoszących z dalekich kra ów, dań panu swemu Rzymowi.

Na pokłaǳie, wśród ładunku, oświecone blaskiem akby łuny pożarné płonącé oko-
licy, stały dwie poważne postacie, które na siebie oczy wszystkich patrzących zwracały.

Byli to luǳie lat uż podeszle szych, acz eszcze nie starzy, w ciemnych sukniach
podróżnych, kro u używanego na wschoǳie, przypatru ący się z poǳiwieniem widowisku
niezwykłemu i tłumom akby na ich przy ęcie przybiegłym i brzegom akby dla nich
oświeconym, i uczcie akby dla nich przygotowané . ǲiwnie też na ten ǳień i goǳinę
uroczystą trafili z dalekich stron przybysze…

Traf chciał, a raczé wyższe zrząǳenie, by deska, która od brzegu do statku dla wysia-
da ących rzuconą została, przywiodła ich właśnie w to mie sce tłumu, gǳie stali, znany
nam Juda, Asprenus właściciel domu w Neapolis, na górze nad miastem położonego
i przybyły tu Helios, wybiera ący się do o czyzny, który tylko na statek czekał, by znim
na wschód odpłynąć. Dwa Izraelici szli razem, Asprenus się do nich przyłączył.

Wszyscy trzé milczeli pogląda ąc w koło, a na smutnych ich twarzach malowało się
raczé zǳiwienie i upokorzenie, niż radość, która resztę tłumu rozpasywała w śmiechach
i skokach.

Od portu, po nad masztami okrętów i głowami ludu, widać było oświeconą czer-
wonemi blaski, wznoszącą się na granitowych i porrowych kolumnach starą świątynię
Serapisa, na któré murach i wschodach czepiał się i cisnął tłum mnogi.

   Capreä i Roma, tom drugi 



Dwa przybyli podróżni nie długo potrzebowali wybierać się z okrętu; wzięli pod
płaszcze eno po węzełku małym i zeszli żegna ąc dowóǳcę statku, który przed niemi
pochylił głowę z pokorą, akby wzywa ąc błogosławieństwa.

Tłum otacza ący nie przestraszył ich, ani ǳiwić się zdawała ta niesłychana uroczystość,
ten gwar i krzyki, wo ska, okręta i zielona droga rzucona ku Baĳom.

Stawili stopę na ziemię całkiem sobie nieznaną, i w progu nowego świata spotykał
ich tryumf Cezara; tłum co ich otaczał był dla nich obcy, noc późna, przecież niepokó
o znalezienie przytułku i luǳi przy aznych wcale się nie zdawał ich dotykać. Zstąpiwszy na
ziemię, piérwszy z nich — z głową na któré nieco tylko pozostało podsiwiałych włosów,
z okiem żywém i obliczem energii pełném i natchnienia, — przykląkł, cichą modlitwą
akąś wita ąc ziemię, na którą go los powołał. Drugi, mnieyszy wzrostem, pokornie szé
postaci, toż za nim uczynił, a lud szanu ący uczucie z akiém ofiara spełnioną została —
usunął się, czyniąc im mie sce i wolne prze ście gotu ąc.

Wprędce ednak powstał piérwszy i wzrokiem powiódł po tłumie, akby w nim ko-
goś szukał obiecanego sobie, a spostrzegłszy Asprena, zbliżył się powoli ku niemu wraz
z towarzyszem.

Asprenus też przypatrywał się podróżnym, ale z twarzy ego i oblicza przybyłych nie
widać było aby się znali dawnié .

Sam nie wieǳąc dla czego, Asprenus akąś siłą wielką pociągniony, postąpił ku prze-
wodniczącemu i pozdrowił go rzymskim obycza em.

Gdy na to powitanie odpowieǳiał podróżny, Helios i Juda drgnęli spoziera ąc po
sobie, rysy bowiem twarzy i mowa przychodniów, które dla innych nic odrębnego nie
miały — Izrealitom żywo przypomniały ich o czyznę i współbraci. Serce ich zabiło sil-
nie, pozna ąc w nich przybyszów z té ziemi, z któré o cowie ich zostali wygnani. Juda
młodszy, z uczuciem wielkiém pochylił się, i cału ąc kra szaty starszego — zawołał:

— Wyście Izraelici… przychoǳicie z ziemi Judskié … błogosławieni bądźcie co przy-
bywacie z wieścią od o czyzny naszé !

— Z wieścią zaprawdę szczęśliwą i wielką! — odparł piérwszy podróżny — cieszcie
się synowie Izraela i poganie i wszystkie ludy ziemi…

Juda słuchał chciwie, gdy podróżny na piersi zwiesiwszy głowę, umilkł nagle, i po
tych piérwszych wyrazach było przydługie milczenie — Asprenus, który był człowiekiem
pragnącym nauki i ciekawym, a obycza ów surowych i skromnych, co tém ǳiwnie szém
było, że żył wśród miasta rozkoszy i otacza ącego zepsucia — dowieǳiawszy się że luǳie
ci przybywali ze wschodu, z prostotą oświadczył, że im swó dach i ubogie mieszkanie za
gospodę ofiaru e.

— Pragnąłbym i a tego szczęścia — zawołał Juda — ale własnego dachu nie mam,
służę, a któż wie — dodał obraca ąc się do Heliosa — czy Hananias wiǳiałby dobrém
okiem, gdybym do ego domu przychodniów wprowaǳał?

— Niech wam Bóg dobre chęci nagroǳi — odezwał się podróżny — wszystko to
edno, gǳie głowa spocznie, byle spoczęła spoko na.

— Ale dla nas to nie edno, cośmy głodni wieści o ziemi naszé ! — westchnął Juda.
— Wamby rychlé tu spocząć należało, niż aż do Neapolis wlec się gospody szukać

— odezwał się Helios — a tu mam zapłacony kąt w gospoǳie, gǳiebyście nogi obmyć
i trochę wczasu użyć mogli.

Tém uprze mém zaproszeniem rozczulony piérwszy z przybyłych, wzniósł oczy ku
niebu i ozwał się do otacza ących:

— Wiedźcie mnie ako się wam podoba; spocznę gǳiekolwiek, droga nas nie znużyła
i gotowiśmy do pracy.

— Więc na lepié od razu drogą nad morzem powoli ku miastu — zawołał Asprenus
— a est i wóz mó niedaleko, który od strony Pausilippu z niewolnikiem czeka; ten wam,
gdy trzeba, wygoǳi.

— Jeźli wy pieszo i my także — rzekli podróżni — dawnośmy po ziemi nie stąpali;
pó ǳiemy chętnie, przypatru ąc się kra owi nowemu.

Tak z nieznanych sobie osób złożone grono, wśród okrzyków rozlega ących się na
cześć Cezara, wśród blasków ogni, które dlań świeciły, posunęło się powoli drogą ku
Neapolis wiodącą.
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Z tą garstką nieznanych, ubogich, w tłumie zamieszanych luǳi, w ciszy i pokorze
przekrada ących się przez zgiełk i świetne tłumy, na których nikt nie patrzał, których
popychali ciekawi i pĳani szałem niewolnicy — szło na brzeg, pogańskiemi uczty skalany,
piérwsze słowo prawdy i życia, które rozburzyć miało świat stary i na ruinach ego nowy
budować.

Gdy tak szli brzegiem morza powoli, a za niemi ciągnął się drogą bitą skromny wóz
Asprenusa, milczeli z razu, dopóki Helios piérwszy nie odezwał się w te słowa:

— Jakież wieści dobre przynosicie nam z naszego kra u? Prawda-li o czém u nas uż
głuche choǳą pogłoski, że sprawǳiły się proroctwa, i w Betleem, Juǳkié ziemi, naroǳił
się oczekiwany przez narody?

Dwa podróżni spó rzeli po sobie, ale milczeli eszcze, może dla tego, że nieznanym
im poganin Asprenus był mięǳy niemi, aż Neapolitańczyk sam, zważywszy że sam eden
był obcym wśród Izraelitów, ozwał się do nich:

— Wiem i a o czém mówicie; proroctwo to o synu Jowisza, który ma świat odroǳić,
nie w waszych tylko księgach się mieści; est ono we wszystkich starych podaniach ludów.
I my czekamy przetworzenia się świata, wielkiego słowa, które ma go przeobrazić. — Ale
est-li eszcze słowo takie, któreby wyrzeczone nie było od początku świata?

— Przeczuwasz wielką prawdę — przerwał piérwszy podróżny poważnie — ale ci do-
strzeǳ é trudno, tak zakrytą dla was została luǳkiemi wymysłami. W naszych księgach
starych, w których się mieści pierwotny zakon dany człowiekowi, est ona aśnie szą niż
gǳiekolwiek. Tam wyraźnie przepowieǳiany został Zesłaniec, Syn Boży, który przy ść
ma świat wybawić… A patrzcież eno, czy mogła być chwila lepié ku ratunkowi spo-
sobna, w które by luǳie więcé pomocy z niebios potrzebowali? Nie est-li to upadek
ostateczny, zapoznanie się, oszalenie? nie przyszedł-li człowiek z edné strony do zby-
dlęcenia, z drugié do ubóstwienia? nie obłąkałże się z rozpaczy? Ży e on ako źwierz,
a pragnie być Bogiem… Pozostało-li dlań co świętego?

— Tak — rzekł Asprenus — czu emy to wszyscy, że przyszła, że blizką est wielka
chwila; ale w czémże się zamyka ta prawda nowa?

Starzec pomyślał, podniósł oczy w niebo, złożył ręce, łza błysła mu na źrenicy, i powoli,
sta ąc wśród drogi, ozwał się do żydów i poganina:

— Jeden est tylko Bóg… wszyscy luǳie ego ǳiećmi… a braćmi pomięǳy sobą…
Pan i niewolnik, ednego o ca bliźnięta… Miłość est prawem świata…

Syn Boży, Chrystus, naroǳony w Betleem, przyszedł tę prawdę zwiastować i umarł
oblawszy ą krwią swo ą, przebacza ąc tym, co go ukrzyżowali…

Życie ego ma służyć za wzór światu… śmierć zmyć winy całego roǳa u luǳkiego…
Zwiastu ę wam Chrystusa Boga!

W nim prawda, żywot i odroǳenie.
Proroczo, natchnione wyszły te wyrazy z ust przybyłego i po nich długie trwało mil-

czenie, ak gdyby każdy ze słuchaczy ważył e w głębiach serca swo ego i zapisywał w pa-
mięci.

— Część té prawdy, którą nam zwiastu ecie — odparł nareszcie Asprenus — dawno
przeczutą była i u nas… Luǳie cierpią tęskniąc za czémś, oczeku ąc czegoś, spoǳiewa ąc
się ratunku z niebios… Wiemy że świat tak ostać się nie może, lecz nowa prawda i prawo
ma-li siłę, któraby ą zaszczepiła zwycięzko?

— Siłę ma Boga od którego iǳie, przez którego przyszła, którego krwią się obla-
ła… śmiercią i zmartwychwstaniem dowiodła… żadna moc świata i ciała nie poży e é …
Wszystko co nasi mówili prorocy, co przeczuwał świat, stało się i spełniło…

— I my uż o tém zdala zasłyszeliśmy — rzekł Helios — że przyszedł Obiecany, żé
sam się na ofiarę poświęcił, że życiem i śmiercią nową wiarę stęsknionemu opowieǳiał
światu. Mówią nam przybyli z Alexandryi, że wszyscy uczniowie tego Mistrza dobrami
doczesnemi garǳą⁵ i nic na ziemi własnego mieć nie chcą; że wszęǳie, gǳie są, ma ą
domy do modlitwy, gǳie nic nie wnoszą ziemskiego; żadnych posągów nie stawią i ofiar

⁵Mówią nam przybyli z Alexandryi, że wszyscy uczniowie tego Mistrza dobrami doczesnemi garǳą — Philon,
de Contemplatione [Filon z Aleksandrii, De vita contemplativa (O życiu kontemplacyjnym), gǳie autor opisu e
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krwawych nie czynią, ale śpiewa ą i modlą się wedle obycza u nowego, ducha ku Bogu
podnosząc… Że niektórzy z nich z miast wychoǳą na mie sca odludne, i tłumu innego
obycza u się strzegąc, życie wiodą samotne, a Bogu edynie oddane; że za główną cnotę
ma ą powściągnienie ciała i pohamowanie namiętności, długiemi uciska ąc się postami
tak, że wybrani zatopiwszy się w pismie, po sześć dni pokarmu nie biorą, wina nie pĳąc
i mięsa nie eǳąc nigdy.

— Mało wam eszcze powieǳiano — przerwał piérwszy podróżny — i nie wiele
wiecie, bo zaprawdę więcé się est czém pocieszyć.

To mówiąc, począł im obszernié wykładać ta emnice nowé wiary i ǳie e życia i śmier-
ci Chrystusowé . Chociaż poganin, Asprenus słuchał ich także; dodawał podróżny, że
Messyasz nie dla samych przyszedł Izraelitów, ale dla pogan także, by zbawić świat cały.

Juda i Helios, z gorącą ciekawością, z chciwością i niepoko em chwytali każdy wy-
raz ust ego, ale z niemnie szą żąǳą oświecenia się i uwagą natężoną, słowa podróżnego
przy mował Asprenus, i zdało się akoby coraz aśnié stawało się w ego umyśle; chociaż
ten, który nowy zakon wykładał, nie miał ani uczoné mowy, ani się błyskotliwemi po-
sługiwał wyrazy, ani się na figury retoryczne i sofizmata nie silił. Słowo ego było proste,
ale prze ęte i namaszczone, a miało urok akiś niepo ęty, którego ta emnicy ci co mu
ulegali, zbadać nie mogli.

I ǳiwili się ako zwyciężonymi zostali, oręża nie wiǳąc.
Była to dla Grecyi owé i Rzymu, dla pogan rozpieszczonych i zwiędłych, nauka tak

przeciwna ich nauczaniu i prawǳie przy ęté od wieków, ak niebo dalekie od ziemi.
W podaniach narodów żyło zamglone é przeczucie, ale ob awienia nie było eszcze; z a-
wiło się one teraz dopiéro nagle, tak asne i wielkie a silne i nieprzemożone, że serca nie
zepsute do głębi, w których promyk czysty pozostał nie zgaszony, drżały na dźwięk nowé
nauki, prze ęte nieopisaną radością z dobré nowiny.

Wiǳieliśmy na aką rolę padało to ziarno złote; na Grecyę i Rzym, śpiące wśród śpie-
wów lubieżnych, na łożach rozpusty różami usypanych — na świat, który mądrostkami
i igraszkami słów bawił się, myśl z nich wyssawszy, ak ǳiecię zabitym ptaszkiem, —
świat pełen pisarzy retorów, filozofów, sofistów i luǳi, co mądrość luǳką wyczerpali
uż do dna.

Tém ǳiwnie szym est i cudownie szym skutek ewangeliczné prawdy, gdy przypo-
mnim, że do mędrców nieśli ą luǳie prości, nie uczeni wedle świata, rybacy, Galile czycy
uboǳy, którzy filozofii nie znali wcale, słowy szermować nie umieli, w szkołach retorów
nie bywali i mieli za cały skarb i mądrość — natchnienie Boże.⁶

Ale świat znużony był i wycieńczony rozpustą i sofizmatem, bydlęcem życiem z dnia
na ǳień; nowa wiara przyniosła mu to, czego nic prócz nié dać nie mogło — naǳie ę.

— Tak — rzekł kończąc gość — gdy brzegiem ciché zatoki posuwali się dalé , zbli-
ża ąc się ku askini Pausilippu, u któré wnĳścia usiedli spocząć, oczeku ąc piérwszych
dnia brzasków, by prze ść ciemną otchłań ǳielącą ich od Neapolis. — Tak, wy czynicie
sobie coǳień bogi nowe, prawdy nowe; dla nas Bóg eden tylko, prawda edna! Wy wie-
rzycie w ciało, my w duszę; wy dogaǳacie zmysłom, my e poskramiamy; wy wątpicie
o wszystkiem, my mamy tego, który czynem, krwią swą i cudami wierzyć nas przymusił;
wy macie niewolniki i ubogie, my wszyscy esteśmy edną braci roǳiną, akoby edna
roǳiła nas matka; wy wołacie rozkoszy, my nią garǳimy; wy ufacie sobie, my z sobą
walczym… oto nauka nasza.

A gdy tak mówił, za aśniały mu oczy i czoło okryło się blaskiem, a idący z nim,
spó rzawszy nań, dostrzegli akoby aureolę asną, która obe mowała skroń ego, i głowę
tego, który mu towarzyszył. Asprenus milczał zdumiony i prze ęty, Juda zdawał się modlić,
Helios zamyślony łzy miał w oczach.

— Zaprawdę! zaprawdę! — krzyknął po chwili — dobra nowina nigdy potrzebnie szą
nie była ak ǳisia ! Słyszeliście ęki tych, których Cezar dla igraszki rzucał w morze; wi-
ǳieliście ubóstwienie człowieka splamionego wszelakiém plugastwem; ryk ego biesiady

sposób życia religĳne wspólnoty żydowskie terapeutów (θεραπευταί), których w III w. Euzebiusz z Cezarei
w swo e Historii kościelnej uznał za pierwszych mnichów chrześcĳańskich]. [przypis autorski]

⁶do mędrców nieśli ją luǳie prości, nie uczeni wedle świata… — Arnobius I,  [Arnobiusz, Adversus nationes
(Przeciw poganom)]: Ab indoctis hominibus scriptae sunt res vestrae [w oryg.: ab indoctis hominibus et rudibus scripta
sunt (napisane przez luǳi nieuczonych i prostaków)]. [przypis autorski]
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doszedł uszów waszych, blask uczty raził oczy — ale ilu życiem, krwią i potem tę zabawkę
szaleńca opłaciło? nie wiecie.

Przynosicie zbawienie i opamiętanie temu światu, który wysechł ak ziemia pustyni…
bądźcie błogosławieni — dodał Helios — pó ǳiemy i my z wami, boć ten co przyszedł
z prawdą, był rodu naszego wedle krwi, i piérwszym nam stanąć potrzeba w ego orszaku.

— Przecież i nas nie odepchniecie? — spytał niespoko ny Asprenus.
— Ten, w którego imieniu a idę — przerwał piérwszy podróżny — nie odpycha ni-

kogo, nie zamyka rąk swych nikomu, przygarnia wszystkich ak ǳieci… Abyście wieǳieli
do kogo przyszedł, komu błogosławił, powtórzę wam słowa ego.

I wstał ze łzami w oczach, a podniósłszy się z kamienia na którym sieǳiał, ął mówić
poważnie:⁷

— Błogosławieni uboǳy w duchu, albowiem ich est królestwo niebieskie.
Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.
Błogosławieni którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierǳia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga ogląda ą.
Błogosławieni pokó czyniący, albowiem oni nazwani będą synami Bożemi.
Błogosławieni którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich est

królestwo niebieskie.
Błogosławieni esteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą, i mówić

wszystko złe przeciwko wam, kłamiąc dla mnie…
A gdy mówił, z po za nich powstało słońce i podniosło się nad wzgórza, a blask ego

oblał ziemię, która się im ukazała tak piękną i aśnie ącą, ak é nigdy nie wiǳieli.
W dali widać było z pagórka na którym spoczywali, resztki nocnych szałów Cezara;

dymiące stosy, które świeciły w nocy, i po zatoce pływa ące z falą zsiniałe trupy luǳkie,
kawały drzewa, resztki bankietu w kupę śmieci zbite, zeschłe wieńce wczora sze, podar-
te szat szmaty, zerwane powrozy, liście kwiatów i naczyń stłuczonych skorupy. Cisza
nie przerwana niczém panowała nad cudném wybrzeżem Campanii, dla któré razem ze
słońcem ǳisie szém wschoǳił piérwszy ǳień zbawienia.

Na droǳe ku miastu uż się tłoczyły tłumy pracowite, przechoǳąc askinię wraz
z trzodami napełnia ącemi ą rykiem i pyłem…

Asprenus głęboko był pogrążony, wreszcie przykląkł przed podróżnemi, prosząc ich
raz eszcze, by u niego przy ęli gościnę.

— Chybabyście i nam niezna omym, odprowaǳić do siebie tego świętego człowieka
dozwolili — rzekł Helios — bo akże z nim rozstać się możemy?

— Chodźcie wszyscy — zawołał Grek żywo — rad wam będę i otworzę wrota; nie
mam a wymyślnego przy ęcia, ani dostatków wielkich, ale ubogim chlebem z serca się
poǳielę.

Milczący prawie przeszli pieczarę i znalazłszy się w drugim é końcu, gdy znowu
u rzeli światło ǳienne, Asprenus przodem poszedł, wiodąc ich przez wzgórza zna omą
sobie ścieżynką, do domu, który miał nad miastem, na wyniosłości wielkié . Może temu
położeniu odosobnionemu winien on był, że do ego drzwi nie zapukała ani rozpusta,
ani zbytek i zepsucie, ani owa żąǳa i chciwość złota, która pilnowała brzegów; żył tu
w prostocie wielkié , z małego dochodu, który mu dawały ogrody, praca ego, kawał pola
po za Capuańską bramą i winnica u stóp Wezuwiusza. Obycza u pilnu ąc starego, ako
ubogi, z żoną i ǳiećmi samotne życie pęǳił; mało ma ąc zna omych i nie miesza ąc się
do mie skich szałów. Kilku niewolników starych lub w domu zroǳonych, składali dlań
roǳinę drugą, tak się z niemi luǳko i łagodnie obchoǳił.

Janitor (odźwierny) u drzwi sieǳący, właśnie był wstał niespoko ny, wygląda ąc po-
wrotu pana swego, gdy zapukali do wrót; postrzegłszy Asprenusa, ze łzami prawie ął
ręce ego i kra szaty całować, ciesząc się, że go żywym wiǳi i zdrowym, różne bowiem
niepoko ące wieści choǳiły o tych, którzy się uczcie Cezara przyglądali zdala, i wieǳiano
w Neapolis, że wielu padło ofiarą. Po té radości niekłamané poznać uż było można, ak

⁷jął mówić poważnie: Błogosławieni uboǳy w duchu (…) i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamiąc dla
mnie — Mateusz V,  [w rzeczywistości są to wersety Mt , – bez większych zmian zaczerpnięte z Biblii
Wu ka, początek tzw. Kazania na górze]. [przypis autorski]
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o cowsko z niewolnikami swemi żyć musiał ów człowiek, który ich tak do siebie umiał
przywiązać.

W ogródku pełnym drzew figowych, winną oplatanych macicą, cicho było i spoko -
nie, powiew tylko wiatru od morza, poruszał niekiedy gałęzie, wśród których przebu-
ǳone świergotały ptaszęta. Tu u drzwi złożyli podróżni swe sakwy ubogie, a gospodarz
pośpieszył obmyć im nogi i chciał by się posilili.

Ale oni odmówili pokarmu, a piérwszy z nich prosił tylko by mu naprzód wolno się
było pomodlić i złożyć ofiarę, żąda ąc do nié przaśnego chleba, kubka wina i wody.

Tu, (gǳie ǳiś wznosi się w Neapolu kościoł Ś. Piotra, Ad aram zwany) na prostym
stole, pod gołém niebem, spełniła się piérwsza ofiara chrześcĳańska na ziemi rzymskié ,
ku é odkupieniu.

A gdy podniósł czarę, pobłogosławiwszy ą podróżny i nią świat błogosławiąc, łzy mu
się potoczyły po twarzy, usta zadrżały; — wiǳiał bowiem w té chwili, że ako Zbawiciel
świat krwią odkupił, tak i on musi naukę ego krwią na té ziemi splugawioné zaszczepić.

W czasie ofiary stali opodal wszyscy, a Asprenus uczuł się tak prze ętym, ak nigdy
przy żadnym pogańskim obrzęǳie.

Daleko wprzód szukała uż dusza ego tego pokarmu wiary i naǳiei, ale go nigǳie
znaleźć nie mogła.

Po dokończeniu modlitw i ofiary, podróżni uściskawszy się zasiedli do ubogiego stołu,
zastawionego w ogroǳie pod portykiem, i w milczeniu spożyli trochę skromnego adła,
ryb, owoców i chleba.

Gdy Caligula rozprasza ostatki skarbów Tyberyuszowych, aby wkrótce nowych pożądać
i na ǳikszemi środkami wyciskać e z ludu swo ego, gdy wielka biesiada pogańskiego
świata olbrzymich dosięga rozmiarów rozbestwienia i rozpasania; — w domku Asprenusa
nieznanym, w głębiach drzew zielonych zata onym, opowiada się wiara nowa, u któré
źródła ściska się spragniona garstka luǳi dobré woli.

Dwa podróżni wstrzymali się w dalszym ku Rzymowi pochoǳie, aby tam gǳie na -
bu nié rozrosła się rozpusta, na piérwé wszczepić oliwną gałęź poko u ducha i rószczkę
prawdy nowé … miłości, wstrzemięźliwości, umartwienia, pokuty.

Coǳień skoro świt, ściągali się z nizin Neapolitańskiego wybrzeża wybrani owi i szli
słuchać męża, który nie nauką retora, nie mądrością świata, ale cudowną siłą akąś pociągał
i niewolił ich serca.

Helios i Juda, kilku Izraelitów, towarzyszyli im nieodstępnie, i wszyscy wkrótce ob-
myci chrztem, przypuszczeni do ta emnicy wielkié , weszli w służbę prawdy z pokorą
i poświęceniem.

Jeden Hananias, chociaż w domu swoim przy mował podróżnych Galile czyków i słu-
chał ich niekiedy, nie przy ął słów ich do serca, ani się dał nawrócić; owszem, na Judę
nawet spoglądał okiem chmurném, że tak łatwo i prędko uwierzył. Helios nawet stary,
który zdawna miał nad nim przewagę, nie potrafił go pozyskać, choć długie trawił nad
tém goǳiny.

Przybysze, piérwszych dni w gościnnym domu Asprena na górze, odpoczywali i tu
sprawiali ofiarę, ale gdy do niego tłum pogan uczęszczał i nieraz wśród obrzędów i naucza-
nia, przerywali im z koszami przychoǳący niewolnicy i zgiełk targowy, — Galile czycy,
uchoǳąc od wrzawy i niepoko u, udali się do domku za Capuańską bramą do Judy, gǳie
nikt nie bywał prócz wezwanych, i gǳie sami tylko być mogli. Tu oni gromaǳącym się
powoli luǳiom biédnym, w większé części niewolnikom, ubogim wyzwoleńcom, że-
brakom, zwiastowali dobrą nowinę, pociechę i błogosławieństwo.

Wieść o nowé nauce z ust do ust podawana, rozchoǳiła się błyskawicą.
Przeczuwali ą mnoǳy, przy ęli spragnieni. Poznać było łatwo wpośród tłumów tych,

co zostali obmyci i do społeczności nowé przy ęci, wyglądali bowiem ak luǳie nowi,
ma ąc na obliczu i w sercach ten pokó święty a niezachwiany, którego świat dać nie może.
Byli oni wszyscy akby braćmi i synami edné matki — żyǳi, poganie, niewolnicy, wolni,
bogaci i uboǳy, — nowe prawo braterstwa i miłości rząǳiło niemi.
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W kilka uż miesięcy po przybyciu do Neapolis, sieǳieli dwa Galile czycy pod ko-
lumnami od ogródka willi, w którym pracowali niewolnicy Hananiaszowi i rozmawiali
o kra u swoim, gǳie tak wielkie stały się rzeczy; — gdy starszy podróżny obróciwszy
się, u rzał garstkę podwładnych Judy, która pod biczem Tyrona i szyderstwy Myrona
i Silwana pracowała.

— Oto — rzekł — ci, do których przyszliśmy, bo nie do Izraela samego, ani do
pogan i Greków, ale do narodów wszelkiego plemienia i barwy, akie są gǳiekolwiek,
aż do krańców ziemi. — A komuż pierwé poda ą napó eśli nie tym, co są unużeni
i uzno eni na mocnié , a pada ą osłabieni od trudu?

I wstał ów Galile czyk, i szedł do tych luǳi, a wzrok niewolników zwracał się doń
ciekawy, — i gdy poglądał od kogoby zaczął ǳieło, które przedsięwziął, u rzał pod murem
ogrodowym leżącego Swewa, który patrząc w niebo, płakał po swo emu, a pierś ego
choǳiła oddechem przyśpieszonym.

Nie wiǳiał on co się wkoło niego ǳiało, ani go bicz mógł do pracy przymusić, wy-
chudłe ciało okazywało, że mu uż nie wiele pozosta e do życia.

Stanął przed nim Galile czyk i wpatrywał się weń, a zdało się, że wzrokiem nań ako
siłą wielką poǳiałał, bo głowa niewolnika ak kwiat ku słońcu zwróciła się ku niemu,
i nabrzmiałe powieki podniosły się z niewymównym wyrazem patrza ąc na pogodną twarz
starca.

I ten, co nigdy przytomny nie był, akoby oprzytomniał pod we rzeniem Galile czyka
i zadrżał do głębi, a z za łez zaświeciły mu otuchą akąś oczy niebieskie, i słowo nieznanego
nikomu ęzyka wyrwało się z ust ego.

Przybyły uśmiechnął się łagodnie, i w té samé mu mowie odpowieǳiał.
Jeden wyraz ego poǳiałał cudownie: — długo bezwładny i kona ący człowiek, po-

słyszawszy dźwięk ęzyka, którego dawno nie spotkało ucho ego, zdumiony, poruszony,
prze ęty, rozlał się we łzy, załamał ręce, ęcząc z radości i bolu razem.

— Któś ty est? — zapytał w swé mowie Swew — nie nasz esteś! nie! po twarzy
i sukni wiǳę żeś obcy, a odezwałeś się do mnie mową o czystą! Mów, gǳie a estem, co
się ǳie e ze mną? Wszak a nie umarłem eszcze?

— Uspokó się, ǳiécię — rzekł święty — ży esz i żyć bęǳiesz; nie estem bratem
twoim wedle krwi, anim kiedy wiǳiał kra wasz daleki, ani słyszał mowę ego; dano mi
est wszelki ęzyk luǳki rozumieć i wszelkiego człowieka mowę włożono mi w usta…
a przyszedłem abym cię pocieszył.

— Pocieszyć mnie — odparł powoli znowu osuwa ąc się na ziemię Swew biały —
skruszże te więzy, puść mnie wolno, i da mi wrócić do swoich, bez których umieram,
bom uż łzy do ostatka wypłakał za niemi.

— Ja ci zwiastu ę swobodę i życie.
— Co mi swoboda? na co życie? — rzekł Swew, tuląc oczy w dłoniach wychudłych

— na té ziemi spaloné i tak daleko od swoich, gǳie nie słyszę ani ęzyka roǳiny, ani
szumu moich ukochanych lasów, ani strumieni szmeru, — gǳie inny est świat i luǳie…
Tam po mnie oczy wypłakali o ciec i matka i bracia i siostry — i ona!

I zakrywszy twarz, płakał ciągle zanosząc się tak, że ów ęk w ǳiki akiś śpiew prze-
choǳił; — niewolnicy inni stali dokoła, patrząc i słucha ąc zdumieni.

— O! sku mnie w więzy żelazne, sku w więzy mosiężne i obarcz ramiona mo e
i uczyń ze mnie stokroć eszcze podle szego niewolnika, i każ mi pracować do krwi i na
śmierć — a odprowadź mnie na ziemię mo ą, niech ą eszcze zobaczę. Bo wyście u siebie
i serce się wam nie rozrywa, nie pęka ak mnie biédnemu, myśląc o chacie w naszych
lasach, o progu, na którym śpiewa ąc, ǳiecięctwo i młodość przebyłem.

A! tam szumią bory nad starego o ca mogiłą… a syn nad nią nie płacze…
— Słucha eno — przerwał mu Galile czyk — i a przecie estem wygnańcem, ale

dobrowolnym, i am się tu nie roǳił, i a ǳieciństwa lata nad dalekiém przebiegałem
eziorem, którego skały, wody i krzewy eszcze mi się w sercu odbĳa ą… piérwszy raz nogi
mo e depczą tę ziemię… Za morzami, w skalisté krainie kołysała mnie matka mo a… od
kości é sam się wygnałem.

— O! to nie masz serca i niceś nie kochał! — wybuchnął Swew. — Tam u nas zimno
i posępnie i ǳiko, i domy nasze z drzewa a gliny, w nich ako zwierz ǳiki mieścim
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się, amy grzebiąc po puszczach; nie mamy szat, nie znamy zbytku, ale nęǳa nasza nam
droga!… O! wróć mnie nęǳy naszé roǳoné !

— Uspokó się a słucha — zawołał obcy — słyszysz mowę swą w ustach moich,
niechże cię ona pocieszy i upewni, że cierpieć przestaniesz; ale bądź mężny i oży !

— Męztwo poszło ze łzami… a chcę umrzeć i choć duchem polecieć nad białe morze
mo e, do chaty o ca i matki, na grób ǳiadowski. E! namówili mnie na wo nę w lasy
Germańskie, z łukiem i pałką krzemieniem nabĳaną — a płakała matka… a o ciec mówił,
przyniesiesz nam łupy… I poszedłem, wzięli mnie rannego, sprzedali w niewolę. A tam,
tam oni czeka ą powrótu, sieǳi stara matka na progu i patrzy ku południu i wygląda
syna… a siostry śpiewa ą… a ona…

I umilkł kładnąc się twarzą na murawie, by ukryć żal nie męzki, a Galile czyk, który
był usiadł przy nim na kamieniu, ulitował się snać cierpieniu człowieka, i znak dłonią ręki
prawé , uczynił nad czołem ego, akby go błogosławił… Cudowne to przeżegnanie tak
wielki i nagły uczyniło skutek, że patrzący z dala przerażeni, zdumieni, stanęli ak wryci.

Swew akby ze snu przebuǳony długiego, odrzucił włosy asne, kurzem zwalane, na
tył głowy i powstał… A choć na nogach utrzymać się nie mógł, przypełznął do Galile czyka
na kolanach, ako pies do pana swego, i położył się u nóg ego pokornie.

— Kto bądź esteś, Boże czy człowiecze? — zawołał — nie opuszcza mnie; z ust
twoich słyszę mowę, którą wieki prawie nie poiło się ucho mo e; weźmĳ mnie z sobą,
a służyć ci będę. I nie chcę zapłaty inné , tylko słowa, którego dźwięk mnie karmi…

— Nie estem Bogiem; estem ak ty człowiekiem — odparł Galile czyk — zesła-
nym przez Boga do biédnych i prawie uciśnionych, i rozkazu ę ci żyć, albowiem życiem
ǳisie szém nabęǳiesz wieczne… I nie mnie służyć masz, ale Bogu, którego słowo żywi
i cieszy, krzepi i karmi…

— Życie wieczne — podchwycił Swew. — A! wiem! zawołał po chwili — i u nas
o cowie mówią, że człowiek po śmierci wsta e w sile i młodości na innym świecie lepszym,
i z bogami nowe rozpoczyna życie, które się nigdy nie kończy. Ale a nie chcę żywota tego;
tylko mi da mo ą ziemię i matkę mo ą i o ca, i to, czém żyłem w młodości.

— Lepsze nad to posięǳiesz! — zawołał przybyły — tylko dźwignĳ się, powstań,
a ży .

To mówiąc wstał i nieco się oddalił, a ci, co z razu wiǳieli Swewa bezwładnego, ak
go z ergastulum wynoszono na rękach, by odżył na powietrzu, zdumieli się postrzegłszy,
iż sam o swé sile podniósł się teraz i poszedł za mistrzem swoim.

Krótka ta rozmowa dokonała cudu, na który patrząc oczom swoim nie wierzyli Juda
i Helios i niewolnicy Hananiasowi.

Towarzysze Swewa u rzawszy ak go Galile czyk słowem dźwignął na nogi, rzucili pracę
i kamienie i kosze, któremi ciężary przenosili, i motyki, któremi kopali ziemię, a zeszli
się kołem otacza ąc podróżnego, aby go oglądać.

ǲiki nawet Part patrzał nań okiem ciekawém w krew oprawném, ze zdumieniem
zwierzęcia, które niepo ętą znalazło siłę; Tyro stary oczy przygasłe wpoił weń, siwą po-
trząsa ąc głową.

Naówczas do każdego z nich z osobna począł się w ego ęzyku oǳywać Galile czyk
i zdumiał ich barǳié eszcze. A mówił do nich w te słowa:

— Jestem posłem do was, nie od luǳi, ani od królów ziemi, ale od Boga. Przyszedłem
nie do panów i bogaczów a władców świata, ale do ubożuchnych i znękanych, abym pot
otarł z ich skroni i pocieszył, swobodę zwiastował i wyzwolenie.

— Jak to może być? — odparł Ibery czyk o czarném oku — gdy niewola est wszęǳie
i wo na wszęǳie, i edni są by cierpieli, druǳy by się pastwili nad nimi?

— A a wam zwiastu ę pokó i skruszenie więzów i braterstwo wszystkich — zawołał
Apostoł.

— A z czegoż człowiek żyć bęǳie, i co czynić, eśli ustanie wo na? — zapytał Part.
— Żyć bęǳie słowem, karmić się duchem Bożym i używać poko u! — odpowieǳiał

poseł. — Świat tak się odmieni, iż nowym się stanie, i nie bęǳie ani Rzymian, ani
Greków, ani Partów i Scytów, ale eden naród braci i synów Bożych.

— Jako to być może — przerwał Myron — kiedy inaczé było cale od początku
świata?
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— Ja wam powiadam, iż ten cud u rzy ziemia, a pocznie się odroǳenie nie na tronach
i w pałacach, ale w ziemi i grobach, od tych, któremi świat pogarǳił, któremi pomiata…
I od początku do końca ednym cudem się stanie.

Gdy tak mówił, posiadali wszyscy wedle niego, a tak się zasłuchiwali, że płynęły im
dnie i goǳiny niepostrzeżone, a oni o życiu, pokarmie i śnie zapominali — pĳąc z tego
źródła nienasyceni, dopóki im płynęło…

I Asprenus zchoǳił często z gór swych do ustronné willi, a z nim towarzysze ego
poganie nawróceni, wespół z niewolnikami i żydami, słucha ąc nauk Apostoła.

W taki sposób wiara nowa na brzegach szczęśliwé Campanii piérwszy raz zaszczepioną
została.
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CZĘŚĆ II. ROMA

Od opisanych wypadków przeciąg czasu upłynął niemały. Ca us Caligula, w szałach i po-
rywach obłąkania dokończył życia, które miłość ego ludu zmieniło w końcu w znużenie
i nienawiść. — Coǳiennie nowe ofiary skazywała na śmierć, chciwość ego i okrócień-
stwo; coǳień krwią nową oblewały się areny cyrków i domów sypialnie, coǳień nowemi
występki plugawiły czyste łoża, coǳień nowych danin wymagał Cezar i głów więcé , aż
Rzym zawołał w końcu, na pół przerażony, na pół drżący, że lepié est by eden zginął
szaleniec niż wszyscy dla ednego szaleńca.

Wycieńczony wprędce skarbiec Cezara, wywołał piérwsze ego na bezbronnych za-
saǳki; denuncyatorowie dostarczyli obficie głów, po których ma ętności spaść miały na
niego.

Agrippa, Antiochus, Mnester, Apelles i Helikon, poddawali mu rad i środków do
pozyskania grosza, którego tak łaknął, do wyna dowania coraz nowych i nieznanych roz-
koszy.

W łaźni potrzeba dlań było zapachów na droższych i na rzadszych, na wieczerzę po-
traw niesłychanych, opłacanych milionami, w napo u pereł rozpuszczonych, za miesz-
kanie służyć musiały okręty, na których saǳono ogrody, budowano sale ogromne, aby
Cezar pływał z willą swą razem i z mie sca na mie sce z domem się przenosił. — Życie
ego było nieustanném marzeniem niepodobieństw i pragnieniem nie istnie ącego. —
Chciał odbudować pałac Polykratesa w Samos, wznieść mieszkanie niedostępne na Alp
wierzchołku i mięǳymorze Koryntskie przekopać… ciosać góry i przelewać morza⁸.

Okrucieństwa Tyberyusza przeszedł eszcze Ca us, stary bowiem kozioł Capre ski nie
nasycał się tak męczarnią, nie miał w nié upodobania i rozkoszy. Caligula pastwiąc się,
używał. Tak raz chłostanego histryona, gdy ęczał boleśnie, głos mile połechtał mu ucho,
więc go bić kazał dłużé aby się tą pieśnią nasycać.

Zwierz aykański mało przybywał na cyrki i kosztował drogo, a okrętów brakło by
poń posłać, bo flota stała w Baii, aby Ca us konno mógł po é grzbiecie przebiegać zatokę,
— więc ludźmi karmiono ǳikie cyrków potwory i głodne ryby w saǳawkach.

Często powraca ącego od trupa o cowskiego syna, ze łzami w oczach, zabiwszy mu
roǳica, porywał Ca us i saǳał z sobą do uczty, by się z nim śmiał i rozpustował, — nie
umie ąc poszanować nawet ǳiecięcé boleści.

— Bĳcie tak — mówił do katów — aby zabĳany razem czuł że umiera.
Powtarzał, że pragnął aby cały lud rzymski edną miał tylko głowę, by ą mógł ściąć

ednym zamachem.
Zazdrośny życia, zazdrosny sławy, zabronił stawiać posągi i wywracał wzniesione,

chciał zniszczyć ǳieła Homera — ale któż policzy te szały zwierzęce?
ǲiś rzucał z dachów bazyliki Juliusza Cezara pieniąǳe dla ludu, utro e wymyślnemi

sposoby wyǳierał, a wśrodkach do zdarcia był niewyczerpanym.
Gdy w końcu i łamanie testamentów i zabory ma ątków i wyciśnione nie wystarczały

summy, Cezar się zrobił przekupniem i sam, roǳinne pamiątki po siostrach sprowa-
ǳiwszy do Rzymu, sprzedawał e targiem publicznym. Na przywiezienie tych sprzętów
zabrano co było w Rzymie wozów i koni, a gdy rzeczy były uż w mie scu, sam Ca us
stawał z niemi ako przekupień i wołał: — Kto da więcé ? patrzcie! to urna która należała
do Druzylli, łańcuch ten zdobił piersi Livii, na łożu tém spoczywała Antonĳa? Jak wam
nie wstyd być bogatszemi odemnie biedaka! oǳywał się — ak wam nie srom waszego
skąpstwa… Da cie więcé ! da cie więcé !

Często za zaprosiny do swo ego stołu nawet płacić sobie kazał.
Senat drżał spodlony i bezsilny. — Nareszcie, po szalonych owych igrzyskach, te-

atralnych zapasach, po wyścigach z woźnicami i niesłychané rozpuście tytaniczné , ol-
brzymié , czepia ącé się niepodobieństwa i niepoścignionego — po głośnym zamiarze

⁸Chciał odbudować pałac Polykratesa w Samos, wznieść mieszkanie niedostępne na Alp wierzchołku i mięǳy-
morze Koryntskie przekopać… — Swetoniusz [Żywot Kaliguli ]. [przypis autorski]
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mianowania konia konsulem, Ca us tak uż był oszalał, że nikt i nic odeń nie było bez-
pieczném, ani życie, ani cześć, ani mienie, a nic nie broniło, ni krew, ni przy aźń, ni
pamięć zasługi, — spiknęli się wszyscy by się pozbyć szaleńca.

Dwa ednak piérwsze spiski na ego życie, Papiniusa i Lepida, odkryto, i to na nie aki
czas wstrzymało innych.

Lecz nim powiemy ak zginął, odmalu my go raz eszcze słowy spółczesnych świad-
ków, Philona i Józefa, żydów, którzy posłuchanie otrzymawszy u Cezara, pełne życia
i charakteru zostawili nam opis ego⁹.

Wysłańcy Izraelscy przybyli do Rzymu w sprawach swo ego narodu i dopraszali się
posłuchania, w którém prosić go mieli, by ich od oddawania czci Boskie i stawiania
w świątyni posągów Cezara uwolniono, gdyż się to prawu ich przeciwiło.

Wy ednali nareszcie groszem, czy niecierpliwém naleganiem, że im kazano czekać
w willi dawnié Mecenasowé , u wrót Rzymu, połączoné teraz z willą Lamii, dla rozsze-
rzenia, bo wszęǳie było ciasno Cezarowi-Bogu.

Willa ta była z przepychem naǳwycza nym ozdobiona w posągi złocone i ogromne
z kosztownych kamieni urny, ściany é połyskiwały malowaniami i purpurą. Na oścież
stały otworem niezliczone szeregi izb z sobą połączonych, ogrody pełne wodotrysków
i portyki pniami tysiąca kolumn podparte.

Ca us przechaǳał się po tym ra u swoim, znuǳony, kapryśny; ǳiki. Stał właśnie
w edné z tych sal swoich z Mnestrem i kilku ulubieńcami, gdy weszli Izraelici.

Caligula był naówczas człekiem uż zużytym; wysokiego wzrostu, chudy, blady, źle
zbudowanego ciała, z cienką szy ą, oczyma wpadłemi ak Tyberyusza były wypukłe, z czo-
łem groźném i pomarszczoném, łysy nieco, z brodą — we rzenie miał naumyślnie na-
srożone i postać, którą ak na strasznie szą starał się uczynić. — Stró ego był ǳiwacz-
ny, wy ątkowy, wcale do obycza u wieku i kra u nie zastosowany. Brodę miał posypaną
złotem, na głowie Merkuryuszowe pokrycie, z pod którego galerus fałszywych włosów
spadał na ramiona; w ręku trzymał kaduceusz złoty. U rzawszy go Żyǳi padli na twarz
woła ąc:

Salve Augustus imperator!
Ale Ca us im przerwał.
A! a! toście to wy, nieprzy aciele Bogów? luǳie co śmiecie mną pogarǳać, gdy cały

świat mi cześć odda e… czciciele nieznanego Boga!…
— O! — przerwał eden z zauszników, — to mało eszcze… wszak ci ofiar za twe

szczęście i powoǳenie składać nie chcą…
Żyǳi się zakrzyknęli.
Nie! panie — ofiaru emy hekatomby za ciebie, wylewamy na ołtarzach krew ofiar…

Czyniliśmy to, gdyś został Imperatorem, gdyś powstał z choroby która świat cały okryła
smutkiem, gdyś się do Germanii wyprawiał…

— Tak! tak! składaliście ofiary — przerwał Ca us — akiemuś tam waszemu Bogu,
ale nie mnie. — Cóż mi tam z tego?

Biedni posłowie słuchali tych wyrazów przerażeni, ak wyroku śmierci; a gdy tak na
pół leżeli na ziemi, Ca us tymczasem przeszedł do innych sal, przegląda ąc ich urząǳenie,
rozkazu ąc zmiany, czyniąc uwagi rozmaite nad uporządkowaniem, poleca ąc przenosić
obrazy i posągi. Alexandry czycy tymczasem, szyǳąc z Żydów, prześmiewali ich, koląc
szyderstwy i groźbami akby w teatrze… Cezar choǳił nie zważa ąc na nich wcale.

Wtém nagle obrócił się do nich z twarzą surową.
— Słucha cie — spytał — powiedźcie mi, proszę, dla czego nie ecie świniny?
Wszyscy w śmiech na to pytanie.

⁹spółczesnych świadków, Philona i Józefa, żydów, którzy posłuchanie otrzymawszy u Cezara (…) zostawili nam
opis jego — Philon, De Legatione , , Joseph, Antiquitates XVIII [choǳi o opisy z ǳieła O poselstwie do
Gajusza, autorstwa Filona z Aleksandrii, filozofa i teologa, który wchoǳił w skład wysłane do Rzymu dele-
gac i, stara ące się o rozstrzygnięcie sporu z aleksandry skimi Grekami (/ n.e.), oraz z napisanych przez
Józefa Flawiusza Starożytności żydowskich (znanych też ako Dawne ǳieje Izraela); autor myli się, pisząc, że
Józef otrzymał posłuchanie u Kaliguli: w rzeczywistości ks. XVIII, rozǳ.  Starożytności… zawiera wzmiankę
o poselstwie, w którym brał uǳiał Filon; Kaligula zginął w  n.e., zaś uroǳony w roku  n.e. Flawiusz udał
się do Rzymu w roku , by negoc ować uwolnienie kapłanów erozolimskich przetrzymywanych przez cesarza
Nerona]. [przypis autorski]
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— Panie — odpowieǳieli Żyǳi — każdy naród ma swe prawa i obycza e; edne
rzeczy są nam wzbronione, inne drugim narodom, naprzykład Egypcyanom. Są ludy,
które nie eǳą baranka.

Ma ą wielką słuszność — przerwał Cezar — bo mięso to niesmaczne!
I począł się śmiać z tego dowcipu, a dwór wielkim chórem za nim.
— Ale na czémże opieracie prawo obywatelstwa swego w Alexandryi? — zapytał ich

wreszcie, gdyż głównie o to Żydom choǳiło.
Poczęli wykładać swe prawa i dowoǳić ich; gdy Ca us, akby nie chcąc umyślnie

dosłuchać ich mowy, wybiegł do inné izby, okna kazał w nié pozamykać, i wrócił do
nich z zapytaniem — co mu powieǳiéć ma ą?

Złagodniał akoś widocznie, a w Żydów duch nieco wstąpił, ale począwszy słuchać,
gdy mu się gotowali dowoǳić, że w Alexandryi od czterechset lat ma ą prawo pobytu
i obywatelstwa, znowu zniecierpliwiony Ca us zaczął biegać do obrazów i ustawiać sprzęty.
Nieszczęśliwi gotowali się na śmierć modląc po cichu.

— Idźcież sobie! — zawołał nareszcie. — Luǳie ci — dodał obraca ąc się do swoich
— raczé są głupi niż źli, że we mnie Boga wiǳieć nie chcą.

Na tém się skończyło owe groźne posłuchanie. — Widać zeń, że Ca us na dobre miał
się za Boga; trudno go w istocie nazwać człowiekiem, a Swetoniusz na lepié go podobno
mianu e — potworą.

Wyczerpała się wreszcie cierpliwość i podłość — postanowiono pozbyć się Caliguli.
Trybun pretoryańskich kohort, Cassius Choerca, starego eszcze rzymskiego obycza u

człowiek, którym poniewierał bez ustanku Cezar, szyǳąc zeń w sposób na obelżywszy,
powziął myśl spisku na ego życie.

Emilius Regulus, z nienawiści także, Minucianus mszcząc się za Lepida, przystali
z nim do spółki. Wkrótce liczba sprzysiężonych znacznie się zwiększyła i wzrosła, choǳi-
ło o to tylko gǳie i ak go pochwycić. Zwłoka i narady tak w końcu roz ątrzyły Choercę,
że postanowił choćby sam przy piérwszém spotkania nań się porwać. Ca us w dobrem
usposobieniu ducha był dnia ednego na igrzyskach; wyrocznia akaś kazała mu się strzeǳ
Cassiusza, ale na myśl mu nawet nie przyszedł Choerca; zastosował to do Cassiusza Lon-
gina, którego tegoż dnia przywieziono z Azyi. Uspokoił swą obawę wyroczni Antium,
zatrzymaniem pode rzanego.

Wespół zasiadł na swém mie scu Caligula, tuż przy nim wśród trybunów stanął Cho-
erca, inni sprzysiężeni rozsypali się do koła.

Około siódmé goǳiny, ubawiwszy się widokiem tragedyi i mordów, Ca us wyszedł
wziąć łaźnię poprzeǳa ącą wieczerzę…

W tłumie młoǳieży u wnĳścia sto ącé , którą sprowaǳono z Azyi dla cyrku i teatru,
Choerca spotkał go, żąda ąc na noc zwykłego hasła. Ca us odpowieǳiał mu wedle swo ego
obycza u akimś wyrazem bezwstydnym, gdy w té chwili stary Rzymianin mieczem go
przebił, uderzywszy mięǳy ramiona a szy ę. Caligula chciał uciekać, gdy Sabinus obalił
go krzycząc:

— Powtórz!
Trzyǳiestu razami w chwili przebĳa ą go spiskowi, Aquila zada e cios śmiertelny.
Wśród germańskié straży Cezara, wierné mu i przywiązané do niego, odgłos zabó -

stwa rozniósł popłoch i oburzenie; w piérwszym zamęcie i szale wielu senatorów zginęło…
W teatrze, z którego był wyszedł Cezar, lud rozmaicie przy mował przyniesioną nowi-

nę. Patrycyusze udawać musieli smutek, by nim swą pokryć radość, gmin płakał, żału ąc
więcé igrzysk niż człowieka.

Nie chciano z razu nawet śmierci uwierzyć. Scena w teatrze godnie dokończyła tego
panowania krwi i rozpusty, oblegli amfiteatrum Germanie, niosąc krwawe głowy po-
bitych, woła ąc pomsty na spiskowych… i nie pręǳé się uspokoiły tłumy, aż Aruntius
wystąpił na scenę w żałobném ubraniu, i urzędownie ogłosił śmierć Cezara. Osiaticus
śmielé eszcze wykrzyknął za nim, że żału e iż nie on sam dokonał zabó stwa.

Za niemi opamiętawszy się wszyscy poczęli wołać przeciw upadłemu i cieszyć się
oswoboǳeniem…

Gdy się to ǳie e na scenie, a opróżnione mie sce po Ca usie czeka następcy, na ǳiw-
nie szy wypadek narzuca pana Rzymowi.
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W roǳinie Cezarów żył dotąd na uboczu i mało widoczny, naówczas uż nie młody
Claudyusz.

Był on synem Drusa, ǳiecięcia żony Augusta, dosyć ukochanego przybranemu o cu.
Claudyusz uroǳił się w Lyonie;, ale to ǳiécię było tak z razu słabe, cherla ące i niepo-
zorne że e osąǳono za niezdolne do uǳiału w sprawach publicznych. — Może temu
zapomnieniu i pogarǳie winien był Claudyusz, że na dworze Cezarów mógł dożyć śmierci
Caliguli, niczy é nie obuǳa ąc zazdrości.

Wyszedłszy z lat ǳiecięcych, długo miał eszcze przewodnika, który go nie odstępo-
wał, sąǳono bowiem, że sam sobą nie potrafi kierować. Bolał ciągle, z odkrytą głową
choǳić nie mógł, na igrzyskach widywano go w kapturku.

W ǳień dó ścia do lat męzkich, po cichu zaniesiono go do Capitolu, dla zwykłego
obrzędu, bo pieszo pó ść nie mógł. Ale ak w całé té ǳiwné roǳinie, obok na rozpa-
sańszych namiętności i ǳikości przechowywała się miłość nauki, sztuki, słowa — i to
nawet upośleǳone ǳiécię odebrało wychowanie staranne, które w pewien sposób umysł
ego ukształciło, choć rola była niewǳięczna.

Claudyusz, pogarǳony przez własną matkę, która go zwała niedokończoną potworą,
wcześnie obsaǳony był nauczycielami i począł się obeznawać z wymową i literaturą. Zda e
się¹⁰, że stary August był temu powodem, bo on eden nie zupełnie o nim rozpaczał; reszta
roǳiny byłaby go może opuściła.

Późnié , choć się cóśkolwiek poduczył i nabrał wprawy retoryczné , znikł prawie z pu-
bliczné sceny za Tyberyusza i Caliguli; dano mu oznaki konsularné godności, odmawia-
ąc właǳy i praw konsula, i biédny ów człowiek krył się w towarzystwie luǳi gminu, włó-
cząc się po Campanii, po ogrodach i willach rzymskich, pociesza ąc to nauką i księgami,
to kośćmi i winem, które wśród próżnowania polubił.

Po kilkakroć senat chciał go dźwignąć z tego poniżenia, ale Tyberyusz nie dopuścił,
oǳywa ąc się o nim z pogardą, ak o głupcu.

Ca us także żartował sobie z tego stry aszka i szyǳił; była to nieszczęśliwa ofiara ego
dworaków. — „Jeśli mu się trafiło spóźnić na wieczerzę, pisze Swetoniusz, z trudnością
go dopuszczano do stołu; musiał całą salę obe ść, nim sobie mie sca wyszukał. Gdy się
zdrzémnął po eǳeniu, co mu się zwykle zdarzało; rzucano nań pestkami oliwek i dak-
tylów, a błaznowie buǳili go uderza ąc kĳkami lub biczami. Było to też we zwycza u
kłaść mu śpiącemu na ręce trzewiki, aby przebuǳony, chwyta ąc się za twarz, podrapał
się niemi.

Tak się znęcano nad człowiekiem, który w upokorzeniu tém i spodleniu przebywszy
długie lata, stary uż dożył zabó stwa Ca usa.

W chwili mordestwa i zamieszania, odepchnięty przez sprzysięgniętych Claudyusz,
wiǳąc co się ǳie e, przelękły, umknął ocala ąc życie i schował się do Hermaeum, z któ-
rego potém, słysząc wzrasta ące wrzaski i zamęt, wpadł do przyległé altany i skrył się za
zasłonę, którą drzwi były zawieszone.

Prosty żołnierz z kohort pretoryańskich, przechoǳąc tamtędy, spostrzegł wysta ące
nogi ego i za nie wyciągnął go z ukrycia, chcąc się przekonać ktoby był. Claudiusz rzucił
się mu do nóg przerażony, błaga ąc o życie. Żołdak zd ęty litością, poprowaǳił go do
swoich, eszcze wzburzonych i niewieǳących co począć; myśl im przyszła obwołać stry a
zabitego Cezarem. A że niewolnicy wszyscy pouciekali w popłochu, sami żołnierze wzięli
go na nosze, i tak drżącego, zbieǳonego, wśród tłumów litu ących się nad ego sta-
nem, zanieśli wprost do obozu. Noc całą przebył tu Claudyusz w niepewności, otoczony
strażami pretoryanów.

Naza utrz wśród bezładu i strachu obwołano go Cezarem.
Był to człek uż stary, ciężki, głupawy rzec można i z razu bo aźliwy, który wszyst-

kich cnót pozory wǳiał z szatą Cezara, aby przebłagać Rzym za wyniesienie swo e. —
Ale wnet niesłychana właǳa aką mu dano, w szał go ak innych wprawiła. Wkrótce
począł ǳiwaczyć, a nic u niego mnié do utra podobnem nie było nad ǳień ǳisie szy.
Rozumnym był i bacznym, lub ǳikim i bez zastanowienia, na przemiany. Któż wie zresz-
tą, czy ów Claudyusz, co się tak nagle odmienił, i z dobrodusznego stał się rozpasanym

¹⁰Claudyusz, pogarǳony przez własną matkę (…) wcześnie obsaǳony był nauczycielami (…) Zdaje się, że stary
August był temu powodem… — Swetoniusz [Żywoty cezarów: Żywot Klaudiusza –]. [przypis autorski]
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i ǳiwacznym, nie udawał wprzódy na ciele i umyśle upośleǳonego, aby życie ocalić i nie
obuǳić obawy?

Dwór też, który go otaczał, opanował i zawładnął nim, przyczynił się zapewne do
uczynienia go późnié tém, czém został — owym akby od pioruna rażonym człowie-
kiem, który pod naciskiem ulubieńców nie wieǳiał sam co czynił. Dawano mu żony,
pozbawiano ich, podsuwano ulubieńców, narzucano przy aźnie — wszystkiemu ulegał.
Rzezaniec Porides, Felix, Arpocras, Polybiusz stary nauczyciel, a na barǳié Narcyz se-
kretarz i Pallis rządca dworu, okryci przezeń dosto eństwy, robili co chcieli, rozporząǳali
łaskami, pienięǳmi, podpisami, które mu dawać kazali tak, że nigdy sam nie wieǳiał co
poczynał.

Powierzchowność ego nawet ak na Cezara dosyć była niepoczesną — wysokiego
wzrostu i budowy prawie kształtné , siwą miał uż głowę i słabe nogi, na których ledwie
się trzymał. Śmiech ego wyuzdany, gniew pianą okrywa ący usta, za ąkliwość, drżenie
głowy, czyniły zeń istotę ǳiwaczną i litość obuǳa ącą. Doda my że tak był żarłoczny, iż
nieraz dla zapachu adła z trybunału zchoǳił, a od stołu nigdy nie wstał nie obżarłszy się
nad miarę.

Spał potém we dnie wszęǳie gǳie siadł, aby po nocy czuwać przy kobietach, nad
grą, którą namiętnie lubił.

Istota to była słaba i straszna słabościę swo ą, bo dla nié okrucieństwo nie było na-
miętnością potrzebu ącą nasycenia, ale rzeczą obo ętną ak inne. Właściwie nie on pano-
wał, a raczé ciżba ulubieńców pod ego imieniem.

Jego samego nie zbyt nawet szanowano, bo się trafiało, że go eden potrącił, inny za
togę schwyciwszy sieǳieć zmuszał, a wszystko to uchoǳiło bezkarnie.

Lud głodny bezcześcił go na forum publicznie; on znosił to obo ętnie, byle adł do
syta, bawił się z Messaliną i drzémał gdy mu sen powieki skleił.

Po té rozpustnicy, któré imię zostało na hańbę wiekową, Agryppina u ęła Claudy-
usza, panu ąc pod ego imieniem.

Mińmy te czasy szkarad, których malować obszernié nic nas nie zmusza i skończmy
śmiercią Claudyuszową. Dobiły go wreszcie żarłoczność, rozpusta i niepokó własnego
domu, miotanego sporami nieustannemi otacza ących go luǳi. Claudyusz, zachorzawszy
od zbytkowania, po echał do wód Sinuesskich dla poprawy zdrowia; Agryppina uż była
przygotowaną do pozbycia się go — szło é tylko o wybór trucizny¹¹, aby gwałtowność
użytego środka nie wydała zbrodni zbyt awnie. Dla przygotowania é wybrano sław-
ną Locustę. Rzecz ǳiała się tak awnie, że ǳie e przechowały na drobnie sze szczegóły
śmierci Cezara.

Claudyusz lubił barǳo grzyby, ryǳe szczególnié , w nich to przyprawną truciznę
przyniósł mu Halotus, który miał urząd kra czego i potraw kosztował… Z razu akoś
skutku adu nie poczuł Cezar, a że się obżarł barǳo i wyrzucił co pochłonął, Agryppina
zlękła się aby trucizna nie była zasłabą… Użyto więc Xenofona lekarza, który piórkiem
łechcąc po gardle, trucizny dozę podwoił…

Tak zmarł biédny żarłok, a ciało ego leżało martwe, gdy senat eszcze zasyłał mo-
dły do niebios, prosząc o ego uzdrowienie, a Agryppina pracowała nad ubezpieczeniem
następstwa właǳy synowi swo emu Neronowi.

Trzeciego dopiéro dnia Idów paźǳiernikowych, otwarły się o południu drzwi pałacu
i wyszedł z nich młody Neron z Burrhusem, aby przygotowaną uż i zapewnioną ob ąć
właǳę.

Sąǳę, że z Claudyusza, z Agryppiny, z tych panowań co poprzeǳa ą, można się uż
domyślać czém ma być Neronowe, czém sam Nero, przybrane ǳiécię Claudyusza, we
krwi noszące zadatek okrucieństwa i rozpusty, wychowane na dworze, który zawczasu
namiętności obuǳił i umysł oszalił; spadkobierca Augusta, Tyberyusza, Caliguli i nie-
dołężnego męża Messaliny i Agryppiny.

¹¹Claudyusz, zachorzawszy od zbytkowania, pojechał do wód Sinuesskich dla poprawy zdrowia; Agryppina już
była przygotowaną do pozbycia się go… — Tacyt [Roczniki XII, n]. [przypis autorski]
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Rzym za Nerona był uż tym na wspanialszym i na potężnie szym grodem-mocarzem,
którego imie rozlega się przez wieki niepożyte czasem, i ruiny obleka ma estatyczną pur-
purą; kolosalném miastem zbytków i przepychu, ku któremu spływały ze wszech stron
świata bogactwa, ǳiwy, daniny, krew i życie ludów; dla którego w odległych żyznych do-
linach Nilu, na polach Sycylii, w głębiach Ayki, na chleb powszedni pracowały tłumy;
któremu tysiączne statki wiozły zboże rozdawane daremnie na coǳienną strawę, źwie-
rzęta na igrzyska, niewolników do posługi i zabawy, kamień i marmur, złoto i purpurę
i kość słoniową na ego budowy i szaty; wonie, kle noty, tkaniny, by dogoǳić wszelkiemu
zachceniu i kaprysowi wszechwładnego pana.

Panowanie tego grodu, którym rząǳił Cezar, rozciągało się tak daleko, ak granice
znanego naówczas świata.

Po za granicami rzymskich orłów spały ludy nieprzebuǳone do życia, padały śniegi
zaciemnia ące powietrze, paliło słońce ziemie pustynne…

Na obszarach podwładnych Rzymowi, nikt mu się nie śmiał sprzeciwić, ni z siłą ego
walczyć, ni przeciw rozkazom stawić. Wyroki Cezarów spełniały się w głębinach niezna-
nych kra ów, choćby śmierć niosły i zniszczenie.

Gród też ów, którego imie ta emnicze znaczyło siłę¹², w którego nazwie ednoczyła się
cała świata starego potęga i godło nowego, miłość (Amor) — był niezmierném miastem,
pełném wspaniałości i cudów.

Pomoerium, uświęcona granica, która miasto od kra u odǳielała, znikło uż było
w nacisku budowli i ludu; przedmieścia rozlewały się daleko i nieznacznie siały miasto
po równinach Campanii.

Otoczona rozległemi willami, w wianku kwitnących ogrodów, napo ona świeżą wodą
rzek dalekich, z siedmiu swych wzgórzów, Roma panowała światu nie tylko właǳą, ale
pięknością i zbytkiem niezrównanym.

Wiek to był, miękkością obycza ów i materyalizmem przypomina ący dni nasze, a cy-
wilizacya, któré ǳiś odkopu emy tylko szczątki, tak była wypieszczoną, tak wykwintną,
tak powierzchownie błyszczącą, ak ta, wśród któré ży emy.

Nie brakło é nawet wykształcenia umysłowego i daru słowa i smaku w sztuce, a ci
Cezarowie, których tytanicznym ǳiwimy się okrucieństwom, co się nad tysiącami luǳi
dla igraszki pastwili, byli to swo ego wieku znakomici pisarze, mówcy i biegli artyści.

Każdy z nich znał się na prawidłach wymowy, na warunkach gry aktorów, na dosko-
nałości rzeźby, umiał zrobić wybór w obrazach, pokierować budową, lub zręczny ułożyć
wierszyk. Greckich arcyǳieł nie mógł Rzym wydać, ale e przywłaszczył, naśladował i ce-
nił.

Jak ǳiś u nas przywłaszczona obca mowa, tak tam grecki panował ęzyk i obycza ,
choć Grecya upadła i gniła sama. Jé literatura, sztuka, zwycza e, choć się ich urzędow-
nie zapierano na Forum, panowały wszechwładnie na wybrzeżach Campanii, a w willach
ustronnych hetery helleńskie ǳieliły tron z Cezarami i władały nimi na współ z rzezań-
cami, histryonami, ze skoczkami i woźnicami.

Zaprawdę, świat to był piękny, przyzwoity, cywilizowany, choć stopy ego mokły we
krwi rozlewané co dnia, a piersi ego toczyła niesłychana rozpusta, potworna, źwierzęca,
wyszuku ąca sobie pastwy coraz nowé , po za krańcami możliwości… w mgłach fantazyi
chorobliwé .

I miasto, które królowało ówczesnemu społeczeństwu, odpowiadać mu musiało.
Z edné strony żywiło ono sobą wille co e otaczały, gniazda rozkoszy i lubieżnego

spoczynku, z drugié z adało sąsiednie kra e, wycieńcza ąc z luǳi, z rolnictwa, z pracy…
Sabiński kra , Etruria, Latium, pustoszały ak słaba roślina, któré soki sąsiedni dąb-

-olbrzym wypĳa. Miasta nawet zasunięte w góry głęboko, tém chorobliwém absorbu ą-
cém życiem Romy wysuszone, wycieńczone ginęły.

Rerum pulcherrima Roma…¹³ korzystała z swych nieszczęść nawet; pożarowi za Ty-
beryusza winną była ówczesną swą wspaniałość, gdyż na mie scu gmachów zniszczonych
wzniosły się wprędce nowe i pięknie sze…

¹²Gród też ów [Rzym], którego imie tajemnicze znaczyło siłę — po grecku rome, siła. [przypis autorski]
¹³Rerum pulcherrima Roma… — Virgilius, Georg. [Wergiliusz, Georgiki II, ]. [przypis autorski]
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Już przybywa ącemu zdala do stolicy świata zwiastował się gród-Cezar długą i prze-
pyszną ulicę grobową…

W dali, z zieleni laurów i ciemnych cyprysów bielały wiszące wysoko galerye, portyki
i kolumn lasy, poczepiane edne nad drugiemi, piętrzące się do szczytów świątyń… do
wierzchołków obelisków i iglic porrowych…

Bliżé wśród róż, fig, morw i winnych splotów… stały szeregiem z obu stron marmu-
rowé drogi pałace umarłych, złocone, malowane, błyszczące, nad których bronzowemi
drzwiami czytałeś starego eszcze Rzymu sięga ące imiona.

Owa regina viarum, królowa dróg, cała wykładana płytami kamieni, ubrana w wil-
le i groby, na ozdobnie szą była ze wszystkich wiodących do Rzymu; żywi płynęli nią
tłumem do miasta i ku niemu, umarli cisnęli się przyglądać życiu, z swych mauzoleów
i columbariów pełnych urn i popiołów… Stały tu Scipionów groby, wyzwoleńców Au-
gusta, Cecylii Metelli, Massali… tylu innych, których imion w prochu ǳiś znaleźć nie
można.

Oto i Porta Capena, wrota grodu od té strony, oprawne w stare ego mury, zawsze
wilgotne (arcus stillans) od wody, która po nad sklepieniem ich przechoǳi po cichu…
Brama ta pełna zgiełku i wrzawy, pełna wozów i ludu i lektyk, koni i mułów, a po za
nią uż miasto z tysiącem swych uliczek i prze ść ciemnych, z niezliczoném pomników
mnóstwem, z ludem posągów, z fontannami, ołtarzami, portykami i targowiskami…

Równy zgiełk i wrzawa panu ą we wszystkich bramach, któremi ze czterech krańców
płyną do Rzymu narodowie, ofiary ego, słuǳy, pochlebcy i pasożyci…

Nie est to uż widok Neapolis, miasta zbytku, rozkoszy i wytchnienia, gǳie grecką
tylko słyszysz mowę i krótkie suknie spotykasz; — inne tu życie, znać w nim że Rzym
eszcze rozkazu e i włada; bo choć utracił może ducha starego, ma twarz senatorską i ry-
cerską, a wśród gromady ludu, który pod portykami przeciąga poważnie, u rzysz eszcze
i zakwefioną matronę o skromném obliczu, przed którą z uszanowaniem ustępu ą urzęd-
nicy, i starca w ciemné toǳe, którego rysy przypomina ą surową twarz starego Katona.

Wszystko płynie ku Forum, które est grodu sercem i ogniskiem, a w sąsieǳtwie
ego, domy zda ą się stać edne nad drugiemi, tak są ściśnięte i gęste; każda tu piędź ziemi
za ęta i zabudowana, w portykach okrąża ących go przecisnąć się trudno. — Senatorowie,
poprzeǳani przez liktorów i straże, konsulowie, trybuni, pretorowie i edyle, a obok nich
i ociera ące się o ich szaty skoczki, woźnice, dworki stro ne, rzezańcy, pasożyci, ubogi
gmin klientów, graeculi czyha ący na ucztę, chłopcy zniewieściałego oblicza — cisną się,
mĳa ą, wita ą uśmiechem i rękami, gwarzą, przechoǳą. Ten spieszy na Capitol, ów do
Palatynu aby coś zanieść do uszu ulubieńców Cezara, inny dybie na łaskawe spó rzenie
swo ego pana, inny na wieczerzę głośną, na którąby się chciał zaprosić, choćby miał tylko
na opróżnione patrzeć misy. Tym czasem przed posągami Cezara dymią kaǳidła wschodu.
A pobożni stro ą e w szaty i wieńce, aby swą wierność okazać przed całym światem.

W bazylikach otacza ących, około złoté mety, od któré wszystkie się drogi państwa
w świat rozprysku ą szeroki, pełno ludu, ciekawego, spieszącego się, niespoko nego…
wielka u któregoś z panów uczta wieczorna… z Ayki przyszły lwy, które ryczą w źwie-
rzyńcu pod obozem Pretoryanów, — Cezar da e wspaniałe igrzyska… woźnica ulubiony
wóǳ zielonych zachorzał… przybyła ǳiewczyna z Grecyi, za którą nie wiem wiele za-
płacono sestercy … matrona Cassia pokochała niewolnika z Ergastulum… Fulvia zapisała
się w poczet nierządnic, aby é za miłostki nie prześladowano… oto nowiny ważnie sze
krążące w tém zbiegowisku.

Drobny gmin spoǳiewa się wielkiego congiarium, zboża, które mu rozdaǳą obficie,
zabaw które dozwolą o nęǳy zapomnieć.

Wiǳisz tu wszystkich, od wyzwoleńca, który wysoko nosi głowę i świeże swe spano-
szenie, sąǳąc się uż równym senatorom, do niewolnika z ogoloną głową i suknią obcisłą,
stęka ącego pod ciężarem, o głoǳie, do klienta uśmiecha ącego się swo emu panu, do pa-
sożyta, który pod niebo wynosi odźwiernego, aby go puścił schwycić łup z bogatego stołu,
lub rozdawaną u drzwi przy acielską ałmużnę.

Pod temi portykami okrąża ącemi Forum, nad drogą nawet świętą (Via Sacra), ubo-
gi handel stawi swe szopki, sklepiki, pełne drobnostek do coǳiennego użytku, adła,
napo ów i przyborów kobiecych i męzkich; dalé uż coraz bogatszemi towarami kupcy
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zaprasza ą przechodnia, łuǳąc oko barwami, chwyta ąc wonią, narzuca ąc mu się rzad-
kością i ceną…

Z całego też świata zna ǳiesz tu wszystko, od purpury tyry skié , kości słoniowé
i złota, do koszyka z łoziny i świeżo rozwitego kwiatu.

Oprócz natłoku luǳi dniem i nocą otacza ących Forum i zbiera ących tu wieści i plot-
ki brukowe, by e dalé roznosić, wpatru ących się w twarze, by z nich wczora szą lub u-
trze szą ta emnicę wyczytać — cały drugi tłum posągów napełnia ciasną ego przestrzeń.

Białe marmurowe i purpurowo malowane, złocone i pooǳiewane bogato postacie
sto ą na wysokich podstawach, u stóp których składa ą vota pobożni, palą ofiary po-
chlebcy… wyżé głową i wieńcem nad inne posąg młoǳieńczy nowego Cezara… a ołtarz
ego dymi i kry e się w wieńcach zieloné verbeny.

Wczora szé krwi ślady uż rozlane wszęǳie, choć nieraz tędy do Tybru i Gemon-
i wleczono; kwiatów uż powiędłych leżą na droǳe té wiązki, a obo ętni przebiega ą,
ściera ąc nogami do reszty braterskiego męczeństwa ślady.

Około Forum wszęǳie eszcze ścisk luǳi i domów, dalé uż nieco szerzé i swobod-
nié , i portyki puście sze i tłum nie tak skupiony, i prze ść można nie rozbĳa ąc ciżby,
lecz nigǳie nie brak wspaniałości, któremi Roma w oczach świata się chlubi.

Po za złoconemi dachy świątyń, zalega ących górę Capitolińską, wznoszą się ulubione
ludowi dwa cyrki wspaniałe, gmachy potężnemi ob ęte murami, stary Flamiński, nieco
mnie szy i szczuple szy i wielki cyrk (Circus maximus) za Juliusza Cezara skończony, któ-
rego grzbiet (spina) cały, stro ą posągi, obeliski, fontanny i ołtarze.

Tu owi woźnice dwóch barw ubiega ą się do mety zwycięzkié , a sam Cezar, gdyby
mógł, towarzyszyłby im w wyścigach, bo lud co zalega sieǳenia, począwszy od senatorów
i rycerskich ławek, do gminu i kobiét na górze, rzęsisto sypie oklaski władnącym zręcz-
nie końmi i wozami, i rzuca im wieńce i tysiącem dłoni bĳe ich sławę, a gdy przechoǳą
ulicami, wskazu e szczęśliwych palcami… I kocha ich może więcé niż senatorów, co mil-
czący sieǳą w swé Curyi, czytu ąc listy Cezara, głowę przed wszystkiemi ego uchyla ąc
ǳiwactwy.

Oprócz tych Cyrków, w których często za Caliguli Claudyusza bawiły tysiące cieka-
wych igrzyska kosztowne, są inne eszcze, dalsze nieco; przystępny tylko dla wybranych
Watykański Cyrk Cezara, w którym on sam powozi i zwycięża laurami ukoronowany,
i cyrk Flory, przy Alta Semita, gǳie corocznie odbywa ą się igrzyska na cześć nierząd-
nicy co imie im dała… Lud ma się gǳie i czém zabawić, a nic go prócz cuǳé krwi nie
kosztu e rozrywka.

Na tych często dla przepychu minią i złotem, boraxem i Nilowym piaskiem posypy-
wanych arenach — ubiega ą się woźnice, walczą źwierzęta ǳikie, choǳą w zapasy glady-
atorowie, a lud niespoko ny, rozgorączkowany, namiętny, tak nawykł do tych rozrywek,
że uż się bez nich obe ść nie może, i zarówno chleba woła i widowisk, bo mu obo e
do życia równie potrzebne… I edne okręta wiozą zboże i słonie, pantery, lwy, strusie,
hypopotamy, których posoką ma się zbroczyć plac bo u… a często lud wita żywszym
oklaskiem źwierzęta niż chleb, który mu winien Cezar…

Ogromna stolica mieści w sobie co tylko pomyśleć można: posługaczów zepsucia
i zbytku, sługi właǳy, tłumy niewolników wszelkié barwy, tysiące zalotnic, z któremi
młoǳi i starzy dnie w próżnowaniu spęǳa ą, lupanarów bez końca, łaźni bez liku, termy
na każdé ulicy, tabern i garkuchni tysiące, bazyliki, w których lud schaǳa się rano by
pogwarzyć, kąpiele gǳie się na uczty gotu e, domy w których biesiadu e do utrzeńki.

Wszelkiego stanu tu pełno, a ǳiś różnica, co e dawnié odgraniczała, nie tak widna;
prócz niewolnika, który tém czém był pozostał, choć wymówny nauczyciel Cezara wyrzekł
uż, że i niewolnik est człowiekiem — że on est przy acielem pokornym, że podanie mu
ręki nie hańbi, ani miłość okazana upadla¹⁴.

Bogatszych mieszkania sto ą na wyżynach otacza ących Forum, ubożsi cisną się w koło
Suburry, po za murami miasta i pomoerium.

Tu to potrzeba wiǳieć czém się opłaca tamten zbytek i przepychy, i ako nęǳa styka
się z ową wielkością; w ak lichych domkach ściska ą się roǳiny, dla których przybywa ące

¹⁴wymówny nauczyciel Cezara wyrzekł już, że i niewolnik jest człowiekiem (…) ani miłość okazana upadla —
Listy Seneki [Seneka, Listy Moralne do Lucyliusza ; autor, Luc usz Anneusz Seneka (Młodszy), był wycho-
wawcą cesarza Nerona i ednym z głównych doradców w pierwszych latach ego panowania]. [przypis autorski]
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ǳiecię est klęską, co często dnia o czém przeżyć nie ma ąc, czeka ą ałmużny Cezara lub
lichego zarobku, aby trochą mąki i owoców głód zaspokoić.

Jedne po nad drugiemi cisną się do góry wznosząc liche mieszkańka, ak pszczół
komórki, do których nie dochoǳi światło, nie dociska się powietrze, z których głos na
zewnątrz nie może się wydobyć.

Tu ży e ów lud, zlewek tysiąca narodów, amalgam plemion różnorodnych, nieznane-
go pochoǳenia, niewiadomego rzemiosła, ta emniczé twarzy i obycza u, który tylko na
wrzawę i rzeź wychoǳi ze swych kry ówek i ryczy takim głosem, że się odeń wzdryga
sam Cezar, sieǳący na Palatynie.

Jakby na powstrzymanie té tłuszczy, zawsze głodné i wiecznie spragnioné , opodal
nieco stoi o mury oparty wieczny obóz Pretoryanów i źwierzyniec przy nim ǳikich besty ,
na igrzyska przeznaczonych. Ztąd to wybiega żołnierz co da e Rzymowi pana okrzykiem,
co nieraz zakrwawił ulice, wciska ąc się pod wschody Capitolu i ǳikie potwory, których
ryk rozkosznie odbĳa się w uszach ludu.

Ale któż wyliczy cuda i straszliwe potworności ówczesnego Rzymu? kto potrafi po-
ąć tę społeczność, złożoną z klass tylu, uż mięsza ących się z sobą, uż odǳiela ących
gwałtownie; i kto ǳiś wskrzesi to życie tak różnobarwne, tak różne od naszego?

Począwszy od ubóstwiané familii Cezarów, od senatorów, patrycyatu i rycerstwa,
do ludu rzymskiego, do poddanych ego i niewolników… ile odcieni i barw wybitnych
w obycza u i charakterze.

W społeczeństwie, które staramy się odmalować, godność i powaga Senatu i pa-
trycyuszów, charakter starych Rzymian, z których prawie ostatnim był surowy Cato,
coǳień barǳié znika ąc, starła się i wypełzła; Tacyt na wymównie szemi słowy malu e
ten upadek wybranych, który za sobą pociągnął całego państwa ruinę.

Wszęǳie się ǳie e tak samo, gǳiekolwiek wyższa warstwa narodu wyprze się swo-
ich obowiązków. Powoli zepsucie od nié przechoǳi do ostatnich sło ów towarzystwa,
i państwo z eǳone od tego raka gnĳe, rozpada się i ginie.

Powaga i znaczenie patrycyatu uż za Tyberyusza zmieniły się w poniżenie i pochleb-
stwo, w milczenie, pobłażanie nieme, i wielkie charaktery coraz rzaǳié wybĳały się
z tłumu, który używał tylko, bawił się i zbytkował, okupu ąc bezkarność upodleniem
ostateczném. W senacie zasiadł swe mie sce ów mąż konsularny, by z poszanowaniem
słuchać odczytywania listów Cezara i wotować dlań nowe imiona i godności, igrzyska
uroczyste, posągi lub głowy luǳi, których zapragnął. Szedł potém z Curyi ucztować
w tłumie swoich klientów, a gdy mu Rzym był za gorący i nazbyt wrzawliwy, z niewol-
ników zgra ą, poprzeǳany wozami, ludźmi, dworem całym, echał nad brzegi morza do
swé willi, w któré go nowe czekały rozkosze.

Już mu tam wcale nie szło o państwo, o którém Cezar sam miał staranie i ego za-
ufani ulubieńcy — właǳa senatu była cieniem, urząd dosto eństwem bez znaczenia, lub
środkiem dorobienia się ma ątku.

Patrycyusz co rok zmieniał żonę, trzymał greckie ǳiewczęta dla zabawy i roztargnie-
nia, namiętnie za mował się wyścigami i igrzyskiem, kupował obrazy lubieżne, naczynia
rzadkie, posągi greckie, a gdy późnié oskarżony o akąś tam sprawę nieczystą, którą wy-
szukać było nie trudno, otrzymał wyrok śmierci, kazał się przebić niewolnikowi i tak
żywot swó skończył.

Mało odmienne życie prowaǳiło rycerstwo (equites) rzymskie, zbiera ące pieniąǳ,
nabywa ące ziemię i domy, zbogaca ące się aby używać, a wystawione nieustannie na
chciwość pana, który zawstyǳał ich słowy:

— Jak śmiecie bogatsi być nade mnie?
Rycerstwo było uż imieniem nie rzeczą, a w ego wielkich posiadłościach cała spo-

czywała siła.
Wszelkie zresztą dawne różnice klass znikały w wieku, który potrzebował grosza, by

go rozrzucać i główną do bogactwa przywiązywał wagę, bo przez nie mógł się dobić
czego zażądał. Mało niżé od rycerza stał teraz wyzwoleniec, co infamĳą okupił zd ętą mu
z szyi obróżę, a zbogacony bezwstydem, otaczał się często większém kołem klientów, niż
na znakomitszych imion luǳie.

Wśród tego tłumu rozpróżniaczonego i biegnącego za uciechą, roǳinne związki, wę-
zły krwi i poszanowania, wszystkie były stargane i pokruszone; żony, owe poważne daw-
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nych lat matrony, przechoǳiły ǳiś z rąk do rąk, mieniane i ymarczone ak zabawki.
Cezar sam dawał przykład, biorąc e bezkarnie od mężów i zwraca ąc im wedle fanta-
zyi; — ǳieci rzucano po gościńcach, wyrzekano się własnych a przybierano cuǳe; na -
szczęśliwszym wreszcie stanem, który wyroǳić mogło takie tylko zepsucie — stała się
bezǳietność i pozbawienie roǳiny.

Do tego przyszło, że starzec, który nikogo nie miał, na rękach był noszony przez
wszystkich. — Sam Cezar ubiegał się za testamentami obcych, a gdy zapisawszy mu swe
mienie, zbyt niém szafowali lub nie dość umierali prędko — posyłał im rozkaz pożegnania
świata. Dawał ucztę skazany i w ciepłé wannie kazał sobie wypruć żyły… usypia ąc powoli.

Starzec bezǳietny miał za sobą wszystkich — naǳie a zapisu czyniła go ulubieńcem
całego świata, nadskakiwano mu, posługiwano, pieszczono ak ǳiécię, drzwi ego od rana
były oblężone, stół zastawiony na lepszemi potrawy, usłużni pasożyci choǳili na palcach
gdy się zdrzémnął, opęǳa ąc muchy i chłoǳąc powietrze…

Roǳinę uważano za ciężar i zawadę; królem wszęǳie był bezǳietny.
Regnum orbae senectutis exercens… ¹⁵
Ale nie wszystko eszcze zgniło i zepsuło się do szczętu w tym Rzymie, na który

rozpusta i groza tak silnie z góry ǳiałały — były serca czyste i obycza ne, proste wśród
ubóstwa, wśród niewiast rzymskich, kry ących się po staremu w domowym zakącie ze
swą cnotą i wstydem, pilnu ących u ognisk kolebki ǳiecięcé i pracy pokorné .

Ten lud, który tak gorąco, tak łacno, tak żywo przy ął przyniesione mu światło nowé
wiary, musiał miéć w sobie akieś zarody dobra, musiał czuć znękanie teraźnie szością
i uznawać, że to co było, trwać nie mogło.

Już naówczas nie w ednym z domów Suburry, miasta żydowskiego, a nawet Awen-
tyńskié góry, zbierali się pota emnie zwolennicy nowego wyznania na modlitwę cichą
i rozszerzanie wiary, która ledwie wszczepiona, niesłychane czyniła postępy.

Przemawiała ona szczególnié do tych uciśnionych i biédnych, którym Chrystus prze-
słał od krzyża piérwsze swe błogosławieństwa; od nich dopiéro uczyli się é panowie,
i ci, co uż przetrawiwszy wszelką filozofi ę i mądrość, w żadną nie wierzyli na świecie;
dla których potrzeba było w goǳinach odetchnienia poezy na milé głaszczących ucho,
w goǳinach próżnowania sofizmatów na subtelnie szych dla zabawki — z ust prostych
luǳi, razowym chlebem suché prawdy karmili się zgłodniali.

Wnĳdźmy do ednego z tych cichych domóstw Rzymu, którego skromnych podwoi nie
przestępu e nigdy hałaśliwa biesiada, i spó rzmy w skromne atrium, wśród którego ma-
luczka szemrze fontanna.

Dom ten otoczony przyrosłemi doń budowlami, stoi na Awentynie od strony wschod-
nié , przy samé prastaré Herkulesowé świątyńce maleńkié , któré portyk i kolumny
niemal przypiera ą do ściany, u któré drzwi głównych stary zasiada odźwierny.

Choć z samego pozoru widać, że dom to obszerny i dostatni, a zależące odeń gma-
chy wielką za mu ą Insulę, od innych wązkiemi odgroǳoną uliczkami — cicho tu i nie
widać tych tłumów próżniaków, pasożytów i klientów, które drzwi inne oblegać zwykły.
W przyległych sklepikach (tabernach) ciche też się mieszczą rzemiosła i uczciwe zarobki,
bo spokó miłu ący unika ą na mu luǳiom, którzy za sobą zgiełk, wrzawę i pokątne wno-
szą ymarki. Dom to eszcze po staremu cały zamknięty w sobie, niczém się na zewnątrz
nie chlubi… drzwi ego, obite blachą mieǳianą, którą pokryła zielonawa patina, większą
część dnia sto ą zaparte.

Wszedłszy do atrium, w którém wedle obycza u w maleńkié saǳawce bĳe cicha fon-
tanna, czu esz akby cię obwiał pokó , który tu panu e. Czysto tu, wǳięcznie i cóś mówi,
że niewiasty dom za mować muszą… Starzy słuǳy posiwieli kręcą się po cichu, i z twa-
rzy ich widać, że panów z niemi łączy niezwykły stosunek niewolnika i posiadacza, ale
serdeczne przywiązanie.

Minąwszy piérwsze podwórze i familĳnych pamiątek pełne tablinum przez perystyl
wchoǳisz do wewnętrznego ǳieǳińca (occus), przez którego kolumny widać zielony

¹⁵Regnum orbae senectutis exercens… — Seneka [De constantia sapientis (O niezłomności mędrca) VI, ].
[przypis autorski]
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ogródek, obwieǳiony murem, a z niego drzwi przysłonione każą ci się domyślać komnat
za ętych przez niewiasty, których szczebiotliwe acz stłumione dochoǳą cię głosy.

Słychać uśmiechy młode i rozmowę żywą, przerywaną, wesołą, aką ǳiewczęta tylko
prowaǳić mogą i szelest lekkich sukienek…

Jest to goǳina pracy…
W odsłonioné , na kolumnami obwieǳioném podwórzu izbie sieǳą trzy kobiéty;

stara matrona, rysów spoko nych i pięknych, któré życie w obliczu się malu e, Emilia
Cellia, niegdyś żona Patrycyusza, ǳiś po nim osmutniała wdowa, i dwie é córki, sieroty…
Aquila i Priscilla.

Starsza z nich Aquila, uż może mieć lat około dwóǳiestu, druga ledwie rozkwita
piętnastą wiosnę — a obie są do siebie ǳiwnie podobne, tylko co w piérwszé uż się
rozwinęło, w drugié się obiecu e zaledwie.

ǲiewczęta ma ą na sobie tylko stole asne, w skromne ułożone fałdy, ale ich nie otacza
oszycie żadne, ani bogata obszewka, żadne patagium wymyślne; włosy ich przeczesane
do góry i spuszczone na tył głowy, czarne, połysku ące, sprawia ą, że od ciemné ich
barwy, eszcze świetnié odbĳa się twarz świeża i rumiana… Ręce ich, których część tylko
z pod stoli się wymyka, mogłyby służyć za wzór do Heby posągu, a nóżki, których nie
okrywa szata, maleńkie, wytoczone, różowe, zda ą się nie znać pracy i pyłu, akby dotąd
po domowym tylko biegały ogródku.

Jak się te dwa śliczne kwiaty uchować potrafiły tak czyste i nietknięte wśród Rzy-
mu, który czyhał na młodość, i ǳieciom nawet nie przebaczał w szałach swé rozpusty,
nie wiem — wytłómaczyć to tylko może przytomność sęǳiwé niewiasty, która ich nie
odstępu e i patrzy na nie macierzyńskiém okiem, pełném miłości i poświęcenia.

Sieǳą przy matce i niby cóś robią, ale śmie ą się i swawolą, a czasem uśmiech ich
szczéry wywołu e lekką wesołości oznakę na licu staruszki, chociaż ta prędko znika, i znać,
że troska o ten skarb drogi głęboko w sercu é utkwiła.

Ilekroć z ulicy fala powietrzna przyniesie do é ucha wrzawę, kędyś od strony ryn-
ku i łaźni wybiegłą — matrona wstrząsa się, ręce é załamu ą, lica bledną, ale ukrywa
wrażenie, aby é niepoko u dostrzeǳ nie mogły ǳiewczęta. One nie powinny wieǳieć
nawet o niebezpieczeństwie, ani się go domyślać; dla nich świat musi inaczé wyglądać
niż est w istocie, im długo potrzeba eszcze taić ego szkarady.

Wtém słychać kołatanie do drzwi, i anitor e otworzył, któś z atrium stąpa powoli.
Nogi to starca leniwo się tak po posaǳce wloką… iǳie bokiem po litostrotach, a Cellia
nadstawia ucha.

— To Pudens! — zawołała nareszcie — tak, to on! — powtórzyła wsta ąc. — Wy
pó dźcie do ogródka… dość pracy… mam z nim pomówić na osobności… Stary ze starym
nie ǳiwo…

— Toć go choć przywitamy — odpowieǳiała Aquila — dawno nie był u nas, a to
gość tak pożądany i miły.

Wybiegnĳcież przeciw niemu… bo barǳo się chyba mylę, ale to on pewnie, to on,
na Jowisza, — dodała staruszka…

ǲiewczęta stanęły w progu, a stara podniosła się z sieǳenia i słuchała bacznie, aż
dwa zgodne, wesołe śmiechy córek ozna miły é że zgadła.

W istocie był to senator Pudens, blizki krewny Cellii, człek dobrze uż stary, któ-
ry przedłużone życie, wśród na trudnie szych przebyte czasów, za Tyberyusza, Caliguli,
Claudiusza i Nerona, winien był na ǳiwnie szemu zbiegowi okoliczności.

Bogaty, żył skromnie i nie raził ma ątkiem, bo go nie używał nad miarę, możny,
właǳy swé na złe nie używał, powiększenia é nie pragnął; mogąc łatwo wkupić się
w znaczenie, zdawał się niém garǳić. Był to mąż starych czasów, eszcze surowy dla siebie,
powolny dla drugich, o cowski dla niewolników, obycza ów skromnych i lubiący spokó ,
a swe atrium domowe nadewszystko… W niém on nie zrobiwszy sobie nieprzy aciół,
przebył nad zwitkami filozofów ostatnie lata, za mu ąc się sam wychowaniem synów lub
nagląda ąc na nie.

Nie widywano go ani w bazylikach, ani w Forum, ani w tłumie dworaków Cezara,
rzadko na publicznych igrzyskach, i tam gǳie zgra e naciskać się zwykły — szukał zapo-
mnienia, ak druǳy oklasków, i znalazł taki szacunek u luǳi, że nim spokó okupił. Ale
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pod owe czasy czyż ǳiś ręczyło za utro? To uparte usunięcie się od oczów mogło samo
nastręczyć niebezpieczeństwo; miało uż pozór nieukontentowania.

Prócz tego Pudens nie stawił Cezarom posągów ani w swé willi, ani w domu, nie
zaklinał się co chwila na Augusta i rzadko nawet panu ącego wspominał.

Lada wyzwoleniec mógł go o brak pobożności pomówić… by część dóbr ego zagar-
nąć.

ǲiewczątka przywitały starca, który się na ich widok uśmiechnął smutnie i skinie-
niem zapytawszy o Cellią, zmierzał ku nié , gdy matrona właśnie wyszła ku niemu. Spo-
tkali się w podwórcu, zkąd rozmawia ąc z Pudensem, Cellia mogła miéć na oku bawiące
się w ogródku córki, i usiedli tu na dwóch bronzowych krzesłach sto ących przy sobie,
pokrytych miękkiemi poduszkami.

— A! bracie! akżem a cię dawno nie wiǳiała, — ozwała się Cellia — cóż cię to tak
trzyma w domu? czy thermy two e? czy na em sklepów, czy gorszego co może?

— To co ciebie Cellio przykuwa także do domu; ty córki masz, a synów, a obo gu
nam z niemi ciężko…

I westchnął starzec głęboko.
— Lżé ci przecie z synami niż mnie wdowie z dwo giem tych wątłych kwiatków,

wypielęgnowanych troskliwie… które lada mróz zwarzyć może, z któremi niewiem co
zdarzą Bogowie, a lękać się muszę ak kobieta i matka…

— A komuż ǳiś lekko, Cellio kochana… — rzekł starzec i zamyślił się długo. —
Dały nam losy dożyć ciężkich czasów, nad które strasznie szych może nie było; każdy
drżeć musi o wszystko — o życie, o cześć, o mienie, o ǳieci!

— Ja sieǳę zamknięta i nic niewiem, — ozwała się Cellia — ale przecież to nowe
panowanie zwiastowało się nam inaczé niż Ca usa i Claudyusza. Przy młodym Neronie
są Burrhus i Seneca, a że lubi igrzyska i lata z wozem po watykańskim swym cyrku… to
płochość, która prze ść może…

— Dałby to Bóg — Bogowie — poprawił się cicho Pudens — ale wielkié potrzeba
siły by syna Agryppiny wyrwać otacza ącemu zepsuciu. — Nic to że się bawi w Cyrku, że
go otacza zgra a histryonów, których tak ak Ca us kocha, że lubi przepych i zbytek —
ale go Seneca i Burrhus nie poprowaǳą za sobą, on raczé ich pociągnie… Wiǳiałem go,
a na teraźnie sze czasy mało ich obu, mało nawet Cezara i ego właǳy, by nas dźwignąć,
takeśmy upadli nizko. — Co uczynili z Rzymu! — dodał po cichu.

— Nie przestrasza mnie więcé — odparła Cellia — dość mi i tego co mimowol-
nie przez niewolników moich dowiadu ę się coǳiennie… A! Pudensie, nam starym dni
niewiele zostało, ale ǳieci nasze!

Pudens spó rzał na nią wzrok powoli podnosząc.
— Im może — rzekł — lepsze dni zaświta ą kiedyś… świat zgrzybiały odroǳić się

musi.
— Lecz akiż Bóg to dokona?—
— Tyś rzekła — zawołał Pudens — tak! nikt eno Bóg. Ale mam-że ci mówić? —

spytał waha ąc się i wpatru ąc w nią pilnie.
— A! eśli masz coby uspokoić potrafiło?
— Słucha mnie — odrzekł stary — lecz nie powtarza nikomu. — Wśród Rzy-

mu samego roǳi się świat nowy: przyniesiono nam naukę, wiarę ob awioną przez Boga
w dalekié Judei, tak wielką i świętą, że é żadna filozofi a na subtelnie sza nie sprosta…

Słyszałaś co o Nazare czykach?
— Niewolnicy o nich mówią tylko, a i mięǳy mo emi podobno są tacy, którzy tego

nowego skosztowali przesądu.
Straszą nas szkodliwością ego i szkaradą…
— Nie tak est — odrzekł Pudens — potrzeba się przybliżyć by poznać. To edno

odroǳić nas może, bo w tém tylko est prawda…
— Mówiono mi na mo ego Aa, że się z Nazare czykami pobratał. Stary mó dozorca

niewolników nic nań ednak złego wynaleźć nie może, a a sama nie wiǳę w nim eno
większą od nie akiego czasu chęć do pracy i posłuszeństwo.

— Bo ta wiara ulepsza, uspoka a, nasyca… — zawołał Pudens gorąco — bo ona nie
est lada akim wymysłem luǳkim, ale darem Bożym…

— Ale któż ą przyniósł?
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— Sam Bóg…
— Jaki? — spytała zdumiona Cellia.
— Siostro mo a — rzekł Pudens — oni mnogości Bogów nie ma ą, wierzą w ednego

Boga Bogów, stwórcę świata.
Kobieta zdawała się zdumioną, spó rzała, w é oczach malowało się osłupienie, tak

trudno é było po ąć ednego Boga dla wszystkich i na wszystko.
— Wiara to nowa w istocie! — odezwała się powoli.
— Wierzą w edynego Boga — rzekł Pudens dalé ciągnąc — a nie czczą żadnych po-

sągów i wizerunków ręki luǳkié , boć śmieszny to Bóg co go sobie człek sam uǳiała, ale
Boga-ducha, w niebie, który stworzył wszystko z niczego, niewiǳialnego a przytomnego
wszęǳie.

Mówił tak dłużé Pudens coraz się ożywia ąc, a Cellia też ze zwiększa ącém się co
chwila słuchała go za ęciem… Słowa ego zdały się é ǳiwne i nowe a ednak przeczuwane;
poǳiwia ąc e czuła że zaród tych myśli akiś nosiła w sobie.

— Wiara ich, świat, życie — kończył starzec — cele są od naszych różne. Ży ą oni
duszą nie ciałem, poko em i miłością nie wo ną i męczarnią, wyrzeka ą się dóbr świata,
martwią ciało, podnoszą duchem i nim sprawu ą cuda, — bo dana im est siła potężna…

— Lecz zkąd-że ty bracie tak o tém wiesz dobrze? — spytała Cellia.
Pudens zmięszany nieco spuścił oczy.
— Wstyd mi wyznać — rzekł ciszé — że niewolnik piérwszy mi oczy otworzył…
Ale u nich nie ma niewolnika ni pana; są bracia i synowie ednego Boga. Miałem

zdawna u siebie Minusa; znałaś go pewnie; była to istota ǳika na pół i wielce gwałtow-
nego charakteru, mieliśmy trudność utrzymać go dla niepohamowanych namiętności.
Obawia ąc się nawet, chciałem go był sprzedać, gdy nagle postrzegłem w nim zmianę
wielką. Była ona tak nagłą i niespoǳianą, żem przyczyny é badać musiał i dobadu ąc się
znalazłem, że nową przy ął wiarę. Naówczas ciekaw byłem poznać co na tak nieuchoǳo-
nego człowieka poǳiałać mogło: przyszedłem z niedowiarstwem, wróciłem… siostro…
zdumiony i nawrócony…

Starzec westchnął…
— Nie est to wiara ak inne — dodał po chwili znowu — nie porywa blaskiem

i ma estatem swych obrzędów; luǳie uboǳy stali się piérwszymi é kapłanami; miłość
i braterstwo é hasłem. W ciasnych izdebkach Suburry, w ergastulach parnych i pod-
ziemiach, przy świetle dymiącé lampy, schoǳą się oni modlić, śpiewać, wzywać Boga
aby duch ego ku nim zstąpił, a potém uściskiem braterskim połączeni spożywa ą chleb
suchy lub trochę owoców, i to est ucztą ich całą.

— Zaǳiwiasz mnie i buǳisz mo ą ciekawość — rzekła Cellia — lecz akże wiara ta,
któré nie wspiera siła żadna, rozszerzyć się może?

— Mylisz się siostro; w nie est większa nad wszystkie siła samego Boga… a na więk-
szym cudem to właśnie, że nie ma ąc po sobie eno ubożuchnych luǳi i niewolników,
tysiące uż liczy wyznawców.

Nie narzuca é światu żaden Cezar, nie dymią na é ołtarzach kaǳidła, nie le ą się
krwawe ofiary, nie ma pociąga ących obrzędów i igrzysk bezwstydnych — cicha modlitwa,
rozłamany chleb i pobłogosławione wino oto é hekatomba cała… Pogarǳony niewolnik
ofiarnikiem, pieczara lub grób ołtarzem…

Cellia coraz barǳié zaciekawiona słuchała.
— Powieǳ-że mi bracie — rzekła — cóż ta wiara two a lepszego da e niż inne, i ak

się Bóg é ob awia?
— Słyszałaś pewnie o Sybillach i wyroczniach — przerwał Pudens — że kapłanki,

które o przyszłości wieszczyły, porywał duch akiś i unosił, że nieprzytomne i akoby
obłąkane, pieniącemi usty wywoływały w niezrozumiałych słowach wieszczbę świętą…
Wołano, wiǳąc e w tym stanie, że Bóg akiś est w nich i z niemi.

Kapłani nowé wiary nie takiego ducha w sobie ma ą; — innego wcale, ale się on silnié
daleko ob awia. Ostatni z niewolników, pogarǳony, popychany, nagle gdy nań duch ten
zstąpi, sta e się ǳiecięciem Bożém. I ako ǳiecię wszystko może u O ca uprosić, tak silen
wiarą, ów nęǳnik sta e się mocarzem… i zwycięża świat. W słowach ich czuć mówiącego
Boga, w czynach ego potęgę.
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Kładną ręce na chorych i uzdrawia ą ich dotknięciem, ślepym odmyka ą oczy, od uro-
ǳenia niemym rozwiązu ą usta, chromym choǳić każą i wsta ą a idą; trucizna Locusty
sta e się dla nich napo em bez siły i szkodliwości…

— I ty wiǳiałeś te cuda?
— Wiǳę e coǳień — rzekł Pudens — nie cuda takie, które kapłani nasi na zdumie-

nie ludu przygotowu ą szalbierstwy, ale ǳielnie sze stokroć i bez przygotowania żadnego,
edną wywołane modlitwą… Na większym z nich cudem, że luǳie siłą té wiary nowé
odraǳa ą się czystemi i zwycięzcami świata…

Twarz Pudensa za aśniała, powstał.
— I to cudem — dodał — że ta wiara, która się zroǳiła u stóp wbitego gǳieś daleko

narzęǳia sromotnego męczeństwa… u krzyża, — któré naroǳin piérwszymi świadkami
byli uboǳy rybacy, pastuszkowie, żyǳi, ǳiś błyskawicą rozeszła się uż po świecie i liczy
tysiące wyznawców.

— Bracie! zdumiewasz mnie! — odezwała się Cellia — estli to wszystko prawdą?
— Tak! wiara ta szerzy się, otoczeni nią esteśmy, ży emy wśród nié ; lud ubogich

miasteczek, tłumy stolicy, domowa nasza czeladź uż ą przy ęły i nawraca ą się gromad-
nie; coǳień rośnie liczba é zwolenników, powiększa się, i powoli od tych biedaków,
z którymi nie dawno mówić nie chcieliśmy, i my uczemy się prawdy…

Wtém gdy tak rozmawiali, dwo e ǳiewcząt z ogródka przybiegły z dwoma świeżo
uwitemi wieńcami z róż i szaanu i wǳięcząc się a śmie ąc przyniosły eden z nich Pu-
densowi, drugi staruszce, chcąc wedle obycza u ówczesnego włożyć e im na głowy, ale
Pudens oddał swó Aquili, a Cellia Priscilli.

— Mnie — rzekł starzec — na siwe włosy różanny nie przystoi wianek; lepié on do
twarzy młodości; matka to pewnie uzna.

Cellia milcząc ucałowała córki i dwie łzy po cichu otarte stoczyły się é po twarzy…
Aquila, Priscilla w wianuszkach na skroni odbiegły znowu do ogródka, gǳie na ławce
pod Hermesem usiadły.

Rozmowa która tak obuǳiła ciekawość Cellii, toczyła się dalé po cichu, a Pudens
wzdrygnął się na wspomnienie Nerona, o którego spytała go siostra.

— Kto wie czy przepowiednie się nie ziszczą, — rzekł powoli — nosi on imiona
Claudyusza, może bęǳie naśladowcą szaleństw ego; krew Domitiusa, płynąca w żyłach
Cezara, niewiele nam obiecu e.

— Lecz mówią, — odezwała się Cellia — że lepié począł od innych, że ma przy boku
swym starego wo aka Burrhusa i filozofa Senekę… Oni nie dopuszczą by upadł tak nizko
i splamił się ak ów Ca us i Claudyusz.

— Znam Senekę — odparł Pudens — ale pisma ego czytać potrzeba a nie osoby
patrzeć; w tych on czystym est i wielkim, w życiu całkiem innym… Filozofi a ich, to czcze
słowo… bawiemy się nią tylko po biesiaǳie, gdy chmurno na dworze a Cezar w cyrku
igrzysk nie sprawia, i flecista się znuży i biesiada uprzykrzy… ale ona nie ma żadnego
związku z czynami.

Życie Seneki a pisma ego, są dwo giem cale innych rzeczy. Jakże mam ufać by ten
człowiek ku dobremu wiódł Cezara, gdy sobą pokierować nie umie? Filozofowie ǳiś
zeszli uż na skoczków i histrionów¹⁶… Zna ą luǳie tego nauczyciela: inaczé prawi a robi
inaczé , a tłómacząc się z zarzutów że nie tak czyni ak naucza, odpowiada, że dość est
mówić dobrze…¹⁷.

— Ależ to niedo rzałe ǳiecię tylko płoche — przerwała Cellia — cóż że lubi zabawy
w cyrku i za zielonemi woźnicami przepada, że coǳień sobie nowe wymyśla igraszki,
wszak to wiekowi i stanowi właściwa!

Pudens potrząsł głową…
— Tak to zaczynali i inni — rzekł powoli — ale z zabawek niewinnych przechoǳi do

igraszek okrutnych; ty Cellio nie słyszysz tu o niczém sieǳąc zamknięta, my coś więcé
wiǳiemy…

¹⁶Jakże mam ufać by ten człowiek ku dobremu wiódł (…) gdy sobą pokierować nie umie? Filozofowie ǳiś zeszli
już na skoczków i histrionów — sam o tém Seneca, w Natur. Quaestion [Quaestiones naturales (Zagadnienia
przyrodnicze)] . . w końcu. [przypis autorski]

¹⁷tłómacząc się z zarzutów że nie tak czyni jak naucza, odpowiada, że dość jest mówić dobrze… — Seneca, De
vita beata n.  [O życiu szczęśliwym, XX]. [przypis autorski]
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Zresztą, przystałoż to temu, który się Bogiem mieni, czas i życie na samych spęǳać
zabawkach? Straszną potworę Rzym karmi na swo ém łonie: niczém przy nié Tyberyusze,
Caligule i Claudyusz.

— Zbyt czarno wróżysz, Pudensie…
— Bo patrzę, wiǳę i przeczuwam — posłucha Cellio… Ani Burrhus, ani Seneka

nie powstrzyma ą szaleńca, ni matka nawet, którą pozornie tak kocha, w które lektyce
każe się po Forum nosić, zowiąc ą na lepszą z matek. W krótce i z nią rozpocznie walkę
gdy mu się właǳa é sprzykrzy, a Seneka pochlebiać mu bęǳie, a Burrhus ugnie się pod
ego wolą żelazną.

Silanus umarł od trucizny, że z Cezarów pochoǳił i Neronowi mógł stanąć na droǳe;
Narcyz¹⁸ zabił się w więzieniu, Cezar powoli usuwa Senekę i Burrhusa, a Senecion i Othon
coraz większą nad nim uzysku ą przewagę. Akte, wyzwolona ledwie kobieta, płochych
obycza ów, pochlebcy i towarzysze zabaw sromotnych, coǳień go silnié opanowu ą…
Agrypina upada.

Seneka filozof, pomaga miłostkom Cezara, podstawu ąc dla pozoru Serenusa, krew-
nego swego, aby matka nie miała powodu czynić synowi wyrzutów…

Mieliśmy Cezarami retorów, ak Tyberyusz, krwawych rozpustników, ak Caligula,
ak Claudyusz pĳaków i obżartuchów, ale wszyscy oni choć usta otworzyć umieli w Se-
nacie, choć słowo wyrzec poważne — ten tylko śpiewać umie. Na milszą ego zabawą
ten śpiew, dla którego poświęca na ważnie sze sprawy, aby zań oklask gminu pozyskać
— aktorstwo na scenie, w cyrku ubieganie się o palmy z woźnicami. W Rzymie znów
o niczém nie słychać tylko o igrzyskach¹⁹; gry w cyrku, zapasy młoǳieży swawolne, bo e
gladyatorów, wozy wielbłądami zaprzęgane; w teatrze komedye w których młody pan wy-
stępu e, nocne w cyrkach biesiady… oto ego ulubione za ęcia. Nie ma chwili dla Senatu,
a dnie całe spęǳa z Akteą, z Othonem i Senecionem, ze zgra ą wyzwoleńców i ǳiewcząt
rozpustnych po nocach przebiega ulice Rzymu, w podłé oǳieży, szuka ąc rozrywki.

Ale dość tego — przerwał starzec — nie chcę cię więcé przestraszać i smucić.
Wstał i miał ą pożegnać, gdy Cellia go wstrzymała.
— Pudensie — rzekła nieśmiało — tyż sam tylko światło bęǳiesz chować dla siebie?

nie chceszże by a i moi uczestniczyli, w prawǳie, którą ty poznałeś? nie pozwolicież mi
posłyszeć, zobaczyć tych luǳi i naukę nową poznać, którą opowiadasz tak cudowną.

Pudens zawahał się.
— Nikogo Bóg ten nie odpycha — rzekł — ani ta wiara nie wyłącza; uboǳy są

é siewaczami, ale bogaci także ich braćmi, bo u nas nie ma ani bogatych ani ubogich,
a miłość wszystko nam wspólném czyni… przy dź a u rzysz i posłyszysz…

— Dokąd? kiedy? Aquilę i Priscillę mogęż przyprowaǳić z sobą? — spytała matrona.
— Przyślę po ciebie zaufanego sługę, Cellio kochana, gdy czas bęǳie — odpowieǳiał

starzec — ale ta emnica est koniecznością.
Głuche uż odgrażania słychać wszęǳie na Nazare czyków, oskarża ą nas o swe zbrod-

nie, edno nic może wywołać prześladowanie… Proszę cię o milczenie… Nie długo też,
zda e się, bęǳiemy dosyć silni, by się nie obawiać nikogo i walczyć otwarcie… ǳiś nie
czas eszcze…

Przy dź a pewien estem, że wraz ze mną pokłonisz się edynemu Bogu!…

Na połowie wzniosłości Esquillinu, w Suburra, Pudencyusz w mie scu zwaném Vicus
Patricius, mięǳy Viminale a Esquillinem — miał obszerne domostwo, do którego przy-
tykały zbudowane przez niego thermy, dość w té części miasta uczęszczane.

Łaźnie i kąpiele w tak powszechném wówczas były używaniu u wszystkich, że w nich
część większą dnia spęǳano. Ze skromnie szych w początku, gmachy te stały się, ze wzra-
sta ącym zbytkiem i zmiękczeniem, pełnemi przepychu budowami, mieszczącemi w sobie
nie tylko kąpiele ciepłe i chłodne, ale biblioteki, ogrody, teatra, taberny, gymnazya dla

¹⁸Narcyz — wyzwoleniec Claudyusza. [przypis autorski]
¹⁹Najmilszą jego zabawą ten śpiew, dla którego poświęca najważniejsze sprawy […] aktorstwo na scenie, w cyrku

ubieganie się o palmy z woźnicami. W Rzymie znów o niczém nie słychać tylko o igrzyskach… — Swetoniusz
[Żywoty cezarów: Żywot Nerona n]. [przypis autorski]
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zapasów, saǳawki do pływania; wykwintnie si sybaryci całe w nich dnie spęǳać mogli.
Byli tacy co po kilka razy na ǳień łaźni ciepłych i różnych używali kąpieli, krzepiąc ciało
znużone na wpół ze śniegiem ochłoǳoną wodą, zmiękcza ąc e wonnemi pary…

Na droższemi zapachy i ole kami wschodu namaszczano się potém, idąc na ucztę z ką-
pieli, a po biesiaǳie znowu wracano do wody.

Thermy ednak Pudencyusza nie były przeznaczone dla rozkosznisiów rzymskich;
służyły one dla uboższych szczególnié , a choć urząǳone starannie, wabiły tylko bied-
nie szych, którzy tu z Suburry i Esquillinu się schaǳali. Byli to po większé części wyzwo-
leńcy ubożsi, synowie nie dawno uwolnionych luǳi, niewolnicy nawet i lud pomnie szy
różnego stanu.

Pudens te thermy i przy nich zna du ące się sklepiki wypuszczał staremu wyzwoleń-
cowi swo emu Lampridowi, który zarząǳał niemi i grosz od swych zna omych i przy-
wykłych gości pobierał.

Znany on był z powolności swé i dobroci, tak, że często korzysta ąc z nich oszukiwa-
no go nawet, ale on sam śmiał się dobrodusznie postrzegłszy to, i umiał stratę powetować
na wspanialszych i ma ętnie szych, od których był lubiony. Thermy te prawie nieustan-
nie uczęszczane, gdyż w nich była i piscina chłodna i caldarium obszerne, i exedra dla
spoczynku i rozmowy a niewolnicy usłużni i zręczni — mało kiedy stały pustką, dniem
i nocą wchóǳono do nich i wychoǳono mienia ąc się, a w hypertach nakształt ogród-
ków urząǳonych, często gromadki luǳi rozprawia ących i przechaǳa ących się bawiły
do późné goǳiny.

Łatwo ztąd wnieść aki zgiełk i wrzawa panowały ciągle w tém mie scu.
Seneka zostawił nam w swych listach wyborny obrazek, czém było sąsieǳtwo ther-

mów w Rzymie i nic lepié nie odmalu e nadeń tego hałaśliwego zbiorowiska luǳi.²⁰
— „Na rozmaitsze, pisze on, uskarża ąc się przed przy acielem — otacza ą mnie hała-

sy. Mieszkam nad samą łaźnią. Wystaw sobie na różnie szych roǳa ów głosy akie tylko
razić mogą ucho; siłacze się pasu ą i miota ą rękami obciążonemi ołowiem; ci stęka ą
lub stęka ących uda ą po zadanych razach, słyszę ich ęki, ile razy wstrzymany oddech
wybucha, ilekroć sapną lub ciężko wzdycha ą; z kolei przy ǳie namaszcza ący akiegoś
plebe usza, radego té rozkoszy — członki mu wyciąga, słyszę klask dłoni uderza ącé o ra-
miona, to na płask to wierzchem ręki, co łatwo mi rozeznać po uderzeniu. Gdy nade dą
gra ący w piłkę a poczną liczyć rzuty, to uż koniec.

„Doda do tego kłótników i złapanego złoǳie a, śpiewaka który się w łaźni głosem
swoim zabawia, i tych co w wodę saǳawki skaczą z wysoka z pluskiem niezmiernym…
Oprócz tych wszystkich, których głosy, że nie powiem inaczé , są donośne barǳo —
pomyśl eszcze o epilatorze, który włosy wyrywa, o ego cieniuchnym piskliwym głosiku
którym się oǳnacza, często ofiarę swą zmusza ąc także do krzyku; potém przypomnĳ
roznoszących ciastka, mięsiwo, słodycze i różnego roǳa u szynkarzów, swó towar na -
osobliwszemi wywoływaniami stara ących się rozprzedać”…

„Ale a — kończy filozof — szczęściem o te głosy dbam tyle co o szmer wody i szum
fali”.

Takie to było sąsieǳtwo łaźni w Rzymie, a dom Pudensa, skromny i cichy, choć stał
do thermów przyparty, wysoką ścianą zupełnie był od ich zgiełku odǳielony.

Nie wystawny wcale, ani tak przepysznie ak inne przybrany, odpowiadał przecie sta-
nowi i ma ątkowi patrycyusza… Miał on zwykłe rozporząǳenie i cechy starego rzym-
skiego domostwa, i posągi bóstw nawet stały eszcze w małym przybytku, domowym
bogom poświęconym w podwórku, i ołtarz choć zastygły był przed niemi, bo się obawia-
no eszcze zwracać oczów na zmianę wiary, która dopiero po cichu rozprzestrzeniać się
zaczynała.

Lecz minąwszy atrium, w innych częściach domu Pudensa znać uż było wpływ té
wiary, która wchoǳąc przyniosła z sobą obycza nowy.

Obrazy wszeteczne, uświęcone podaniami religĳnemi, akich wszęǳie było pełno,
nie spotykały się tuta , ozdoby ścian surowszą miały postać. Na edné z nich, w głębi
drugiego podwórca, do którego tylko domowi przypuszczani byli, świeżą ręką niewpraw-

²⁰Seneka zostawił nam w swych listach wyborny obrazek (…)Najrozmaitsze, pisze on (…) otaczają mnie hałasy…
— Seneka, Epistolae . [przypis autorski]
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nego malarza nakreślony był wielki krzyż ciemny, i zwracał oczy wśród asnych wieńców
i kwiatów, geniuszów i ozdób za mu ących przyległe mury.

Nie było na nim wizerunku żadnego, bo się eszcze ręka luǳka nie ośmieliła na nim
przypiąć Chrystusa, czu ąc za słabą na wyrażenie przedśmiertné ego boleści.

Podniósłszy zasłonę drzwi wiodących do té izby, naprzeciw nié wprost ukazywał się
krzyż, a tuż przed nim prosty i niewykwintny stół drewniany, na którym spełniano ofiarę.

W chwili gdy Cellia, ze starszą swą córką Aquilą, zapukała do drzwi domu Pudensa,
dosyć uż osób zna dowało się w drugiém podwórku, oczeku ących, ak się zdawało, na
mistrza i kapłana.

W gromadce té głębokie panowało milczenie, wcale niepodobne do zwykłé szcze-
biotliwości rzymskiego ludu w innych mie scach. Byli to po większé części luǳie uboǳy,
w szatach skromnych, lub nawet choć twarz ich i ręce wydawały zamożność i wygodne
życie, umyślnie oǳiani tak akby niedostatni byli. Jedni z nich oczeku ąc ofiary klęczeli
i modlili się po cichu, druǳy zdawali głęboko zamyśleni, inni pół głosem rozmawiali
z sobą łagodnie.

Niewiasty z ǳiećmi odǳielną składały gromadkę, do nich i Cellia zbliżyła się nie-
śmiało, gdy é Pudens mie sce wskazał, oczeku ąc zǳiwiona coby dalé nastąpić miało.

Staruszka wystawiała sobie, że ak innych wiar ta emnice egipskie i greckie i tu być
musiały ǳiwne akieś obrzędy. Nic się ednak podobnego nie zwiastowało.

Po chwili oczekiwania weszli dwa mężowie poważni, z których ednego uż wiǳieli-
śmy przybyszem sprawu ącego ofiarę na górze w Neapolis w domu Asprenusa… Rozstąpił
się tłum i głębokie padło milczenie. Pudens zbliżył się do starca nazare skiego i ucało-
wawszy kra szaty ego, szepnął mu cóś po cichu; inni także pośpieszyli cisnąc się, wita ąc
i domaga ąc błogosławieństwa.

Wszystkich Apostoł przy ął o cowsko, każdemu rzekł akieś słowo z którém odszedł
pocieszony, a potém na ławie przysiadłszy, począł kazać do tego ludu, który słucha ąc słów
ego, rozłożył się pod kolumnami przy ścianach, na posaǳce i ławach kamiennych.

Większa część zgromaǳonych należała nie do plemienia wybranego i uż przygoto-
wanego przez Boga do łatwie szego po ęcia zakonu; trzeba więc było mówić do pogan,
i mówić inaczé wcale niż do tych, co znali ednego Boga. Życiem i nauką dalecy oni byli
od té prawdy, którą przyniósł Chrystus, począł więc od ǳie ów rodu luǳkiego i stare
wyłożywszy przymierze, ął dopiero nowe zwiastować…

A gdy przyszedł do naroǳenia Chrystusowego i do nauki żywotem ego zaszczepioné ,
dopiéro wzniosła się mowa ego i duch nowy wstąpił przezeń w słuchaczów.

Poganie, dla których było to wcale nowém, widać było, ak stopniowo prze mowali
się wyrazami ego, zǳiwieni nowe oglądali światy i powoli wznosząc się do wysokości
prawdy wielkié , wylewali łzy radości z u rzenia światła i usłyszenia słowa poko u.

Ten wiek zamętu wyobrażeń i po ęć, potargania zasad pierwotnych i panowania siły
źwierzęcé , wśród którego czystsze dusze cierpiały, dobrze był przygotowany samém swém
rozpasaniem do usłyszenia prawdy. Zrozpaczone rzesze leciały ku nié tłumnie.

Tak się i tu stało, a ci, do których kazał wysłaniec Boży pod cichym Pudensa dachem,
wszyscy niemal zażądali chrztu i zapragnęli oświecić się w wierze, ma ącé ich uzbroić
przeciwko nieczystym siłom wieku.

Wśród gromadki té Cellia, która piérwszy raz z Aquilą słyszała z ust namaszczonych
wyrazy roz aśnia ące é zadanie życia, spłakana padła na ziemię, ǳięku ąc edynemu uż
uznanemu Bogu, że té chwili dożyła. Uściskały się z córką edném prze ęte uczuciem,
a matka uspoko ona po ęła, że nowego opiekuna swym ǳieciom zyskała w Bogu, którego
poznała teraz… i ukochała.

Ci, którym eszcze chrzest nie mógł być uǳielony, odeszli późnié do piérwszego
atrium, a wierni przysposobili się by uczestniczyć w ofiarze błogosławieństwa chleba i wi-
na, przeistacza ącego się w ciało i krew zabitego na krzyżu Boga…

Ta emnica ta odbyła się z prostotą piérwszego wieku, bez wystawy i form, któremi
późnié , przetrwawszy walkę, Kościoł ą otoczył.

Starzec Apostoł przywǳiał szatę białą, stół przykryto, przyniesiono chleby i wino, i ze
łzawą modlitwą, przy cichym wiernych uǳiale, odprawiono symboliczną ofiarę, przypo-
mina ącą śmierć krzyżową Zbawiciela. Ten, co ą spełniał, był ednym z uczniów Chry-
stusa, ednym z na pierwé powołanych, choǳił z nim po Judei, każąc i nawraca ąc, wi-
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ǳiał ego cuda, pochwyconego przez lud nie odstępował do śmierci, skonanie na krzyżu
umęczonego oglądał, ciało martwe do grobu przeprowaǳał, zmartwychwstałego u rzał
w bieli wraca ącego do swoich; a obchoǳąc pamiątkę té ofiary, któré się dobrowolnie
poddał ten, co światem mógł wstrząsnąć edném skinieniem i myślą, płakał prze ęty do
wnętrzności.

ǲie e ostatnich lat, które przebył u boku mistrza i Boga, z matką Jego, przychoǳiły
mu na myśl z kolei; każde słowo Chrystusa przypominał sobie, ze drżeniem dotyka ąc
rozdartego dla świata ciała ego i krwi dlań przelané .

Lud straszné obiacie przytomny, uczucie to poǳielał, msza dlań była żywą historyą
męki i odkupienia, każda é chwila wspomnieniem, całe te ǳie e nauką nowé prawdy,
miłości, poświęcenia…

Jednocząc się potém w ciało spólne synów Bożych, wierni przy ęli wszyscy razem ów
chleb żywota… który ich połączył i zbratał. A gdy ostatnie słowa apostolskié modli-
twy ozna miły koniec obrzędu, Pudens przypadł troskliwy do mistrza i razem z innemi
wprowaǳił go do caenaculum, gǳie stoły przygotowano do skromnego posiłku…

A była to biesiada ubogich pielgrzymów, nie konsularnych mężów ówczesnych, do
których rodem i dosto eństwem Pudens należał, i siedli do nié na łożach prostych wszy-
scy, okrąża ąc Apostoła, wedle wieku, bez różnicy stanów i pochoǳenia; Nazare czycy,
Rzymianie, niewolnicy, żebracy, wszystko co uwierzyło w Chrystusa i nosiło ego znamię.

Trochę ryb, owoców, chleb i wino zmieszane z wodą, stanowiły całe przy ęcie, bo
umartwienie ciała od na piérwszych czasów było zasadą, na któré nowy rozwinąć się miał
obycza i życie. Świat pogan szalał dogaǳa ąc fantazyom cielesnym, chrześcĳanie usiłowali
e zwyciężyć.

Do stołu tego zasiedli wraz z uczniami i nowonawróceni, a rozmowa, która się tu
toczyła, cała była dalszym ciągiem nauki i modlitwy. A gdy Rzym tłoczył się do wiel-
kiego cyrku na igrzyska, gdy zdala od areny dochoǳiły uszu biesiadu ących głosy ego,
podobne szumowi rozhukanego morza, to ǳikim śmiechem tysiąców, to rykiem źwie-
rząt, to okrzykiem przerażenia wstrząsa ące powietrze, tu w domostwie ustronném, za
drewnianemi stoły, przy łamaniu chleba, rozłamywano się żywiołem braterstwa i miło-
ści, ma ącym świat ów, cyrki ego, zabawy, rozpustę i wielkość zetrzeć z oblicza ziemi.

Cellia z córką milczące i zamyślone, poszły powoli do domu, a idąc matrona starała
się zapamiętać słowa, wpoić w siebie zdobytą prawdę, aby ak z uczty obłamek zanieść ą
młodszemu swemu ǳiecięciu, które é nie kosztowało.

Właśnie dnia tego Cezar dawał wielkie dla ludu swo ego igrzyska, a Neron nie darmo
był artystą i urząǳać e umiał. Główną ego panowania pracą było lud bawić i rozwinąć
w nim uczucie sztuki, które do tak wysokiego stopnia posiadał mistrz młody.

Od brzasku więc Rzym cały był w ruchu, a na oddaleńsze przedmieścia roiły się tłu-
mami, które ciągnęły ku Cyrkowi i Forum. Z zapałem niepohamowanym cisnęły się
gromady z ciemnych uliczek Suburry, z insulów Awentynu i Esquillinu, ze wszystkich
Romy zakątków. Drogi od Ostyi, od Tibur, gościniec Nomentański, Latyński, droga
Apĳska, pełne były krytych i odsłonionych wozów, konnych, pieszych i mnogié ciżby
przybywa ącé na wielkie doroczne w cyrku igrzyska uroczyste.

Piękny ǳień esienny, ak druga wiosna, ciepły i spoko ny, wypogoǳone niebo, zda-
wały się sprzy ać Cezara zamiarom, a wieść od dawna rozpuszczona o niesłychané wspa-
niałości obrzędu, ciągnęła ciekawych i zapalonych miłośników tych zapasów, dla których
oglądania rozpieszczeni nawet sybaryci o adle, śnie i spoczynku zapominali.

Rzym się też przystroił cały w szaty odświętne na ten ǳień wrześniowy; od rana po-
sągi sto ące w Forum kapłani i pobożni postroili w szaty bogate i wieńce; niektóre z nich
pomalowano nawet minią i purpurą; w portykach wszęǳie wisiały wieńce zieloności,
sploty kwiatów, drogi usypane były liśćmi wonnemi… ołtarze okrywała poświęcona ver-
bena…

Uroczystość rozpoczęła się zawczasu, gdyż obawiano się, by dnia nie było za mało na
widowiska przez Cezara przygotowane, ma ące wspaniałością swą zaćmić dawne tryum,
owacye i na pamiętnié sze igrzyska… Lud rozpowiadał uż sobie o niezmierné ilości ǳi-
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kiego źwierza, przy obozie pretoryanów oczeku ącego w vivarium i stadami zapęǳonego
do carceresów wielkiego cyrku, o przygotowanych dlań gladyatorach i woźnicach, wcze-
śnie napawa ąc się rozkoszą krwi i mordu, która w owych czasach była szałem i chorobą
tak niebezpieczną, że zarażenia nią na świętsi luǳie unikać musieli, tak łatwo buǳił się
w piersi ten ogień ǳiki i nieugaszony.²¹

Świątynia Jowisza na Capitolu stała otworem, tłumy kapłanów zewsząd gromaǳiły
się do nié ; ztąd rozpocząć się miał ów wielki pochód. Flaminy, Augurowie, kapłani,
ofiarnicy, zalegali é wschody, sposobiąc się do uroczystości. Ryk bydła przeznaczonego
na ofiarę, uwieńczonego w kwiaty i wyrywa ącego się z przestrachem od ołtarzów, ścisk
pobożnych, śmiechy próżniaków, rozsypanych w otacza ących portykach, rozpycha ący
tłum Edylowie, ma ący przewodniczyć obrzędom, stro ne w lektykach niewiasty, dumni
wyzwoleńcy wlokący za sobą klientów stada, gmin wreszcie różnobarwny składał ciżbę
hałaśliwą, po nad którą nosiła się wrzawa ǳiwna i niezrozumiała tysiąca zmieszanych
głosów.

Prawie równo ze wschodem słońca (gdyż przygotowania odbyły się nocą eszcze),
drogą od Palatynu ukazał się orszak Cezara, niesionego przez niewolników w złocistych
szatach, z rozpuszczonemi włosami, w wieńcach na głowie, z laskami w ręku…

Poprzeǳali go liktorowie, urzędnicy dworu, faworyci, a tuż za nim postępowały bo-
gate nosze Agryppiny, Seneki, Burrhusa, Serenusa, Ottona, Seneciona i ulubieńców Ce-
zara.

Neron wystąpić miał w tym dniu ako na wyższy kapłan, Pontifex maximus, gdyż
wszystkie dosto eństwa i godności w edné się skupiały dłoni; — czekano nań u drzwi
Capitolińskié świątyni. Oǳiany téż był nie w szaty coǳienne, ale w stró kapłana,
w przepyszną z cieniuchné purpury tyry skié złotem tkaną togę i Tutulus na głowie
złocisty.

Cezar młody był eszcze, ale twarz ego, mimo sił i zdrowia niezużytych niesłychaną
rozpustą i żywotem szalonym, zdraǳała uż znużenie i wyczerpanie, zwiastu ące ǳikie
wymysły, do akich go one doprowaǳić miały, by spowszedniałe zapełnić goǳiny…

Wzrostu średniego, oblicze miał blade i we rzenie ǳikie; na twarzy ego białé , szyi
i rękach odsłonionych, gǳie niegǳie widne były plamy żółte, akby centki na skórze ǳi-
kiego źwierzęcia. Z pod czapki wywĳał się włos rudy; barwy krwawé , ak broda, która
w dwa przeǳielona kosmyki, rzadka i prze rzysta, osłaniała mu część policzków. Rysy
ego oblicza zresztą były dość piękne i regularne, ale akby rażone obłąkaniem akiémś
i niespoko em spalone, — oko osłupiałe i błędne, usta zaciśnięte szydersko i dumnie,
gruba szy a, wydęty brzuch, cieńkie przy tém nogi, a ręce żylaste i silne, nie harmonizo-
wały z sobą, akąś ǳiwaczną składa ąc całość.

Stró ego wy ątkowo był wspaniały, lecz nie zawsze takiém oǳnaczał się staraniem,
bo nieraz ludowi pokazywał się w szacie zbrukané , bez togi, z głową chustą akąś związaną.

Lektyka Agryppiny, w któré matka Cezara leżała z udaną i dobrze odegraną obo ęt-
nością, w szatach rzymskié matrony, zwracała także oczy tłumu, który usiłował wyczytać
na twarzy wdowy Claudyusza ta emnicę pałacowych ǳie ów, różnie po cichu tłómaczoną.

Agryppina była eszcze tak piękną i świeżą, a twarz é marmurowa tak zamkniętą
i niezbadaną i pociąga ącą urokiem, że oczy, co się raz na nią zwróciły, oderwać się od
nié nie mogły.

Dalé a dalé po za nią i é kobiét orszakiem, niesiona w złocisté lektyce na ramio-
nach czarnych swych niewolników, ak Wenus po fali płynęła wśród rozstępu ącego się
é tłumu piękna wyzwolenica Aktea… kochanka Cezara, typ siły, zdrowia i swobody, na
któré asném czole żadné nie było można myśli przeczytać, prócz ǳiecięcego roztrze-
pania i zalotności ǳiewczęcé .

Lecz możnaż opisać tłum, który towarzyszył Cezarowi? ten orszak niezmierny dworu,
sług i ulubieńców wszelkiego roǳa u, tych skoczków i gladyatorów, których on podniósł
ku sobie, z filozofami i wo akami na równi zmieszanych… Senatorów obok rzezańców,
flecistów obok starych żołnierzy, nierządnic i matron poważnych, ǳieci i starców ǳiś
przeznaczonych do towarzystwa, utro może na śmierć bez winy.

²¹rozkoszą krwi i mordu, która w owych czasach była (…) chorobą tak niebezpieczną, że zarażenia nią najświętsi
luǳie unikać musieli… — zob. Confession. S. Augustyna [Wyznania Augustyna z Hippony]. [przypis autorski]
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Przewodniczyli długim pochodu szeregom Edylowie mie scy i patrycyuszowscy, w swych
togach, poprzeǳani Liktorami, ubrani w pasy złocone i pierścienie obrzędowe na rękach.
Za nimi kapłani nieśli na wyżé podniesiony złocony posąg Fortuny skrzydlaté (Fortuna
alata), przodku ący innym; potém posągi Jowisza, Minerwy, Neptuna, Cerery, Apolli-
na, Diany i ubóstwionych Cezarów… których grono zamykał wizerunek Nerona, złoty
i na stro nié przyoǳiany.

Niektóre z tych posągów wieziono na pokrytych oponami asnemi, obwieszonych
kwiatami wozach bronzowych, u których białych koni szli podtrzymu ąc przestraszo-
ne wrzawą zwierzęta, stro ni woźnice. Do innych zaprzężone były elenie z wyzłoconemi
rogami, wielbłądy, których łby ciekawe wznosiły się wysoko, i z okutemi pyski lwy ay-
kańskie, i pantery i słonie ogromne. Posąg Nerona ciągnęli luǳie do pasa obnażeni,
poprzepasywani zielonością i złotem.

Ta część orszaku świetna była i wspaniała, a ǳiki źwierz, u arzmiony i pokornie
wprzężony w wozy bogów Romy, opiewał zwycięztwo siły… Białe i czerwone statuy,
wozy saǳone perłową macicą i drogiemi kamieńmi, całe poobwieszane oponami, ǳicz
ta łańcuchy i wstęgami u ęta, przerażona, posłuszna, a krwawą niekiedy błyska ąca źre-
nicą, w krótkich sukniach kapłani i niewolnicy… składały obraz wielkié wspaniałości
i powagi…

Tuż za pasmem wozów, w sukniach obcisłych, z krótkiemi włosy, sieroty rzymskie,
ǳieci nie ma ące o ców ni matek, a zosta ące pod opieką Cezara i Rzeczypospolité , wio-
dły konie przeznaczone do igrzysk w Cyrku. Piękne te stworzenia, z okiem błyszczącém
i grzywą rozwianą, podkute blachami złotemi, wyrywały się na dźwięk muzyki i na okrzy-
ki tłumu, podnosiły na chwilę, nogami bĳąc po nad głowami efebów, póki silna ich dłoń
do poko u i posłuszeństwa ich nie zmusiła, i znowu drżące, przelękłe, z przytulonemi szły
dalé uszami.

Za niemi postępowały ǳieci Patrycyuszów, od maluczkich dwónastoletnich chłop-
ców, do szesnastoletnich młoǳieńców, szeregiem idąc ednako ubrane i przystro one…
Były to przyszłe Rzeczypospolité naǳie e, ale bacznie sze oko dostrzeǳ mogło, że im
brakło surowego przykładu o ców i matek, że na emne wykołysały e ręce, a niewolni-
cy i Grecy płatni wychowali e pieszczotami i wczesnemi pochlebstwy. W bladych ich
twarzach, w urąga ących się ustach, nie było powagi, ni ǳiwactwa, ni uczucia trwogi
ǳiecinné . Część ich echała konno, inni szli pieszo poprzeǳa ąc Edylów, Cenzorów
i mie skich urzędników z Liktorami, ze dworem swym zwykłym, postępu ących powoli,
w wieńcach i togach.

Dalé szli synowie Senatorów i rycerzy, pieszo i konno, a tuż następowały wozy wy-
ścigowe, lekkie, kunsztowne, na których sto ący woźnice w barwach swych właściwych,
znani i ulubieni ludowi zręcznie zażywali koni, hamu ąc ich żywość, uśmiecha ąc się na
oznaki współczucia i szepty uwielbienia, które im towarzyszyły.

Sam Cezar im tego zazdrościł… choć tak namiętnie kochał zielonych‼
W tłumie uż się niemal zakładano zawczasu, że zieloni mety dościgną…
Za wozami postępowały familĳe gladyatorów z na rozmaitszemi swemi do zapasów

przybory…
A był to zastęp luǳi, akich ǳiś uż nie widać, z głębi lasów ǳikich, z wnętrzności gór

i dolin, z krain odległych ściągnięty, na uciechę ludu rzymskiego — potężnych ramion
i pleców, rąk żylastych, twarzy srogich, na których tygrysi zapał bo u i pragnienia krwi
odmalowane było.

Tu szli Secutores, w hełmy uzbro eni, krótkie mieczyki i tarcze, do pół naǳy; za
nimi Thraces z trackim orężem, małą tarczą pokrytą skórą, dwiema włóczniami krótkie-
mi i hełmy bronzowemi; potém Retiarii z siatkami w rękach do uplątania przeciwnika,
oǳiani lekko, z włóczniami o trzech żelezcach (fuscina tridens), ma ący walczyć z Secuto-
rami, i Mirmillonowie z szyszakami, na których wierzchu sterczał wizerunek ryby, zbro ni
w tarcze (pelta) i krzywe mieczyki, i Laquearii z powrozami na ramionach do zarzucania
pętli na szy ę przeciwnika, i Andabatii, walczący z zawiązanemi oczyma…

Każdą z tych familĳ wiódł naczelnik na głośnié walką wsławiony, a na czele Mir-
millonów postępował Spiculus, znany ulubieniec Nerona, zbogacony ego łaską, wysoko
podnosząc głowę straszliwą wyrazem rozbestwienia.Za gladyatorami cisnęła się groma-
da młoǳieży i chłopiąt, wedle wieku poustawianych, w sukniach fioletowych, w pasach
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złocistych, z wieńcami i włóczniami w ręku. Starsi z nich tylko błyszczące hełmy mieli
na głowie.

Po nich szła muzyka, gra ąca na fletach, trąbach i tympanach, w któré takt skacząc
biegł tłum luǳi poprzebieranych za Sylenów i Satyrów, okryty skórami ǳikich źwierząt,
z długiemi splotami kwiatów w ręku, wśród tańca to e po nad głowy podrzuca ąc, to
zniża ąc do stóp obszytych szerścią koźlą. Ten chór Sylenów, akby oszalały wśród po-
ważnego pochodu, sam eden zdawał się naprzód czuć w sobie zapał, który miał wkrótce
owładnąć tysiące.

Długi szereg kapłanów otwierali naprzódCamilli, chłopcy posługacze ołtarzów, w krót-
kich szatach, z namaszczonemi włosy, które przytrzymywały przepaski czerwone i białe,
z narzuconemi na ramiona szarfami lekkiemi. Niektórzy z nich nieśli naczynia ofiarne.

Po nich następowali Aruspices i Augurowie w sukniach krótkich, spiętych na ramie-
niu, w płaszczach purpurowych, z laskami (lituus) w rękach, i kapłani, niosący tró nogi,
kaǳielnice, patery, noże i sierpy i wieńce, Epulonowie, Sabieni… Wpośród nich teraz
ciągniony na wozie świętym Thensie, całym od złota, rubinów i topazów, pereł i purpu-
ry, echał Cezar-Pontifex, z głową opartą na ręku, na któré widać było bransoletę ową
z wężową skórą, co z obrazkiem ta emniczym bogini Syry skié za talizman mu służyła.

Wóz ego otaczali Flaminowie Jowisza, Marsa i Romula, w togach ognistych, w pur-
purze, w czapkach śpiczastych, z zasłonionemi twarzami, Augurowie w swych krótkich
laenach, na ręku spiętych i powłóczystych płaszczach… piętnastu mężów niosących księ-
gi Sybilińskie i biało oǳiane a zakwefione Westalki, którym przewodniczyła poważna
Maxima.

Wpośród nich, osłonione, niewiǳialne dla tłumu, zakryte… wieziono Palladium
Rzymu, ta emniczą świętość ego opiekuńczą, do któré przywiązane były losy państwa
i grodu.

Wóz, który ten skarb obe mował, tak otaczały sześć ǳiewic wybranych, że lud na-
próżno dostrzeǳ go usiłował… ale serca wszystkich Rzymian zadrgały, gdy przechoǳił.

I szły eszcze za nim obrazy bogów opiekunów, skarby świątyń, przenośne ołtarze, aż
pochód zamknęły dwór Nerona, Senatorowie, matron lektyki, rycerstwo konne i gmin,
który się tłoczył i wywracał usiłu ąc bliżé docisnąć.

Blask wschoǳącego słońca padł na ten wspaniały orszak zalega ący Forum, na wscho-
dy świątyni Jowisza Capitolińskiego, malowniczo ubrane w tłumnie ściśnione gromady,
i oświecił zarazem na galeryi portyku ednego z otacza ących domów, wśród ścisku cie-
kawych twarzy, góru ące dwa piękne męzkie oblicza, z akimś smutkiem i powagą poglą-
da ące na tę pełną przepychu uroczystość.

Dom ten, przez właściciela na ęty na widownię, przepełniony był ciekawemi, cisnące-
mi się do okien, galeryi, portyku, wiesza ącemi po dachach i pergulach. Dwa mężowie
opłacili ak inni za wnĳście, by się ztąd swobodnié przypatrzeć pochodowi, który uż
z Forum ku Cyrkowi się kierował; przed ich oczyma przesunęło się z kolei wszystko, od
posągów Cezarów, do Westalek Palladium.

Jednym z tych wiǳów był Pudens… drugim nieznany mężczyzna, w ciemné toǳe
i zaniedbaném ubraniu, łysy, zestarzały, kaszlący, sparty na kĳu i tak smutny, ak gdyby
nie na przepych Romy, ale na zgubę é poglądał.

Odosobnieni nieco, dwa mężowie ci patrzali z razu w milczeniu, aż wreszcie Pudens
odwrócił się i spó rzawszy na towarzysza — odezwał:

— Co ci się zda? silny est eszcze Rzym i wielki? nie rychło poży e go prawda i obali,
bo fałsz urosł w potęgę i tysiące rąk bronić go bęǳie… ży ąc z niego.

— Rzym — odparł starzec zgrzybiały — wygląda ak chory, którego stro ą na ucztę
przedśmiertną i otacza ą wrzawą, by przychoǳącego nie posłyszał zgonu.

W tém wszystkiém są szczątki dawné Romy, ale uż niéma é ducha. Wiǳisz te
matrony, na których łonie czystem, w których dłoniach niepokalanych spoczywała cześć
Rzymu i przyszłość ego?

ǲiś to nierządnice Cezara, to lupanar ego ulubieńców, to Messaliny i Julĳe… Wi-
ǳisz ak z pod zasłon uśmiecha ą się do wyzwoleńców i niewolników, ak oczyma lu-
bieżnemi ściga ą gladyatorów… te, co się dawnié odkryte za próg domu wynĳść wahały.
Wiǳisz te ǳieci, przyszłą naǳie ę Rzeczypospolité , uż skalane rozpustą nim smak é
poczuć mogły, uż w pieluchach zbezczescone, uż pochlebstwy zmiękczone i zepsute
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przez niewolników… Wśród tych sześciu Westalek, co ognia świętego strzegą, iǳie Ru-
bria, którą Cezar zniesławił, wśród Camillów są ego biesiad towarzysze, wśród rycerzy
kochankowie ego… Spó rzy że na Senatorów, ledwie o swé sile idących, tak ich wczo-
ra sza biesiada i womity zwyciężyły, na owe rycerstwo pamięta ące tylko o groszu, który
lichwą zdobywa; na kapłanów uśmiecha ących się z obrzędów, które sprawia ą nie wierząc
w ich siłę, na wszystek ten tłum, co otacza świątynię bez powagi, i boi się więcé Cezara
niż Boga… patrz, myśl… a nie zǳiwisz się gdy ci powiem, że to są wysiłki kona ącego
świata, który się musi przebuǳić po pĳané biesiaǳie.

— A! — rzekł Pudens — ednak tłum wielki i zapał wielki i siła tam eszcze potężna…
my wśród nich garścią tylko, ofiarą, ak te bydlęta, które na rzeź prowaǳą.

— Garścią! nie! — zawołał starzec uśmiecha ąc się — wszystko co cierpi est z nami,
a któż tu szczęśliw i spoko ny? Spó rzy eszcze na te tłumy niewolników, na gmin nie-
zliczony, na tych co ǳiś padną ofiarą lub utro są na nią przeznaczeni, na tych co tęsknią
i płaczą i giną i ęczą… a dopatrzysz się nowego świata.

Gdy tak rozmawiali, tęskno z góry pogląda ąc na pełne zgiełku Forum, piérwsza ofiara
spełnioną została w świątyni, krew popłynęła marmurowemi ścieki, i niecierpliwy Cezar
dał natychmiast znak pochodu ku Cyrkowi.

Cały orszak ął się przeciskać przez rynek i drogą przez Velabrum rzucił się ku wielkiemu
Cyrkowi, mięǳy Palatynem a Awentynem szeroką zalega ącemu przestrzeń.

Mie sce to było pamiętne od piérwszych Rzymu czasów; — tu, wśród wielkich igrzysk
pierwotnych porwano Sabinki, tu podobno Tarquinius eszcze, piérwsze rzucił podstawy
wielkich ścian budowy, którą następne wieki wspaniale wzniosły dla zabawy ludu-pana.

Gmach to był mogący półtorasta tysięcy wiǳów pomieścić, ma estatyczny na oko
i rozległy, a za mu ący w sobie i garnący przy sobie całe miasto budowli igrzyskowym
przemysłem zaludnionych. — Wysokie trzypiętrowe mury ego okalały przestrzeń długą
na półczwarta stadyów, szeroką stóp czterysta… Na dachach é stały secinami białe posągi
marmurowe i złociste trofea.

Od strony zachodnié i Forum Boarium było główne wnĳście, ale mnogość ludu,
która na kamieniach i drewnianych ławach mieścić się miała, dla łatwie szego wpływu
i odpływu, zna dowała otworem mnóstwo bocznych wrót i wnĳść licznych, któremi do
przeznaczonych sobie sieǳeń dostać się mogła. Dawnié sieǳenia pokryte pod galeryami,
akich w innych cyrkach nie było, ǳieliły się na Curie; ǳiś się one mieszały wszystkie,
i rozsaǳano e za pieniąǳe, wedle chwilowego znaczenia lub rozkazów pana, szuka ącego
sobie wiǳów, coby poklaskiwali ochotnie i ze zna omością rzeczy.

Na górnych stopniach mieściły się tłumy niecierpliwych niewiast.
Zewnątrz budowa Cyrku, podparta arkad szeregiem, mieściła wszystko co się do te-

atru cisnęło, ży ąc z niego, mieszkania zapaśników, sklepiki przekupniów farby, ole u,
oręży, taberny sprzeda ących adła i napo e, mensy zmienia ących monety, izdebki pięk-
nych Greczynek, łaźnie, popiny, lupanary, ganea, mie sca spoczynku dla utruǳonych,
kramiki astrologów i wieszczbiarzy sprzeda ących przyszłość, przytułki kuglarzów i sprze-
da ących niewolników, wszelką gawiedź i gmin wszelaki… Wszystko to mieściło się w na-
ętych zewnętrznych cyrku budowach i przytyka ących do nich uliczkach. Oblegał oprócz
tego gmach i rynek tłum przekupniów, choǳący i wywołu ący kwiaty, wieńce, podarki,
chłodniki, wino i owoce.

W pośrodku wielki plac Cyrku, otoczony dokoła murem i galeryami, daleko był
eszcze wspanialszy… Ściany ego same z prostego kamienia wzniesione, okryte były na -
droższemi marmurami, bronzem, perłową macicą, obwieszane zasłonami purpurowemi
na złocistych biega ącemi pierścieniach.

Cała arena na ten ǳień uroczysty wysypana była nie piaskiem z dala przywiezionym,
ale minią i złotem; w środku przecina ąca ą na dwo e wznosiła się Spina, grzbiet Cyrku
i główna ego ozdoba, około któré biegały wozy zapaśników. Był to mur także okryty
marmurowemi płyty, podniesiony wysoko, na którego wierzchu biły fontanny, przezro-
czystą wydrążoną w nim napełnia ąc saǳawkę.
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Na murze tym, rzędem, począwszy od dwóch za Claudyusza wystawionych met po-
złacanych, po końcach Spiny utkwionych, widać było wznoszące się świątyńki, ołtarze,
kolumny z kosztownych marmurów o kapitelach złoconych.

Tu stał Pulvinar, świątynia bogów i tron Cezara zarazem, z którego on na igrzyska
mógł z wysokości poglądać. Na samym środku Augustowski obelisk, łup z zwyciężonego
Egiptu, wysoko i wyżé nad mury otacza ące podnosił głowę, złocistém i promienném
ukoronowaną słońcem… Igła ta poświęconą była Bogu-Słońcu.

Razem skupione na grzbiecie wśród areny, na dwo e nim poǳieloné , w malowni-
czym ścisku te obeliski, świątyńki, słupy, ołtarze, wodotryski, posągi Cerery, Baccha,
Prozerpiny, Kabirów, Cybelli na lwie oparté , fontanny z siedmiu każda Delfinów sple-
cione, stanowiły obraz pełen przepychu.

To też gdy cały orszak z Velabrum przez rynek przyległy (Forum Boarium) wszedł do
Cyrku i napełnił go muzyką, śpiewami, blaskiem, wrzawą, obchoǳąc po kilkakroć dy-
miące ołtarze; gdy kapłani drugą poczęli tu spełniać ofiarę, posągi ustawiono w świątyni,
a Cezar zasiadł swe mie sce i tłum rozlał się na podium i galerye; gdy stro ne niewia-
sty wbiegły na górę, a patrycyusze, rycerstwo, plebs, wyzwoleńcy i przybysze ścisnęli się
na przeznaczonych im ławach; gdy w Cyrk wstąpiło to życie gorączkowe — mało kto
mógł się obronić zapałowi, z akim niecierpliwy lud rzymski począł wołać o należny mu
podatek… o krew, o bó , o śmierć…

Od Senatora na marmurowé ławie, do niewolnika, który gǳieś szparą izby z Carceru
poglądał na tę wspaniałość, — wszyscy drżeli, miotali się, ryczeli, klaskali, domaga ąc się
co pręǳé przyobiecanego widowiska. Kobiéty, wychylone, nieciérpliwe, starcy drżący,
młoǳież zarumieniona naǳie ą, oczy mieli zwrócone na drzwi Carcerów, na mie sce nad
podium, z którego białą chustą dać miano znak rozpoczęcia.

Ten okrzyk i gwar tłumów na chwilę nawet ǳikiego źwierza, zapartego za żelaznemi
kratami, nastraszył: zamilkły lwy i pantery, a po chwili dopiéro na ryk ludu odpowieǳiały
rykiem drugim, który z pod stóp wiǳów da ąc się słyszeć, wstrząsł cyrkiem całym.

Ale nie przeraził tych co krwi czekali, i tłum począł klaskać tylko na tę głośną obiet-
nicę mordów i uciechy…

Wtém powiała chusta, ozwała się trąba i bramy Carceru otwarły szeroko, a na plac
wystąpiły wozy, ustawia ąc się rzędem edne przy drugich, u piérwszé mety.

Dokoła Spiny siedem razy obieǳ było potrzeba, i wyścignąwszy współzawodników,
stanąć piérwszemu u mety, by wieniec otrzymać. Wozy, na których echali sławni woźnice,
leciuchne, bronzowe, o dwóch kołach, zaprzężone końmi pełnemi ognia i siły, a wrzawą
i strachem pobuǳonemi do biegu, wyrwały się ak błyskawica na dany znak przez Cezara.
On, co sam w Cyrku na Watykańskié górze, coǳień prawie sto ąc na wozie biegał do
mety, ǳiś wiǳem był tylko, ale chciwym widoku, ale pełnym namiętności ak inni, może
gorętszym od drugich.

Oko ego ścigało zielonego ulubieńca i podżegało go do zwycięztwa… był to wóǳ
nowé partyi, która za ego panowania się zroǳiła. Znani wprzód byli tylko czerwoni i biali
woźnice, teraz górę nad niemi wzięli zieloni i niebiescy, a zielonych ukochał szczególnié
Cezar.

Dopóki piérwsze koła obiegały wozy, milczenie panowało głębokie na galeryach, tylko
akby oddech tłumu, akby puls ego życia, szmer lekki to się wznosił, to uciszał… Wóz
eden kołem o metę się strzaskał, drugi wywrócił i woźnica głową o podium uderzywszy,
rozbity skonał nim go wywleczono… a na arenie czerwoné czerwieńsza tylko trochę
pozostała plama.

Gdy wóz zielonego ulubieńca przybiegł raz siódmy do mety i wstrzymał się ak wryty
silną zahamowany dłonią… nie krzyk, nie wrzawa, nie oklask, ale nieopisany eden głos
akiś ǳiki, straszny, silny ak grzmot rozległ się po górach Rzymu. I posypały się wieńce,
kwiaty, palmy, pieniąǳe, a kobiéty z galery miotały ak wściekłe chustkami i zasłonami…
Cezar nawet poklasnął… ale akoś krótko, może zazdrośnie, a z uśmiechu ego znać było,
że sobie mówił w duszy:

— O! gdybyście to mnie na wozie wiǳieć mogli‼
Sześć razy powtórzyły się wyścigi, i sześć razy coraz zwiększa ąc się ten sam ob awiał

zapał. Słońce żywo podniosło się ku górze, ale zasłona purpurowa rozciągniętą została
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pomięǳy Cyrkiem a niebem, cień spłynął i deszcz wonny skropił zlekka arenę, na inne
przeznaczoną widowiska.

Zaledwie rozprawy po ławach i galeryach Cyrku o zaletach woźniców i koni się roz-
poczęły, gdy gladyatorowie wystąpili.

Zapasy ich stanowiły edno z na ulubieńszych widowisk rzymskich, i wnet zapomnia-
no o wozach, koniach i zwyciężcy.

Famiǉe gladyatorów, ma ących walczyć dnia tego, dobrane były przez znawców, sam
Cezar ich oglądał, a rzymscy panowie choǳili zawczasu lubować się ich żylastemi rękami
i siłą obiecu ącą w Cyrku walkę okrutną, a krwi podostatkiem. Jakoż nie zawiedli oczeki-
wania ani Traccy zapaśnicy, ani dwumieczowi, ani siatkarze, ani Samnici, ani Andabaci.
Rozpoczęło się to akby igraszką na drewniane mieczyki i przeszło wkrótce w bó za-
wzięty, w którym szczególnié oǳnaczył się Retiarius, Goth, piękné budowy ciała i siły,
a zręczności niezmierné , trzech przeciwników splątanych siecią obaliwszy i dusząc ich
w dłoniach żelaznych.

Cały tłum wołał dlań o nagrodę, o palmę, o wieniec, o wstęgi i pretor, z rozkazu
Cezara, wyniósł mu gałąź zieloną, podarek pieniężny, a co droższém było nad to — wy-
zwolenie.

Lud poklasknął zarazem i męztwu Gotha i wspaniałości Nerona.
Tymczasem uż arenę znowu oczyszczano ze złomków puklerzy, ze szczątków oręży,

z rozbitych szyszaków i ciał martwych, które ak blade plamy na czerwonym leżały piasku.
Nikt eszcze nie wychoǳił z Cyrku, wieǳiano, że to był dopiéro początek zabawy;

edni edli, druǳy pili na swych mie scach, wynoszono omdlałych, spychano umarłych,
a nikomu u ść nie było wolno.

Neron sieǳiał spogląda ąc na Akteę, która mu się ze swego mie sca uśmiechała bia-
łemi ząbkami, czarném okiem.

Teraz dla wypoczynku nastąpił nie bó ale tylko pozór wo ny, świetny, błyszczący,
bawiący oko i da ący mu wytchnąć chwilę. Były to Tro ańskie igrzyska Eneaszowych
sięga ące czasów.

Z wrót Carceru wysunęły się dwa orszaki młoǳieży na pierwszé w Rzymie, ǳieci
Senatorów, młoǳieży co kiedyś pierwsze za ąć mieli dosto eństwa w Rzeczypospolité .
Książe młoǳieży, Princeps juventutis ich prowaǳił, zbliska krwią z Cezarami połączony,
Rufius Crispinus, syn Poppei, ǳieciak barǳié niż młoǳieniec, ale uż z twarzy mu widać
dumę naǳiei w przyszłości i wiarę w swą siłę.

Agryppina i Neron spó rzeli nań gdy wy eżdżał na białym koniu, na czele Senatorskich
ǳieci, a w we rzeniu Cezara można uż było wyrok nań śmierci wyczytać.

Dwa zastępy, których dowóǳcami byli dwa szesnastoletni chłopcy, konno wystąpiły
na plac, uzbro one i stro ne, rozpoczyna ąc z sobą igrzysko rycerskie, w którém krew
nie powinna była popłynąć. Uganiały się naprzód za sobą do koła Spiny, potém stanęli
edni, zatrzymali się druǳy i starli raz i drugi; a młody Crispinus tak ǳielnie nacierał
na przeciwnika, że głos tłumu wnet mu przyznał zwycięztwo, okrzyku ąc go Księciem
młoǳieży.

Neron milczał… ale w kilka dni potém Crispinus dłonią niewiǳialną pchnięty w wo-
dę, utonął.

Pomimo odwagi i zręczności chłopaków, lud niewiele smakował w té igraszce obrzę-
dowé , niegdyś dla wo enné wprawy ustanowioné , ǳiś czczé tylko szermierce i popisie,
począł wołać o bestyarzy, o zwierzęta, o ostanią należną a na pożądańszą dlań zabawę.

ǲień miał się ku zachodowi, zasłoną purpurową wiatr szeleścił nad głowami zwia-
stu ąc burzę i grzmot przeciągły słychać było zdaleka… ale nie goǳiło się przerywać
igrzyska…

Cyrk znowu zalegał tłum posługaczów.
— Silva, Pancarpe! krzyczą uradowani wiǳowie, wiǳąc żołnierzy niosących drzewa

i rozsaǳa ących e wśród areny. W edné chwili plac cały zmienia się akby w las zielony,
ǳiki zastęp bestyarzów występu e wśród rzęsistych oklasków.

Są to luǳie zawczasu na śmierć skazani, ale życia nie ceniący, niewolnicy, płatny
na emnik, ostatni z ostatnich, których krew nie ma wartości, i należy ak dług panu-
-Rzymowi — pastwa gminu. Na niektórych z nich znać niezgo one rany walk przeszłych,
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z których cudem wyszli cało, inni ogląda ą się tchórzliwie i drżąco, bo wieǳą, że życia ich
nie oszczęǳi nikt, że umrzeć muszą.

Mrok pada, burza się zbliża i warczy, więc co rychlé wypuścić każą ryczące z Carcerów
bestye.

Oczy wszystkich zwrócone są na żelazne kraty, które nagle otwarły się z łoskotem
i szczękiem, i z czarné otchłani, w któré wyły zgłodniałe, wyrywa się kilkaǳiesiąt lwów
aykańskich.

Wyszły i stanęły rozgląda ąc się — krzyk luǳi przeraził ich widocznie — i sto ą.
Z inné strony kilkanaście tygrysów, kocim chodem, przytulone ku ziemi, pełzną

pomięǳy las świeżo zasaǳony, a ślady krwi luǳkié poczuły na piasku i oko im się
iskrzy złowrogo. Z innych zamknięć pęǳą żołdacy przeznaczone do walki źwierzęta, które
statki przywiozły z Azyi, z Ayki, z lasów Germanii, z kra u Partów i Scytów, z puszcz
Hirkańskich i błot nadnilowych.

Od dawna tylu razem potwór ǳikich nie wiǳiał Cyrk wielki, w którym uż przecie za
Pompe usza po pięćset lwów spęǳano. Spotkały się po raz piérwszy stworzenia z krańców
ziemi przeciwległych, ze stref zimnych białe ak śnieg i spalone słońcem zwrótnikowém…
sto ą i patrzą na siebie strwożone, nie wieǳą na co się rzucić, przeciwko sobie czy luǳiom,
którzy uż wśród stad tych sto ą.

Gną się od ciekawie pochylonych wiǳów ławy… każda chwila oczekiwania zda się
chciwym tłumom straconą, więc tupią, krzyczą, pęǳą, a źwierz i luǳie mierząc się oczyma
sto ą… krew eszcze nie popłynęła…

Cezar sam niecierpliwi się, a otacza ący go przypisu ą to odrętwienie źwierza zbliża-
ącé się burzy, która uż nad Cyrkiem wisi… i błyska szerokiemi piorunów niedalekich
wstęgami.

Jowisz przyszedł spó rzeć na Cezara igrzyska…
Naglą, ątrzą, zagrzewa ą — ale walka się nie rozpoczyna — lwy i luǳie podrętwieli.
— Więcé luǳi! — krzyknął Neron powsta ąc — spęǳić z ław cyrku eśli potrzeba,

niech walczą…
Strach lica oblokł bladością; wieǳą że Cezar ani Patrycyuszów, ani Senatorskich nie

oszczęǳa ǳieci: utro ich wyzwoleńcy i kuglarze zastąpią… Bicze bestyarzy klaska ą… lew
ku ednemu poskoczył i pierś mu rozdarł łapą od szyi do bioder, akby krwawą wstęgą
przepasał.

Tu tygrys obalił drugiego… i zgłodniałe bestye rzuciły się na pastwę, szarpiąc ą i wy-
ǳiera ąc sobie i zagryza ąc o krew, któré uż smak poczuły.

W chwili edné cisza oczekiwania zmieniła się w dramat straszliwy, gnane wrzaskami
pęǳą źwierzęta do koła, edne ukryć się pragnąc, drugie ugania ąc się za sobą i ludźmi.
Wpośród ryku i wycia, ęk przeraźliwy oǳywa się ak błaganie i zamilknie zduszony
paszczą, która uż gardło rozdarła.

Oczy nie wieǳą gǳie spocząć, tak sturamienna ta walka wśród zielonego lasu, tak
wesołe i piękne łowy Cezara…

Ale wszystkich wzrok zwraca nagle postać edna, — nie śmie ą wierzyć oczom; z za
drzewa wystąpiła kobiéta olbrzymiego wzrostu, młoda eszcze, ogorzała… Barwa é ciała
mówi, że się gǳieś roǳiła u brzegów Nilu, pod pyramidami, i kąpała z młodych kro-
kodylów stadem… Ale co za posągowe kształty! aka piękność bazaltowego Sfinxa, co za
wǳięk w postaci giętkié a silné ! Nic nie ma na sobie prócz lekkié koło bioder przepaski
kraciasté , prócz sznura co włos é podtrzymu e, w ręku trzyma tylko gałęź zieloną. Nie-
zlękniona pogląda na pełznącą ku sobie Pantherę i zda e się oczekiwać na nią. Rzekłbyś,
że się zna ą dawno i walczyły uż z sobą gǳieś w pustyni, tak śmiało patrzy é w oczy
niewiasta, tak bo aźliwie kołu e ku nié źwierz ǳiki.

Przysiadła i podskoczyła Panthera, ale kobieta ubiegła w bok także i bestya gryzie
ziemię czerwoną, kopie ą nogami pod sobą, gotu ąc się do nowé napaści. Z oka é nie
spuszcza kobiéta… Cezar patrzy wychylony, ciekawy, uśmiechnięty radością.

Cyrk cały klaszcze odważné bestyarce…
Wtém gdy Panthera przyczołgała się bliżé , silna zapaśnica sama skoczyła na nią, i ści-

snęła ą nogami i dłońmi silnemi pochwyciła za gardło. Poczuwszy na sobie ten ciężar,
porwała się mieszkanka pustyni i niesie po Cyrku kobiétę, i tarza się usiłu ąc zrzucić ą
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z siebie. A bestyarka u ęła ą i splotła się z pantherą, a choć krew z biodr é płynie strugą
purpurową obie lecą i wala ą się razem na piasku, pada ą i podnoszą…

W té walce kobiéta wygląda ak bachantka spo ona, ak szalona istota, któré bó
est rozkoszą i szałem… usta się otwarły, śpiew ǳiki z nich popłynął… W uścisku coraz
silnie szym wĳe się zgniecione źwierzę, pada, miota sił ostatkiem, nareszcie drga i kona.

Niewiasta otwarła ręce, legła i śmie e się zwyciężko nogą potrąca ąc trupa.
Cyrk się trzęsie, a piorun po piorunie bĳąc na górach, zda e się męztwu przyklaskiwać

z nieba…
Wtém gdy zwycięzkié niewieście dać może miano wywalczone życie, tygrys zacza ony

wpadł z tyłu na plecy i ucisnął é pierś i gardło ob ął łapami… szarpie a pysk wpoił
w czaszkę.

Białe ego zęby ak perłowym diadematem opasały czoło nieszczęśliwé , która rzuciła
się całą siłą naprzód, wydała krzyk boleści i padła na uduszoną pantherę.

Oto edna ze scen tego dramatu, który zakrwawiał arenę. Wala ą się po nié trupy
i drga ą rozszarpane członki bestyarzy, ęczą pokaleczeni, źwierz rycząc nasyca rozdartemi
szczątki.

Ale noc zbliża się i dészcz ulewny spadł na Cyrk i wiǳów znużonych. Cezar dał znak
— bestye pęǳą znowu do Carcerów, zmiata ą i zwożą trupy i kości.

Już koniec? — nie eszcze! Niebo się może roz aśni, bo burza wrąc i szumiąc pę-
ǳi na skrzydłach błyskawic ku morzu. Tysiące lamp i pochodni za aśniały w galeryach
i portykach…

— Naumachĳa! naumachĳa! — woła nienasycony lud eszcze.
Do koła ze trzech stron gmach cyrku oblewa przekop wód pełen, rzeka sprowaǳona

z daleka, którą nazwano Eurypem.
— Wody więc! wody!…
Otwarto zastawki, z pod podium wybiegły strumienie szumiące i rwąc piasek i minię

lecą do koła oblewa ąc Spinę, która ak wyspa wśród tego stawu sama edna na tle wód
została. Razem prawie z wodami, z głębi poǳiemnych wysuwa ą się statki i łoǳie złocone,
z purpurowemi żaglami, dwurzędne nawy wieǳione wiosłami ma tków, którzy w takt
śpiewu uderza ą wody i wypływa ą w arenę ugania ąc się za sobą.

Tę czaroǳie ską zmianę znów wrzawliwe powitały oklaski, znowu wstrząsł się Cyrk
cały, a statki ak wozy obiega ą w koło, spotyka ą się, walczą, uderzeniem wioseł odpycha ą,
siłą wioseł zbliża ą znowu…

Nareszcie Edylowie dali znak zamknięcia igrzysk. Cezar znużony potrzebu e spoczyn-
ku i wytchnienia, niebo się wy aśniło wieczorne… tłum niech do domów powraca.

Jeszcze eden okrzyk na cześć Boga-Cezara i sto tysięcy piersi wydały go ak edna,
a po chwili opróżnia ą się ławy i całe to zbiorowisko rozpierzcha się po ulicach Rzymu,
po popinach, termach, tabernach i ganeach. Cicha noc księżycowa przyświeca opustosza-
łemu Cyrkowi… Neron pozostał tu sam ze swemi, arenę obrawszy sobie na coenaculum
ǳisie sze…

Cezar wśród igrzysk to się niemi bawił, to spoczywał, były nawet chwile że się usypiać
zdawał… teraz przebuǳony miał zasiąść do na ważnie szé czynności życia… do wieczerzy.

Uczty Tyberyuszowskie w Caprei, Caliguli w willach rozkosznych Campanii, Clau-
diusza na Palatynie, niczém były przy biesiadach Nerona. Imperator-Cezar-Augustus sam
artysta, otoczony równie wykształconego smaku dworem… umiał e urząǳać, wieǳiał
że mu w nich nikt nie sprosta…

Mogłaż być adalnia pięknie sza nad cyrku arenę, w noc księżycową, wśród Rzymu?
Zamknięto więc drzwi i zastawiono w nim stoły. Euryppowi kazano wrócić do łożyska,
nowym piaskiem posypać wilgotną ziemię i triclinia ustawić.

W mgnieniu oka posłuszna ustąpiła woda, zbiega ąc z hałasem na powrót do pod-
ziemnych kanałów, znikły wspaniałe nawy; niewolników zastępy oczyszcza ą mokrą are-
nę, sypie się na nią piasek biały mnogiemi okręty przywiezion z za morza… potrząsa ą go
kwiatami, zlewa ą wonnościami Arabii, przyprusza ą pyłem złotym…

Neron dla siebie i swoich kazał tymczasem ciepłą i wonną przygotować łaźnię.
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Promuscondus Cezara zaprząta się ucztą, śpieszy by był gotowym gdy pan zasiąść do
nié zechce; szeregiem od Palatynu ustawieni niewolnicy, na głowach przenoszą poda ąc
sobie stoły, naczynia i półmiski złote… Structor ustawia e misternie. Tricliniamieszczą się
wygodnie na placu świeżo krwią luǳką zbroczonym, stoły i sieǳenia porządku ą, a chór
flecistów sta e przy Carcerach z edné strony, z drugié szereg ǳiewcząt, które w lekkich
tunikach posługiwać ma ą biesiadnikom.

Na Spinie dymią eszcze resztki ofiar przy ołtarzach Bogów, a tuż u stóp ich wygodnie
rozkłada się rozpusta.

Rozkaz w mgnieniu oka stał się czynem: nim Cezar obmył i namaścił ciało znużone,
uczta uż stała gotowa, czasze błyszczące wznosiły się na stołach marmurowych i pieczę-
towane amfory w chłodnym leżały śniegu.

Towarzyszami té uczty ǳień zamyka ącé byli sami Cezara ulubieńcy, ukochani ego
artyści, Mirmillon Spiculus, ledwie z pyłu igrzyska otarty, Sporus rzezaniec do niewiasty
podobny, Serenus, Doriforus, Anicetus i piękna Aktea.

Cezar nie lubi senatorskié powagi i surowych obliczów; woli pochlebców i zausz-
ników, z któremi poczyna sobie ak chce. Lecz zkądże wmieszał się tu surowy Seneka?
on co przeciw rozkoszy pisze ak stoik, tak kwiecisto, tak pięknie, tak rozumnie, on co
wszelką garǳi słabością?

A! bo i na pięknie sze tego wieku postacie ego chorobą są zarażone. Lucius Sene-
ca est istotnie mędrcem wielkim, wielkim człowieka znawcą; twarz ego namarszczona
i poważna zwiastu e myślącego filozofa, uśmiech szydercę-sceptyka, pogoda czoła stoika
i niczém nie da ącego się zatrwożyć męża, ale ten, co pisząc o gniewie wyrzekł, że co
wielkie musi mieć oblicze spoko ne… inaczé o życiu prawi, a inaczé e wieǳie.

Gǳie mu tam walczyć z sobą, ze światem i namiętnościami ulubionego wychowańca?
sąż takié wagi uczynki luǳkie by e warto ciężką okupywać ofiarą?… Słowo, mówi Seneca,
mądrém być powinno, żywot być musi akim go tworzy natura.

Spoko nie przewidu e on cóś, przeczuwa zbliżanie się burzy co świat przetworzy, ale
mu to obo ętném, ale nie chce, nie może, nie umie sam ku temu pomagać — stoi na boku
i patrzy chłodno. Potrzeba mu grosza na starość, łaski Cezara do życia, właǳy i wygódek,
bo do nich przywyknął.

Przewidu e prawdę dla drugich… nie bierze é dla siebie — na tém poprzestał.
Na łożu Neronowém przysiadła Aktea, pochylona ku niemu, w szacie wpół z ramion

opadłé i uśmiecha się obe mu ąc go ręką edną, drugą poda ąc czarę wina wziętą z rąk
niewolnicy. Sporus stoi w głowach i smutno patrzy akoś na pana i ulubienicę. Seneca
zgłodniały, pogląda na adło, zamyślił się, milczy; niekiedy spó rzy na ucznia badawczo
i uspoko ony znów odpoczywa; inni paplą po cichu, śmie ąc się, o igrzyskach, o wiǳach,
o tych których spostrzegli w Cyrku.

— Otóż i Ennia ma uż kochanka! — oǳywa się eden — broniła się długo sieǳąc
nad wełną domową i kolebką syna, ale Lucius ą uwiódł nareszcie.

— Jakże to wiecie? — spytał drugi.
— Chwalił się ǳiś na Forum i pierścień zd ęty z é palca pokazywał.
— A Centhia uż trzeciego mienia podobno — zawołał szyǳąc Doriforus — zastąpił

Rubra Celer, Celera Sextus zastąpi.
— A Sextusa uż chyba niewolnik barczysty… bo é nikt nie zechce, tak stara i szpet-

na… — szepnął inny.
Wszystkie te matrony — wmieszał się Neron powoli — nie warte przecież edné

piękné Greczynki ak mo a Aktea, nie prawda Serenie? Zawsze tam eszcze u nich zostanie
cóś z dawnego wstydu — trwożliwość, obawa i chłód w którym się wychowały.

Boda to te które z młodu do rozkoszy ułożono…
Cezar użył wyrazu którego tu powtórzyć nieśmiemy.
— A! a! uśmiechnął się Seneca — boć to nie rzecz matron kochać i pieścić; któż

dawnié słyszał o takich ak ǳiś obycza ach? Univira twarzy światu nie pokazywała i za-
prawdę lepié to było, bo mąż ma dla siebie cały świat otwarty i może czynić co chce,
a łoże Rzymianina, kolebka przyszłych pokoleń, czystemi być powinny!

Rozśmiał się w głos Doriforus.
— Lucyuszu — rzekł — a owa… do któré ty uczęszczasz?
— Ja? — spytał filozof nieco zarumieniony.
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— Myślisz że uż nic nie wiemy — ozwał się Anicetus — ho! ho! nie bada nas, bo
ci powiemy więcé niż potrzeba.

Seneca zwrócił rozmowę, śmiano się tylko po cichu.
Ktoś rzekł potém, że igrzyska musiały wiele kosztować: Lucyusz powstał gwałtownie

przeciwko zbytkowi i przepychom.
— Znikła dawna obycza ów prostota! — zawołał.
— A do czego się ona zdała? — szyǳąc przerwał Doriforus.
— Luǳie we zbytku miękną.
— O Catonie surowy — przerwał mu Anicetus — a two aż willa w Baii? a two eż

chłopcy, ǳiewczęta i saǳawki ryb pełne i naczynia murrhińskie? myślisz że o nich nie
wiemy? W Rzymie tylko grasz filozofa a w Baii esteś rozpustnikiem, ak my biedacy.

Neron poklasnął z całé siły.
— Habet! — zawołał — habet!²² stary gaduła.
— Juściż przy pracy — tłómaczył się niezręcznie Seneca — goǳi się i użyć nieco.

Z twé łaski Cezarze, mam się czém ubogo rozerwać i wypocząć wygodnie… Wymawiacie
mi to, co przecie wszystkim est wolno. Byłże innym Cicero, który Varrusa zbytki chłostał,
a sam się bez nich obe ść nie umiał? Człowiek est człowiekiem!

Na chwilę akoś zamilkli. Cezar, trzyma ąc przy sobie piękną Akteę, poglądał na prze-
ciąga ący orszak ǳiewcząt, których kształty, widne z pod lekkich sukni osłonek, okiem
znawcy oceniał i głośno z Menecratesem o nich rozprawiał… Niektóre z nich musiały stać
cierpliwie, póki ich nie obe rzano ak bydlęta, inne wyśmiane chowały twarze ze wstydu,
który ich lice oblewał.

Lecz wszystko to, co ǳień w ǳień miał na zawołanie Cezar, co oglądał do syta, nie
mogło go uż rozerwać ni zabawić.

Samą swo ą wielkością był znużony, potęgą swą i właǳą się wyczerpywał, czegoś no-
wego pragnął, a nowości na świecie dlań nie było.

I powoli odepchnął Akteę, która się zsunęła posłuszna, by przysiąść w nogach tricli-
nium, oddalił Sporusa, ziewnął, przeciągnął się, popatrzył po niebie.

— Seneco — rzekł — ty czasem miewasz dobre myśli: co robić gdy nuda uciska?
— Panie — odparł filozof patrząc mu w oczy nieśmiało — rady mo e dobre dla

pospolitego tłumu luǳi, co two é właǳy i bóstwa nie ma ą — ale czémże być mogą dla
ciebie? Ty wychoǳisz z granic luǳkich… tobie Bogowie tylko poraǳić mogą!

— A ednak, w pewien sposób estem człowiekiem.

et humani nihil a me alienum puto

rzekł — cytu ąc Terencyusza Neron i ziewa ąc szeroko, — estem człowiekiem czasem
i biednym i na biednie szem z luǳi!

Seneka się uśmiechnął.
— Myśl dobra — krzyknął Cezar zrywa ąc się i klaska ąc w ręce — na noc choć edną

będę pospolitym człowiekiem ak druǳy…
— Aby smak miały potrawy, potrzeba przyprawy głodu — przerwał nauczyciel —

odetchniesz Cezarze w prosté sukni… Ty zawsze myśli masz boskie!
— Pochwalasz więc?
— Któżby śmiał to zganić!
— Ciemné togi z kapturem? — zawołał Cezar gorąco — pó ǳiemy buǳić Rzym

uśpiony i przypatrzeć się ak usypia. Zaiste, zabawka godna Cezara‼
Wszyscy powstali na skinienie.
— Nikt nas nie pozna… dodał Neron — ani się domyślić może. — Ciekawym ak

gmin ży e, nigdym się nie przypatrzył wnętrznościom Romy… więc chodźmy…
Anicetus narzucił na Cezara brunatną szatę z kapturkiem, z łożów swych na wpół

pĳani powstali towarzysze biesiady, i rozkaz Nerona ich wytrzeźwił.
— A ty stary Luciuszu, czy także z nami? — spytał Cezar.
— Rzekłeś panie, stary estem i pó dę spoczywać.
— Czeka nań Lucilla — szepnął Anicetus — do nié mu pilno…

²²habet — wyraz którego używano na oznaczenie ranionego w cyrku gladyatora. [przypis autorski]
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Zarumienił się stary, raczé domyśla ąc niż słysząc co nań powieǳiano, a Nero uśmiech-
nął szydersko; nie męczył go ednak więcé , bo mu pilno było nowé sprobować igraszki…

Wyszli wszyscy przyoǳiani w ulice Rzymu, otacza ące Cyrk i Forum Boarium.
Miasto nie spało eszcze, noc była asna i nieco po burzy chłodna; zlane wodą bru-

ki świeciły płyty szaremi; w tabernach, popinach, garkuchniach i łaźniach lud właśnie
z igrzysk powraca ący zasiadał — gǳieinǳié tylko wlokły się gromadki opiłych, ze śpie-
wami i hałasy. Mało który z uboższych domów zamknięty i ciemny spoczywał we śnie,
niewiele sklepików było zawartych.

Wyszedłszy z Forum przebrany Cezar na nocną wycieczkę, z wesołością żywą puścił się
dalé , rad że niepoznany podchwyci życie pospolite, którego sam nie kosztował; towarzysze
opowiadaniami ǳiwnemi dodawali mu ochoty…

Niedaleko odszedłszy, zetknęła się zaraz garstka Cezara z kupką pĳanych, którzy z zu-
chwalstwem winu właściwém ęli obelżywemi słowy bezcześcić Nerona i ego współtowa-
rzyszów. Było ich kilku, a wina sprobowali starego nie dolawszy wody i nie w ametystowé
spĳali go czaszy. Po długim głoǳie i znużeniu poprzewracało im głowy… Nikt nikomu
ustąpić nie chciał, stali więc z obu stron do walki na kĳe, a Neronowa gromada wyszła
z nié zwycięzko, bo eden z przeciwników w skroń uderzony został na mie scu.

Sam Cezar zadał raz tak ǳielny!
Okrzyki uwielbienia i poǳiwu nad męztwem i siłą Nerona, który niewahał się sam

walczyć po nocy z pĳaną tłuszczą, nie miały końca… poszli więc za pierzcha ącemi z po-
dwo onym szałem.

Na droǳe nastręczył się sklep zaparty, a nikogo u drzwi zamkniętych… odbili więc
drzwi i poczęli plądrować, wyrzuca ąc precz co znaleźli, bawiąc się łupieztwem i szkodą.

Mały ten kramik miał w sobie sprzęt różny, ozdoby stołu i domu; czego więc zabrać
nie było podobna, roztłuczono o ściany i bruki.

Trwała chwilę ta igraszka niewinna.
— Dalé a dalé ! — zawołał Neron rozgorączkowany… — zobaczym co noc eszcze

nastręczy.
Tak od drzwi do drzwi, łamiąc rygle, za któremi często ledwie parę naczyń z oliwą lub

winem zna dowali, plądrowali po ulicach otacza ących Suburrę. Ale za niemi uż krzyki
i wrzawa coraz głośnié słyszeć się dawały, buǳili się odarci, zbierał tłum groźny i gonił.
Neron, rzuciwszy łupy po droǳe, kazał swoim nieść siebie i uciekać ciasnemi przechody.

Nie odetchnęli aż ścigani ciągle, kręcąc się, wĳąc i błąǳąc, niespoǳianie znaleźli się
prawie u Capueńskié bramy, kędy uż cisza panowała i sen głęboki zdawał się obe mować
okolicę, któré znaku życia nie było.

Świeciło się wszakże w ogródku za murem, którego drzwiczki uchylone stały eszcze
otworem.

— Ot tu chyba spoczniemy — rzekł Doriforus — bo nam uż sił braknąć zaczyna.
— Gǳie? — zapytał Cezar…
— A! a! to mie sce sławne — odparł piérwszy uśmiecha ąc się ta emniczo… — tobie

go tylko wolno nie znać Cezarze… To Syry ska gospoda, eszcze za czasów Augusta przez
piękną Anĳą wsławiona… którą i Virgili opiewał²³.

— Oh! pocieszny Doriforus — rozśmiał się Nero — ależ owa tanecznica Syry ska,
którą stary Alibida na swym osiołku odwieǳał, trzykroć i cztérykroć zestarzeć i umrzeć
czas miała…

— Nie tak się to łatwo przebiera Syry skich tanecznic. Cezarze… oto uż trzecia czy
czwarta tańcu e tam Rzymianom, po ąc ich winem i wzrokiem…

— Więc wnĳdźmy!
I weszli przez drzwi wpół otwarte, bo Janitora nie było, lub może spał gǳie w swé

celi.
Znał Rzym od czasów Augusta Syry ską gospodę, do któré na błogi, rozkoszny spo-

czynek biegli i echali starzy sybaryci rzymscy, aby chłodne popĳać wino, patrząc na pięk-
ne ǳiéwcze, co się przed nimi w lubieżnym tańcu zwĳało… Noc i ǳień stały drzwiczki

²³To Syryjska gospoda (…) przez piękną Anĳą wsławiona… którą i Virgili opiewał — Virgilius. Editio Heynii.
Fragmenta. [przypis autorski]
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otworem, ǳień i noc w ogródku było wino na pogotowiu i usłużna do skoków ǳiew-
czyna, cień drzew, szmer wody… spoczynek niezakłócony niczém.

Cezar eden może nigdy tu nie był eszcze… i nie znał tanecznicy Syry skié . Na ryn-
kach i teatrach Rzymu śpiewaczki te i baletnice, pod imieniem Ambuba ów często się
ukazywały, ale lud tylko bawił się niemi. Anĳa i é spadkobierczynie nie należały do tych
pospolitych ǳiewcząt: piękność i talent podnosił e wyżé .

Od drzwi niezapartych uliczka mała wiodła do wnĳścia pod skromne atrium, w które-
go saǳawce dachówką opasané wodotrysk ubogi bił przed posążkiem Bacchusa, świeżo
uwieńczonego winną latoroślą i szaanem.

Nikogo tu nie znaleźli, a słaby połysk edné mruga ącé lampy, to rozświecał ko-
lumny, to dnia nadchoǳącego bladé ustępował asności. Wszystko się i tu spać zdawało
znużone; ale przeszedłszy również puste tablinum, na którego stołach spały kubki po-
przewracane i amfory puste, z ogródka otoczonego perystylem słychać było dochoǳące
dźwięki, i szmer drugié wody, i akby lekkie drzew szelesty.

Tu wszedłszy, dopiéro postrzegli ulubione sybarytów schronienie, gospodę starych
rozkoszników, którzy całe dnie patrząc na piękną Syry ską ǳiewczynę, spoczywali w chło-
ǳie, a niekiedy spęǳali tu całe noce. Środkiem była posaǳka z roǳa u, który zwano
sectilia, wysłana dwukolorową mozaiką na sposób alexandry ski; około nié krzaki won-
ne myrtu, róż i verbeny wzrastały bu no, a głębié winne macice czepiały się po ciemné
drzew gęstwinie, wśród któré widna była grota na upalne dnia goǳiny, z szemrzącą
wodą, i pieczara zimowa na dnie chłodne, zwrócona ku słońcu. Tu i ówǳie w ogród-
ku stały łoża z poduszkami dokoła i kilka białych posągów Satyrów i Faunów, w dosyć
swawolnych postawach.

Trzé czy czteré luǳie, wpół senni, gnuśnie spoczywali na łożach dokoła i poglądali
ciężko dźwiga ącemi się powieki na ǳiewczę z czarnemi włosy i obnażonemi ramiony,
które swawoląc podawało im napó z kolei.

Neron na widok té ciszy i spoko u zastanowił się chwilę, — patrzał nań okiem za-
zdrośném.

— Wszyscy używa ą sobie szczęśliwi — zawołał wzdycha ąc — eden Cezar zamęcza
się za wszystkich panowaniem — A! na co mi było roǳić się Cezarem i bogiem, gdy tak
są ciężkie obowiązki bogów! Byłbym mówcą, poetą, malarzem, snycerzem, śpiewakiem,
atletą, woźnicą, skoczkiem, i po pracy miałbym wytchnienie, spokó , oklaski… wszystko
co człowiekowi potrzeba… a teraz…

— Biédny Cezar! — odezwał się pół-szydersko Doriforus — ależ bogiem esteś za to!
— Znuǳonym, śmiertelnie znuǳonym Bogiem — dodał Neron.
Cisza, spokó , zieloność, woń akaś wie ska i proste ubranie tego w gałęziach ukrytego

ogródka, zrobiły ǳiwne wrażenie na młodym rozpustniku… posmutniał akoś nagle.
Widok tego kątka zaprawdę był też miły i piękny. ǲień uż miał świtać na niebie,

ciemnawo ednak było eszcze wśród drzew i budowli; kilka lamp dogorywa ących paliło
się na bronzowych kandelabrach po rogach posaǳki, którą otaczały łoża spoczywa ących
starców… W pośrodku, napó im podawszy, stanęła do tańca Syry ska ǳiewczyna, czar-
nooka, smagława, nieco rozmarzona kroplą wina, oszalała ak Bachantka, ale mimo to
znużona i smutna. Wyglądała ze swą cerą pozłocistą ak posąg bronzowy, a ruchy é były
tak wǳięczne, że gdy tańcować poczęła, sam Cezar, znawca wielki piękności i sztuki,
zatrzymał się ciekawie patrząc na nią i oko mu zapłonęło.

Z pół-otwartych ciemno-koralowych é ustek błyskały ząbki perłowe, oczy zdawała
się mieć akby od łez rozkoszy wilgotne, i śpiewek akiś ǳiwny, niezrozumiały, tęskny,
nóciła z cicha od niechcenia, dla siebie, a drobne é rączki obie podrzucały kościanemi
grzechotki, któremi sobie w takt fletu i skoku towarzyszyła.

Na uboczu sieǳiał ślepy flecista i wygrywał é ǳiwacznie, żywo, to znów mdle ąco
i smętnie…

I nikogo nie było więcé , oprócz sto ących niemo na podstawach posągów Silena
i Faunów, i tych kilku starców w pół-sennych na łożach, którzy é nielitościwie eszcze
tańczyć kazali, gdy ledwie po bezsenné nocy poruszać się mogła znużona.

Przez chwilę przybyli goście ukryci stali we drzwiach perystylu, aż Neron klasnął
w dłonie nowé Anii; przelękła się tém Syry ka, opuściła rączki i stanęła. Choć w ciem-

   Capreä i Roma, tom drugi 



ności i przebrany przychoǳił Cezar i ego towarzysze… z niemi strach szedł i przeczucie
akieś; oklask, który go zdraǳił, znamionował człowieka pewnego siebie i nie myślącego
o otacza ących… dany był ak rozkaz i przeraził wszystkich…

Leżący i zdrzémani wszyscy razem głowy podnieśli, a eden z nich bliższy Nerona,
z przerażeniem krzyknąwszy, rzucił się zaraz z łoża w gąszcze ogrodu…

Cezar nie zważał na popłoch, którego był przyczyną; znużony biesiadą, czuwaniem,
bitwą uliczną, ucieczką, natychmiast podesławszy płaszcz upadł na opróżnione łoże, roz-
kazu ąc podać wino i skakać tancerce, która stała ak wryta.

Inni biesiadnicy, których tu zastał Neron, gdy się zbyt powoli z łożów swych zwlekali,
kĳmi ich przepęǳić kazał. Sam zabierał się uż spoczywać i patrzeć, bo Syry ka posłuszna
stanęła do tańca, gdy wtém gwałtownie do drzwi zapukano i wpadł posłaniec z akiémś
ta emném ozna mieniem, które Doriforus szepnął mu na ucho. Neron zbladł przelękły…
i zerwał się na nogi, skinął na luǳi swoich, ak on popłoszonych, i przerażonych, porwany
na ramiona niewolników, których przywiódł z sobą posłaniec, znikł niesiony drogą ku
Palatynowi, przeǳiera ąc się pota emnie przez obuǳony gmin przedmieścia, z twarzą
płaszczem zakrytą, aby nie być poznanym.

Tak skończył ǳień swó Cezar…
Czy Agryppiny zmowy, czy spisek ta emny, czy odkryta niewierność ulubienicy,

przerwały mu rozkoszny spoczynek… nikt z dworu prócz Doriforusa nie wieǳiał… To
pewna, że tę chwilę przestrachu któś życiem zapłacił.

Gdy się to ǳie e, z każdą chwilą ǳień aśnie szy świta: niebo okrywa się rumianemi
chmury, słońce uż się zwiastu e na wschoǳie. Piękna gospodyni Syry ska zbierała się
ziewa ąc do spoczynku po nagłé ucieczce Cezara, otulona płaszczem od rannego chłodu.
Smętna i znużona, siadła na edném z opróżnionych łożów, w tęskné akié ś pogrążona
zadumie, zbiera ąc powoli czarne rozplątane w tańcu włosy w edną wiązkę, gdy chwile te
spoczynku zbyt krótkie przerwał zaraz chód ciężki, i weszła postać nowa, któré widok ą
przeraził.

Był to starzec oǳiany ubogo, w liché toǳe odrapané i grubém obówiu, z brodą
siwą i nieczesaną od dawna, z workiem u pasa, i zarzuconą na łysą głowę połą płaszcza,
dla ochrony od ranné rosy i zimna.

Twarz ego pomarszczona miała wyraz obo ętności, okrutné , martwé i nielitościwé ;
cały żywot akiś obrzydliwości, upodlenia i bezwstydu wypiętnował się sromotnie na niz-
kiém czole, pofałdowaném, w oczach zapiekłą krwią oblanych, w policzkach uwiędłych
i obwisłych, w zbrukané skórze i zmarszczkach é czarném pyłem nabitych.

Na widok starca powstała Anĳa posłuszna i milcząc ustąpiła mu mie sca, on siadł,
popatrzał i po cichu się odezwał.

— No! do rachunku, żmĳko… nabawiłaś się dosyć… cóżeś tam nazbierała dnia wczo-
ra szego?

— Spyta cie Cheryona, a nie wiem — odparła niewolnica — am ostatkiem sił ska-
kała do dnia, śmiała się choć płakać chciało… a teraz muszę odpocząć.

— Odpocząć kiedy ǳień nadchoǳi! ho! ho! — krzyknął stary — dość bęǳie koło
południa spoczywać; przy dą do gospody luǳie, za rzą podróżni, musisz być przecie na
nogach.

— Ale a upadam panie — odparła płacząc niewolnica — mnie sen zlepia powieki,
am chora…

Stary począł się é przypatrywać bacznie.
— Wszystko to fałsze… młodość nie takie wytrzymu e znużenia. Two e poprzednice,

którem tu utrzymywał, nigdy się nie skarżyły; aleś ty harda i nieposłuszna… a eszcze nie
probowałaś mo ego flagrum (bicza) ak plecy łechtać umie‼

Anĳa wzdrygnęła się, łzy w milczeniu popłynęły é z oczu, westchnęła, skłoniła głowę,
usiadła.

— Zresztą — rzekł łagodnie ąc stary — dałbym ci spocząć, ale któż Anĳą zastąpi?
wszyscy się o nią pyta ą, nie tylko gmin, ale rycerze i patrycyusze… Piękna bo esteś, kto
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wie? możesz się podobać komu, kupić cię może aki bogaty starzec i dó ǳiesz marzonego
szczęścia i swobody… A! ale na to pracować trzeba.

— He ! — krzyknął na ślepego flecistę — woła mi niewolników niech gospodę
oczyszczą, niech stoły pomy ą, niech u drzwi świeży wieniec zawieszą. Już na Apii pełno
ludu, nie może być żeby kto spocząć nie zaszedł…

Jakby duchem proroczym wyrzekł te słowa, gdyż w te że chwili prawie w perystylu
ukazało się dwóch luǳi, okrytych kurzawą podróżną, z tłumoczkami na plecach, i oba
znużeni padli zaraz w progu na posaǳkę.

Jeden z nich twarzą samą zdraǳał pochoǳenie wschodnie; był to Juda, zna omy nasz
z Caprei, ale postarzały i zmieniony, ǳiś chrześcĳanin, pod imieniem Candida wśród na-
wróconych znany; w drugim, asnowłosym, bladym i smutnym mężczyźnie, poznać było
można Swewa, niegdyś niewolnika Hananiaszowego, którego słowo cudowne z odrę-
twienia wskrzesiło. Nawrócony przy ął chrzest i imie Natalisa…

Oba oni dążyli na rozkazanie Apostołów do Rzymu, dla szerzenia nowé nauki, ako
gorliwi uczniowie i rozkrzewiciele.

Unika ąc oka coby ich w pochoǳie śleǳić mogło, gdyż oczernieni chrześcĳanie uż się
prześladowania obawiali, szli nocą, gościńcem appĳskim i do wrót Capeńskich doszedłszy,
w piérwszé otwarté zatrzymali się gospoǳie.

Los zawiódł ich do takié , która na mnié dla nich była stosowną.
Choć ubogo oǳianych i wygląda ących biednie, przy ął ich przecie gospodarz, z fu-

kiem woła ąc na swoich aby im posłużyć przychoǳili, dopytu ąc czy nie zechcą się kąpielą
pokrzepić lub posiłkiem akim orzeźwić.

Candidus odmówił skinieniem, o nic nie prosząc tylko o wodę do obmycia, a Na-
talis pozostał z głową spartą o kolumnę perystylu, nie słysząc nawet wyrazów, któremi
przemawiano do niego.

Obu im nie tyle szło o pokrzepienie ciała, ak raczé o dowieǳenie się czegoś coby
w nich orzeźwiło ducha.

Chrześcĳańska nauka, akeśmy wiǳieli, uż się była szybko w Rzymie krzewić zaczęła,
uż o nié ako o niebezpieczné a pełné przesądów sekcie prawiono z oburzeniem; lękali
się więc dowieǳieć o prześladowaniach, o dekretach, o których głuche choǳiły wieści,
o nieszczęściu, które Apostołów dotknąć mogło.

— Zdaleka to iǳiecie? — zapytał stary Leno — widać żeście nie tute si, i droga was
dobrze znużyła…

— Z daleka w istocie, ale nie tak wielka droga ak znużenie — odparł Candidus
— obcy esteśmy i nieświadomi obycza ów waszych, a Rzym nam prawie nieznany…
Przychoǳimy szuka ąc tu swoich…

— Kogo? — spytał Leno ciekawie.
— Jude czyków, bośmy z Judei także…
— O! est ich tu dosyć! — rzekł ręką rzuca ąc z pogardą gospodarz, który nagle

ochłódł, i splunął odsuwa ąc się od nich…
Piękna Syry ska ǳiewczyna, dosłyszawszy tych wyrazów z ust Candida, bliżé przy-

stąpiła ku niemu z ciekawością.
Dla nié roǳimé mowy dźwięki oǳywały się w pobratymczym ęzyku Judei, a choć

Candidus słowa po hebre sku nie rzekł eszcze, sam głos miał dla nié coś pociąga ącego,
akby powiew od o czyzny.

— Tyś obcy — odezwała się doń łagodnie i skromnie — zdaleka? może od naszych
kra ów i od Wschodu.

— Krew o ców moich tamte sze ogrzało słońce — rzekł Candidus.
ǲiewczę zadrżało, oko é błysło, ale starzec niespoko nie pogląda ąc stał nad nią.
— No! idź-że spać kiedy znużoną esteś — przerwał sucho — im i kto inny posłuży,

nie potrzebna tu esteś! Precz, precz, niewolnico.
I wygnał ą ǳiko się uśmiecha ąc, a sam krok w krok śleǳąc odszedł za nią powoli.
Czarny kulawy niewolnik przyniósł im wodę do umycia; był to wychowany z ǳiec-

ka w Rzymie człowiek, niegdyś sławny po cyrkach gladyator, ǳiś na starość posługacz
szynkowy; szyderca i cynik, ale w sercu nie tak zły ak się wydawał. Wielka nęǳa dała
mu niezmierną na wszystko obo ętność.

— Co tam słychać w Rzymie? — zapytał niespoko nie Candidus.
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— A cóż? wszystko i nic — odparł niewolnik. Rzym est taki, że w nim o całym
świecie dowieǳieć się można i o niczém nie wieǳieć. — To, ak kto sobie zechce.

— Ależ przecie? nic tak nie ma nowego?
— Wczora były wielkie doroczne igrzyska… Cezar sprawiał bogom ofiarę a ludowi

zabawę… krew lała się ak woda… było w Cyrku sto tysięcy luǳi i tysiąc ǳikich besty …
kobieta walczyła z panterą, i nie ǳiw‼ zwyciężyła — czego kobieta nie zwycięży!

— Ha! a nic więcé ?
— Zboża nam brak, nie przybywa, bo okrętami piasek do cyrku wożą, lud szemrze…

ale ma igrzyska, może być głodny.
— I nic więcé ? — spytał raz eszcze machinalnie Candidus.
— Patrycyusz Clemens dał w swych thermach na rok cały darmo łaźnię dla ludu,

a Priscus darmo też golić go i strzyǳ każe przez sześć miesięcy… Możeż być gǳie lepié
ak w Rzymie?

Mowa ta pół szyderska wcale nie zadowolniła Candida, który nie tego się chciał do-
wieǳieć; stary niewolnik tym czasem paplał obmywa ąc mu nogi.

— Otóż zda mi się wszystko — rzekł — nie ma nic więcé . Agryppina zdrowa, Ne-
ron szczęśliwy, Senat radośny, rycerze kontenci, lub kłamią że im dobrze; lud milczny
o głoǳie, czegoż więcé pragnąć można?

— Ale byłbym eszcze o edném zapomniał mehercle — dodał po chwili — o nowé
sekcie Nazare czyków… tylko to bzdurstwo.

Candidus i Natalis spó rzeli po sobie.
— O czém wspomniałeś? — spytał Candidus.
— O tém co, prawda, i was obchoǳić może; wszak ci to i wy żydowie esteście. Bracia

to wasi przynieśli nam tu akiegoś nowego Boga i wiarę.
— Któż ci mówił o tém?
— Nie eden… straszne plotą ǳiwy! Jeżeli choć przez pół prawda co mówią, warto by

Neron wygnał Nazare czyków lub wymordować ich kazał, bo za nich Bogowie na całym
Rzymie mścić się mogą…

— Cóż zrobili? — spytał przerażony Candidus.
— To są zbrodniarze! — krzyknął niewolnik — uroili sobie, że tylko ich ednemu

Bogu cześć oddawać należy, a Cezara czcić nie chcą! Zbiera ą się po lochach, askiniach
i zakątach w nocy, na akieś szkaradne obrzędy; mówią że wśród nich dopuszcza ą się
na sromotnie szé rozpusty i bluźnierstw ohydnych, że zabĳa ą ǳieci… bo to są sprzysięgli
nieprzy aciele całego rodu bogów i luǳi, których wytępić usiłu ą…

— To są potwarze, fałsze i niegoǳiwe kłamstwa! — krzyknął zrywa ąc się akby
z uśpienia Natalis.

Niewolnik stanął z uśmiechem pogląda ąc mu w oczy.
— Jakże wy o tém wiecie, coście tu obcy?
Candid przerażony spó rzał na towarzysza, da ąc mu znak by milczał, a Swew odpo-

wieǳiał powolnie :
— Spotkaliśmy właśnie na droǳe naszé kilku tych luǳi co Bogiem wyzna ą Chry-

stusa… znamy ich zdawna wielu i wiemy że to są potwarze.
— A dla czegożby ich ścigała nienawiść? — spytał niewolnik rusza ąc ramionami.
W tém Anĳa wśliznęła się powoli na palcach i sto ąc bo aźliwie z tyłu, poglądała

chciwie na podróżnych… We wzroku é malowała się nie sama nawet ciekawość, ale ży-
we akieś współczucie, które da e tylko wygnańcom wspomnienie braci i o czyzny. Może
twarz, może akcent mowy Judy-Candida, może nie wiem akie przypomnienie wionęło
na nią od tego oblicza. Przywykła do innych luǳi, biedna ǳiewczyna poczuła w podróż-
nych świat lepszy, z którego duchem przychoǳili. I gdy stary niewolnik wyszedł aby im
skromne przygotować adło, zatrzymała się w perystylu, chcąc i nie śmie ąc ich zaczepić…

Candidus i Natalis tymczasem czu ąc oba uroczystą chwilę wnĳścia do Rzymu ako
początek nowego dla nich żywota niebezpieczeństw, poświęcenia a może męczeństwa,
razem prawie zapragnęli się pomodlić.

Rzuciwszy więc wszystko, poszli ku grocie i poklękli zwróceni ku Wschodowi, kolebce
Chrystusa, którego wyznawali, z podniesionym ku niebu wzrokiem i rękami, modlić się
po cichu.
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Patrzące na nich zdaleka ǳiewcze, łatwo poznać mogło że to nie byli poganie, nie
sprawili bowiem libacyi żadné , ani składali ofiary, ani szukali Larów domowych i ołtarza
— zwrócili twarze ku niebu, a dusze ku niewiǳialnemu bóstwu. Modlitwa ich téż nie
była podobną do pogańskié rozerwané i chłodné — gorąca, prze ęta, łzawa.

Sam widok é uż dwóch wiar niezmierną wskazywał różnicę.
W zachwycie, Candidus łkaniem ą przerywał, Natalis westchnieniami i rzucaniem się

na ziemię; dźwięk mowy hebre skié doszedł uszów syry skié ǳiewczyny, i gdy po długié
extazie, w któré pozostali oba aż do ukończenia porannych modłów, wstał Nazare czyk
powoli, Anĳa żywo przysunęła się ku niemu… korzysta ąc ze snu i nieobecności starego
Lenona.

— Tyś nie Rzymianin — odezwała się w swo é mowie, którą łatwo było zrozumieć
żydowi — tyś także ze Wschodu; tyś może wiǳiał ten kra , za którym a płaczę?

— Nie, siostro — rzekł Candidus, spogląda ąc na nią i stró é z politowaniem a-
kiemś, bo ǳiewcze było na pół obnażone eszcze i ǳiwnie na ranną goǳinę stro ne, gdyż
ubior é zmięty pozostał od wczora.

Jam Hebre czyk, ale uroǳiłem się na ziemi rzymskié , i własnego kra u nie oglądałem
nigdy. A ty zkąd esteś?

— Jam Ambuba a Syry ska — wzdycha ąc ze wstydem odezwała się ǳiewczyna —
ǳieckiem mnie tu okręt przywiózł sprzedaną na to, czém ǳisia wiǳisz… Jam sierota,
i barǳo biedna.

— A ednak stro na esteś i wyda esz się wesołą?
— Bo stró ten, piękność i wesołość są mo ém rzemiosłem — odezwała się ciszé

eszcze piękna Anĳa. — Z ǳiecka łamali mnie do tańca, uczyli uśmiechów, by kupiec na
nich zarobił. I we dnie sto ę tu ak wieniec u drzwi, zwabia ąc przechodniów, a nocą skaczę
starcom, których bawi mo a męczarnia. Stary Leno sprzeda e mnie tak, ak wyna mu e
konie i muły swo e…

To mówiąc Anĳa rozpłakała się i prędko z przestrachem łzy otarła.
— Wy esteście wolni! — rzekła — a! akżeście szczęśliwi, am niewolnica…
— A cóżby ci dała swoboda? — spytał Candidus.
— Odpoczynek… samą siebie… bom ǳiś nie swo a! bom ǳiś barǳo nieszczęśliwa.
Litościwém okiem spo rzeli na nią Candidus i Natalis; ǳiewcze zdawało się czegoś

chcieć od nich i nieśmieć powieǳieć. Wreszcie, ozwało się po chwilce wahania.
— Słyszałam — rzekła — akeście bronili Nazare czyków, prawda? Wy… mnie się

zda e, także té wiary esteście? a to zgadu ę po waszé modlitwie, po twarzy, niewiem
po czém… Wiele o nich słyszałam; mówią że u nich wszyscy są braćmi, że mięǳy niemi
nie ma niewoli, że wiara ich da e swobodę i pokó , szczęście takie i siłę taką, któré nic
zwyciężyć nie może… A! eśli to prawda, da cie mi wiarę swo ą! nauczcie mnie é ! zlitu cie
się nad biedną niewolnicą…

Candidus i Natalis patrzali po sobie z radością nieta oną, wiǳąc ak na wstępie zaraz
ofiarowała się im dusza do nawrócenia; ale obawiali się oba wydać, bo ǳiewcze miało tak
płochą postawę, tak nizko było upadło, że się niespoǳiewali łatwo zyskać ą Chrystusowi.

— ǲiécię mo e — rzekł po namyśle Candid. — Wiesz-że ty, aką ofiarą okupu e się
ta wiara, którą chcesz poznać? ak trzeba być czystym i świętym by się stać é godnym!
ak zmienić musisz życie, obycza e, mowę, duszę i nowego przyoblec człowieka?

— A wiaraż wasza nie est tak mocną, by mnie siłą swą przeistoczyła, odroǳiła,
oczyściła?

Te słowa uderzyły Candida.
— A! a é pragnę! — kończyła Anĳa kładnąc rękę na sercu — nie odpycha cie mnie!

Mówią, że Bóg ten przyszedł do biednych i znękanych — możeż być istota nęǳnie sza
nademnie? Winy mo e, byłyż mo emi, czy cuǳemi, tego który mi e ǳiecku narzucił,
który mi e wpoił dorosłé , co mnie w nich trzyma płaczącą? Wstyd mi i boleśnie być
igraszką rozpusty… uleczcie mnie, zabierzcie, ratu cie… bo śmierć będę musiała zadać
sobie.

I padła ze złożonemi rękami na kolana przed niemi. Candidus milczał eszcze, spo-
gląda ąc na towarzysza, ale łzy płynące mu po twarzy świadczyły, że czuł głęboko nad
upodleniem i cierpieniem istoty która go błagała.
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— Wstań — rzekł po chwili — i bądź pocieszona! Wiara cię two a oczyszcza… a nie
opuszczę ciebie! Ale cóż uczynić z panem twoim, i ak cię z rąk ego uwolnić?

— Wasz Bóg silen est… czemużby nie miał mnie wybawić? — rzekła gorąco Anĳa.
Spotkałam uż chrześcĳan, wiǳiałam spokó akiego używa ą… i wiem, że są silni

i mnoǳy… Chcie cie tylko a będę swobodną, sługą waszego Boga i waszą.
W té chwili głos starego Lenona, który nadbiegł goniąc za niewolnicą, przeraził ą

i podróżnych… Anĳa wymknęła się zakrywa ąc sobie oczy, a w perystylu gospody w te że
chwili ukazała się postać nowa.

Candid poznał po krzyżu, który ta emnie i szybko przychoǳący położył na piersiach,
że przybyły był chrześcĳanin ak oni…

Ówczesny byt chrześcĳan cały był eszcze ta emnicą, a rozszerzenia się nowé wiary
inaczé ak cudów szeregiem niepodobna wytłómaczyć; wsparcie nadluǳkie, siła niebie-
ska dopomogła im oświeca ąc pierwociny drogi przykré i zawad pełné .

Jak inaczé po ąć to nagłe, w kilkaǳiesiąt lat po zgonie Zbawiciela rozszerzenie się
ego nauki wśród Rzymu, poświadczone przez Tacyta, a wkrótce potém oblane zaraz krwią
męczeńską tysiąców?

W stanie ducha piérwszych Apostołów i chrześcĳan, wyższym nad wszystko co po ąć
się da e, co świat nam ǳiś przedstawia, — est klucz zagadki tego ǳiałania tak niezwy-
ciężonego, walczącego ze wszystkiemi siłami ziemi, napróżno tamu ącemi postęp ego.

Tam, słowo edno oświecało, widok nawracał, dusze się rozumiały, we rzenia goniły,
luǳie pociągali, przeczuwali się wyznawcy ednego Boga i połączeni węzłem solidarności
ducha niezłomné , ǳiałali wszyscy wspólnie, często nawet niewieǳąc o sobie. — Cia-
ło chrześcĳan, ten Kościół wo u ący, pierwotny, edna dusza ożywiała i czyniła całością
potężną. Nawykli do coǳiennych cudów, nawraca ący i nawracani nie zdumiewali się na-
wet spotyka ąc z niemi, ufali w nie, spoǳiewali się ich… wierzyli, że przy dą gdy bęǳie
potrzeba…

Gdy Candid i Natalis spostrzegli zbliża ącego się ku sobie w poważné toǳe Rzymia-
nina, którego postawa i twarz znamionowały znakomitego rodu człowieka, gdy niezna-
ący go u rzeli, że się ich szukać zdawał, akby przeciwko nim był wysłany, choć nic ich
w Rzymie ozna mić nie mogło, poǳiękowali tylko Bogu w duchu za zesłane wsparcie,
gdyż nie wieǳieli co dalé począć z sobą; ale nie przerażali się tém, że nieznany mąż czekał
ich w progach miasta.

Był to Pudens; dom ego, ak wiemy, głównym był w Rzymie chrześcĳan przytuł-
kiem, u niego Apostołowie gościli, on zbierał u siebie gmin nawrócenia pragnący, on był
piérwszym pośrednikiem mięǳy Nazare czykami a ludem.

A gdy mu o świtaniu eden z mieszka ących u niego świętych luǳi przyszedł buǳąc
ozna mić, że ma iść do wrót Capeńskich, by tam dwu zabrać podróżnych i do swego przy-
wieść domu — nie zǳiwił się, ani zawahał, ale szedł pewien prawdy tych słów i gotowości
pełen ku posłuǳe.

Chociaż Candidus i Natalis nie byli mu znani, nie wahał się na wstępie dać im poznać
krzyża znakiem, bo nie wątpił na chwilę, że ci byli, których mu przywieść kazano: —
duch mu ich wskazywał…

Niezna omi poznali się ak dawni przy aciele. Senator Rzymski, biédny wygnaniec
i Swew niedawno ǳiki, a ǳiś chrześcĳanin łagodny, luǳie z różnych świata i społeczeń-
stwa krańców, połączeni myślą, edną, czuli się braćmi.

— Przyszedłem po was — rzekł zbliża ąc się Pudens — abyście szli za mną — ozna -
miono nam o przybyciu waszém; eżeli siły macie, wstańcie a chodźcie za mną.

— Gotowiśmy — zawołał uradowany Candidus, cału ąc szatę starego, w którym uczuł
wyższość łaski Bożé .

— Nie pytam was nawet czy wyzna ecie Chrystusa — dodał Pudens — bo wiǳę, że
synami ego esteście.

— Obaśmy w Neapolis ochrzczeni zostali przez Piotra, oba na ego tu rozkaz przy-
choǳimy.

— Dobrze więc est… idźcie za mną… Nie macie tu dłużé co robić w plugawé té
Syry skié gospoǳie.
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— A! panie — rzekł Candidus — est tu edna dusza, która wiary pragnie, co nas
u progu prawie prośbą o chrzest spotkała, która choć nie zna, przeczuwa Chrystusa —
mamyż ą porzucić?

— Któż ona est? — spytał Pudens zǳiwiony.
— Uboga niewolnica, Syry ska ambuba a skalana… ze łzami błagała, abyśmy ą uczy-

nili uczestnicą wiary nowé , ale Egipcyanin pan é , srogi est i ciągnąc z nié zyski, nie
łacno ą odpuści pewnie. A w té askini skażenia co é pomoże wiara, któré życiem
wyznawać nie potrafi.

— Więc czeka cie — rzekł Pudens — a odstąpcie chwilę, bym uczynił com powi-
nien…

Klasnął natychmiast na sługę — wbiegł niewolnik stary, który podróżnym nogi ob-
mywał.

— Gospodarza mi woła — rzekł stary — a no żywo!
Przywykły do ymarków ze starymi, rozpustą zepsutemi ludźmi, niewolnik, który

inaczé rozkaz zrozumiał, mruga ąc znacząco pobiegł do Egipcyanina, a ten kaszląc i stu-
ka ąc starém obuwiem, którego rzemyki na pięty mu spadały w strzępkach i węzłach
złoconych — nadbiegł ak mógł na żywié .

Z we rzenia ego znać było, że starał się przybylca odgadnąć i zamaskowanego w nim
odgadnął bogacza, bo się uśmiechnął pokornie, chytrze zaciera ąc ręce.

— Macie tu akąś Syry ską niewolnicę, zręczną do tańca a piękną? — spytał Pudens
— prawda-li to?

— Ależ ą zna Rzym cały i pytać niema o co — odparł Leno rusza ąc ramiony —
zręczną ak na piérwszy tanecznik Cezara, piękną ak Hebe, ale też dobrze przezemnie
kupcom opłaconą, bo to towar nie tani, a eszcze i wychowanie go kosztu e. Ile to ich
zmarnie e i pó ǳie na rynek, nim się edna wyrobi! To perła panie, to przecie sława wrót
Capeńskich! to całe utrzymanie mo e! — Wiǳieliście ą? nie? — rzekł ożywia ąc się coraz
— chcecie ą zobaczyć? Każę potańcować! to was nie wiele kosztować bęǳie… Co to za
ruchy! na zgrzybialszemu starcowi krew się w żyłach poruszy, gdy mu pocznie po swo emu
skakać.

— No! więc ile ą cenicie? — spytał Pudens spuszcza ąc oczy i ta ąc oburzenie.
— Ja! alboż na nią est cena? To skarb nieopłacony! Każdego dnia mam z nié coraz

większy dochód, łatwie szy niż z ogrodu i szynku. Są takie dni, że mi do tysiąca sestercy
przynosi.

— Tak — rzekł Pudens — ale niewolnica starze e, a dalé i denara nikt nie da za
nią…

— Tymczasem choć mo e koszta na mem odbiorę — przerwał Leno patrząc mu
w oczy — a! gǳieżbym a ą miał sprzedawać! a tobym sam okradł siebie. Na targu
choćby u na piérwszego kupca, u Charesa, który po całé Grecyi eźǳi za tym towarem,
takiego ptaszka nie dostaniecie…

Anĳa, to u mnie oko w głowie…
Pudens zamilkł; wtém weszła niewolnica, a z po za starca Candidus dał é znak aby

była cierpliwą i baczną, co łatwo po ąć mogła.
— Patrzcie no! patrzcie! — zwraca ąc się ku nié począł Leno — lat ledwie szesnastka,

rzekłbyś że i tego nie ma, takie to świéże, młode i silne. ǲiesięć lat przeǳiwnie eszcze
służyć może na wybrednie szemu, a potém sprzedać ą bęǳie można eszcze za niańkę
do ǳieci lub zręczną gospodynię… i odebrać swo e pieniąǳe… Nie choru e nigdy… e
mało… a cicha! a spoko na!…

— E! prędko to się starze e! — odparł Pudens, z niechęcią widoczną odegrywa ąc
rolę swo ą — ale cóż tam żądacie za nią? przecież na droższy niewolnik ma cenę!

— Oczów sobie człek nie da wydrzeć za żadną zapłatę! — zawołał Egipcyanin — cóż
mam mówić! na Mythrę — choćbym za nią dwakroć sto tysięcy sestercy wziął²⁴, byłoby
eszcze po czém płakać.

Pudens się uśmiechnął rusza ąc ramionami.
— Myślicie że tu sieǳąc w zakącie ceny rzeczy nie wiemy — dodał żywo Egypcyanin

— po czemu to teraz niewolników dobornych płacą? Jużciż zapewne ręce do roli to i za

²⁴dwakroć sto tysięcy sestercyj — około , złotych. [przypis autorski]
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 drachm dostaniesz, a niewolnik co nie wiele umie a trochę deklamu e, zbęǳie się za
 sestercy ; ale kobiéta, ǳiewczę, taki skarb rozkoszy ak to! popatrzcie no… co za
ramiona!

I miał uż zawstyǳoną odsłonić by é cielesną wartość lepié ukazać, gdy Pudens
odwrócił się, da ąc znak ręką, że nie chce tego.

— Musieliście uż wiǳieć ą kiedyś i śpiew é słyszeć i tańcom się przypatrywać,
eśli ą kupić pragniecie… Wiem ci a, że Calvisius Sabinus²⁵ po , sestercy zapłacił
za Greków przywiezionych z Athen, co Homera i Hesioda na pamięć umieli, — ale co
Homeros i Hesiod przy té ǳiewczynie, która więcé umie niż wyśpiewali poeci!

I rozśmiał się stary, a Anĳa skryła twarz w fałdach płaszcza, który z ednego zwieszony
ramienia odkrył prześliczne, wytoczone é kształty.

Pudens odwrócił się ze smutkiem, chwila milczenia trzymała wszystkich w zawiesze-
niu; nagle Syry ka podniosła głowę.

— Czyńcież co chcecie — odezwała się do starego Lenona — ale a dłużé nie wy-
trwam w tém życiu, do którego wstręt mam śmiertelny…

Nie zechcecie mnie sprzedać, to na Jovisza, głodem się zamorzę.
Egypcyanin stanął wryty.
— Ty! głodem! ho! zobaczemy! a się głupich pogróżek nie bo ę, a że karać umiem

toś wiǳiała i wiesz… Furcifera! nie pomogą razy i widły, to cię żelazem gorącém na czole
napiętnu ę…

— I stracisz swo e pieniąǳe! — rzekł Pudens spoko nie.
— Lecz gdybym ą sprzedał, tę nęǳnicę — zawołał trzęsąc się ze złości stary — w cóż

się bez nié mo a gospoda obróci? co powieǳą starzy, którzy mi tu dla é czarnych oczów
choǳić przywykli!

— Zna ǳiesz drugą Ambuba ę, i ǳiesięć co mnie zastąpią… Epicharis mi zazdrości…
ą weźcie.

— A to zmowa! to spisek! na Mithrę! — rzekł Leno… — Ale no… gdybym ą
sprzedawał… przypuśćmy… cóż mi dacie… Ona cię starego opanu e, bęǳiesz ą musiał
wyzwolić! obedrze cię, ogołoci. — Ale cóż dacie? — dodał niespoko ny… ile?

— No, pięćǳiesiąt tysięcy sestercy …
— Na Herkulesa! daleko od ceny? za to i dwuǳiestopięcio-letnié niewolnicy co

po rynkach śpiewa, nie dostaniecie… z tańcem, z głosem, i z takiém doświadczeniem
rzemiosła! Wszak to wszystkiego uczyć potrzeba…

Ale choć tak gorąco opierał się kupiec, cena wydała mu się dość znaczną; skłonił się
Pudensowi, kazał podać wino i owoce, począł zabiegać koło niego.

Syry skie ǳiewcze drżało, niewieǳąc co się z nią stanie, ale poważna twarz i posta-
wa człowieka, który się o nią targował, uspoka ała, a znak dany przez Candida kazał się
spoǳiewać więcé niż przed chwilą marzyła…

Wszystko co się z nią ǳiało, zdawało się é cudem, nie po mowała ak tak rychło
życzenie é wypełnić się mogło, i przypisała to potęǳe nieznanego Boga.

Jeszcze stała zadumana, gdy Leno niespoko ny uż się o é cenę ułożył po cichu,
i popchnął ą ze śmiechem ku nowemu panu, do którego nóg przypadłszy naprzód, stanęła
potém Anĳa pokornie za nim, cała we łzach i drżąca.

Któż wie co w duszy wĳe się człowieczé ?
Może w té chwili, gdy się uż oddalać przyszło z té brudné gospody, w któré z ǳie-

ciństwa tańczyła i uśmiechała się coraz nowym gościom; gdy é przyszło iść nie wieǳieć
dokąd i po co… serce uderzyło tęsknotą i żalem po tym ogródku co é łzy wiǳiał ta em-
ne, po boleściach tu doznanych i przemarzonych tu nocach.

A gdy przyszło próg przestąpić i drzwi gospody pominąć, Anĳa obe rzała się ze łzą
w oku…

Stary Leno liczył cóś na palcach po cichu i sprzeczał się o bransolety, które miała na
rękach, o phalerę którą miała na szyi, choć to były dary starego Chariclesa i Diomeda…
ale niewolnik nic nie posiadał, a Egypcyanin i na te błyskotki był łakomy rachu ąc co mu
przynieść mogą.

²⁵Calvisius Sabinus po , sestercyj zapłacił za Greków przywiezionych z Athen, co Homera i Hesioda na
pamięć umieli — Seneca [Listy moralne do Lucyliusza ]. [przypis autorski]
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I odarł niewolnicę, która mu pod nogi z pogardą łańcuch i naramienniki rzuciła.
Pudens uż śpieszył wynĳść akby go powietrze tego sprośnego mie sca dusiło… za

nim zbierali się podróżni, a Anĳa, poprzeǳa ąc ich, wyszła piérwsza, okrywa ąc się szatą
aby nie była poznaną.

Gdy weszli na Appĳską drogę, a posłuszna niewolnica w ślad za swym nowym stąpała
panem, Pudens odwrócił się ku nié , z uśmiechem łagodnym wyrzeka ąc poświęcone
wyzwolenia słowa:

— Surgant liberi… niech wstaną wolni!
— Nie potrzeba nam ani praetora, ani laski, — dodał²⁶ — w imie tego Boga, którego

wezwałaś pomocy, esteś wolna!
— Wolna! — zakrzyknęła składa ąc ręce niewolnica — a! być że to może? wolna? Ale

cóż począć mam z sobą? gǳie poǳiać? ak od zguby uchronić a! panie… nie opuszcza
mnie! a ci służyć chcę i będę…

— Więc idź za nami eśli chcesz! — odparł Pudens — postępu ąc powoli ku wozowi
który nań czekał.

Candidus i Natalis, i Anĳa za niemi, poszli w milczeniu pieszo ku mieszkaniu Pu-
densa, mĳa ąc gwarne uż Forum i po za Cyrkiem, w którym sposobiono znów igrzysko,
przechoǳąc do Thermów Senatora.

Gdy tak w ciszy rozprzestrzenia się po Rzymie chrześcĳaństwo, z tą siłą niezwyciężoną
i boską, któré nic na zawaǳie stanąć nie może, i poczyna ąc od na niższych klass spo-
łeczeństwa przechoǳi do patrycyuszów i senatu, przyciąga ąc ku sobie co gǳie czyste
i wybrane zna du e; gdy Seneca uż²⁷ pisze, że za ego czasu, tak, ak on ą zowie, prze-
sądna wiara żydowska, takie czyni postępy we wszystkich kra ach, że zwyciężeni prawo
narzuca ą zwycięzcom — stary świat usypia eszcze i tarza się w błocie, nie postrzega ąc
ak głęboko wstrzęsły się ego posady.

Zepsucie, które w ostatnich czasach takich dosięgło rozmiarów i społeczeństwem
zachwiało, wzmożone samowładnością Cezarów, rozprzęga ącą wszelkie węzły roǳinne,
szerzy się i wzmaga. Neron po swo emu targa ąc ostatnie więzie pogańskiego świata, przy-
gotowu e oczyszczenie dróg prawǳie nowé , która inaczé ak na gruzach wyrosnąć nie
mogła.

Panowanie ego poczyna się walką z matką o wyzwolenie, o niczém nie ograniczo-
ną właǳę, któré by z nikim ǳielić nie było potrzeba; posłuszny Seneca wszystko mu
pochwala, wyrozumowu e, uniewinnia, Burrhus nie przeszkaǳa złemu. Z kolei odsuwa
się co tylko zawaǳać mogło; Pallas wyzwoleniec Claudyusza a prawa ręka Agryppiny,
zagrożoné i rozwścieczoné na syna, potém Britannicus, brat, który mógł stanąć prze-
ciwko niemu, struty przygotowaną przez Locustę trucizną, potem inni sprzątnieni za lada
pode rzeniem spisku i przywłaszczenia właǳy.

Neron szale e po ulicach²⁸, rozbĳa, rozpustu e, ścieśnia właǳę praetorów, zysku e
sobie lud igrzyskami i darami²⁹.

W tych latach eszcze nic na zewnątrz nie ob awia rozszerza ącego się chrześcĳaństwa,
którego piérwszém wystąpieniem est męczeństwo, piérwszym czynem, wytrwanie prze-
śladowania. Zna du emy ednak w Tacycie wzmiankę o niewieście zacnego rodu, żonie
Plautiusa, który zwyciężywszy w Brytanii, zasłużył był na owacyą… zwała się ona Pom-
ponĳa Graecina³⁰. Obwiniono ą o przy ęcie akichś zabobonów cuǳoziemskich.

Ale chrześcĳaństwo, o którém tu niezawodnie mowa, nie było eszcze ani tak strasz-
ném, ani tak po ętém ak późnié .

²⁶Nie potrzeba nam ani praetora, ani laski… — zwykły obrzęd wyzwolenia. [przypis autorski]
²⁷Seneca (…) pisze, że (…) przesądna wiara żydowska, takie czyni postępy we wszystkich krajach, że zwyciężeni

prawo narzucają zwycięzcom — cytowany przez S. Augustyna, de Civitate Dei, l. , c.  [choǳi o cytat z pracy
Seneki De Superstitione, zawarty w ǳiele Augustyna Państwo Boże, w księǳe (łac. liber) VI, rozǳiale (capitulus)
]. [przypis autorski]

²⁸Neron szaleje po ulicach, rozbĳa, rozpustuje — Tacyt [Roczniki] XIII, . [przypis autorski]
²⁹zyskuje sobie lud igrzyskami i darami – Tacyt [Roczniki] XIII, . [przypis autorski]
³⁰w Tacycie wzmiankę (…) Pomponĳa Graecina. Obwiniono ją o przyjęcie jakichś zabobonów cuǳoziemskich —

Tacyt [Roczniki] XIII, : superstitionis externaerea… [przypis autorski]
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Kobietę oskarżoną rozkazano sąǳić samemu mężowi, który ą uznał niewinną, po
sąǳie w obec całé roǳiny odbytym. Żyła późnié długo eszcze, samotna, żałobne zawsze
nosząc szaty.

Tacyt, znać nieświadom obycza u chrześcĳańskiego, który surowym był i żałobnym
w porównaniu z żywotem pogan, przypisu e przywǳiane suknie, smutek i powagę życia
Pomponii, żalowi é po Julii, córce Drusa, ale przyzna e zarazem, że życiem sobie cześć
powszechną zyskała³¹.

Piérwsza to chrześcĳańka o któré w historyi zna du emy tak szczegółową wzmiankę³².
Niewiele za mowały młodego Cezara wo ny Armeńska i Germańska, bo i zwyciężony

był pewien tryumfu za bo e, ak za igrzyska cyrkowe; śmianożby mu ich odmówić⁇
Co chwila silnié zarysowu ą się charaktery osób ǳiała ących epoki, Nerona, Agryp-

piny, Seneki wreszcie, z którego filozofii żartu e sobie wielki ǳie opis tych czasów; wy-
rzuca ą mu uwieǳenie córki Germanika, zebrane trzysta milionów sestercy w przeciągu
lat czterech i niegodną zawiść względem Suiliusa.³³

Zakochany w Aktei, Neron w obcowaniu z kobietą gminu, zaledwie wyzwoloną, na-
brał obycza ów prostych, i w rozpuście nie szukał uż wyboru. Widywano go po nocach,
przebranego za niewolnika, goniącego w towarzystwie siebie godném na most Milviusa,
mie sce schaǳek wszetecznych i wala ącego się po na plugawszych barłogach. Otoczony
rzezańcami swymi, ulubieńcami wziętymi z pośrodka gladyatorów i skoczków, spęǳał
dnie w ǳiwnych zachceniach i obawach, okrucieństwach i szałach. Wstrzymywała go
ednak bo aźń gniewu matki i więzy małżeństwa ze znienawiǳoną Oktawĳą.

Potrzeba było pozbyć się Agryppiny, która uż niczém, nawet na szkaradnie szą zbrod-
nią, na aką była gotowa, synowskiego serca ku sobie skłonić nie mogła, i właǳy straconé
oǳyskać. Na tę drogę matkobó stwa pchnęła go, ak się zda e, i miłość ku kobiecie ze-
psuté , edné z tych które na lepié wiek swó malu ą, Sabinie Poppei.

Sabina, któré , wedle słów Tacyta, nic oprócz poczciwości nie brakło, była swoich cza-
sów na pięknie szą w Rzymie, ale wśród na rozwiąźle szych na zepsutszą. Cudnie wǳięcz-
na, dowcipna, w rozmowie u mu ąca, umiała mimo ostatecznego zepsucia, przybrać, gdy
było potrzeba, pozór niewinności i prostoty. Bogata, zalotna, zręczna, przerzucała ko-
chankami, usiłu ąc zbliżyć się do Nerona. — Porzuciła naprzód Crispina, a kochanek é
Othon zachwalaniem wǳięków obuǳił ku nié miłość Cezara, i sam potém przez nią
usunięty został. Poznawszy Nerona, usiłowała go podbić i całkiem nim owładła. Może
po Aktei, prosté i naiwné ǳiewczynie, ta niewiasta, wychowana starannie, przebiegła
i umie ąca przybrać postać aką chciała, samą sprzecznością charakteru i fizyognomii z tą
którą zastąpić miała, pociągnęła młodego rozpustnika.

Przywiązał się do nié namiętnie, a do pobudek matkobó stwa przybyła edna eszcze,
chęć oswoboǳenia się dla połączenia z Poppeą.

Śmierć Agryppiny, obmyślana chłodno przez syna, któremu dała życie i właǳę, opi-
sana przez współczesnych ze szczegółami na mnie szemi, est edną z na straszliwych,
na obrzydliwszych kart tych uż i tak ohydnych ǳie ów. — Powiększa okropność té
sceny, odbywa ącé się wśród rozkosznych wybrzeżów Campanii — zdrada, udawanie
przywiązania w chwilach ostatnich i pozorna zgoda, pod którą śmierć się ukrywa.

Agryppina ginie zabita, wskazu ąc na to łono, które wydało poczwarę, ako winne
zbrodni uroǳenia światu Nerona…

Po zabiciu matki, ǳikie to źwierzę, iǳie się przekonać naocznie że rozkaz ego speł-
niony, i ogląda ąc trupa té , któré winien życie, z zimną krwią artystycznie i lubieżnie
rozbiera kształty martwego ciała i niezwiędłe eszcze ego wǳięki… Pióro Tacyta kreśli
ten obraz tak dobitnie, tak nielitościwie, tak mistrzowsko, a można rzec cynicznie, że się
go powtórzyć nie goǳi.

³¹Tacyt (…) przyznaje zarazem, że życiem sobie cześć powszechną zyskała— ad gloriam vertit. [przypis autorski]
³²Piérwsza to chrześcĳańka o któréj w historyi znajdujemy tak szczegółową wzmiankę — zda e się nam, że się nie

mylemy uzna ąc ą chrześcĳanką, ale wykład ten est nasz własny [przypuszczenie takie ako pierwszy wysunął
w XVI w. flamanǳki filolog i historyk Justus Lipsius, po nim przy ęło ten pogląd wielu badaczy]. [przypis
autorski]

³³wyrzucają mu [Senece] uwieǳenie córki Germanika, zebrane trzysta milionów sestercyj w przeciągu lat czterech
i niegodną zawiść względem Suiliusa — Tacyt [Roczniki XIII, ]. [przypis autorski]
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Cóż czyni Seneca, ów sławiony przedstawiciel filozofii swo ego czasu? — uniewinnia
matkobó cę, a eśli nie pomaga wychowańcowi, to go nie wstrzymu e, gotów est nawet
oczyścić go z na strasznie szé aką świat wiǳiał zbrodni.

Neron zabawia się potém i szuka rozrywki w zwykłych sobie za ęciach… artystycznych,
w śpiewie, późnié malarstwie i igrzyskach, na które sam dla popisu występować zaczyna,
bo i oklaski są dlań potrzebą… Z razu to rzemiosło publicznego histryona, eszcze dawną
okryte ohydą, wstyd mu czyniło, choć miał ku niemu namiętność; w małém kółku do
niego się wprawiał, śpiewa ąc przy aciołom swoim, biega ąc na cyrku watykańskim; lecz
powoli począł się ośmielać, garǳić przesądem, i wszystko poświęciwszy sztuce, awnie
wystąpił ako Cezar-artysta.

Ażeby to wytłómaczyć, uciekał się aż do przepowiedni akichś astrologów, którzy
straszyli go, że świat kiedyś opuści Nerona, że bęǳie zmuszony może ako artysta szukać
sobie sposobu do życia.

Za ego przykładem musieli wystąpić na scenę publiczną luǳie, dla których nie dawno
otarcie się o aktora hańbą było; matrony poważne, młoǳi patrycyusze, rycerze. Zmuszano
ich zastępować gladyatorów, bestyarzy, śpiewaków, mimów i skoczków.

Cezar, ulega ąc niby pragnieniu swoich czcicieli i przy aciół, z lirą w ręku, bo aźli-
wy, pokorny, prze ęty ogromem odpowieǳialności aką brał na siebie, krew Cezarów
przenosząc na scenę, wystąpił nareszcie otwarcie, ubiega ąc się o oklaski, których na roz-
maitszych ob awów i roǳa ów musieli się uczyć ego zausznicy³⁴.

Artystyczne zachcenia znuǳonego próżniaka coǳień prawie były inne — z kolei mu-
zyk, poeta, śpiewak, malarz, rzeźbiarz, atleta, woźnica — edno sobie sprzykrzywszy, ku
drugiemu zwracał się z zapałem.

Od ǳieciństwa uczono go muzyki, późnié sam on uż sprowaǳił Terpnusa, i goǳiny,
wieczory, noce całe przesiadywał, słucha ąc gry ego na cytarze. Nie żałował nawet pracy,
by głos swó mdły i słaby podnieść, biorąc na ten cel lekarstwa przykre, wstrzymu ąc się
od owoców i ostrych potraw, nosząc po całych dniach ołowiane na piersiach blaszki, które
naówczas za skuteczne dla wzmocnienia głosu uważano. Legiwał tak blachami obłożony
cierpliwie od rana do nocy³⁵. — Cytharę Cezara uwieńczoną nosili za nim nie niewolnicy
i słuǳy, ale pretorowie i trybuni.

Potém poeta opiewał Canaceę, Oresta, Oedipa i Herkulesa; ako woźnica latał z zie-
lonymi po cyrku, ako gladyator choǳił w zapasy, a gdy go to utruǳiło, siadał do ma-
lowania.

Wszystko to daleko więcé za mowało go nad panowanie i rządy kra u. Senatorowie
poważni nieraz zmuszeni byli służyć mu do ego ǳiecinnych zabawek…

W teatrze pokorniał i znosił wszystko, byleby oklask wyżebrać, a wiǳów tak prze-
praszał za na mnie sze przestąpienie prawideł, ak na biednie szy z mimów służących za
pieniąǳe. Że mu nie było trudno o zwycięztwa, oklaski i wieńce, o pochwały Greków
i Alexandry czyków, których ogłaszał na przednie szymi znawcami sztuki — łatwo się
domyśleć. Rzymianie też nie śmieli nań świstać pewnie, a ego klaskacze szli w ślad za
nim, da ąc hasło entuzyazmu tłumowi³⁶.

Wśród tych łatwych zwycięztw i powoǳenia, lud ednak blizką akąś katastrofę prze-
czuwał; choǳiły pogłoski o wieszczbie przepowiada ącé Neronowi upadek³⁷; któś po-
strzegł, że stare figowe drzewo Ruminalskie uschło nagle, na niebie pokazała się kometa
zwiastu ąca zmianę panowania³⁸; sam Neron uląkł się i zadrżał, stara ąc się grożące nie-
bezpieczeństwo okrucieństwy i prześladowaniami odwrócić.

³⁴oklaski, których najrozmaitszych objawów i roǳajów musieli się uczyć jego zausznicy — brzęczenia, szmeru
dachówek pustych i skorupek. Tak e zwano: bombos, imbrices et testes. Swetoniusz, [Żywot Nerona] . [przypis
autorski]

³⁵Odǳieciństwa uczono go muzyki (…) Legiwał tak blachami obłożony cierpliwie od rana do nocy— Swetoniusz
[Żywot Nerona ]. [przypis autorski]

³⁶jego klaskacze szli w ślad za nim, dając hasło entuzyazmu tłumowi — Swetoniusz [Żywot Nerona ]. [przypis
autorski]

³⁷choǳiły pogłoski o wieszczbie przepowiadającéj Neronowi upadek (…) pokazała się kometa (…) grożące nie-
bezpieczeństwo okrucieństwy i prześladowaniami odwrócić — Swetoniusz [Żywot Nerona ]. [przypis autorski]

³⁸stare figowe drzewo Ruminalskie uschło nagle, na niebie pokazała się kometa zwiastująca zmianę panowania
— Tacyt [w Rocznikach XIII,  mowa o uschnięciu w roku  związanego z Romulusem i Remusem drzewa,
które ednak późnie odżyło i wypuściło nowe pędy. Tacyt wzmianku e dwie złowróżbne komety za panowania
Nerona: w roku  (XIV, ) oraz w roku  (XV, , razem z innymi znakami)]. [przypis autorski]
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Mało go obchoǳiły dalekie wo ny, na krańcach państwa miesza ące pokó właǳcy
Rzymu; cały się oddał rozrywkom i coraz ǳikszym zachceniom. Z razu nawet cierpliwie
znosił satyry i szyderstwa, przeciwko sobie wymierzane. Za taką satyrę³⁹ Fabricius Veiento
został wygnanym tylko, a Antistius, praetor-poeta, całkowicie uszedł kaźni.

Pomimo słabości aką dlań okazywali otacza ący stróże Cezara, Burrhus i Seneca, mo-
gli oni eszcze uchoǳić za opiekunów czci ego i sławy. Czasem słowo akieś, lub wyrzut
milczący przypominał obowiązki i drogę prostował na chwilę, wstrzymywał rozuzda-
nie zupełne; — lecz i tych doradźców bo aźliwych wkrótce zabraknąć miało. Pozbyto
się niedogodnego Burrhusa nie bez pode rzenia trucizny, którą na różne sposoby umia-
ła przyprawiać Locusta; Seneca przelękły, coǳień słabszy, odosobniony zapragnął sam
usunąć się; aby nieodpowiadać czcią swą za występki ucznia, i w ukryciu gǳieś akie ś
zmiany doczekać. Nie czuł uż siły w sobie, by Neronem kierować, a miał podostatkiem
pienięǳy, dóbr, niewolników i willi.

Mimo uścisków Nerona, który szydersko ǳiękował mu, że ego nauce winien był
dyalektykę, z aką teraz zdania mistrza odpierał; mimo zaręczeń bezpieczeństwa — starzec,
którego nie uwolnił Cezar, usunął się pod pozorem choroby i zamknął, przewidu ąc, że go
się też pozbyć zechcą. Ulubieńcy nowi, towarzysze igrzysk i uciech coraz silnié owładywali
panem.

Śmierć Sylli, zabó stwo Plautusa, odpęǳenie Octavii, którą o wymarzone oskarżono
zbrodnie, istotnych znaleźć nie mogąc (choć lud nawet nienawiǳący Poppei u mował się
za nią), niezliczone pomnie sze zabó stwa i trucia, prześladowania i wyroki, były tylko
wstępem do wyuzdania, które coraz szerszych nabrać miało rozmiarów.

Jesteśmy w té właśnie chwili panowania Neronowego, gdy Cezar nie śmie ąc eszcze pu-
blicznie wystąpić na teatrze w Rzymie, choć go niezmierne pragnienie oklasków paliło,
z orszakiem wielkim i licznym dworem udał się do Neapolis, aby tam, nie ako lubownik
tylko i artysta z upodobania, ale ako z powołania śpiewak i poeta ukazać się naprzód
Grekom.

Tysiąc wozów szło za Cezarem do miasta, którego osadnicy mieli poǳiwiać sztukę
i głos władcy świata. Muły podkute srebrnemi podkowy ciągnęły owe carpenta, carruce,
petorita i rhedy w cztéry pary zaprzężone, ozdobne srebrem i złotem; wiedli e woźnice
pooǳiewani w szaty z wełny Kanuzy skié ⁴⁰ na cieńszé , a obok nich szły konie i biegu-
nowie mazycy scy (z Maurytanii), postro eni w błyszczące bransolety i kolce. Na ednym
z tych wozów leżąc echała Poppea, ubóstwiona przez Cezara, na drugim dawna ulubie-
nica Aktea, któré zapomniéć nie mógł, na innym piękny Sporus, ukochani skoczkowie
i rozpieszczeni atleci.

Z Neapolis, Surrentum, Retiny, Pompei, Stabii, z Puteolów i miast okolicznych spę-
ǳono mieszkańców, aby słuchali Cezara i talenta ego poǳiwiali; teatr umyślnie na ten
cel wystawiony, pełen był ciżby i wrzawy, ale zaledwie ostatni śpiew przebrzmiał i ko-
ronami przygotowanemi obrzucono zwyciężcę, a lud oswoboǳony rozszedł się szyǳąc
i śmie ąc, gdy gmach ów runął i rozpadł się w gruzy⁴¹.

Pochlebcy wzięli stąd pochop do uwielbiania wyraźné opieki nieba nad panem. Ne-
ron, który ztąd miał do Grecyi popłynąć, wrócił do Rzymu. Na przy ęcie ego wystąpił
z zabawą olbrzymią, akié eszcze nie wiǳiała dotąd stolica, ulubieniec Cezara Tigel-
linus. Była to uczta na wytwornie sza, na poczwarnie sza, aką wymyśleć umiano w té
epoce rozpasania i zepsucia; brali w nié ednak uǳiał prawie wszyscy na znakomitsi
luǳie swego czasu, na poważnie sze matrony, patrycyusze, rycerstwo. Nikogo ona nie
zǳiwiła, nie oburzyła nikogo.

Na eziorze Agryppy wystawiony był niezmierny pokład, przepysznemi poruszany
i ciągniony statkami, na nim zastawiona była uczta. Okręciki, które go otaczały, całe
okryte były złotem i perłową macicą, a poruszali e wiosłami robiąc dworacy Neronowi,

³⁹Za taką satyrę — Codicillorum Liber [codicilli Fabriciusa Veiento, ma ące formalną postać testamentu, były
paszkwilami przeciw kapłanom i senatorom. Tacyt, Roczniki XIV, ]. [przypis autorski]

⁴⁰Canusium — miasto w Apulii. [przypis autorski]
⁴¹okolicznych spęǳono mieszkańców (…) gmach ów runął i rozpadł się w gruzy — Tacyt [Roczniki] XV, .

[przypis autorski]
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ustawieni wedle wieku i rozpustnych zasług swoich… Na stołach podawano źwierzynę
wszelkich kra ów, ryby mórz wszystkich, przysmaki na wymyślnie sze wszelkiego roǳa-
u.

Przy brzegach, do których pomost przybĳał z kolei, naprędce wystawione i przy-
ozdobione domki zapełniono piérwszego w Rzymie rodu niewiastami, zmuszonemi do
posługiwania rozpuście; naprzeciw nich z drugié strony stały obnażone na pięknie sze
kobiéty, akie w stolicy znaleźć się mogły.

Zamiast widowiska odegrywano pantominy i na swobodnie sze skoki, a gdy noc przy-
szła i lasy tysiącem świateł za aśniały, rozlega ąc się pĳanemi śpiewy, Neron się rzucił
w te tłumy na na wyuzdańszą rozpustę. Temu publicznemu zbestwieniu nikt się nie ǳi-
wił, nikt słowem na przeszkoǳie nie stanął; nikt nie oparł, prócz biédnych chrześcĳan,
którzy całą siłą usunęli się, gdy ich do té Cezara zabawy za narzęǳia użyć chciano.

Pudens od dawna na dworze nie bywał i stosunków z nim unikał, od oczów pana
stronił; inni także zetknięcia z ulubieńcami Cezara uchoǳili, nie śmie ąc sami stanąć
i wyzywać do walki, ale nie chcąc uleǳ temu, coby ich upodlić mogło.

Już wówczas chrześcĳanie byli w tak wielkié liczbie, że ani dom Pudensa, ani ogrody
Pomponii, ani liczne a ubogie schronienia nawróconych, ob ąć ich w sobie nie mogły.
Jeden ołtarz drewniany rozrósł się i rozmnożył w seciny.

Nie ukrywali się eszcze barǳo z wiarą swo ą, gdyż Rzym dosyć był pobłaża ący dla
obcych bogów i z razu patrzał na to obo ętnie; ale gdy zaczęto z rozkazu Apostołów
wywracać posągi i burzyć ołtarze stare, ako znamiona fałszu; gdy w wielu domach znikły
Lary i oznaki bałwochwalstwa, musiano nieco się taić, aby zawcześnie nie dać powodu do
prześladowania i zemsty. Wszyscy, którym surowość nauki nowé była ciężką, powstali
na nią, ako na godną na wyższé kary zbrodnię, ako na przesąd, ako na zdradę Cezara
i kra u.

Choǳiły rozsiane wieści o na ǳiwacznie szych chrześcĳan ofiarach, o ich rozpuście,
o krwi używané do obrzędów, o nocnych ucztach i zabĳaniu ǳieci.

Nie wybuchło ednak dotąd prześladowanie i w poko u, choć w trwoǳe ta emné
i przeczuciach, gminy chrześcĳan mnożyły się coǳień nowemi neofitami i katechume-
nami.

Wróciemy do domu Pudensa, w którym od nie akiego czasu ważne zaszły zmiany; stał on
się schronieniem główném chrześcian i naczelnym ich kościołem.

Tu kazali coǳień Apostołowie, tu się schoǳili ta emnie piérwsi i na gorliwsi ucznio-
wie w Rzymie, których imiona przechowały nam ǳie e⁴²: Prisca i Aquila, ǳiewice po-
święcone panu, Epenetes, Andronik, Julia, Ampliatus, Urban, Stachinus, Apelles, Ari-
stobulowi domownicy, Herodion, Narcyzowi towarzysze, Tryfena, Tryfora, Persida, Ru-
fus, Assynkrytes, Flegont, Hermes, Patrobus, Hermenes i t. d. — Wszystko to są imiona
nie po edynczych luǳi, ale tych którzy stali na czele gronek nowych chrześcian, których
imie znaczy wielość, przedstawia dom lub gminę.

Ze znanych nam uż bliżé postaci, byli tu Pudens z synami, wdowa siostra ego,
z córkami Aquilą i Priscą, przy których schronienie i opiekę znalazła piękna Anĳa, nie-
wolnica Syry ska, na chrzcie nazwana Maryą, w pamięć Łazarzowé siostry; tu był Juda
ochrzczony Candidem i Swew nazwany Natalisem, który tęskniąc, domagał się i prosił
aby mu skarb ego, wiarę, wolno było pó ść z braćmi dalekimi poǳielić.

Cała ta nowa społeczność była taką, aką nam ą nie chrześcianin ale współczesny pisarz
Filon, prze ęty świętością é , malu e… spoko ną, miłu ącą ubóstwo, garǳącą światem,
nie ma ącą nic własnego, ǳielącą się wszystkiém, spęǳa ącą dnie na modlitwie i dobrych
uczynkach.

Czystość é stanowiła siłę, a choć Seneca z przebaczenia winy śmiał się, ako ze sła-
bości dla poganina niepo ęté , z miłosierǳia ako z kobiecé miękkości, ta miłość i cier-
pliwość nowego społeczeństwa coǳień mu ednała braci. Wystawmy sobie luǳi, których

⁴²piérwsi i najgorliwsi uczniowie w Rzymie, których imiona przechowały nam ǳieje: Prisca i Aquila… — Listy
do Rzymian  [właśc.: List do Rzymian , –]. [przypis autorski]
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prawem było poświęcać słabszego, co ginęli dla zabaw, dla rozrywek, dla kaprysów moż-
nych tysiącami, których ǳieci wyrzucano na ulicę żeby się pozbyć kłopotu wychowywa-
nia, którzy niewolnikom łamali nogi i ręce, piętnowali, krzyżowali za lada przewinienie
uro one; — kra , w którym nikt biednemu zlitować się nie chciał, a wśród niego nagle
z awia ącą się gromadkę, zapiera ącą się siebie by służyć drugim, by pocieszać, i garǳąc
potęgą, siłą, bogactwem, zwrócić się ku ubóstwu i nęǳy.

Serce luǳkie, nawet stwardniałe, umie być wǳięczném i uczuciu się otworzyć.
To zwrócenie się chrześcian nie ku potęǳe i sile świata, ale ku sile ducha uciśnionych

— w chwili dało im tysiące sprzymierzeńców.
Rzym liczył wówczas taką mnogość niewolników, że ak utrzymywali współcześni,

gdyby był stró ściśle odróżniał ich od swobodnych, przestraszyć by się można było ich
wielości i potęǳe. Niedawna sprawa Pedaniusa Secunda, Prefekta Rzymu⁴³, zwróciła
oczy na stan ten, który żelazną ręką trzymać musiano, aby nie paść ofiarą ego rozpaczy.
Kto wie czém był niewolnik w Rzymie, nie zǳiwi się temu przestrachowi; — rozpacz
wieść może do zbrodni, a obe ście się z niemi co chwila to uczucie wywoływało. — Nie
człowiek, ale rzecz i towar, istota niżé źwierzęcia upadła, niewolnik czuł swe upodlenie
i niesprawiedliwość losu. Incitatus Cezara mógł być konsulem i bogiem, on nie miał
praw człowieczych nawet, nie liczył się do roǳa u luǳkiego. Nie miał żony ślubné , nie
miał ǳieci prawych, nie mógł mieć wstydu i oń się upomnieć; obchoǳono się z nim
używa ąc do na strasznie szé rozpusty, bez winy i kary… Seneca dopiero od chrześcian
powziął myśl i dopuścił, że niewolnik bratem i pokornym przy acielem być może, nie-
śmiało wszakże i ako paradox puszcza ą w świat, czu ąc że się nie przy mie.

Aż do pałaców Cezara dochoǳiły uż szmery o nowé a szkaradné sekcie Nazare czy-
ków. Ta sekta dawała się rychlé krzyżować niż spodlić i namówić na zbrodnię; niewolnicy
é nie słuchali panów gdy im nakazywali występek — państwo mogło być zagrożone…
Rzym był w niebezpieczeństwie! Obawa akaś niewysłowiona ogarniała pogan…

Tymczasem, na drewnianym stole, w głębi atrium, odprawiała się przed wizerunkiem
krzyża z prosta nakreślonym na ścianie, coǳienna ofiara błagalna, a garść nawróconych,
do których i Helios stary należał, mnóstwo Żydów, Greków, Rzymian, barbarzyńców,
coraz silnie szemi łączyło się węzłami, w obec przeczuwanego a nie wybuchłego eszcze
prześladowania. Stan ten obawy i oczekiwania strasznie szym był może nad same mę-
czarnie. — Silnie musiano się wiązać i łączyć, aby wza emnie pokrzepiać.

Wszystkie też te gromadki skupiały się na dany znak, zosta ąc z sobą w nieprzerwa-
nym stosunku, przez diakonów, kapłanów i piérwszych sług Kościoła, który cudownie
pomnażał się coǳiennie w luǳi, wyciąga ąc ich z ulicznego błota, z ergastulów, więzień,
gminu, kohort żołdaków i podnosząc na wielkich i świętych mężów.

Nieraz uż gmina wiernych narażoną była na niebezpieczeństwo, ak w czasie oskar-
żenia i sądu na Pomponią Graecinę, ale dotąd eszcze wszyscy wychoǳili cało, i choć
nienawiǳono chrześcian, nikt przeciwko nim stanąć nie chciał…

Tymczasem i Neronowych uszu wiele o nich dochoǳiło, gdyż chętnie zwalano na
nich wszelkie zbrodnie: ciekaw był znuǳony rozpustnik nie tak sekty samé , ak nad-
zwycza ności é i ǳiwów, na które był łakomy.

Sam on przyprawiał trucizny z Locustą i wyprobowywał e na zwierzętach, dowiady-
wał się o ta emnice i obrzędy cuǳoziemskie, zabobonną wiarę przywiązywał do akiegoś
obrazka Syry skié bogini, danego mu przez niezna omego na ulicy przechodnia, do bran-
solety ze skórą wężową, któré w ostatnich chwilach próżno zgubioné szukał. Pliniusz
powiada, że usiłował do ść wszelkich ta emnic, by żywiołom i Bogom rozkazywać, że
się nie wahał w drga ących wnętrznościach luǳi szukać wyroczni przyszłości, gdy inne
wieszczby milczały.

Nieznane, niepoścignione, było celem fantazyi rozmarzoné wszystkich tych popsu-
tych luǳi; śnili tylko ak się z luǳkości uleczyć, ak sobie coś wynaleźć coby ich nowemi
uczyniło istotami.

Mówiono o cudach chrześcian, a choć o nich głuche tylko choǳiły wieści, Cezar
uż się niepokoił niemi, bo sam cudów czynić nie umiał. Pomimo kilku za Tyberyusza
uż wydanych wyroków wygnania, powtórzonych późnié , na astrologów chalde skich,

⁴³sprawa Pedaniusa Secunda, Prefekta Rzymu — Tacyt [Roczniki] XIV, n. [przypis autorski]
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wieszczbiarzy i wróżbitów, pełno ich było w Rzymie; arkady wielkiego Cyrku, sklepi-
ki ciemne Suburry, portyki niedalekie Forum nawet, ukrywały w sobie tych luǳi, pod
pozorem handlu akiegoś nadużywa ących łatwowierności słabych i żywiących się prócz
tego nie ednym skrytym a haniebnym zarobkiem.

Neron zapragnął chrześcianina zobaczyć, a posługacze ego rozbiegli się by mu go
wyszukać.

ǲiwnym trafem a raczé wolą opatrzną, Doriforus, który był posłany na zwiady po
cudotwórcę, dopytu ąc się o czarnoksiężników chrześciańskich, trafił na nieprzy aciela
chrześcian, ale samego mieniącego się fałszywie tém imieniem, świeżo do Rzymu przy-
byłego, Symona Maga.

Człowiek ten, z awisko ciekawe u świtu chrześciaństwa, był raczé wcielonym duchem
ciemności, sta ącym do walki z prawdą…

Niedawno przybyły do Rzymu, stał Magus gospodą u Alexandry czyka Hermolausa,
który utrzymywał dom dla podróżnych i różnemi pode rzanemi trudnił się ymarki.

Symon ów, rodem z Samaryi, nie od ǳiś był chrześcianom znany; w piérwszych
bowiem latach po śmierci Chrystusowé , gdy Filip, drugi Diakon po Stefanie, kazał
w Samaryi, spotkał się z tym człowiekiem, pozornie przy ął chrzest nawet, i poszedł
za naucza ącym.

Ale go nie wiodło ani serce, ani nauki prawǳiwé pragnienie, ani chęć poprawy i ofia-
ry — całe życie strawił on na badaniu ta emnic egypskich i chalde skich, usiłu ąc pozy-
skać siłę dla rozkazywania żywiołom i światu, a nie mogąc tego dokazać, gdy postrzegł
Apostołów czyniących cuda edném słowem i prostém rąk kłaǳeniem, przywiązał się do
nich, aby dó ść ich ta emnicy.

Nie po mował, że siły Boże nauczyć się nie można, ani é wyszalbierzyć, bo ona
spływa na tych co są é godni.

Sztukami swemi uż był Symon wprzódy lud w Samaryi opętał, tak, że w nim wi-
ǳieli zesłańca Bożego; dopiéro za przy ściem Filipa otworzyły się oczy ich, i w Chrystusa
uwierzywszy, kuglarza porzucili.

Poszedł więc i ów zaparty za Apostołem, da ąc mu się ochrzcić. A gdy przyszło do
wkładania rąk i zesłania Ducha Świętego na nawróconych, Symon, który to wiǳiał i pra-
gnął aby nań zstąpiła siła ǳiałania cudów, przystąpił z kolei po dary ducha, ofiaru ąc za
nie pieniąǳe Apostołom, aby mu ich uǳielili⁴⁴.

I mówił:
— „Da cie i mnie tę moc, aby na któregobychkolwiek ręce włożył, wziął Ducha Świę-

tego”.
A Piotr rzekł do niego:
— „Pieniąǳe twe niech z tobą będą na zginienie, żeś mniemał, iż dar Boży miał być za

pieniąǳe nabywany. Nie masz cząstki ani ǳiału w té mowie, bowiem serce two e nie est
czyste przed Bogiem. Pokutu że ty za tę złość two ę, a proś Boga eśliś snać odpuszczona
bęǳie ta myśl serca twego”.

Tak odprawiony Symon, poszedł i rzucił chrześcĳaństwo, które był przy ął aby zbadać
tylko i pochwycić cuda akie czyniło; nie przestał się ednak zwać chrześcĳaninem, a nawet
Chrystusem samym, trwa ąc w dawnych praktykach magii i starym swoim błęǳie.

Teraz nowa myśl akaś przywiodła go do Rzymu, gǳie uż o chrześcĳanach i rozsze-
rzeniu się wiary ich słyszał, a szkoǳić im pragnął. Zawstyǳony przez Piotra, ku niemu
na większą żywił nienawiść w sercu, a doszedłszy, że się zna dował w Rzymie, uradował
się barǳo, że tu emu i nauce ego mógł szkoǳić.

A że miał sławę wielką ako Magus i tworzyciel cudów, które stawił przeciwko praw-
ǳiwym cudom chrześcĳan; i gdy Doriforus szukać począł kogoby Neronowi przywiódł,
trafiło się że nań wpadł, bo mu go wskazano ako na sławnie szego z owé wielkié liczby
astrologów, wieszczbiarzy i fałszywych proroków, których Rzym był pełen.

Symon, stanąwszy gospodą u Alexandry czyka, który również ak on zbliżył się był
z razu do chrześcĳan i porzucił ich potém zdradą, miał uż w Rzymie swych przy aciół
i uczniów, którzy weń wierzyli. Przed niektórymi z nich za chrześcĳanina i Chrystusa,

⁴⁴Symon (…) pragnął aby nań zstąpiła siła ǳiałania cudów (…) ofiarując za nie pieniąǳe Apostołom, aby mu
ich uǳielili — ǲieje Apostolskie , n. [przypis autorski]
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przed innemi za mocnie szego nad chrześcĳan uchoǳił. Do Cezara zbliżyć się obawiał
razem i pragnął, pała ąc zemstą ku tym którym swo ego wstydu zapomnieć nie mógł.

Neron był właśnie w edné z tych chwil ǳiwactwa, w któré mu się cudów chciało
gwałtownie i poścignienia ta emnic, szukał ich wszęǳie… Symon miał mu e odkryć…
wielka sława go poprzeǳała.

Pałac Cezarów na Palatyńskié górze, który uż wówczas wspaniały był i obszerny,
okrywa ąc całą tę przestrzeń, którą ǳiś olbrzymie zaległy ruiny — nie mógł ednak wy-
starczyć zǳiwaczonemu właǳcy świata. Niezmierne ego gmachy, połączone portykami,
wznoszące się wysoko, ozłocone i posągami okryte, były dedalem prze ść, kry ówek i bu-
dowli, połączonych w edną całość nakształt wielkiego grodu. Ale pałace Cezara, które
trzech właǳców po swé myśli przerabiało, przylegały do góry Coelius, do całego szeregu
sklepów i tabern ustawionych przy Cyrku, szpetnych z pozoru i tamu ących drogę usiłu-
ącemu coraz rozszerzyć się i rozlać mieszkaniu pana. Myślano uż naówczas o zmieceniu
tych kletek, aby gmachy potężnié się rozrosnąć mogły.

Wśród tego lasu kolumn i ścian olbrzymich, wszęǳie tłumy niewolników, ku róż-
nym przeznaczonych celom, zalegały ǳieǳińce, ogrody, prze ścia, sale ciemne i peristyle
stro ne w posągi. Straże pretoryan groźne, gromady chłopiąt różnego wieku, woźnice, po-
sługacze, kobiety, tłumnie ale w milczeniu niemém przesuwały się po tych przybytkach
Cezara.

Doriforus wwiódł przelękłego nieco Symona w to zbiegowisko luǳi i labirynt bu-
dowli, a choć Magus nie okazywał obawy, serce ego biło coraz żywié , zbliża ąc się ku
temu, którego edno brwi zmarszczenie mogło mu wydrzeć życie.

Stary uż i ogorzały od słońca Symon, przy ciemné twarzy miał włos siwy, który
ǳiwnie swą białością na tle brunatnem odbĳał; olbrzymiego prawie wzrostu lecz chudy,
powagą ruchów wyuczoną i przenika ącém we rzeniem oczów czarnych, zwracał uwagę
przechodniów. Wiek eszcze go był nie złamał, a siwizna i starość łączyły się w nim ǳiw-
nie z siłą młoǳieńczą i niepoko em lat młodych. Oko ego biegało nieustannie, bada ąc
i szuka ąc ta emnic świata i luǳi, usta drgały gorączkowo, po żyłach wzdętych krew bie-
gła szparkim strumieniem. — Ubrany po wschodniemu, w długié szacie, na głowie miał
zawó biały, akim się naówczas żyǳi oǳnaczali… postać ego przenosząca półgłową na -
rośle sze niewolniki germańskie, odbĳała na tle tego tłumu, którego wszęǳie było pełno
w Neronowym pałacu.

Doriforus przeprowaǳił go przez kilka podworców, w których szemrały fontanny,
przez drogi kosztownemi wyłożone marmury i ścieżki zasłane tkaninami różnobarwne-
mi i puścił się z nim w ciemne, w ǳień biały lampami tylko oświecone a od słońca dla
chłodu zakryte sale ogromne, których głębie i sklepienia wzniosłe, obrzucone rzeźbami
i malowaniem, wyglądały ak olbrzymie pieczary… Im głębié wchoǳili w to państwo
Nerona ta emnicze, tém ciszé było dokoła i posępnié ; ak cienie tylko przemykały się
to białe kobiet postacie, to w krótkich penulach pół naǳy niewolnicy młoǳi, to nio-
sące kosze kwiatów i owoców na głowach chłopięta. Nareszcie z tych ciemnych głębin,
w których krok każdy rozlegał się szeroko, po wschodach porrowych ęli się podnosić
ku górze. I znowu szli galeryami ostawionemi ciżbą posągów, znów sześćkroć podnie-
śli ciężkie zasłony przegraǳa ące drzwi, aż doszli do progu od którego ozna miono ich
Neronowi.

Był wieczór — a z wierzchołka góry część Rzymu oglądać było można na eżoną świą-
tyniami, domami i ściśniętemi domóstwy, wśród których gǳieniegǳie zielone kupki
strzelały do góry, rysu ąc się ciemno na malowanych, białych i czerwonych murach…
Słońce zachoǳiło właśnie, Symon spó rzał z otwarté galeryi do koła i uśmiech przeleciał
mu po ustach.

— Któż wie — rzekł w duchu — może mi dane bęǳie panowanie nad tym grodem
i panem ego i zemsta nad chrześciany… może owładnę sercem tego zepsutego ǳiecięcia?
i zatrzęsę światem? któż wie? los mnie sam tu przywoǳi!

Wtém niewolnik podniósł ciężkie złociste kobierce, osłania ące przybytek, w którym
oczekiwał nań syn Agryppiny, i Doriforus dał znak Symonowi aby się na ziemię rzucił.

Magus padł na twarz i podniósłszy się dopiéro mógł obe rzeć co przed nim się ǳiało.
Neron zasiadł w małé kolisté świątyńce, sto ącé na góry wierzchołku, przezroczysté

prawie, z któré na wsze strony widać było Rzym i okolice… Wnętrze é całe wyłożone
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było perłową macicą i złotemi blachami, tak, że blask dnia przeziera ącego się w nich
spó rzeć nie dawał na lśniące ściany, miga ące mnóstwem światełek. Białe ak śnieg ala-
bastrowe kolumny, w pół prze rzyste, dźwigały kopułę nad głowami zawieszoną, w któré
powprawiane szyby z kolorowych kamieni, farbu ąc promienie słoneczne, barwami tęczy
oblewały posaǳkę moza kowaną i ściany. Pomięǳy kolumnami wisiały korony i wieńce,
które Cezar zdobył w igrzyskach, na teatrach, wśród cyrków, a takie ich było mnóstwo
pomięszanych z suchemi gałęźmi palmowemi i wstęgami, że zliczyć e było niepodobna.

Na niskiém łożu z kości słoniowé i złota, pokrytém draperyą fioletową, spoczywał
Neron, okryty szatą zbrukaną; z głową chustą żółtą przewiązaną niedbale. Twarz ego była
blada, nalana, a plamy żółte wystąpiły wyraźnié niż kiedy, na szyi, rękach i obnażonych
ciała częściach. Znużenie malowało się w rysach opuchłych akby i zbrzękłych, w we rzeniu
ednak była ta siła i śmiałość, którą da e niezachwiané właǳy używanie. Na kolanach
ego leżała cythara, po za nim stał piękny Sporus, młoǳieniec-kobieta, biały, świeży,
z kruczym włosem wstrzymanym przepaską, i rękami okrytemi kolcami i pierścieniami
bogatemi.

Cezar długo i ciekawie przypatrywał się wyciągnionemu na posaǳce Symonowi, po-
tém mu powstać kazał, gdy Doriforus szepnął coś na ucho…

— Więc ty znasz chrześcĳan naukę i cuda… i umiesz to czynić co oni? Czyś sam
chrześcĳanin także? — zapytał Cezar…

— Byłem nim… a ǳiś estem i nie razem — rzekł Symon — bo w postaci mo é
wiǳisz przed sobą Cezarze istotę, któré przeznaczeniem zmieniać się co chwila i nową
formę przybierać… Byłem Chrystusem sam… znam ich cuda, ale ci co się zwą chrześci-
any, fałszywemi są, i oszukaństwem lud mamią, a cudów czynić nie mogą…

Ucząc się wielkié mądrości wiekuisté , przebiegłem nie ziemię samą ale wszelkie
światy, przeǳierzga ąc stopniami z kamienia w roślinę, z rośliny w źwierzę, i przez cały
szereg stworzenia przechoǳąc, pókim nie został człowiekiem⁴⁵… A luǳkość wǳiaw-
szy na siebie, nie edno wziąłem i zrzuciłem ciało, nie eden raz przychoǳiłem na świat
i opuszczałem go aby dusza odpoczęła…

Duch mó bóstwem est — dodał — któremu przeznaczono w coraz doskonalsze
wcielać się istoty, i w na rozmaitszych ukazywać postaciach.

Mieszkałem na gwiazdach i na słońcu, i na księżycu i na planetach wszystkich,
i w prochach asnych któremi zasiane est niebo. Coraz nowe z każdém życiem przy-
bywa ą mi siły.

Na ziemi té ży ę uż lat tysiące, z ednego ciała w drugie przechoǳąc… Byłem Chry-
stusem… estem Bogiem, duchem i mocą.

Badałem wszelkie ta emnice ziemi, bo duch mó musi się z wszelką poślubić mądro-
ścią, aby ą zapłodnić… przewędrowałem świat, od Atlasu do ǳiewiczych lasów i mórz
zastygłych północy, od Iberyi do Kaukazu, do świątyń poǳiemnych Egyptu; wiǳiałem
pokolenia czarne i asnowłose, te które się kry ą pod ziemią i co po lasach mieszka ą,
a wszęǳie wziąłem coś z sił ziemi i mądrości ludów przyswa a ąc łonu mo emu… Żyłem
wśród Magów w Niniwie i Babylonie, na dworze królów Parthy skich uczyłem się ęzyka
źwierząt…

Wszystko to potęǳe two é boskié przynoszę, Cezarze, w pomoc i na usługę…
— Więc i chrześcĳańskie robisz cuda?
— Czynię większe niż ci co się tak zowią! — odparł pogardliwie Symon…
— Cóż umiesz? i akie czynisz cuda? — spytał znowu Neron chciwy poznania ta-

emnic.
Symon myślał długo zatopiony w sobie.
— Co powiesz gdy kamień w chleb obrócę… i górę prze dę na wylot?
— Potrafisz wskrzesić umarłych? — podchwycił Cezar.
— Nie mogę im wrócić życia, bo ono coraz się przeistacza i trwa ąc przemienia, a co

było, powstać nie może; ale cienie wywołać mogę… zaklęciem, modlitwą, ofiarą i daną
mi siłą.

— Każdego umarłego bez wy ątku?
⁴⁵przebiegłem (…) wszelkie światy, przeǳierzgając stopniami z kamienia w roślinę, z rośliny w źwierzę (…)

pókim nie został człowiekiem — cała ta nauka Symona Maga, tak uderza ąca podobieństwem z nowemi niby,
ǳiś głoszonemi prawdami, est ściśle historyczną… [przypis autorski]
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Symon w milczeniu dał znak skinienia że to potrafi.
— Znasz przyszłość?
— Wiǳę ą w chwilach asnych, gdy z człowieka sta ę się Bogiem…
— Zwyciężasz ǳikie źwierzęta?
— Czaru ę węże i odbieram im siłę szkodliwą, zabĳam na sroższe bestye we rzeniem…
— I zawsze esteś gotów ku temu? — rzekł Cezar.
— Panie! estem Bogiem razem i człowiekiem… czasem słabym, czasem niezwycię-

żonym… Pythye nie wróżyły na rozkazy; potrzebu ę oczyścić się i przygotować, aby siłę
Bożą sprowaǳić w siebie.

— Więc é nie masz zawsze?
— Zstępu e do mnie, i odchoǳi, — rzekł Symon.
— Wiǳisz skarby pod ziemią? — odezwał się po chwili Cezar.
— Wiǳę wszystko co chcę, gdy drugi wzrok oǳyskam, a siła ze ǳie na mnie.
Neron myślał, akby odczarowany.
— Da że mi znak siły swé , eśli chcesz bym é uwierzył — rzekł — mówią że chrze-

ścianie gotowi są zawsze do cudu, a ty chlubisz się żeś był i esteś ich Bogiem… okaż twą
siłę!

— Jakiego chcesz znaku odemnie? — rzekł nieco zmięszany starzec.
— Sam wybiera …
Symon stał chwilę, otworzył potém szaty swo e powoli i począł potrząsać niemi…

z fałdów tego okrycia do koła całé postaci począł się wydobywać akby obłok, ak mgła
biała, coraz gęstsza, coraz silnie sza… i otoczyła Symona, osłoniła, ob ęła, przed oczyma
Cezara…

Neron cofnął się zǳiwiony…
Po chwili milczenia, w któré zdumienie odmalowało się w twarzy Nerona, z awisko

to ustępować poczęło ak przyszło stopniowo, i Symon ukazał się z té mgły gęsté , ale
akby odmłoǳony i świetnie szy. Biała chmura, którą się był okrył, rozwiała się i znikła
w powietrzu roztopiona… Neron bo aźliwie nań poglądał, Sporus zbladły krył się za niego,
Doriforus za zasłonę się wsunął cały drżący i przelękniony.

— Dość — rzekł Cezar — wiǳę żeś silny — powieǳ mi kto est ta kobieta, która
ci towarzyszy i o któré piękności mówią wszęǳie?

Symon przywiózł był z sobą do Rzymu ǳiwné piękności niewolnicę tyry ską, o któré
losach i przemianach ak o swoich metamorfozach opowiadał…

W istocie, było to ǳiewczę zepsute, któré wǳięk przywabiał mu uczniów, a ta em-
niczość nęciła… Zalotnica umiała dobrze z piękności swé i nauki mistrza, który ą na
pythyę i prorokinię układał, korzystać.

Na zapytanie Cezara zmięszał się widocznie czarownik.
— Jest to istota ak a boska i przeznaczona do ǳiwnych, wyższych losów. Mimo że

w podłém ciele ǳiś mieszka é dusza, bom ą wykupił niewolnicą, ako wcieloną a upadłą
prawdę, aby podnieść z poniżenia i przenieść z sobą na łono o ca przedwiecznego⁴⁶ est to…
druga część rozłamanego Bóstwa mo ego… I ona przeszła świat kole ą różne przybiera ąc
postacie… na ǳiwnie szych probu ąc losów.

Jest to Helena tro ańska… dla któré upadła Tro a⁴⁷.
Neron uśmiechnął się, ale bo aźliwie akoś.
— Chcemy wiǳieć tę Helenę! — rzekł po chwili. — Idź teraz, przywieǳiesz ą

gdy ci rozkażę, Doriforus wyliczy podarek Cezara… czeka na ozna mienie mo e i bądź
gotowym…

Symon choć się mienił Bogiem, upadł na ziemię czołem przed starszém bóstwem
Cezara, i znikł za zasłoną, która po za nim zapadła.

⁴⁶Symon przywiózł był z sobą do Rzymu ǳiwnéj piękności niewolnicę tyryjską (…) jest to… druga część rozła-
manego Bóstwa mojego… — i ta historya Heleny tyry skié , towarzyszki Symona, est prawǳiwą. [Wszystkie
starożytne wzmianki o Szymonie Magu pochoǳą ze źródeł chrześcĳańskich, ako pierwsi o ego towarzyszce
piszą Justyn i Ireneusz, w II w. n.e.]. [przypis autorski]

⁴⁷Jest to Helena trojańska… dla któréj upadła Troja— abyśmy nie byli posąǳeni o zapożyczenie tego pomysłu,
odsyłamy do historyi Symona Maga, z któré Goëthe wziąć ą musiał do Fausta. [przypis autorski]
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Neron podparty na łokciu dumał, oczy ego błąǳiły po wzgórzach Romy, myśl by-
ła gǳieinǳié , usta uśmiechały się, to krzywiły, aż znowu upadł w osłupienie znękane
i ciężkie, a po czole ęły się przesuwać ak obłoki, znaki niecierpliwości i cierpienia.

Wszedł z powrotem Doriforus.
— Co czynić? — u rzawszy go zawołał Neron — powieǳ mi co czynić? Już mnie

tak wszystko, znużyło, że nie mam chwycić się czego. Wszyscy luǳie ednakowi, cały
świat ednosta ny, Bogowie milczą, życie płynie ak brudna Styxu rzeka. Oklaski, tryum,
zwycięztwa, zabawy, obmierzły mi; próbowałem wszystkiego, nie wymyślicie co nowego?
Od niewolnicy, co się stroi nocą by wynĳść na most Milviusa, do wstydliwé matrony
rzymskié , przebrałem ich tysiące… rozkosz nawet straciła powab dla mnie… adło nie ma
smaku, łaźnia nie orzeźwia, woda nie chłoǳi, wino nie upa a… Czy iść na wo nę? czy
nowe wymyślać igrzyska?

Milczeli.
— Rzym nie est goǳien takiego Cezara — rzekł po chwili ogląda ąc się do ko-

ła Neron do Dorifora — to gniazdo brudnych kleci, tuguriów, góra skorup i śmieci…
Rzym zniszczyć potrzeba aby go z marmuru Hymettu, z porru i bazaltu odbudować…
Tyberyusz był szczęśliwszy odemnie… część którą on wzniósł zdala rozpoznać można, tak
est świeżą i piękną. — Nie mogęż a więcé nad niego?

— Panie, co zechcesz tylko to uczynisz!
— Tak, co zechcę! ale cóż chcieć? nauczcie mnie… Chyba Rzym spalić, zburzyć ak

Tro ę i wznieść na nowo…
Doriforus pobladł.
— Tak! podłożyć ogień na cztéry rogi, obalić resztę taranem… a z gruzów wznieść

taki gród aby wieki pamiętały Nerona, który bęǳie drugim Romulem‼
To była piérwsza myśl, zroǳona w chwili znużenia, owé straszliwé pożogi, która

Rzym zmieniła w garść popiołów i tysiące chrześcian kosztowała życie.

Wyszedłszy z Palatyńskiego labiryntu Symon, — za którym niewolnik Cezara niósł dar
pana w pole szaty, (garść złota) — puścił się ku Alexandry skié gospoǳie.

A idąc myślał asobliwie o swo ém szczęściu, o zemście swo é i o Cezarze, który
nagraǳał czasem, lecz i życiem luǳkiém szafował. I wolno przechoǳąc mimo portyków
Forum, wśród których zewsząd krążył lud z thermów i łaźni wychoǳący na zbliża ącą się
ucztę wieczorną — dumał i o swé ku chrześcĳanom nienawiści, i akby Piotra znalazł,
którego chciał prześladować, a wieǳiał uż, że się kędyś w Rzymie zna dował.

Wtém gdy zadumany kroczy, podniósł głowę czu ąc akby nań gorący oddech powiał
zdala — i u rzał przeciwko sobie idącą kupkę luǳi. Jeszcze w nié nie rozpoznał nikogo,
gdy uż w sercu wieǳiał, że ma naprzeciw sobie tego, którego szukał.

W istocie, w pośrodku gromadki, która szła powoli w cieniach kolumnady, ukaza-
ła się poważna głowa Apostoła, spogląda ącego smutnie na miasto i tłumy śpieszące ku
rozpuście, co noc im całą za ąć miała.

Oczy ego i usta zdawały się modlić i błagać o upamiętanie.
Symon zadrżał — przyśpieszył kroku, i zbliżywszy się stanął oko w oko Piotrowi.
Ale z awisko to nie przestraszyło Apostoła ani chwilę, nie zaǳiwiło go nawet —

akby wprzódy wieǳiał kogo spotka, stał nieruchomy, czeka ąc by Symon piérwszy usta
otworzył.

— Otóż zeszliśmy się tu oba, na té ziemi obcé — rzekł śmie ąc się Magus… —
Piotrze! Piotrze! tu cię wyzywam do walki!

— Nie mnie ale Boga do bo u wyzywasz… i on sam z tobą i duchem ciemności, który
w tobie est, walczyć bęǳie — ozwał się posłany. — Stanie się akeś rzekł — dodał —
eśli zapragniesz wo ny od miecza zginiesz…

— Kto z nas dwóch? Piotrze! azali wiesz aką mam siłę?
— Wiem że ta siła nie est z Boga, a co nie est z niego, upaść musi… — rzekł Piotr.
Idź drogą swo ą Symonie.
— Więc przy mu esz wyzwanie? nastawał stary chwyta ąc za szatę Apostoła, który się

cofnął unika ąc dotknięcia ego.
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— Stanie się akeś powieǳiał… — odparł Piotr, i w tłumie przechoǳących znikł ze
swo emi, a Symon pozostał ściga ąc go długo wzrokiem krwi i zemsty pełnym…

Piotr szedł dalé smutny, a uczniowie ego za nim, i przyszli tak aż ku górze, która się
obok wielkiego Cyrku wznosiła, a gdy stanęli na nié , Piotr na kamieniu siadłszy, poglądał
długo na miasto, akby upatrywał przyszłość ego i milczał…

Naówczas Pudens sto ący przy nim, Candidus i inni, wiǳąc z oczów ego, że przy-
szłość mu była odkrytą, ciekawie ęli pytać coby wiǳiał, a Apostoł milczał eszcze nie
chcąc im odpowiadać.

Wreszcie powstał z kamienia i pogląda ąc na szeroki Rzym, ął mówić o nim słowy
Janowemi⁴⁸, a gdy mówił, oblicze ego asne było i pałało.

— „Upadła, upadła Babilon wielka i stała się mieszkaniem czartów i strażą wszego
ducha nieczystego, i strażą wszego nieczystego i przemierzłego ptastwa. Bo z wina gnie-
wu poróbstwa é piły wszystkie narody: a królowie ziemi wszeteczeństwa z nią płoǳili
i kupcy ziemscy z mocy rozkoszy é bogatemi się stali. I słyszałem głos z nieba mówiący
— Wynĳdźcie z nié ludu mó , abyście nie byli uczestnikami grzechów é , ażebyście nie
odnieśli plag é . Albowiem grzechy é przyszły aż do nieba, i wspomniał Pan na niepra-
wość é . Odda cież é ako i ona wam oddawała: a dwó nasób dwo ako odda cie wedle
uczynków é .

„W kubku, którym nalewała, nalewa cie é w dwó nasób. Jako się wiele wynosiła
i w rozkoszach była: tyle é da cie męki i żałości, iż w sercu swém mówi: Sieǳę królową,
a nie estem wdową i żałości nie u rzę…

„Dla tego w eden ǳień przy dą plagi é , śmierć i smutek i głód i ogniem bęǳie
spalona, iż mocny est Bóg, który ą sąǳi.

„I będą płakać i nad nią bić się będą królowie ziemscy, którzy z nią wszeteczeństwo
płoǳili, i w rozkoszach żyli, gdy u rzą dym spalenia jéj…

„Zdaleka sto ąc przez bo aźń mąk é , mówiąc: Biada! biada! miasto ono wielkie Babi-
lonia, miasto ono mocne, iż w edną goǳinę przyszedł sąd twó … biada! biada!… miasto
ono wielkie, które było obleczone w bisior i w szarłat i w karmazyn i było ozłocone złotem
i kamieniem drogim i perłami…

„Jedné goǳiny spustoszone są tak wielkie bogactwa i wszelki sternik i wszelki po
eziorze eżdżący i żeglarze i którzy na morzu robią, zdaleka stanęli. „I zawołali, wiǳąc
mie sce zapalenia ego, mówiąc — a któreż podobne miastu temu wielkiemu⁈

„A edné goǳiny spustoszało”…
Gdy tak mówił Piotr słowami brata w Apostolstwie Jana, mrok począł padać na Rzym

i światła po groǳie onym gorzeć zaczęły, a w sadach ego i skrytych galeryach domów,
błysły lampy wieczorne, rozpaliły się ogniska i dźwięk pieśni i chory biesiadne ozwały.
A gromadka chrześcĳan stała przypatru ąc się widokowi piękności stolicy, i w ciszy modlić
się zdawała. A obraz to był wielmożny i straszliwy té niezmierné stolicy, ako maleńkie
ǳiécię ciszą nocną spowité i wśród pieśni spoczywa ącé po ǳiennym truǳie… ale nie
na łożu poko u i wytchnienia — w barłogu rozpusty i swawoli.

Długo tak trwała owa cisza wskróś grodu, przerywana tylko brzękiem cytar, głosem
fletów i chórami tanecznic, migotaniem świateł w ciemnościach ubrana… Piotr patrzał
i modlił się, akby uż wieǳiał co za chwilę stać się miało.

Noc i uczty przeciągnęły się do późné goǳiny, oni eszcze stali, czeka ąc co być miało,
bo duch proroczy zwiastował im przygodę wielką.

Wtém od Palatynu, akby zastęp akiś mignął w ciemności niosący pochodnie, i roz-
biegł się wśród cieni nocnych roznosząc płomię po ulicach góry Coelius, Aventynie i dalé
we wnętrzności grodu.

Nikt z ucztu ących nie przeczuwał, że płomię Troi groziło stolicy Romula.
Wtém nagle, blizko sto ących, część cyrku od góry Palatyńskié i Coelieusowé , za-

żegnięta stanęła w mgnieniu oka oblana płomieńmi, które wiatr rozdyma ąc południo-
wo-zachodni, niósł na miasto.

Tu stały sklepy i klecie i liczne stare domostwa, których dachy i wnętrza łatwą dla
ognia mogły być pastwą.

⁴⁸jął mówić (…) słowy Janowemi: (…) Upadła, upadła Babilon wielka… — Apokalipsa , – [tekst za-
czerpnięty z Biblii Wu ka]. [przypis autorski]
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Więc podniosło się płomię chciwe, rozkłada ąc szeroko i szale ąc. A wtém i po innych
częściach grodu buchnęły podłożone pochodniami niewolników ognie, i razem niemal
cały Rzym stał się akby ednym wielkim stosem, w którego blasku, na górze Palatyńskié ,
wśród kolumn złocistych, na wieżycy ukazał się Cezar uwieńczony, z lutnią w ręku.

„Biegąc z szalonym pędem, pisze Tacyt, pożar począł niszczyć nizkie naprzód budowy,
potém się rzucił na wzniośle sze, a z nich znowu przypada ąc ku ziemi, swą szybkością
oparł się ratunkowi wszelkiemu. Wzmogło go nagromaǳenie domów olbrzymich, ciasne,
kręte i nieregularne ulice starego Rzymu, krzyki i narzekania niewiast, słabość starców
bezsilnych i ǳieci; ścisk wybiegłych mieszkańców, tłoczących się by siebie lub drugich
ratować, wlokących za sobą chorych, oczeku ących na spóźnionych, wstrzymu ących się
w niepewności co począć mieli, przeciska ących przez tłumy.

Zamieszanie to nie dopuszczało ratunku tak, że często gdy przed się patrzali, pło-
mię ich z boków lub z tyłu chwytało, a gdy do sąsiednich usiłowali schronić się części,
zna dowali e uż pożarte od płomieni, i ogień gnał za niemi w ślady… gdy eszcze zdało
się im, że est zdala od nich. Wreszcie, nie wieǳąc zkąd grozi niebezpieczeństwo, gǳie
znaleźć schronienie, lud stał ściśnięty w ulicach, leżał na polach gromadami. Niektórzy
stracili wszystko co mieli, na ǳień następny chleba im brakło, inni przez miłość swych
roǳin, których śmierci wydrzeć nie mogli, dobrowolnie z rozpaczy rzucali się w pło-
mienie. Nikt ich wspierać nie śmiał: dokoła głosy groźne słyszeć się dawały zabrania ące
gasić… wiǳiano nawet luǳi lata ących i rzuca ących pochodnie.”

Ten gród potężny w płomieniach, które nawet część Palatyńskich gmachów łączącą
Augustowe z Mecenasowemi ogrodami pożarły; ryczący rozpaczą na zwaliskach i głosem
srogim wzywa ący pomsty bogów, błaga ący ratunku daremnie; te świątyń kolumny,
wśród ognia aśnie ące, posągi, które wśród dymu i walących się ścian ak nieruchoma
ludność przeszłości widniały niezwalczone i martwe; tarany, które mury blizkie Palatynu
rozbĳały z rozkazu Nerona, by się ich pozbyć co pręǳé — zgiełk straszliwy, zamieszanie
chaotyczne — wśród niego z edné strony Neron śpiewa ący upadek Troi, któremu kla-
ska ą Augustani⁴⁹, z drugié Piotr, zwiastu ący zagładę wszetecznego Babilonu — akież
to pióro obraz ten skreślić potrafi⁇

I palił się tak Rzym ǳień eden cały, weszło słońce czerwone na zgorzeliska, a płomień
i dymy unosiły się dalé eszcze, zaszła noc, na któré szacie rozżarzone odbiły się łuny…

Pięć dni i pięć nocy żarły ognie pastwę swo ą, Neron przypatrywał się nocami i bawił
pożarem, ak widowiskiem niezwycza ném; a wcześnie uż w myśli budował gród nowy
na ruinach i pałace na zwaliskach Romulowego i Tarkwiniuszowego miasta.

Aż piątego dnia pożogi przybiegli doń Augustani i poczęli przerażeni opamiętywać
szaleńca…

W istocie, samemu Cezarowi groziło niebezpieczeństwo, lud dochoǳił do rozpaczy:
wiǳiano niewolników wypada ących z pochodniami z Palatynu, słyszano głosy zabrania-
ące gasić, byli tacy, którzy Nerona z lutnią w ręku na wieżycy dostrzegli, wieść choǳiła,
że on był podpalaczem… lękano się, aby tłuszcze głodne i zbolałe nie uderzyły na Pala-
tyńską górę i nie wywlokły z nié oszalałego pana swego.

Potrzeba było raǳić.
Zawołano do rady Symona Maga, który nie po to był przyszedł, ale by piękną Helenę

Cezarowi przedstawił.
— Raǳić? myśleć? — zawołał — fałszywie zowiący się chrześcĳanami Rzym zapalili!

oni wnieśli nań pożogę i zniszczenie!…
Ludowi to rzucić tylko! uwierzy!…
Neron uśmiechnął się, i blada twarz ego zarumieniła się gorączkowo.
Wydano wnet rozkazy, aby ratować nieszczęśliwych i zatrzymać ogień szerzący się,

który uż był pochłonął⁵⁰ co Rzym miał na starszych pamiątek, świątynie przez królów
Rzymu poświęcone bóstwom opiekuńczym, wzniesione za wo en punickich i galĳskich,
Tuliuszową świątynię Luny, ołtarz Herkulesowy Evandra, Jupitera Statora Romuluso-
wego, pałac Numy, świątynię Vesty, penatów Rzymu…

Były to nieoǳyśkane straty…
⁴⁹Augustani — klaskacze i dworacy Nerona. [przypis autorski]
⁵⁰ogień (…) już był pochłonął co Rzym miał najstarszych pamiątek — Swetoniusz [Żywot Nerona ]. [przypis

autorski]
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Domostw ubogich i wspaniałych zgorzała liczba niezmierna, a w gruzach ich zakazano
odgrzebywać i szukać pozostałych szczątków, bo Cezar sam wszystek ten łup miał zagar-
nąć⁵¹. Obiecywał za to odbudować zwaliska i wskrzesić wspanialszem co ognie strawiły.
Ludowi tymczasem otworzono pole Marsowe, da ąc mu za schronienie pomnik Agryppy,
ogrody Palatyńskie i sąsiednie wille Cezara. Z Ostii przywieziono potrzebnie sze sprzęty
i spichrze otwarto dla głodnych.

Siódmego dnia Rzym przedstawiał widok spustoszenia przeraża ący, akby po nie-
przy acielskié napaści, ak po rabunku okrutnym… U stóp Esquillinu czarne gruzy roz-
sypane i płomię dymiące eszcze, świadczyło gǳie się wstrzymała pożoga…

Jeszcze raz potém ogień z mocą nową wzmógł się i rozdął wśród nocy od Tigelli-
nusowych domostw, by znowu przerazić mieszkańców — pod pozorem gaszenia, resztę
murów i ścian niezwalonych rozbĳano taranami i na ziemię rzucano.

Z czternastu części ówczesnego Rzymu, ocalały cztéry tylko; trzech śladów prawie
nie było, w siedmiu ledwie, gǳie sterczały resztkę murów i wypadkiem o swé sile eszcze
wznoszące się kolumny ogorzałe, spękane, czarne.

Wśród ęków i narzekań ludu, który na Via Appia zbladły i wynęǳniały chronił się
w Columbaryach i otwartych grobowcach, w wyżłobionych pieczarach, z głębi których
kamień na budowy brano, wśród rozsypki wielu nęǳnie szych co poszli w góry i pusty-
nie, ocala ąc resztkę żywota — akby błyskawicą po Rzymie rozeszła się nagle wieść, że
chrześcĳanie byli pożaru przyczyną, że z nienawiści ku ludowi, podpalili gród i szerzyli
ta emnie pożogę.

Boleść łacno temu dała wiarę. — Chrześcĳaństwo krzewiło się mięǳy ubogiemi
i niewolnikami, których się zawsze obawiano i pode rzewano — myśl ta, na rozdraż-
nienie rzucona, obuǳiła nienawiść i żąǳę zemsty. Osobiści nieprzy aciele nowé wiary
szerzyli ą gorliwie; przyczyniał się do tego i Symon Magus i dwór Cezara, który pana
bronił…

Neron zuchwały zwykle, drżał teraz usiłu ąc odwrócić od siebie pode rzenie, które
łatwo poprzeć było można świadectwem luǳi użytych do rozniecenia pożogi.

Wśród té klęski chrześcĳanie cudem prawie na mnie szé nie ponieśli szkody, lub
wcale nie utyskiwali na nią, zgaǳa ąc się z wolą Opatrzności. Przywykli do ubóstwa, do
znoszenia wszelkié nęǳy, przygotowani do ofiar, szli cicho łamiąc się chlebem, wyno-
sząc rannych z rumowisk, pociesza ąc płaczących i każąc do serc ściśnionych. Thermy
i dom Pudensa, dwór Cellii, dwa główne schronienia i ołtarze ofiary, chociaż otoczone
płomieniem i pozbawione ratunku, choć okopcone i w części poopalane, stały wszakże
całe i dawały schronienie pobożnym roǳinom, które innego nie miały.

Pudens, sprzedawszy co miał kosztownie szego, zboże sprowaǳił, i po całych dniach
szaty, chleb i słowa pociechy mięǳy pogany i chrześcĳan zarówno rozǳielał.

Piotr i uczniowie wszyscy wspomagali go w tém ǳiele świętém, które raz piérwszy
na szerszą miarę okazało różnicę dwóch wiar, ak niebo do ziemi niepodobnych do sie-
bie. Z edné strony poganie, wśród nieszczęścia zasklepieni w samolubstwie, walczyli
o kawałek chleba na zwaliskach i gruzie — z drugié , garść chrześcĳan dobĳała się aby
poǳielić z biédnemi od ust od ętym pokarmem…

Słuǳy Pudensa, ǳieci, niewiasty pobożne, szli od rana na spalone i ęczącemi zasłane
części miasta, niosąc żywność, owoce, wino w amforach, grosz aki mieli; do wieczora
ǳieląc te dary mięǳy ubogich, i ǳiwu ąc się, ak Bóg w ich dłoniach pobożnych roz-
mnażał cudownie lada okruszynę.

Ta dobroczynność wszakże nawet przez nieprzy aciół chrześcĳan na złe tłómaczoną
być mogła; mówiono, nie po mu ąc é , że przelękli chcieli nią okupić zbrodnię swo ą
i utaić przed światem. Tak wszystko, cnota ich nawet, przeciwko nim się obracała.

W nieszczęściu szczególnié człowiek est łatwowiernym i zabobonnym; wierzy lada wie-
ści, narzeka i szuka przyczyny złego we wszystkiém co się mu nastręczy. Rozpacz po-

⁵¹w gruzach ich zakazano odgrzebywać i szukać pozostałych szczątków, bo Cezar sam wszystek ten łup miał
zagarnąć — Swetoniusz [Żywot Nerona ]. [przypis autorski]
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gorzelców, zniszczenie, ubóstwo, głód, roz ątrzyły ich łatwo przeciwko chrześcĳanom,
którzy dotąd prześladowani nie byli.

Głuchy szmer groźby, ak huk zbliża ącé się fali, zwiastował niebezpieczeństwo; gro-
madka wszakże uczniów Chrystusa stała niewzruszona wśród przybliża ącé się nawałnicy.

A Symon Magus pracował z przy acioły Neronowemi, przez piękną Helenę, aby co-
ǳień nienawiść powiększyć, coraz ohydnie szemi, niebezpiecznie szemi chrześcĳan uczy-
nić. Oczyma uż i sercem nienawistném poszukiwano ich w tłumach. Nie mieli oni zna-
ków zewnętrznych, któremiby się oǳnaczali, ale łacno wyróżnić ich było można, bo się
nie ukrywali z nauką, która ich od całego odłączała świata. Nie znak krzyża, który na
piersi kładli, ale uczynki ich wydawały przed pogany.

Wśród spalonego Rzymu, w domu Pudensa, którego wewnętrzne podwórce z ota-
cza ącemi e budowami ocalało, choć przyległe Thermy w gruzy upadły — wieczorem,
w kilka dni po ogniu wielkim, chrześcĳanie ściągnęli się obycza em swym na modlitwę.
Klęski dni ostatnich, groźba prześladowania, widok cierpienia luǳi eszcze ą gorętszą
czyniły.

Piotr podniósł ręce, błaga ąc Syna Bożego za świat cały, a wszyscy płakać poczęli
wiǳąc łzy na oczach ego. Wtém zapukano do drzwi i Syry ska wyzwolenica wbiegła cała
wylękła i blada z załamanemi rękami…

— Cezar — zawołała głosem przerywanym — rozesłał żołnierstwo po mieście; pre-
toryanie z liktorami plądru ą wszęǳie, szuka ąc chrześcĳan, biorą ich, ściga ą, pęǳą,
więżą… i gna ą ku ogrodom i pałacom Cezara… Ucieka my! ucieka my!

Na piérwszy odgłos lud się ścisnął w gromadę i parł, akby chciał ku drzwiom ude-
rzyć, blade twarze i wyciągnione ręce zwrócił ku Piotrowi, który nań patrzał poważny
i niewzruszony.

— Stó cie bracia! — zawołał po chwili — bez woli Bożé włos nie spadnie z gło-
wy… Probu e nas Pan, chce ofiary i krwi… bez któré świat nie może być zbawion, bo
wszakże i on sam krew swą świętą za nas przelał?… Ale przetoż uciekać? Wspomnĳcie
na męczeństwo Stefana i Jakóba i wielu uż braci naszé ! azali nie pragniecie cierpieć ak
oni dla miłości Chrystusowé ? azali dla męki zaprzecie się Boga i uciekniecie dla żywota
doczesnego? Kto nie mocen duchem, niech odchoǳi w poko u, ale synowie Boży silni
będą i dosto ą, a nie ulękną się…

Zdala za domem, na pustym placu słychać było śmiechy i naigrawania się tłuszczy
i uganianie i krzyki nadchoǳących siepaczów — Piotr począł się modlić i wszyscy padli
na kolana… głuche milczenie zaległo atrium…

Hałas i wrzawa, które przed chwilą słyszeli, obeszły tylko domostwo, minęły drzwi
i zdala niekiedy oǳywa ąc wybuchami przycichły, w dali zupełnie… wierni uczuli się
ocalonemi…

Trwali tak eszcze na ciché rzewné modlitwie chwilę, aż Piotr powstał i dał im znak
błogosławiąc, że roze ść się mogą.

Cicho rozbiegli się wszyscy, a Pudens wǳiawszy togę, Candida z sobą namówił, by
pó ść w miasto, dowieǳieć co się stało… gdyż nie wierzyli słowom przestraszoné nie-
wiasty.

Wieczór powoli w noc się zamieniał; tłumy akieś przez opalone i zawalone gruzem,
złomami kolumn, stosami cegieł, uliczki ciągnęły ku Palatynowi; z rozmów ich łatwo
miarkować było można, że się śpieszyły na akieś niezwycza ne igrzysko.

Już zdala po sadach Cezara rozpalone widać było ognie, przy których lud od kilku
dni koczował, a u wnĳścia do bram zewsząd naciska ący się gmin, rycerstwo, senatorowie
z kolei wpuszczani wchoǳili…

Z tłumów niekiedy, szczególnié mięǳy niewolnikami, wyzwoleńcami i dwornią Ce-
zara dawały się słyszeć okrzyki — że Neron sprawiedliwą na chrześcĳan wymierzał karę.

Ogrody Palatyńskie ǳiwny przedstawiały obraz.
Stały wśród nich ocalone gmachy pałacu Cezarów, których część tylko od płomie-

ni obronić mogli niewolnicy; ulice i prze ścia mięǳy niemi tysiącami zgromaǳony lud
zalegał, opowiada ąc sobie, ak Cezar wyszukał wreszcie winowa ców, których napróżno
dotąd, ofiary czyniąc bogom poǳiemnym i księgi Sybillińskie wertu ąc, szukano u ołta-
rzów milczących Junony na Capitolu.
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Mięǳy rozkosznemi ga ami laurów i cyprysów i stro nemi peristylami, które bluszcz
i wino oplatały, pozapalane widać było stosy oświeca ące wielką przestrzeń, poprzerzynaną
saǳawkami, stro ną w bĳące wodotryski i posągi…

Straże pretoryanów pilnowały kupami tu spęǳonych chrześcĳan, bladych, ale spo-
ko nie na modlitwie oczeku ących męczeństwa…

Kapłani pogańscy tymczasem błagalne przed ołtarzami bóstw składali ofiary, a lud
niecierpliwy wrzeszczał o krzyże dla winowa ców.

Wtém zgiełk ów i wrzawa uciszyły się — Cezara na rękach wyniesiono z pałaców
ego; echał na karkach Germanów pleczystych, w stro u woźnicy, w barwie zielonych,
z wieńcem na skroni i biczem w ręku.

W Cyrku bowiem uż nań wozy czekały. Tłum zobaczywszy pana zamilkł, a potém
ednym głosem zemsty i gniewu począł wołać o śmierć chrześcĳan.

— Tak! śmierć podpalaczom!… Niech giną od ognia, ak ogniem święty gród Romula
zniszczyli! — zakrzyknął Cezar — niech ich rzucą na pastwę źwierza ǳikiego… bo nie
warci źwierząt drapieżnych.

Ludu mó rzymski, da ę wam ich na zemstę słuszną, na przebłaganie gniewu obra-
żonych bogów…

Cezar rad był, że mógł trochę się z deklamacya popisać, ale kaszel wątły głos przytłu-
mił, zwrócił bladą znów twarz do siepaczów, potém do gladyatorów i mirmillonów zgrai
towarzyszących mu, i szepnął: — Do Cyrku?

W chwili edné oprawcy, czyha ący tylko na skinienie, z rykiem ǳikich źwierząt
rzucili się na bezbronnych chrześcĳan.

Była to piérwsza krew niewinnych przelana w Rzymie; piérwsze nasienie rzucone na
tę ziemię płodną — ale z ak straszliwém okrucieństwem rozbestwione zgra e wpadły na
ofiarę swo ą, tego żaden ęzyk nie wypowie.

ǲie opis té epoki (Tacyt), który chrześcĳan miał za winnych i godnych kary, z po-
wodu ich obrzędów, sam pisze, że sposób, w aki się nad niemi pastwiono — szyderstwo,
akie mu towarzyszyło, wzbuǳały litość w na twardszych sercach.

Ogrody Cezara zmieniły się w plac wymyślnego męczeństwa i niesłychanych okru-
cieństw.

Szał tłuszczy krwi chciwé dochoǳił do wściekłości, a spokó męczenników, znoszą-
cych go z ma estatem stoickim, zwiększał eszcze zapamiętałość ątrząc i drażniąc tych,
którzy ęków i boleści pragnęli.

Ciała obnażone starców, niewiast, mężów i ǳieci oblewano smołą i zażegano ak po-
chodnie, a przy blasku tych ogni puszczano psy na oǳianych skórami ǳikich źwierząt
chrześcĳan, którzy z rękami podniesionemi do góry, modlili się za swych oprawców. In-
ǳié zatapiano ich w naczynia płonące, w których wrzała smoła roztopiona; wieszano na
drzewach, krzyżowano u słupów… a wśród té krwawé igraszki, nie słychać było tylko
krzyki katów, bo lud Boży konał po cichu dla Chrystusa…

I w té pierwszé wielkié próbie nie było ktoby upadł i zaparł się prawdy… poganie
zdumieni, znużeni, przelękli, stali w osłupieniu.

Zdala, wśród dworu Cezara stał Symon Magus, okiem chciwém szuka ąc w tłumach
Piotra… ale go tam nie było.

— Nie wszyscy tu są eszcze — mówił do otacza ących — daleko więcé Rzym kry e
ich w sobie i głównego sprawcy nie pochwyciliście eszcze… ukrył się lub uszedł…

Walka nie skończona! odży ą z tych stosów… Patrzcie ako są silni… cóż im da e tę
moc? czary ich? Azali może człowiek wycierpieć tyle i konać z takim spoko em, gdyby
nie był wspomożon potęgą nam nieznaną?

Przelękły i blady, wymówił te słowa, które uż były w myśli wszystkich, patrząc na
ǳiécię piętnastoletnie, które z uśmiechem na ustach, z rozpuszczonym po piasku włosem,
z rozdartą piersią, konało, akby w niebiańskim zachwycie.

Tuż obok trup ego matki dogorywał u słupa nagięty eszcze ku ǳiecięciu…
Gasły wreszcie te pochodnie żywe, które ǳień otwartego bo u pogaństwa z Chrystu-

sem oświeciły, konali na krzyżach ostatni… wywlekano trupy hakami, i tłum milczący,
nie napasłszy zemsty, prze ęty i zdumiony, stał niepoko ąc się łatwém zwycięztwem.

Z Cyrku w tryumfie niesiono Cezara, obwieszanego palmami i wieńcami.
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Z ciekawością okrutną młody rozpustnik kazał się nieść mięǳy szczątki męczenni-
ków, na plac krwawych zapasów, dopytu ąc ludu swo ego czy rad był i czy się nasycił…
ale twarze gminu posępne były i zamyślone… wszyscy czuli, że rozpoczęto bó z siłą nad-
ziemską.

Cezar długo pił rozkosz tego widoku i zapach ciał zgorzałych nozdrzami chwytał roz-
dętemi, wpatru ąc się w poszarpane zwłoki, w niedopalone szczęty trupów.

— Zwyciężeni — rzekł wreszcie z uśmiechem…
— Nie eszsze — odparł Symon Magus — nie Cezarze! to mało! Spyta ak śmierć

ponieśli.
Neron zdumiony obe rzał się na siepaczy.
— Jeszcze nigdy nie wiǳiano takié śmierci — odezwał się któś z tłumu — w nich

siła akaś czarów nieznanych: nie było ęków, ani miotania się i rozpaczy, nie zdawali się
cierpieć nawet… Marli i konali ak człek usypia po uczcie… nie eden uśmiechem witał
śmierć i rzucał się na nią radośnie — nikt é nie uląkł…

— Jakaż w nich siła? — zapytał Neron.
— Ten, który ą sprawia i wlewa w te tłumy, silen est nad innych — odezwał się

Symon — ego nie pochwycono…
A póki on wzięt nie bęǳie, chrześcĳanie nie są zwyciężeni i być nie mogą… Ja ci go

Cezarze wyszukam i przywiodę…
Ale słów ego nie słuchał uż roztargniony pan, który znużony wyścigami, kazał się

nieść do łaźni i znikł z ogrodów Palatynu, które powoli ciemność nocy okryła…

Wybuch ten straszliwy, który tysiące luǳi życie kosztował, nietylko nie powstrzymał
szerzenia się wiary, ale urok é i siłę powiększył.

Na placu męczeństwa, w tłumach, mnóstwo ludu nawróconego zostało siłą, która
nań od stosów spłynęła… uczuli kędy est prawica Boża, co człeka nad ziemskie podnosi
męczarnie; zmienił się tylko obycza i swoboda z aką wprzódy wyznawcy żyli i obrzędy
swe odprawiali; musiano z imieniem i wiarą ukrywać się, szukać schronienia i słabszych
od nowego prześladowania zasłaniać.

Do koła przedmieść Rzymu, nad Via Appia, po ogrodach i willach otacza ących Po-
moerium, pełno było od na dawnie szych czasów wykutych w ziemi pieczar i ciemnych
poǳiemiów, z których kamień i piasek brano do budowania gmachów. W te pieczary
i amy puste zrzucano czasem ciała zmarłych niewolników, którym pożałowano stosu…
inne stały próżne…

Tu teraz, w głębiny opuszczone, wilgotne i niezdrowe, po wielkim pożarze Nero-
nowym począł się lud chronić ubogi, wśród którego na więcé było chrześcĳan; — tu,
po wielkiém męczeństwie, gdy noc skryła przed oczyma siepaczów resztki krwiożerczé
biesiady, pilnu ący w tłumach chrześcĳanie, niepoznani — unieśli piérwsze ciała i kości
męczenników swoich, nie ma ąc gǳie ich zachować.

Potrzeba ukrycia tych ciał, uświęconych piérwszą za Chrystusa ofiarą, zagnała ich
do Katakumb naówczas pustych eszcze i nieznanych nikomu prócz fossorów, co z nich
kamień i piasek wozili do miasta; — ztąd zroǳiła się myśl owego poǳiemnego żywota,
który est edną z kart na wspanialszych w piérwszych chrześcĳaństwa wiekach.

I gdy na Palatynie Cezar co na śpiesznié wznosił swó Dom Złoty, biedni wyznawcy
Chrystusowi, wśród cieniów poǳiemi ryli się coraz głębié , szuka ąc schronienia w ciem-
nościach od prześladowania i ucisku.

Katakumby poczęły się w ednym dniu z pałacem Cezara, ale go przetrwać miały, bo
e budowała wiara, gdy tamten pycha wznosiła…

Dom ten Złoty Nerona, był ednym z na cudnie szych gmachów, akie kiedy wzniosła
ręka luǳka; Severus i Celer, dwa architekci i ogrodnicy, pod których rozkazy oddano
niewolników tysiące, przedsięwzięli to ǳieło, ma ące zdumieć świat i zgasić wszystko co
oglądały oczy człowieka. Od eziora Avernu chciano wykopać kanał żeglowny do u ścia
Tybru, przez puste pola i góry wyniosłe, aby wody dostarczyć ogrodom — ale ta praca
olbrzymia ledwie poczęta, nigdy dokonaną nie była. Z Tybru tylko i błot Pontyńskich
potworzono stawy wśród za ęté na ogrody przestrzeni, poosaǳano e drzewami, a wśród
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ga ów umyślnie szerokie pola puste i zielone zostawiono łąki, stro ąc e w kwiaty rozliczne,
wodotryski i posągi… Rozszerzony plac otacza ący pałace, obe mował w sobie wszystko
cokolwiek gǳieinǳié tworzy natura sama, sypane sztuką góry, przywożone zdala skały,
kopane eziora, saǳone lasy, a wśród nich wille, portyki, grody, oblane wodami rzek
nowych i marmurami okutych saǳawek.

Wpośród tych ǳiwów, akby czarami dźwigniętych na pogorzeliskach, stanął pałac
nowy, przenoszący wysokością swą świątynie i wieże Rzymu starego… a opiera ący się
o górę Esquillinu.

W przedsieniach ego⁵² arcyǳieło Zenodora⁵³, stał u wnĳścia posąg Cezara-Boga, na
sto ǳiesięć stóp wysoki i cały złocony.

Portyki miały po trzy rzędy kolumn z na droższych marmurów; błyszczał tu i biały gó-
ry Hymettu i Pentelicki i Frygĳski czerwonemi poprzerzynany żyłami, i żółty z Kóryntu,
i Thessalĳski zielony, i wyłamany z gór Caristus i Scyros i Lesbĳski i Sige ski, i drogi ów
czarny Lucullowym zwany, którego piérwszy w Rzymie użył Lucullus… Głowy kolumn
zdobił bronz i złoto, a długość tych dróg krytych, obsaǳonych słupy różnobarwnemi,
milę przechoǳiła. Ściany całe okryto blachami złocistemi, nasaǳono drogim kamieniem
i perłami.

Ogromne sale górne na zimę, chłodne a ciemne poǳiemia, skryte w sklepieniach,
rozciągały się do koła ezior przezroczystych, wprowaǳonych wewnątrz obe mu ących e
gmachów. Stropy tych sal, z desek słoniowych z otworami złocistemi, w czasie biesiady,
na łoża ucztu ących dozwalały rękom niewidomym sypać kwiaty i zlewać rosę wonną.

W pośrodku była krągła z kopułą komnata, któré strop zasklepiony misternie, ǳień
i noc ak świat się obracał…

Do thermów Cezara wody sprowaǳono z morza i źródeł Albuli…
Ale tego wszystkiego mało dlań eszcze było, a Severus i Celer za całą nagrodę otrzy-

mali wzgardliwy uśmiech i słowo:
— Przecież uż teraz mieszkam po luǳku!
Gdy tysiące rąk dźwigało marmury, dniem i nocą, na to ǳieło przepychu, w ciszy,

przy modlitwie, motyka fossorów kopała pod Rzymem grób na męczenników ciała, domy
modlitwy i przytułek, ma ący ochronić od mogącego co ǳień wybuchnąć prześladowania.

I tam uboǳy Chrystusowi słuǳy starali się przystroić przybytek, w którym coǳień
straszliwa powtarzała się ofiara, i tam, po drobnym kamyczku, znoszono litostroty na
posaǳki, maluczkie okruchy na moza kowe sklepienia; dźwigano szczątki marmuru ze
spalonego Rzymu… ale tylko na ołtarze Boga… do trumien błogosławionych Jego, do
kaplic, w których klęczała modlitwa… Słońce patrzało na asne dachy domu Cezara, noc
wiekuista otaczała Katakomby wyrasta ące powoli — ale słońce i zburzenie tych gmachów
wiǳieć miało i ich gruzy pokryte rǳą i pleśnią, a z poǳiemi wyszedł krzyż co światu
i Rzymowi panu e.

Dwa lata upłynęły od wielkié Rzymu pożogi, a chociaż prześladowanie chrześcĳan nie
miało uż tego charakteru aki mu Neron nadał w początku, broniąc siebie i zwraca ąc
winę swą potwarzą na niewinnych, trwało ono przecie nie tylko w Rzymie, ale w państwie
całém, gdyż poszukiwać ich, tępić i karać wszęǳie rozkazano.

Liczby ednak nowych wyznawców nie zmnie szyło to wcale, owszem, zaledwie padli
edni, na ich mie sce roǳili się nowi nawróceni i zapełniali próżnie, a powołani byli ze
wszystkich stanów, wieku i płci.

Przez dwa te lata, Neron szedł dalé drogą, którą uż wcześnie przewiǳieć było moż-
na, niepohamowany niczém i upo ony swą właǳą. Rzym nowy powstawał z popiołów,
pięknie szy może niż przedtém, cały z kamienia Alby i Galii… na błota Ostii wywieziono
stary gruz i zwaliska… Ale szaloné rozrzutności zbytnika nie starczyło uż wycieńczone-
go skarbu, wydartych przemyślnemi sposoby kontrybucy i konfiskat; szukano wszelkich

⁵²W przedsieniach ego (…) stał u wnĳścia posąg Cezara-Boga, na sto ǳiesięć stóp wysoki — Swetoniusz
[Żywot Nerona , gǳie podano wysokość  stóp]. [przypis autorski]

⁵³arcyǳieło Zenodora — Pliniusz [Historia naturalna, XXXIV, ]. [przypis autorski]
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możliwych środków pomnożenia dochodów, nakłada ąc coraz nowe i uciążliwsze podatki
na Azyę i Grecyę, oǳiera ąc świątynie, topiąc posągi.

Acratus i Carinas, wyzwoleńcy Neronowi, wysłani po kra u na łupieże, niepowstrzy-
mani niczém, szarpali ostatki; kra cały wycieńczony; przelękły, z niebios uż tylko wyglą-
dał ratunku, a niebo same zsyłało klęski; — wiatr flotę rozbił w Mizenie, burze i pioruny
niszczyły wioski, głuche wieści choǳiły o potężném sprzysiężeniu się na Cezara, do któ-
rego wszystkich stanów luǳie wpływali, nawet dawny ulubieniec Nerona, Senecyon.

Zdrada, słabość czy chęć przywłaszczanie sobie akiegoś w właǳy uǳiału, podbuǳiły
Milichusa do wydania spiskowych, którzy uż wszystko do spełnienia swych zamiarów
przygotowane mieli.

Spełzło na niczém to co Rzym oswoboǳić mogło rychlé od Neronowego ucisku,
a Epicharis, kobieta, wyzwolenica, dała, w męczarniach okrutnych któremi z nié imiona
winowa ców dobyć chciano, przykład męztwa i siły ducha niezłomné .

Odwaga é w obliczu śmierci świetnié odbĳa eszcze przy słabości i bo aźliwości in-
nych. Lucana, Senecyona, Quinctianusa, którzy śpieszyli wydać na bliższych, sąǳąc że
tém mizerne uratu ą życie.

Neron, dowieǳiawszy się o liczbie spiskowych, przeraził się nią i otoczył strażami
nietylko niedostępne pałace, ale Rzym cały, mury ego, morskie i Tybrowe brzegi.

Pretoryanie, niewolnicy ego, germańskie żołdactwo ǳikie, przebiegało nieustannie
ulice, wille, ogrody, łapiąc i chwyta ąc kogo tylko pode rzanym sąǳono, pęǳąc tłumy
mniemanych winowa ców, ściąga ąc pogan i chrześcĳan zarazem… Dość było wiǳieć,
znać, spotkać się, zbliżyć do ednego z obwinionych, aby samemu winnym zostać…

Tigellinus, ulubieniec i zausznik Neronowy, Fenius i inni ego przyboczni, dawali
dowody gorliwości, znęca ąc się nad niewinnymi. Pison i przy aciele ego stracili odwagę
i nieśmieli uż odezwać się ani do żołnierzy, ani do ludu, który lada wymowne wystąpienie
na rostrach pociągnąć mogło — woleli umrzeć.

Pisona charakteryzu e Tacyt, mówiąc o nim, że przy aciół dobrał sobie w rozpustni-
kach, a żonę nierządnicę.

W spisek ten wreszcie i Seneka, który na ustroniu w Campanii Rzymskié , zdala
od dworu zamieszkał, aby być zapomnianym, — wmięszany został. Oddawna uż, mimo
na uroczystszych zapewnień i dowodów czułości Cezar pragnął się pozbyć nauczyciela,
który choć nieśmiało i rzadko, oǳywał się ednak z przestrogą, upamiętaniem. Imie Se-
neki zostało wspomniane w zeznaniach Natalisa, stosunki akieś łączyły go z Pisonem.

Powraca ący z nad brzegów morza, z willi swé Seneca, z żoną Pauliną i dwoma przy-
aciołmi zna dował się o cztéry mile od Rzymu, gdy niespoǳianie, wśród wieczerzy, żoł-
nierze z Trybunem wysłani, otoczyli dom ego, i wszedł poseł zwiastun śmierci.

Starzec nie zmięszał się wcale, co goǳina spoǳiewanym wyrokiem.
Zarzuca ą Senece słusznie słabość charakteru w życiu, mowę z czynami niezgodną,

pragnienie bogactw, zepsucie… przy śmierci ednak dowiódł, że miał dość eszcze siły
rzymskié i chrześcĳańskiego hartu duszy, by się nie ulęknąć zgonu.

Na zapytanie o stosunki z Pisonem filozof mężnie ale chłodno odpowieǳiał, tłóma-
czeniem asném i wyraźném, przypomina ąc Neronowi, że często sam prawdę od niego
słyszał, i że nic w świecie do kłamstwa zniewolić go nie może.

Gdy mu odpowiedź tę starego nauczyciela przyniesiono, Neron sieǳiał właśnie z Pop-
peą i Tigellinem, radą swą zwycza ną, i spytał tylko: — Czy Seneca myśli umierać?

Trybun odparł, że wcale nie zda e się przygotowywać do tego.
— Jedźże i powieǳ mu aby umarł! — zawołał Neron.
Rozkaz ten tak się wydał zimno okrutnym i srogim, że Trybun sam go uż zanieść

nieśmiał starcowi; wysłał z nim ednego ze swych Setników (Centurionów), aby Senece
wolę Cezara ob awił.

Usłyszawszy wyrok ucznia, Seneca zażądał aby mu testament uczynić było wolno.
Centurion surowy nie dopuścił go uczynić, domaga ąc się śmierci.

— Przy aciele — rzekł Seneca obraca ąc do towarzyszów — wiǳicie że niepodo-
bieństwem mi nawet zawǳięczyć przy aźń waszą. Cóż wam zostawię? chyba obraz życia
mo ego i śmierci, edyne i na droższe dobro akie posiadam. Nie zapomnĳcie o umarłym
— dodał — przy aźń stała cześć wam przyniesie!
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Łzy stanęły na oczach przy aciół, a Seneca począł to poważnie, to łagodnie gromić
ich, opamiętywać i pocieszać.

— Gǳież filozofi a wasza? — zapytał — gǳie rozum, który od lat tylu powinien
był nauczyć przeciw wszystkim uzbra ać się wypadkom? Nie znacież Nerona i ego okru-
cieństw? — dodał — zabó ca własné matki i brata, mógłże starego nauczyciela oszczę-
ǳić?

Po tych słowach Seneca powstawszy, uściskał żonę i począł z kolei dodawać é męztwa,
wiǳąc ak we łzach tonęła, zaklina ąc by powstrzymała boleść i w cnotliwego życia obrazie
pociechy po ego stracie szukała.

Ale Paulina przerwała mu żywo:
— Ja z tobą chcę umrzeć! a umrę z tobą! Żołnierzu — rzekła odwraca ąc się do

Setnika — dopomóż słabé kobiécie.
Seneca opierał się temu z razu, lecz myśl, że biédna a słaba niewiasta wystawioną być

może na obelgi, zmieniła ego postanowienie.
— Więc umrzy my razem — rzekł ściska ąc ą — powieǳiałem co cię do życia zachę-

cić mogło — wolisz umierać, nie będę ci té zaprzeczał cnoty. Choćbyśmy obo e z równém
skonali męztwem, zasługa two a zawsze mo ą przewyższy.

Jedném żelazem natychmiast obo e sobie żyły otworzyli; krew młódszé Pauliny try-
snęła strumieniem, przestrach czy starość wstrzymały ą w żyłach Seneki, który napróżno
dla przyśpieszenia zgonu i skrócenia męczarni popodcinał sobie ręce i nogi. Starzec cier-
piał okropnie, a lękał się by widok tych okropnych męczarni nie osłabił męztwa w żonie,
przycisnął usta do é czoła i polecił, by ą do drugié przeniesiono izby.

Cały dwór, niewolnicy, wyzwoleńcy i domownicy Seneki zgromaǳili się dokoła nie-
go, chcąc pana pożegnać… Płacz stłumiony rozlegał się w mieszkaniu przed chwilą spo-
ko ném…

Do końca pisarz dbały o swą sławę, Seneka, który uż tabliczek i stylu w drżących
rękach utrzymać nie mógł, kazał ostatnie swé myśli wyrazy wyzwoleńcowi spisywać.

Ale śmierć oczekiwana nie przychoǳiła, umrzeć nie mógł, krew upływała powoli,
silne eszcze życie wracało z pamięcią i cierpieniem.

Statius Annacus, przy aciel i lekarz Seneki, stał przy nim i płakał.
Przy acielu stary — rzekł filozof — pomóż mi eszcze raz ostatni i przynieś truciznę.
W domach rzymskich musiała zawsze być ona na podoręǳiu, bo nikt się bez nié nie

obszedł; Seneka miał napó , który dawano skazanym na śmierć w Atenach — była-li to
cykuta, którą pił Sokrates? nie wiem.

Statius posłuszny, poszedł i przyniósł truciznę, a Seneka natychmiast ą wypił.
Ale w zastygłém uż ciele i ona ǳiałać nie chciała — życie trwało… śmierć była

nieubłaganą… żelaza się obawiał…
Niewolnikom więc dawszy się wieść pod ręce, brocząc zgęstniałą krwią posaǳki, prze-

szedł starzec do przygotowané dlań łaźni gorącé .
Drżącą dłonią zaczerpnął z nié kilka kropel wody i rzucił na cisnących się za nim

niewolników.
— Libacyę tę — rzekł gasnącym uż głosem — poświęcam Jowiszowi wyzwolicielowi

(Jovi Liberatori).
To były słowa ego ostatnie; zanurzył się w wyziewach pary i skonał.
ǲiwić się można té śmierci, tak spoko ne , tak pogańsko-piękné , obok życia, które

é nie odpowiada; lecz podobno dwóch luǳi w Senece wiǳieć potrzeba.
Nie ulega wątpliwości, że wpływ chrześcĳański zmienił go pod koniec życia.
Tą ta emnicą tłómaczy się wiele ustępów pism ego i zgon tak mężny. Z razu poganin,

wiǳi on w śmierci nicość i ustanie wszelakiego życia⁵⁴; późnié ogłasza nieśmiertelność
i żywot drugi, który mu tylko nauka chrześcĳańska wskazać mogła⁵⁵. — Nauka ta i wia-
ra sięgały uż w tym czasie otacza ących Nerona, pleniła się na ego dworze, wciskała
mięǳy pretoryanów, i niéma wątpliwości, że ów Seneca, którego Tertulian zowie często

⁵⁴wiǳi on w śmierci nicość i ustanie wszelakiego życia — De Consolatione . [Seneka napisał trzy teksty de
consolatione (o pocieszeniu): do Marc i, do matki Helwii oraz do Polibiusza; tu choǳi o De consolatione ad
Marciam (O pocieszeniu do Marcji)]. [przypis autorski]

⁵⁵późniéj ogłasza nieśmiertelność i żywot drugi — tamże… [O pocieszeniu do Marcji ]. [przypis autorski]

   Capreä i Roma, tom drugi 



naszym⁵⁶, a Ś. Hieronim wprost naszym Senecą⁵⁷ mieni, wziął z nié na pięknie sze swe
myśli i natchnienia. — Nie zmienił on wiary do końca, ale samo zetknięcie z prawdą
uczyniło go większym, mężnie szym, silnie szym w obec śmierci.

Nic aśnie szego nad tę zmianę w życiu człowieka, który nagle opuszcza dwór, wyrzeka
się właǳy, szuka spoko u, i w pismach uż swoich naucza tego, co chrześcĳanie dopiéro
z wiarą ob awioną do Rzymu przynieśli. Śmierć więc tę filozofa, ak wiele ułomków z pism
ego, do końca przerabianych i poprawianych, można poczytać za dowód wpływu, aki
nauka Chrystusa miała uż wówczas na potężnie sze umysły i mnié zepsute serca, na tych
nawet, co ą całkowicie przy ąć się wahali.

Obydwa Apostołowie naówczas zgromaǳali około siebie nie tylko powiększa ącą się
coraz gminę chrześcĳańską, ale pogan prawdy pragnących, a Paweł z ogniem wymowy
niepokonanym wlókł za sobą tych nawet, którzy uż wszelką filozofi ą i szkołą garǳili.

Prześladowania chrześcĳan nie były tak srogie i częste ak w początku, po pożarze
Rzymu; wszakże liczni z nich, po spisku Pisona, do więzienia wrzuceni zostali. Symon
Magus, wciąż ściga ący Piotra, znalazł nareszcie ślad ego, a trwożna gromadka, otacza ąca
Apostoła, dowieǳiawszy się o tém, pobiegła mu zaraz zwiastować niebezpieczeństwo,
błaga ąc, by od niechybné chronił się śmierci…

Nocą, gwałtem prawie zmuszano Piotra by z Rzymu uchoǳił, choć się opierał, bo
czuł, że tu był umrzeć powinien…

Ale ze łzami, na klęczkach prosili go uczniowie, Piotr wreszcie zmiękł i zezwolił.
Ciemno uż było, gdy z domu Pudensa, po ostatnié modlitwie, wśród łez i łkania

odprawioné , z pośrodka cisnących się, by wziąść eszcze raz błogosławieństwo i ucałować
szaty ego — Apostoł wyszedł smutny, przeprowaǳany sercami i oczyma w drogę, którą
mu sam Bóg miał oznaczyć.

Rzym usypiał lub biesiadował, gdy Piotr przechoǳił ulice ego, w części nowemi
uż ustawione domostwy, częściami eszcze puste; gǳieniegǳie z budowli otwartych,
światła lamp zawieszonych nad mensami przekupniów, słabych asności pasem uliczki
przerzynały; cicho było, a w dali tylko słychać się dawało powolne koni i mułów stąpanie,
śpiew przerywany i ciężkie drzwi przymknięcie.

Im barǳié oddalał się od środka miasta ku Appĳskié zmierza ąc droǳe, tém coraz
stawało się ciszé , bezludnié ; wiosenna noc gwiazǳista, ale czarna, rozciągała swe niebo
wypogoǳone, ciemne, głębokie nad Rzymem w spoczynku.

I uszedł był uż część drogi, zapuszcza ąc się pomięǳy wille i ogrody, gdy nagle asność
potężna olśniła go… cofnął się akby piorunem rażony…

W pośrodku gościńca, naprzeciw siebie u rzał sto ącego Zbawiciela, w takié postaci
asné , w akié się niegdyś ukazał im przemieniony na górze, cały obleczon światłem.
Białe miał szaty, a suknię podróżną, i iść się zdawał ku uśpionemu grodowi.

Piotr wylękły przykląkł przed Panem, woła ąc:
— Panie! dokąd iǳiesz? (Domine! quo vadis?)
— Idę do Rzymu — dał mu się słyszeć głos — aby się dać drugi raz ukrzyżować!
I znikła światłość, a Piotr znowu obleczony nocą dokoła, pozostał wryty, na kolanach,

z modlitwą na ustach i łzami na oczach. To ukazanie się Zbawiciela wyznaczało mu drogę,
którą był pó ść powinien — ale od mie sca w którém go u rzał, oderwać się nie mógł.

I ǳień wschoǳący zastał go eszcze w prochu na klęczkach, ze łzami na gorącé
modlitwie.

A gdy się rozwidniać poczęło, na kamieniu przed sobą u rzał Apostoł, akby dla po-
twierǳenia i znaku widomego z awienia się Chrystusowego, wyryte stopy Pana zwrócone
ku Rzymowi.

— Nie ty, Panie, ale a pó dę umrzeć na krzyżu! — zawołał Piotr i ucałowawszy
kamień, podniósł się rzeźko i szedł nazad Appĳską drogą ku Forum.

A nie myślał wcale ako iǳie i dokąd, chcąc tylko cierpieć za prawdę, umrzeć za nią;
ani się obawiał grożącego niebezpieczeństwa, ani go szukał.

⁵⁶Seneca, którego Tertulian zowie „często naszym” — saepe noster Seneca, Tertulian [O duszy (De anima) XX,
, cytu ąc Seneki O dobroǳiejstwach]. [przypis autorski]

⁵⁷Ś. Hieronim wprost „naszym Senecą” mieni— noster Seneca, S. Hieronymus [Hieronim ze Strydonu, Przeciw
Jowinianowi (Adversus Iovinianum) I, ]. [przypis autorski]
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ǲień był asny, gdy mĳa ąc Palatyn i wchoǳąc na Via Sacra, gǳie kapłani wła-
śnie stroili posągi obmywali ołtarze ofiarne przed wizerunkiem bogów, — spotkał przed
portykiem wraca ącego z nocné wyprawy akie ś Symona Maga.

Biesiadował on z Heleną razem, Cezarem, Bassusem i Vatiniusem u Tigellina, a Ne-
ronowi właśnie był nabił głowę Bassus tém, że skarby, które ucieka ąca z Tyru Dido⁵⁸
zakopała w pustyń aykańskich pieczarach, mogły być łatwo znalezione i odkryte. Sy-
mona użyć chciano, by e swo ą sztuką ukazał.

Cesellius Bassus rodem Kartagińczyk, ǳiwak, marzyciel czy oszust⁵⁹, przybył umyśl-
nie do Rzymu z wieścią o tych skarbach, których akąś część odkrył niby przypadkiem
blizko swoich posiadłości, ale na nic więcé trafić nie mógł. Miały tam być askinie pełne
pienięǳy, sztaby złota leżące stosami, złote kolumny od wieków pyłem i ziemią przysute.
Czary Symona mogły im łatwo ów skarb Didony ukazać.

Vatinius, który szedł z niemi razem, był wcale charakterystyczną, wiek swó dobrze
malu ącą postacią. Niegdyś szewczuk odarty, winien był swą wziętość i zbliżenie się do
Nerona rozpasané gębie, która nie szczęǳiła nikogo, śmiechom na zawołanie i upodle-
niu, które znosił wesoło. Garbaty, krzywy⁶⁰, śmieszné postaci, z głową śpiczastą, naprzód
wzięty był na dwór, by w czasie uczt swawolnemi zabawiać żartami. Rzucano nań pestka-
mi, oblewano wodą, smalono włosy, lagrem smarowano policzki — znosił wszystko, sam
z siebie i z drugich szyǳąc ze śmiechem satyra; ale powoli tych uczt stał się konieczną
przyprawą. Bez Vatiniusa nie było wesela ni wieczerzy, ni ochoty, Neron go potrzebował
i oglądał się za nim — Vatinius potrafił z tego korzystać.

W chwili upo enia przychoǳił z prośbami, za żart płacono mu sestercyami; potém
donosić zaczął i część swo ą z mienia obwinionych pobierać; wreszcie z Tigellinem razem
stał się niezbędnym posługaczem Nerona. A że go nic w spełnianiu woli pana, ni litość,
ni sumienie, ni wstyd nie wstrzymywały… Cezar polubić go musiał.

W takich to dwóch luǳi towarzystwie powracał Symon Magus portykiem, gdy Pio-
tra napotkał, a u rzawszy go, wnet zawołał na Vatiniusa, aby swoim luǳiom imać kazał
przechodnia, ako spiskowego i chrześcĳanina.

Piotr zawołany stanął, ani się odezwał, ani bronił.
— Mam cię nareszcie! — rzekł Magus ścina ąc usta — dasz mi swą właǳę, lub życie.
— Właǳa ta nie est mo ą, ale Bożą — odparł starzec spoko nie.
— A raczé nie masz é , choć udawałeś, żeś ą posiadł! — zaśmiał się Symon — mo a

est większą — dla czego mi się nie obronisz?
— Bóg sam obroni gdy zechce…
— Do więzienia! — krzyknął Vatinius — do więzienia… chrześcĳanin est, nie zapiera

się…
— Obaczemy twe cuda!
— U rzycie, ale cuda Boże! — odparł Piotr.
I w te że chwili dwóch siepaczów schwyciło go, wiążąc mu ręce i zabiera ąc się wlec

go ku Mamertyńskim lochom.
Było to edno z na straszliwszych więzień Rzymskich, położone nie daleko wschodów,

Gemoniae zwanych, od Capitolu wiodących.
Podanie mówiło, że loch ten wykuty został z rozkazu króla Ancusa Marciusa po nad

Forum, aby postrach rzucał na miasto.
Król Servius Tullius głębié eszcze posunął część té ciemné pieczary we wnętrze ska-

ły. Żadne z więzień ǳisie szych dać nie może po ęcia straszliwé té amy, w aką naówczas
złoǳie ów i skazanych na śmierć rzucano.

Słowo to nie było próżném: więzienia bowiem nie miały wnĳścia, ale w górném
sklepieniu otwór tylko ciasny, przez który ciskano wewnątrz przeznaczonego na mękę
zaduchy, ciemności, gnicia z trupami i kona ącemi. Górne więzienie Mamertyńskie esz-
cze miało choć promyk dnia od izby, którą doń wchoǳono i cząstkę powietrza; niższe
otworem drugim takimże z niém połączone, było nocą i śmiercią.

⁵⁸Neronowi właśnie był nabił głowę Bassus tém, że skarby, które uciekająca z Tyru Dido zakopała w pustyń afry-
kańskich pieczarach, mogły być łatwo znalezione… — Swetoniusz, Żywot Nerona . [Swetoniusz pisze o „rycerzu
rzymskim”, imię i obszernie sze informac e poda e Tacyt]. [przypis autorski]

⁵⁹Cesellius Bassus rodem Kartagińczyk… — Tacyt [Roczniki] XVI, . [przypis autorski]
⁶⁰Vatinius (…) Niegdyś szewczuk odarty (…) krzywy — Tacyt [Roczniki] XV, . [przypis autorski]
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Ze środka wschodów Gemonii, we ście było na przyciemnioną izbicę, w któré stra-
że i siepacze słuchały obo ętnie ęków zamkniętych w ciemnicy więźniów. Za drzwiami
żelaznemi, w té komnacie, około dwóch stóp szeroki otwór stanowił wnĳście do Ma-
mertyńskié pieczary; lecz niczém eszcze była owa górna z olbrzymich głazów wzniesiona
stara izba, okopcona i czarna, obok Tulliańskié . W nié ostatek życia nie dawno prze-
ęczał Se an łysy… ztąd tylko słychać było brzęk łańcuchów, kona ących ęki, złowrogie
miotania się występnych i straszliwe rozpaczy wołania.

Żołdacy przywlekli naprzód Piotra na wschody owe, których nikt nie przeszedł bez-
karnie… i doprowaǳiwszy do izby siepaczy, oddali w ręce Procesowi Martynianowi,
dwóm stróżom więzienia, które od dawna nigdy pustką nie stało, nakazu ąc im od Ti-
gellina, aby Piotra w Tulliańskie zamknęli ciemnie, ako przekonanego o chrześcĳaństwo
i zdradę.

Więcé naówczas nie było potrzeba nad takie spotkanie uliczne, nad rzuconą potwarz
i obwinienie, aby życie postradać, lub gnić na dnie wilgotné pieczary.

Gdy wieǳiono Piotra przez Forum, mało kto się tam zna dował, ednakże Bóg chciał
by przechoǳiła trafem Syry ska wyzwolenica Magdalena, ǳiś domownica Cellii i gorli-
wa chrześcĳanka. Z załamanemi rękoma, przerażona, pobiegła natychmiast dać wieǳieć
chrześcĳanom, że Apostoł odprowaǳony został do Mamertyńskiego lochu.

Napróżno go pytali o ego zbrodnię i winę Processus i Martinian, słowa nie rzekł
obwiniony i dał się spuścić do ciemnicy modląc, a los swó wiǳąc wcześnie, że umrzeć
był powinien.

Ztąd Martinian, który się sam z nim na sznurze spuścił, niżé go eszcze zrzucił,
w drugą pieczarę z tą obo ętnością kata, co się uż ni łzów ni ęku, ni krwi nie lęka, bo
coǳień karmi się niemi…

W głębi ciemnicy wykuté w skale, na któré Capitol stoi, do któré nigdy promyk
światła nie za rzał, i lampa niezstąpiła nawet by rozbić mrok wiekuisty — Piotr, rzucony
na twardą opokę, nic dostrzeǳ nie mógł z początku, usłyszał tylko po chwili akby szept
cichy, i imie Chrystusowe wymowione we wnętrznościach ziemi.

Prawie razem z tym pociesza ącym głosem uczuł zbliżenie się człowieka i choć oczy
ego okrywała ciemność głęboka, poznał w nim towarzysza swo ego Pawła. Oba Aposto-
łowie rzucili się sobie w ob ęcia, niemym wita ąc uściskiem, a siła ich zdwoiła się, gdy
poczuli się razem. I ciemności prysły z przed ich powiek, i ściany rozstąpiły szeroko, gdy
dłonie połączone i usta edno brzmiące na pomoc Pana wezwały.

W cichości siedli u wilgotnych murów Tulliańskich.
W górze, nad ich głowami, ściskały się coraz nowe ofiary i ęk ich a ǳiwne krzyki, ryk

rozpaczy, śmiechy pĳane, ǳiko w ich uszach dźwięczały wśród spoko u aki ich otaczał.
Od czasu do czasu przychoǳił siepacz uciszyć wrzawę prętem, akby ǳikiemi władał

źwierzęty — a wycie i krótka chwila osłupienia znowu w ęki i płacze przechoǳiła. Tylko
na dole, w lochu Tulliańskim cicho było i spoko nie.

A Processus i Martinian ǳiwili się dni pierwszych milczeniu temu, i eden z nich
coǳień zstępował tam, by się przekonać, że więźniowie żyli, tak spokó ten niezwykły
zaǳiwiał siepacza.

— Zaprawdę, mówili sobie dozorcy — acyś to ǳiwni są luǳie, albo nie ludźmi być
muszą — ani głód, ani postrach śmierci, ani ciemności straszne, ani męczarnie, które
drugich o rozpacz przyprawia ą, nie zamąciły ich poko u… Są tak akby byli u siebie,
akby z przy acioły biesiadowali, a nocą słychać tylko szmer akiś powolny i mowę ich
cichą, akby szelest spada ącé wody… w akimś ǳiwnym ęzyku modlitwę.

Zaprawdę, eśli to są, ak mówią, chrześcĳanie, to siła w nich niezmierna i Bóg akiś
być musi z niemi.

I rzucali im chleb spleśniały, spuszczali ǳban z zatęchłą wodą Tybrową, a nigdy żaden
nie usłyszał prośby ani żebrania o litość.

— Nawet o śmierć nie proszą — mówili sobie — nawet umrzeć a oszczęǳić sobie
męczarni nie chcą — i cóż to są za luǳie?

A byli ci dozorcowie żołnierze prości, starzy gladyatorowie niegdyś, których życie
ubogie strzegło od ostatecznego zepsucia; i w duszach ich obuǳił się niepokó akiś
a ciekawość. Wszyscy stróże i żołnierze strzegący więzienia, zarówno z niemi wyǳiwić
się nie mogli stałości dwóch męczenników.
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A po upływie pewnego czasu zdarzyło się, że Martinian piérwszy spuścił się nocą
z lampą do Tulliuszowego więzienia, aby na oczy swe wiǳieć ak znosili cierpienie mężowie
nieznani.

I u rzał ich sieǳących obu przy murze, akby pośrodku uczty, w poko u wielkim
odmawia ących modlitwy z uśmiechem… aż stanął i zdumiał się.

Następnego dnia, gdy opowieǳiał towarzyszowi ak owi starcy cierpieli cudownie
niewolę, poszedł i Processus z kolei i druǳy żołdacy za nim, nie mogąc się napatrzeć
stałości ich, i pogląda ąc na nią ciekawié niżeli na tryumf Cezara.

Aż z litości ęli im nosić adło i napó i wyzywać ich do rozmowy, a Paweł i Piotr
poczęli odpowiadać im z kolei, nie tracąc zręczności ku nawróceniu…

I w ciszy tych lochów, wśród więzów i ciemności, szło dalé ǳieło Chrystusowe…
a gdy Rzym wielki i świetny bawił się z Cezarem w Cyrkach, ucztował po willach, śpie-
wał i rozkoszował — tu o głoǳie i w nęǳy, uboǳy luǳie, gmin pierwszy wszęǳie
przypuszczony do żłobu Jezusowego, ako na ukochańsze ǳiecię, — ǳielił z Apostołami
niewolę ku odkupieniu.

Tymczasem wieść o uwięzieniu Apostołów rozeszła się w mgnieniu oka po mieście
i chrześcĳanie zaboleli wszyscy, przerażeni stratą woǳa, którą przeczuli.

Linus i Klet i Pudens i inni słuǳy młodego Kościoła, bez ustanku krążyli po Forum,
podchoǳąc ku Gemonĳom, od ścian więzienia usiłu ąc dowieǳieć się coś, posłyszeć,
myśląc, że ratunek eszcze był możliwy.

Bo aźliwsi kryli się w katakumbach świeżo wyżłobionych, obawia ąc nowego prześla-
dowania które głośno zapowiadał Symon Magus.

Tylko zaprzątnieniu tych dni, na przemiany okrucieństwy i szałem przeplatanych,
winni byli Apostołowie, że się ich niewola przeciągnęła i prawie zapomnieni zostali.

A czas ten nie był dla nich stracony, gdyż Processus i Martinian i za ich przykładem
co było żołnierza — prze ęci duchem Chrystusowym, przerażeni, podbici, co ǳień i co
goǳina silnie ąc w nawróceniu rozpoczętém, skłaniali się uż do chrztu przy ęcia.

Tak i w ciemnicy zaparté owi rybacy dusz eszcze swó połów powiększali.
Niepoliczone dni biegły tak powoli w wiezieniu, a gdy stróżowie u ęci stali się sługami,

po całych dniach trwali u otworu więziennego i kładli się ucha nadstawu ąc nad próżnią
ciemną, aby chwytać słowo wiary, które z kolei Piotr i Paweł niezmordowani im słali.

Oba oni zapomnieli uż o śmierci, a nowych przysparza ąc uczniów byli szczęśliwi.
Aż dnia ednego przybiegł przerażony Martinian późno w nocy, ozna mu ąc że na-

za utrz Piotra w więzach do Cyrku przywieść kazano, i płakał mówiąc to, bo był eszcze
chrztu nie odebrał, a lękał się by śmierć Apostoła nie pozbawiła go przy ęcia do grona
ǳieci Chrystusowych.

Było to w głębi Tulliańskiego lochu, gǳie Processus i Martinian stali uż nie ako
stróże więzienni, ale ako towarzysze litości i zapału pełni, ako słuǳy Apostołów. Ma-
leńka lampka po raz piérwszy oświecała wnętrze wilgotną rosą ociekłe, a u góry przez
otwór widać było w cieniu przygląda ących się twarze żołnierzy, których serca uż wiara
zniewalała.

Wstał naówczas Piotr potrząsa ąc więzy swo e, i ął do té rzeszy kazać… do leżących
u nóg ego stróżów i do słucha ących go z góry pretoryanów, ucząc ich a modląc się za
nich razem, aby uprosić im zesłanie siły, któraby utrzymała wśród prób srogich, na akie
narażeni być musieli.

Radość z tego cudu Bożego, który straże obracał w więzniów ǳielących z niemi mę-
czarnie — łzy Apostołom wyciskała z oczów. A że nie było na podoręczu wody, którąby
Piotr mógł pokropić gromadkę nawróconą i obmyć z grzechu, ął się modlić starzec, aby
mu Bóg ak Mo żeszowi dla spragnionego ludu dał źródło wytrysnąć ze skały.

I skończywszy długą modlitwę, schylił się, łza z oczów ego padła na kamień, i ze łzy
té święté strumień czysty popłynął na czarne kamienie.

Woda to była Piotrowego serca, któré do ǳiś wieki wyczerpać nie mogły.
Naówczas u cudownego źródła począł się ten wielki a prosty obrzęd chrztu, przetwa-

rza ący luǳi i czyniący z nich istoty nowe, obrzęd który obmywał z grzechu i dawał moc
stania się synami Bożemi synom ziemi.
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Pokropieni naprzód powstali Processus i Martinian, z pogan przyobleczeni w szatę
białą, a za niemi zeszło w głąb po odroǳenie czterǳiestu i siedmiu ze straży i żołnierstwa,
— do chrztu u poǳiemné krynicy.

I trwali wszyscy na modlitwie aż do dnia białego.
Wstał ǳień nareszcie i wrzawa głucha słyszeć się dała od strony Cyrku.


Po wielkim pożarze, w którym znaczna część gmachu Cyrkowego zgorzała, z nową wspa-
niałością i przepychem a pośpiechem na większym odbudowano Arenę nową, plac na
którym Cezar coǳiennie prawie uganiał się z wozami lub przypatrywał zapasom glady-
atorów. Okopcone murów szczęty oblókł na nowo marmur i bronzy, drewniane stopnie
zastąpiły wschody i ławy kamienne, nad głowami wiǳów powiewało znowu purpurowe
velarium, a plac posypano piaskiem, który Nil do białości wypłukał. Nim Rzym potrafił
się dźwignąć z gruzów, Cyrk uż był gotowy, i uż w nim Neron wspanialsze niż dawnié
sprawiał igrzyska.

Dnia tego właśnie lud na widowisko naǳwycza ne zwołano; nowy Ikar miał się w obec
tłumów skrzydłami unieść w powietrze.

Był nim Symon Magus, który w oczach tysiąców chciał dać Cezarowi dowód swé
umie ętności i potęgi. Dla cudu tego, niewiǳianego dotąd eszcze, wywleczono Apostoła
z więzienia aby był świadkiem zwycięztwa i apotheozy nieprzy aciela.

A gdy go wieǳiono okutego łańcuchami ciężkiemi od Gemonii ku Cyrkowi, oto-
czonego siepaczami, stąpa ącego spoko nie akby szedł na tryumf nie na upokorzenie —
lud wszelaki cisnął się by go u rzeć, i edni z obelgami i wstrętem, druǳy z mało ta oném
poszanowaniem i czcią go witali.

Z tłumu, mnóstwo niewiast i mężów przystępowało doń ukradkiem, ze łzami na
oczach, i całowali szatę zbrukaną długą niewolą; inni padali cicho na ziemię, zlewa ąc
łzami ślady stóp ego.

Cyrk pełen uż był luǳi zniecierpliwionych i oszalałych; na ławach górnych kobiety
drżały domaga ąc się poczęcia krwawé zabawy, a ryk zwierząt w Carcerze za każdą razą
wywoływał oklaski i wrzawę namiętną.

I płonęły im oczy zabiega ąc krwią, i pieniły się usta od wrzasku, a piersi dyszały akby
wyglądali stanowczé , wiekami oczekiwané chwili życia.

Nareszcie ukazał się Cezar, wprowaǳony na Spinę Cyrku przez cały dwór swó , orsza-
ki młoǳieży i rozpasanych Augustanów; obok niego zasiadła Poppea; do koła wieńcem
obiegli ich zwykli rozpusty i szałów wspólnicy, błaznowie, zausznicy, faworyci chwilo-
wi, rzezańcy spanoszeni i wyzwoleńcy dumni wczora szą dopiero swobodą. Neron, ak
zwykle twarz miał bladą, wzrok obłąkany i ǳiki, ale ǳiś obietnica nieznanego dotąd
nikomu widowiska utrzymywała go w gorączkowym niepoko u. Znać było, że pragnął
czegoś niesłychanego, że nie wierzył cudowi i gotów był zawód doznany srogą odpłacić
karą…

Wszystkich oczy zwracały się na płaski dach, pokrywa ący stronę Cyrku od wnĳścia
z Forum Boarium, bo z niego Magus miał wzlecieć w powietrze… ale dotąd oczekiwany
starzec nie ukazywał się eszcze.

Z rozkazu Cezara, straże przywiodły tu Piotra i okutego więźnia postawiły przed Ne-
ronem na widoku, by zewsząd szyderstwa tłumu ścigać mogły pokonanego.

I wzrok niewiast i tłumu zwrócił się na chwilę ku męczennikowi, a choć teatr chrze-
ścĳan w sobie nie zawierał, wiele serc użaliło się losu nieznanego człowieka, sąǳąc że
starzec przeznaczony był na pożarcie ǳikim źwierzętom… Inni przypatrywali mu się
obo ętnie, wniosku ąc tylko czy długo opierać się potrafi, a szyǳili z Edylów, którzy tak
bezsilnego zapaśnika wyznaczyli na igrzysko.

Na dachu wreszcie, białą oǳiany szatą, ukazał się Symon, i stanął szuka ąc naprzód
oczyma przeciwnika, aż znalazł go i z góry wpił weń źrenice…

Oczy Apostoła i czarownika spotkały się… a Piotr nie zmrużył powiek i owszem, zdala,
zmierzył śmiało wzrokiem zuchwalca.
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I widać było na twarzy Maga akby niepewność i pomięszanie. Wtém tłum naprzód,
potém Cezar, który ǳielił ego uczucia, okazywać zaczęli znaki niecierpliwości wielkié
— Symon pobladł.

U bark ego stérczały dwa niezmierne skrzydła asne, w które wǳiawszy ręce i spó -
rzawszy na Piotra raz eszcze, począł robić niemi; biała szata rozwiała się szeroko, a po
chwili Magus, wśród niesłychanego oklasku, który zatrząsł Cyrkiem całym, powoli wzno-
sić się począł nad dach na którym stał… stopy ego uż nie tykały pokrycia, dźwignął się
nad otacza ące balasy złociste.

Skrzydła podnosiły go w powietrze coraz wyżé a wyżé , ale lot ego był ciężki, nie-
śmiały, wysilony.

Wzrok Piotra ścigał go wytężony i asny. Magus począł coraz żywié poruszać skrzy-
dłami, wzleciał ku środkowi areny, po nad samą Spinę, zbliża ąc się ku sieǳeniu Cezara…

Twarze, ręce, oczy, piersi wszystkich patrzących podniosły się za nim i w ciszy śleǳiły
ǳiwny lot ego… nikt odetchnąć nie śmiał.

Wtém Piotr rękami, na których ciężyły ka dany, zdala uczynił znak przerzyna ąc po-
wietrze na krzyż i Symon w te że chwili zwinął się, głową ku ziemi zwrócony, opuścił ręce
i padł z krzykiem przerażenia, ak kamień z procy ciśnięty.

Upadek ego był tak szybki i niespoǳiany, że nim go do rzano prawie, uż rozbity
zaległ arenę, a krew z podruzgotanego ciała czerwonym tryskiem oblała asne szaty Cezara
i Poppei.

Zdumienie ǳiwne, milczące trwało chwilę… lud ożył zaraz, i szemrać i krzyczeć i szy-
ǳić wnet począł okrutnie… a niewolnicy uż biegli szczątki trupa nieforemne wlec precz
z zakrwawioné areny.

W tłumie różne były domysły, tłómaczenia, wnioski; sam Cezar upadek nagły i śmierć
Symona przypisał temu znakowi, który okuty człowiek uczynił w powietrzu.

I uląkł się té potęgi tak wielkié , tak dlań niepo ęté , któré spętać żelazem nie było
można, i szepnął coś wskazu ąc aby Piotra odprowaǳono nazad do więzienia.

— Chrześcĳanie… wszęǳie ci chrześcĳanie! — szeptał w duchu — ak się od nich
uchronić? Rzym i wiara podkopane przez nich… cóż za siła est z niemi?

Nie było wieku zabobonnie szego nad ten wiek niewiary: lękano się wszystkiego,
cześć oddawano coraz nowym Bogom, i lud a Cezar sąǳili że z ednemi bóstwy siłą
drugich walczyć było można, oprzeć się losowi wykrętem, omamić samo fatum, ofiarą
lub kłamstwem od przeznaczenia wykupić.

Uczniowie też Symona, przy aciele ego na dworze Cezara o śmierć tę obwiniali Pio-
tra, i Neron za adł się gniewem o nią, bo na Magu budował naǳie ę odkrycia skarbów
Didony, których potrzebował nienasycony na swe uczty, gmachy i ǳieła ma ące go unie-
śmiertelnić. Gotowało się więc nowe na chrześcĳan prześladowanie.

Naza utrz, rozesłani szpiegowie Tigellinusowi, biegli po Suburrze, w przedmieściach,
po tuguryach Rzymu szuka ąc pastwy dla zemsty. A że w przedostatnié chwili znowu
ośmieleni nieco przestali się prawie ukrywać chrześcĳanie i publicznie z oznakami swé
wiary niemal okazywali, opiera ąc czci posągów i składaniu ofiar przed niemi, odróżnia ąc
skromnością szat, obe ściem braterskiém z niewolnikami i wszelkiego pochoǳenia ludź-
mi — łatwo było denuncyatorom wskazać ich zbory, mieszkania, nawet goǳinę w któré
gromadnie odbywali modlitwy.

W wielu domostwach schwytano ich wśród Agapów wieczornych, w chwili gdy po-
żywali skromną cenę, poczyna ąc ą od poświęconego chleba i wina.

Wszęǳie gǳie się krzyż znalazł na ścianie, a śpiew i modlitwa niezwykła zabrzmiały,
straże pęǳiły zagarnionych razem kapłanów, dyakonów, dyakonessy, lud, kobiety, ǳieci
ledwie chrzczone i gnały gromadami do więzień otwartych.

Ci tylko, którzy się byli schronili w poǳiemnych swych cmentarzach lub rozpierzch-
nęli po edynczo po willach i ogrodach, uszli té pogoni, która ǳień i noc trwała całą.

Neron chciał mieć wielkie igrzysko z samych chrześcĳańskich ofiar złożone, a śmiał
się ǳiko mówiąc, że ci co siłę ma ą tak wielką, pewnie dobrze walczyć potrafią.

Ta napaść niespoǳiana nie zatrwożyła chrześcĳan, nie rozpęǳiła ich i nie poǳieliła;
od piérwszé owé próby krwi w Neronowych ogrodach, duch ich potężnie się dźwignął
widokiem siły i męztwa z akiém konały w płomieniach ofiary kłamstwa Cezara. Nie
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obawiano się cierpieć, wyglądano męczarni ako środka, który miał sprowaǳić łaskę, dać
moc nową i pozyskać uczniów Chrystusowi.

A gdy przyszedł ten ǳień ścigania i zaboru, u rzano idących chrześcĳan po ulicach
w szatach białych i wieńcach na głowie, śpiewa ących hymny tak spoko nie i wesoło, akby
ich wieǳiono na ucztę…

Tłum patrzał z niemém poǳiwieniem.
Wśród ścisku tego zna omi i niezna omi, spotyka ąc się ak bracia kładli sobie ręce na

ramiona i całowali się, wita ąc a zagrzewa ąc wza emnie do wytrwania.
A wśród tego orszaku, tak wesoło dążącego na śmierć były niewiasty słabe, były nie-

dorosłe ǳieci i starcy zgrzybiali, i tacy co rzucali roǳinę. Ale wówczas nie było sieroctwa,
bo wszyscy edną stanowili Chrystusową gromadkę, o cami byli sobie i bracią, wszystkich
serca eden wielki święty węzeł spa ał.

Gdy z różnych stron grodu poczęto tak spęǳać pochwytanych i wydanych uczniów
Chrystusa, a tłumy ich niezmierne w wielką zbiły się massę, mógł Neron i słuǳy ego
ulęknąć się, we rzawszy ak wielka była owa ciżba i z ak różnego stanu luǳi złożona.

Obok niewolników stali tam patrycyusze, obok wyzwoleńców pretoryanie i sami słu-
ǳy Neronowi i barbarzyńcy i Rzymianie i gmin piętnowany żelazem i kobiety okryte
szatami dostatku.

Poganie zadrżeli, wiǳąc taką moc luǳi, którzy ani prosili miłosierǳia, ani rozpaczali,
nie zdawali się lękać śmierci, nie drżeli na widok przemocy, a pęǳeni śpiewali, modlili
się i kazali.

Widok też ten był nasieniem nawrócenia dla wielu, bo uż takiego męztwa, takiego
poko u nikt nie miał w sercu ak oni. W złych tylko buǳiły się zazdrość i zemsta.

Zarzucano publicznie schwytanym na ǳiwnié wymyślane zbrodnie, poczwarne roz-
wiązłości, nieposłuszeństwo prawom, pogardę bogów, spisek przeciwko całemu społe-
czeństwu, którego szkarad ǳielić nie chcieli.

I wieǳionych ku więzieniom mie skim lud obrzucał błotem i kamieniami, woła ąc
i domaga ąc się prędkiego nasycenia swé zemsty.

Przypisywano wszystkie klęski ówczesne, trzęsienia ziemi, burze, mór i głody, które
niszczyły prowincye rzymskie, bogom obrażonym chrześcĳańskiemi zabobony, wołano
by ich krwią występnych przebłagać, by ofiarą tą odwrócić większe eszcze plagi.

W tym tłumie schwytanych, byli i ci wszyscy których postacie uż się przesunęły
przed nami. Jeden dom Pudensa i Cellii ocalał cudem akimś wśród prześladowania, akby
dla tego aby pobożne niewiast ręce, mogły zebrać i zachować szczątki krwawe przyszłych
męczenników. W obu tych domach czekano tylko siepaczy i gotowano się na śmierć, ale
trwoga nie przerwała modlitwy, ani podniosła wywróconych ołtarzów. Może ród starca
i ego siostry, może ich życie ustronne i ciche ocaliły na ten raz od śmierci.

Ale insulę, w któré przebywali Candidus i Natalis u starego Heliosa, edną z na pi-
érwszych otoczyli wysłani żołnierze. Gmina żydowska, mięǳy którą na więcé było chrze-
ścĳan, dla pogan nieodróżnia ących ich od Hebreów, na piérwszé wystawioną została na
prześladowanie: szukano w nié Nazare czyków. W chwili, kiedy starzec siadał do skrom-
nego stołu z Judą-Candidem, Natalisem i pięcią towarzyszami, niedawno nawróconymi,
nagle drzwi łamać zaczęto gwałtownie i pretoryanie z setnikiem ukazali się w atrium.

Helios wstał uczuwszy przychoǳącą goǳinę.
— Do Gemonĳ ich wlec! — wrzeszczało żołdactwo — na śmierć Nazare czyków!…

na krzyże Żydów i Chrześcĳan plugawych!
Nikt się nie bronił; nikt nie rzekł słowa, tylko staruszka zgrzybiała, żona Heliosa,

omdlała i padła, ale ą mąż otrzeźwił doda ąc ducha.
— Życie nasze krótkie — rzekł do przebuǳa ącé się z krzykiem — da my e na

świadectwo prawǳie.
Candidus i Natalis sami dobrowolnie podali ręce aby e sznurami skrępowano.
W té chwili zna dowała się właśnie Marya, Syry ska niewiasta, w domu Heliosowym

i choć łatwo é było wynĳść i powrócić do domu Cellii, bo nikt na niewolnicę niezważał,
dobrowolnie zatrzymała się woła ąc:

— I a chrześcĳanką estem!
Żołnierze zdumieli się, Setnik zwiesił głowę na piersi, nie wieǳąc co począć, i milcząc

dał znak tylko aby ich zagarnąć wszystkich.
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Wywleczono ową garść, dopytu ąc gǳieby więcé chrześcĳan znaleźć można, ale na
katowania i bicia nie odpowieǳieli eno śpiewem i modlitwą.

— Pytacie o chrześcĳan! — zakrzyknął wreszcie uderzony w głowę stary Helios,
dumnie czoło podnosząc — wszęǳie są! pełno ich po pałacach i poǳiemiach, po wsiach
i miastach, po świecie całym… są wśród was samych… otacza ą matkobó cę… i wkrótce
o pogan spytać przy ǳie — kędy są?

A zwróciwszy się ku swoim, począł śpiewać pieśń Dawidową.
Nie byłoby starczyło więzień w Rzymie na spęǳonych zewsząd chrześcĳan, których

Mamertyńskie i Tulliuszowe ob ąć nie mogły, ale niemi zawalono wschody Gemonĳ
i przedsionki, i porozdawano ich gromadami pomięǳy patrycyusze i rycerstwo. Nie by-
ło bowiem naówczas domu, któryby nie miał więzienia poǳiemnego dla niewolników
przestępnych; pod każdém prawie domostwem, kuty w skale lub z kamieni ogromnych
sklepiony, z otworem u góry ak studnia, musiał być loch w którym ęczeli, często lata
całe, zbrodniarze równo i niewinni.

Do tych to więzień w koło Forum zepchnięto nieszczęśliwych, a straże zdumione,
słysząc w nocy śpiew wychoǳący z ciemnic, który ak tryumfalna pieśń z głębin ziemi
się rozlegał — trwogą akąś zabobonną czuły się prze ęte.

I noc ta nie w edném z poǳiemiów połączyła siepaczów z ofiarami, a gdy ǳień nastą-
pił, wiǳiano ze zdumieniem pretoryanów, żołnierzy, ǳikie straże germańskie i dackie,
rzuca ące oręż i domaga ące się chrztu i męczeństwa… głosy wielkiemi.

Neron zadrżał zadumany i przelękły… nie po mował tego pragnienia śmierci.
Jak ǳień znowu był Cyrk pełen, a ze zwierzyńców od gościńca Tiburtyńskiego i obo-

zu straży, wieziono w klatkach ǳikiego źwierza, ryczące lwy i zgłodniałe panthery. Z wię-
zień wydobywano skazanych, a wśród nich szli uż oǳiani w zbro e nowi chrześcĳanie
z żołnierzy i straże więzienne i luǳie co wczora urągali się Chrystusowi.

Do nich z tłumów przybywali nawróceni edném we rzeniem i ękiem, ednym uśmie-
chem i pogodą czoła.

Z więzienia Mamertyńskiego także wywleczono Pawła i Piotra, skutych obu, a gdy
przyszło się rozstawać, Processus i Martinianius, rzuciwszy klucze ciemnicy i oręże swo e,
a z niemi pół sotni żołnierzy, wybiegli przez wschody Gemonĳ, woła ąc, by ich także na
śmierć prowaǳono.

Trwoga rozszerzyła się po Rzymie całym, ak w ǳień owego pożaru lub w goǳinę
odkrycia Pisonowego spisku; chrześcĳan tłum tak był wielki, tak się co chwila pomnażał,
iż uż niewieǳiano co poczynać z niemi; nie było dosyć źwierząt by ich pożarły, ani dość
katów by ich pozabĳali.

W ulicach co krok zdumiewały sceny rozrzewnia ące i ǳiwne, około których stawała
gawiedź wzruszona, nie mogąc po ąć ich z razu.

Tu o ciec wyrywał się z ob ęć żony i ǳieci by iść z hufcem skazanych, tam matka
rzucała sieroty i biegła napróżno wstrzymywana chcąc się połączyć ze współwyznawca-
mi. ǲieci ocalone przez krewnych, leciały dogania ąc tłumy, klękały przed żołnierzami
i modliły się o więzy, woła ąc że uż są mężami i potrafią cierpieć bez ęku.

Piérwszy raz Forum wśród té wrzawy rozległo się wielką pieśnią chrześcĳańską, akby
tryumfu zwiastunką.

Zdało się, że co chwila zmieni się to wiǳenie straszne w akieś zwycięztwo niespo-
ǳiane…

Wpośród gromad tych… dwa starcy Apostołowie stali nieruchomi, żegna ąc się
wzrokiem i błogosławiąc światu i miastu…

Aż z Palatynu przybiegli gońce woła ący do Cyrku i wszystek ten tłum zaczęto pęǳić
do Oppidum, gǳie zwykle stawały wozy, do Carcerów, w głąb areny, nie mogąc mu
nastarczyć mie sca.

Cyrk ławy i stopnie puście sze były niż zwykle; akieś uczucie nieopisane trwogi, oba-
wa strasznego akiegoś cudu, przerażały nawet na chciwszych tych krwawych igrzysk; —
dwór tylko Nerona, nierządnice, rzezańcy, gachowie, ulubieńcy i bleǳi po wczora szé
uczcie nocné młoǳi pana towarzysze, zalegali podium i część górnych sieǳeń do koła.

Naówczas, na znak chustą dany rozpoczęło się to krwawe igrzysko, którego żadne
pióro opisać nie est w stanie.
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Miało się ono eszcze sto razy powtórzyć, nim krzyż nad Rzymem podniósł się i roz-
promienił.

Z hymnami tryumfu szły białe orszaki na męczeństwo, i padały ak kwiaty, które
burza z łodyg otrząsa, na ziemię okrwawioną.

Wychoǳąc z ciemnicy, dwa Apostołowie eszcze raz dali sobie pocałunek bratni,
i Paweł poszedł pod miecz kata poddać głowę, a Piotr zawisł przybity do krzyża, zawieszony
w dół głową, kona ąc w cichém zachwyceniu.

Za niemi wieǳiono Candida i Natalisa i Heliosa starca, każąc im walczyć z ǳikiemi
źwierzęty. Ale ani bicz oprawców, ani wrzaski pĳané tłuszczy nie zmusiły ich do walki,
do próby ocalenia życia, które uż raz byli oddali na ofiarę. Klęcząc czekali by źwierz ich
rozszarpał… i skonali wstrzymu ąc ęki.

Helios wyzionął ducha, nietknięty nawet przez lwa który ku niemu był puszczony,
— nawieǳony śmiercią bez męczarni; Natalis padł uduszony od panthery, Candid roz-
szarpany przez tygrysa…

Igrzysko to wreszcie naprzykrzyło się samym oprawcom, nie było w niém walki i bo u
którego pragnęli…

Posłano kapłanów i żołnierzy, aby namawiać do ofiarowania Bogom przed dymiącemi
ołtarzami na Spinie u nóg Cezara; ale nikt prawie, oprócz kilku zesłabłych i spodlonych,
nie dał się namówić na odstępstwo.

Niektórzy uż idąc ku Pulvinarowi, nagle zakrywszy oczy z krzykiem nazad rzucali się
w arenę, i wstyǳąc chwili słabości, padali sami pod ǳikiego źwierza pazury.

W końcu stała się rzeź bezbronnych ohydna i sromotna… Kazano uprzątać arenę
i wezwać gladyatorów, by zapłaconém szermierstwem trochę lud osłupiały orzeźwić.

Noc wreszcie nadchoǳąca i goǳina łaźni zamknęła to widowisko… które po sobie
zostawiło wspomnienie ǳiwne w sercach na twardszych.

A gdy przyszły ciemności, z domków na Suburra, z Katakumb, z willi, z domu Pu-
densa, z Aventynu i Caeliuszowé góry, zstąpiły w cichości niewiast pobożnych gromadki,
z lampami szatą pookrywanemi, i skierowały się ku Cyrkowi, ku górom poblizkim, kędy
ciała męczenników wywleczone zostały; — wśród ciszy nocné poczęły swe ǳieło miło-
sierǳia. W stosach ciał zżółkłych i prochem cyrku skalanych, wśród szczątków podartych
na szmaty i do niepoznania zdruzgotanych, — klęcząc ęły one zbierać krew świętą i na-
pawać nią chusty, napełniać naczynia; okrywać ciała, przenosić uświęcone reszty aby e
osobnym uczcić pogrzebem.

I ako mrowie wystąpili luǳie nowi, którzy wzięli na barki skarb drogi, i siecią ścieżek
ta emnych unieśli do poǳiemnych cmentarzy, aby e złożyć w ołtarzach lub powierzyć
ziemi.

Te trupów tysiące chroniąc od zniszczenia i splugawienia, ukrywano w cysterny do-
mowe, w lochy skryte i każde z tych mie sc, w których złożono zwłoki męczennika, stało
się późnié świątynią i ołtarzem…

A gdy znowu zatlał brzask dnia, kapłani nowi odprawiali ofiarę ze łzami, otoczeni
zwłokami tych z któremi wczora ǳielili chleb ofiarny; i z prochów poległych wzrósł
nowy zastęp rycerzy do bo u gotowych.

Bó rozpoczynał się dopiero… ale ofiara, pokora i miłość miały go cudowném zamknąć
zwycięztwem… słabszego, pokonaniem na wieki i potępieniem siły bezrozumné .

Wśród mnogich stron, któremi aśnie e idea chrześcĳańska — edną z na świetnie -
szych est to zwalczenie potęgi cielesné siłą ducha.
. 
ǲie ów tych pierwocin chrześcĳańskié wiary nie bęǳiemy dłużé malować, pióro i pę-
ǳel nie wystarczyłyby zadaniu; edno słowo i rys na prostszy nad na wyszukańsze obrazy
silnié tu mówią, gǳie wszystko est cudem. Wiara nowa rozkwita w latach następnych
męczeństwy, krzewi się i rozplenia prześladowaniem samém, aż wreszcie potęga ciele-
sna, siły państwa całego, które zwyciężyło narody i podbĳało kra e, w walce olbrzymié ,
długié i uparté , ustępu ą przed mocą ofiary i niewiǳialném ǳiałaniem ducha.

Zwycięża ą zwyciężeni, krzyż dźwiga się nad rozpada ącém Państwem Rzymskiém.
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My skończmy ten szereg obrazów rozpierzchłych, ostatnią sceną śmierci okrutnika,
którego imie pozostało w ǳie ach na wyższym typem obłąkania i szału, aki wyuzdana
właǳa i rozpasane namiętności wyroǳić mogą.

Wkrótce po opisanych wypadkach, zabita kopnięciem nogi przez potworę, zmar-
ła Poppea, wróciło znów panowanie wyzwolenicy Aktei i dawnych ulubienic Cezara;
igrzyska następowały edne po drugich, lud wystarczyć im nie mógł. Wiǳiano wśród
tych długich widowisk mdle ące niewiasty, umiera ących luǳi, których trupy na ławach
podiów leżały, a nikt ich tknąć nie śmiał do nocy, bo nikomu drgnąć ni ruszyć się, gdy
Cezar się bawił, nie było wolno. Okrucieństwa też mnożyły się i goniły bez przerwy,
wywiera ąc na na bliższych, na możnie szych, na droższych Rzymowi a na strasznie szych
przez to dla Nerona.

Aż nareszcie wyczerpała się podłość luǳi, cierpliwość ofiar, i głuche wieści krążyć
poczęły o spiskach, knowaniach o sprzysiężeniach i buntach, tak, że zausznicy Neronowi
musieli go namawiać, aby z igrzysk i tryumfów, po które wycieczki czynił na prowincyą,
co na rychlé do Rzymu powracał.

Powrót ten do stolicy, którym chciał zawsze głodne nowości pospólstwo nasycić i ro-
zerwać, był komedyą tryumfu, akby po zwycięztwach nad nieprzy aciołami o czyzny od-
niesionych.

Wywleczono z Palatynu tryumfalny wóz Augusta, rozbito stare mury Pomoerium
i przez wyłom w nich w echał poeta i śpiewak Cezar do Rzymu, obwieszany koronami
i laury, wśród orszaku niosącego napisy świadczące, w ilu miastach, na ilu teatrach Cezar
zdobył korony. — Na wozie echał sam tryumfator, w purpurowé szacie, w chlamyǳie
złotemi sypané gwiazdami, w koronie olympĳskié na czole, z pythy ską w dłoni. Za
nim sieǳiał muzyk Diodor, niby więzień, podbitego kra u właǳca; dalé szły orszaki
augustanów, wyuczonych klaskaczy, senatorowie i plebs woła ąc:

— Tryumfu e Nero-Herkules… Neron-Apollo… Nero-Augustus.
A kędy przesuwał się pochód uroczysty, zabĳano na ołtarzach ofiary, rozlewano wonie,

sypano kwiaty, rzucano wstęgi, puszczano ptaki. Przez Cyrk, Velabrum, i Forum w echał
tak na Palatyn i ogłosił igrzyska.

Szał powrócił z Cezarem.
Ale ten dramat krwawy zbliżał się uż do końca. Rzym znużony wyglądał odmiany.

W Galii pretorem był Videx, człek wielkiego serca i silné woli; on piérwszy powziął myśl
oswoboǳenia świata od okrucieństw i sromoty ostatniego z Cezarów.

Połączył się z nim Galba, rząǳca Hiszpanii, który miał wielką u legionów powagę
i właǳę. Oni we dwóch rozpoczęli otwartą walkę z Cezarem, a Vindex powołał do ni-
é wo ska. Galba ogłoszony Imperatorem. Wieść o powstaniu w Galii doszła do Rzymu
w samą rocznicę matkobó stwa; Neron przy ął ą z razu szydersko i tegoż dnia poszedł
do Gymnazyum przyglądać się zapasom athletów. — Późnié ruszył obo ętnie w ulubio-
ną Campanią, w Neapolis u stołu biesiadnego napęǳiły go znów listy groźne… tą razą
wybuchnął gniewem, wściekłością i zemstą; ale przywykły do zwycięztw łatwych, nie
szukał nawet środków uniknienia niebezpieczeństwa. Wysłał tylko do Senatu listy gwał-
townie obwinia ące Vindexa, naznaczył cenę za ego głowę, i dalé bawił się po Campanii
wędru ąc.

Tymczasem co chwila groźnie sze, barǳié naglące edne po drugich nadchoǳiły wia-
domości; — drżący, niepewien co począć, musiał Neron do Rzymu powracać, ale po
droǳe natrafiwszy na grobowiec, na którym postrzegł płaskorzeźbę wystawu ącą Galla
pokonanego przez Rzymianina, wziął to sobie za dobrą wróżbę. Nie naraǳa ąc się z Se-
natém, otoczony swoimi zausznikami, bawił się eszcze w ostatnich chwilach nowym
wynalazkiem naumachii, którą dlań wymyślono.

— Sam wystąpię na Teatrze — wołał w chwilach ostatnich, doda ąc szydersko —
eśli mi Vindex pozwoli.

Wśród coraz nowych zabaw ednak bunt Gallów nie wychoǳił mu z myśli, a na róż-
nie sze plany, osnute płocho, mieniały się co chwila. Sam przecie począł się przeciwko
swym legiom wybierać, naprzód ednak rozmyśla ąc o tém akby swe lutnie, cytary, mu-
zyków i tłumy nierządnic wieść z sobą…Stanęło na tém, że kobiéty poprzebierane za
amazonki, towarzyszyć mu miały w wyprawie.
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Cezar chciał iść, stanąć przed zbuntowanemi i z rozczuleniem i łzami przemówić do
nich, nie wątpił o wrażeniu akie uczyni wymową, że rzucić mu się do nóg muszą, zwy-
ciężeni ego retoryką i wǳiękiem przygotowanego słowa…

— Naza utrz sam im zanucę hymn zwycięstwa! — dodawał.
Tymczasem nałożono nowe podatki na koszta wo ny i wyprawy, pobiera ąc e tylko

monetą złotą i nową, co lud i wszystkie stany do rozpaczy przywiodło.
Głód przytém dawał się czuć w Rzymie, oczekiwano okrętów z Egyptu, a gdy lud na

brzegach tłumnie zgromaǳony, u rzał przybywa ące nawy i rzuciwszy się na nie, znalazł
w nich tylko piasek Nilowy na wysypanie areny w cyrku — powstały krzyki i wołania
o zemstę okrutne i miasto całe zawrzało długo ta oną nienawiścią.

W te że chwili nadbiegł goniec z wieścią o Galbie i Glii. Neron osłupiał, zachwiał
się i akby uderzony piorunem, długo nie mogąc słowa wyrzec — pozostał odrętwiony.
Nareszcie rzucił się, rozdarł szaty i zawołał:

— Zgubiony estem!
Ale wkrótce akiś słuch nowy go orzeźwił, Cezar odżył i począł życie od śpiewów

tryumfalnych i igrzysk ulubionych… poświęca ąc świątynię Poppei.
Wśród tych szybko po sobie następu ących wypadków, eden z rzezańców Nerona,

w chwili gniewu ego osmagany, wybiegł z Palatynu roznosząc wieść, że Cezar ma myśl
wyrznąć w pień wszystkich Rzymu mieszkańców, zapalić miasto znowu i wypuścić ǳikie
źwierzęta z klatek pretoryańskiego obozu, a sam uciec do Alexandryi.

W mgnieniu oka wszystko co się go eszcze trzymało, opuszcza Cezara; legĳe, straże
pretoryan, germańskie pułki, Senat nawet powsta e groźny przeciwko upadłemu.

Na Palatyn bieży resztka niedobitków, ozna mu ąc mu uż wyrok śmierci i potępienie
nieochybne. Neron chwyta złotą puszkę z trucizną zdawna przez Locustę przygotowaną,
i z kilką ulubieńcami biegnie się ukryć w ogrodach Serviliusa.

Tu w gąszczy drzew zacza ony, coraz nowe przedsiębierze środki, chce uciekać, po-
syła do Ostii wyzwoleńców aby mu gotowano okręta, aby trybunów i setników na ego
przeciągali stronę… Ale go uż nikt nie słucha, a eden ośmiela się wyrzec z pogardą:

— Jest-że ci śmierć tak straszną⁇
Po chwili Neron myśli znów oddać się w ręce Partom, prosić Galby o litość, w żałobie

wynĳść do ludu, stanąć na trybunie oskarża ąc się i prosić miłosierǳia… choćby w dale-
kim Egypcie przytułku. Mowę nawet w tym celu przygotowaną nakreślił na tabliczkach,
które przy nim znaleziono.

Tymczasem noc nadeszła; Cezar znużony wysileniami usnął, ale się buǳi miotany
strachem, osamotniony, opuszczony od swych straży. Śle do przy aciół nadaremnie, nikt
nie przybywa. Sam eden prawie wychoǳi z kry ówki i wlokąc się od domu do domu, do
drzwi zamkniętych kołacze a nikt otworzyć mu nie chce. Po chwili, strwożony powraca do
izby, ale tu straże ucieka ące zabrały mu ostatnie okrycie i ego puszkę z trucizną. Przelękły,
śle po gladyatora Spicillusa, aby go przyszedł zabić, gdyż sam sobie zadać śmierci nie umie,
on, co tylu słowem edném zamordował! I tém nawet nikt dopomóǳ mu nie chce.

— Przy aciela… nieprzy aciela nie mam nawet! — woła w rozpaczy — nikogo‼
Bieży do Tybru, chcąc się utopić; wraca nie ma ąc siły od ąć sobie życia.
Wyzwoleniec Faon ofiaru e mu się wreszcie ukryć go w swym domu, mięǳy Sala-

ry ską a Nomentańską drogą…
Błysła naǳie a ratunku, poda ą mu konia, siada nań bosy, okryty płaszczem ciemnym,

z głową i twarzą osłonioną i eǳie ze Sporusem i cztérma wyzwoleńcami swymi, wśród
burzy która huczy piorunami, wśród wycia wichru i drżenia ziemi kołyszącé się pod ich
stopami.

Prze eżdża ąc mimo obozu, słyszy miotane na siebie przekleństwa, spotyka co chwila
luǳi szuka ących, dopytu ących o Nerona… Koń ego pada, wiatr zrywa mu z twarzy
zasłonę, i mĳa ący pretoryanin go wita, a Cezar truchle e.

Nareszcie, ścigany piorunami i złorzeczeniami, przybywa do domku Faona ubocznemi
drogi, oszarpany cierniem, odarty gałęźmi przez które przeǳierać się musiał, i upada
znużony, otworem wciska ąc się w poǳiemie wilgotne. Tu mu chleb czarny i liche adło
przynoszą, ale zgłodniały nawet w rozpieszczone wziąć go nie może usta.

Słuǳy namawia ą go na śmierć — on eszcze się waha, boi, nie umie, nie chce.
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I zwleka ąc ostatnią goǳinę, każe wprzód dół kopać dla siebie, patrzy i woła zadu-
many:

— Umrzeć! umrzeć co za strata! umierać, w kwiecie wieku tak wielkiemu artyście!
Nadbiega Faona posłaniec z wieścią, że Senat ogłosił Nerona nieprzy acielem o czyzny,

że go szuka ą wszęǳie dla spełnienia wyroku.
— Na cóż mnie skazano? — spytał.
— Nagi, z szy ą w widłach ściśniętą, na śmierć bitym być masz Cezarze!
Neron blednie, porywa dwa sztylety, probu e ich ostrzów… i odłożył e znowu. Chwila

ostatnia nie przyszła eszcze.
— Sporus! rozpocznĳ przedśmiertne ęki… da cie mi przykład — woła — o! nie mam

męstwa! Nieprzystało to Neronowi!
Wtém wrzawa i tentent ozna mu ą pogoń przybywa ącą; Neron eszcze wiersz z Illiady

Homera znalazł na ustach pobladłych.

Tentent szybkich rumaków uszy me uderza…⁶¹

I z pomocą Epaodita, sztyletem nakoniec gardło sobie przebĳa.
Konał eszcze gdy wchoǳący Setnik szy ę mu połą sukni przewiązał, mimowolnie go

ratu ąc.
— Za późno! — zawołał Neron — i skonał ze straszliwie otwartemi oczyma, które

przerażały patrzących⁶².
Takim był zgon té potwory, któré wola tysiące luǳi gniotła i mordowała — zgon

bezwstydnie podły, goǳien haniebnego życia.
Ostatni z Cezarów rodu, nie miał nawet siły niewolnika, który w Cyrku głowę w koło

rozbiegłego wozu rzuciwszy, roztrzaskał ą ze stoicką odwagą.
Jedna do ostatka wierna mu wyzwolenica, ǳiewczyna z ludu, Aktea, popioły ego po

cichu złożyła w grobie Domitiusa.
Wiatr wieków rozwiał e po pustych Rzymu polach…
Na nim wygasł ród ego, półtora wieku panu ący Rzymowi.
Tym obrazem sprawiedliwego sądu Bożego skończmy opowiadanie nasze… krwawo

świta ąca utrzeńka nowé ery wschoǳi po té nocy posępné .

Żytomierz, d.  czerwca .

⁶¹Tentent szybkich rumaków uszy me uderza — Illias X, . [przypis autorski]
⁶²Neron jeszcze wiersz z Illiady Homera (…) i skonał ze straszliwie otwartemi oczyma, które przerażały patrzą-

cych — Swetoniusz Żywot Nerona, . [przypis edytorski]
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