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MARIA KONOPNICKA

Z przeszłości. Fragmenty dramatycz-ne
Hypatia
Hypatia, córka sławnego matematyka Teona¹, uroǳiła się w Aleksandrii, przy końcu
IV wieku. Obdarzona bystrym i podniosłym umysłem, poświęciwszy się naukom pod
kierunkiem o ca swo ego, wkrótce przewyższyła go w sławie. Wstąpiwszy do szkoły pla-
tońskie ², wykładała słuchaczom wszelkie ǳiały filozofii i matematyki z właściwą sobie
poważną swobodą słowa, traktu ąc wielkich mężów godnie i roztropnie. Napisała Kanon
astronomiczny³ i komentarz do Diophanta⁴, ak również do Konika stojcheja Apolloniu-
sza⁵.

Piękna i kształtna, była w życiu sprawiedliwą i niepokalaną. Współobywatele czcili ą
dla e szczególne skromności — i z poǳiwem o nie mówili⁶. Wykłady swo e rozpoczy-
nała zwykle od matematyki, a oparłszy się o edną z e niezbitych podstaw, zstępowała
w pełne siły i trafności dedukc i do różnych ǳiałów wieǳy, ob ętych wówczas wspól-
ną filozofii nazwą⁷. W liczbie uczniów te młode poganki, które audytorium stanowiło
wszystko, co było świetnym i wykwintnym w Aleksandrii, zna dowało się nawet wie-
lu chrześcĳan; mięǳy innymi Synesius z Cyreny⁸, późnie szy biskup Ptolemaidy, który
w listach swoich złożył hołd wzniosłemu umysłowi Hypatii⁹.

Tak świetne powoǳenie młode filozofki, która ob ęła ǳieǳictwo dwuwiekowe sła-
wy wielkich aleksandry skich myślicieli, wzbuǳiło niechęć w duchowieństwie, pożąda ą-
cym niepoǳielne nad umysłami właǳy. Niechęć ta, wzrasta ąc stopniowo, sprowaǳiła
nareszcie tragiczne rozwiązanie, które tak opisu e Wolf w przytoczonym uż ǳiele swo-
im, Mulierum graecorum fragmenta (Hamburg  r.): „Zdarzyło się raz, iż Cyryl¹⁰, bi-

¹Teon z Aleksandrii (ok.  – ok. ) — gr. matematyk i astronom, ostatni przełożony Biblioteki Alek-
sandry skie , o ciec Hypatii. [przypis edytorski]

²szkoła platońska — tu: grupu ąca zwolenników neoplatonizmu, filozofii powstałe w II wieku n.e. pod
wpływem nauczania Platona oraz pogańskie myśli religĳne . [przypis edytorski]

³napisała „Kanon astronomiczny” — wg źródła z X w. Obecnie uważa się, że nie choǳi o oryginalną pracę
Hypatii, lecz o opracowane przez nią nowe wydanie Algamestu, kompendium astronomicznego Ptolemeusza lub
o nową redakc ę astronomicznych Tablic podręcznych, tego samego uczonego. [przypis edytorski]

⁴komentarz do Diophanta — komentarz do Arytmetyki Diofantosa (–), ǳiała ącego w Aleksandrii
wybitnego gr. matematyka, który za mował się metodami rozwiązywania równań algebraicznych. [przypis edy-
torski]

⁵„Konika” Apolloniusza — Konika (gr.: Stożkowe) to cenione ǳieło o krzywych stożkowych, autorstwa
Apolloniusza z Pergi (ok.  – ok.  p.n.e.), wybitnego gr. matematyka i astronoma, ǳiała ącego w Alek-
sandrii. [przypis edytorski]

⁶…z poǳiwem o niej mówili — J. Ch. Wolf, Mulierum graecorum fragmenta. [przypis autorski]
⁷zstępowała (…) do różnych ǳiałów wieǳy, objętych wówczas wspólną filozofii nazwą — [por.] Socrates,

Historiae ecclesiasticae [Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła], lib. VII, cap. . [przypis autorski]
⁸Synesiusz z Cyreny (–) — filozof neoplatoński, o ciec Kościoła, biskup miasta Ptolemaida w Cyre-

na ce (płn.-wsch .Libia), uczeń Hypatii z Aleksandrii. [przypis edytorski]
⁹Synesius z Cyreny… w listach swoich… — Synesii episcopi Cyrenaei epistolae, wyd. w Bazylei . [przypis

autorski]
¹⁰Cyryl z Aleksandrii (–) — hierarcha kościelny, teolog, święty; zaliczany do tzw. O ców oraz Dokto-

rów Kościoła; niezwykle ma ętny, ob ął urząd patriarchy Aleksandrii () po swoim stry u; zaciekle zwalczał
oponentów religĳnych i politycznych; intensywnie zaangażowany w spory chrystologiczne; odegrał kluczo-
wą, dominu ącą rolę podczas pierwszego soboru w Efezie (); ego nauczanie (formuła „unii hipostatyczne ”,
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skup kościoła chrześcĳańskiego, przechoǳąc około domu Hypatii, u rzał był wielki tłum,
tak koni, ak luǳi, z których edni zbliżali się, inni oddalali, inni wreszcie pozostawali
na mie scu. I kiedy zapytał, co by to był za tłum i z akiego powodu takie zbiegowi-
sko, odpowiadali mu przechodnie, że to tak odwieǳa ą Hypatię filozofkę i że to est e
dom. O czym dowieǳiawszy się Cyryl, powziął taka zawiść, że poprzysiągł e śmierć —
i to śmierć na haniebnie szą. Gdy tedy Hypatia, według zwycza u, wydalała się¹¹ z domu,
wielu namiętnych, wyzutych z bo aźni boże luǳi, prowaǳonych przez Piotra lektora¹²,
zmówiwszy się, ściągnęli ą z woza¹³ w pobliżu kościoła, zwanego Cesareum¹⁴, a obna-
żywszy z szat, okrutnie zabili, rozszarpane e ciało kawałkami rozrzuca ąc po mieście.
Stało się to w czwartym roku biskupstwa Cyryla, za konsulów Honoriusza ǳiesiątego
i Teodoz usza szóstego, w miesiącu marcu, podczas wielkiego postu”.

Pobrzeże¹⁵ morskie; na prawo widać biały portyk¹⁶ domu ; na lewo przystań i roz-
paloną latarnię Faros¹⁷. Burza. Noc. Rzecz ǳieje się w Aleksandrii w r. .

  burza
Z burzą mi spadasz! Myślałbym, żeś przebył
Przestrzeń, ǳielącą cię od Aleksandrii,
Na chmurze ako na czarnym rumaku…
Żeś go popęǳał wichrem ako biczem…
I żeś błyskawic ostrogi złociste
W obadwa¹⁸ boki wbĳał mu zdyszane…
Cały gościniec od Nitrii¹⁹ aż tuta
Grzmiał pod kopytem two ego rumaka…
A nawałnica, rwąc cedry²⁰ i palmy,
Długim ich włosem zmiatała twą drogę…
Przybywasz wreszcie ako duch, z rozwianym
Na wiatr kapturem…

grzmot wzmaga się
…Grom wita cię salwą!

z ednoczenia dwóch natur w Chrystusie) odegrało ważną rolę w sporach chrystologicznych i ukształtowało
późnie szą doktrynę. [przypis edytorski]

¹¹wydalać się (daw.) — opuszczać akieś mie sce. [przypis edytorski]
¹²lektor — niska funkc a kościelna, powiązana z odczytywaniem agmentów Biblii podczas nabożeństw.

[przypis edytorski]
¹³z woza — ǳiś popr. forma D.: z wozu. [przypis edytorski]
¹⁴Cesareum (łac. Caesareum) a. Cezareum — pierwotnie świątynia ku czci Ga usza Juliusza Cezara, ufun-

dowana po ego śmierci przez ego kochankę, Kleopatrę VII, ostatnią królową hellenistycznego Egiptu. Pod
koniec IV w. zamieniona na kościół chrześcĳański. [przypis edytorski]

¹⁵pobrzeże — wybrzeże, pas ziemi wzdłuż brzegu morza a. rzeki. [przypis edytorski]
¹⁶portyk — popularny w staroż. architekturze greckie i rzymskie roǳa otwarte ontowe części budowli

z rzędem kolumn wspiera ących dach. [przypis edytorski]
¹⁷rozpalona latarnia Faros — latarnia morska na przybrzeżne wysepce Faros, w pobliżu Aleksandrii, e-

den z siedmiu staroż. cudów świata. Zbudowana za panowania pierwszych Ptolemeuszy (ok. – p.n.e.),
mierzyła ok.  m wysokości; na szczycie po zmroku rozpalano ogień, którego światło wzmacniały metalowe
zwierciadła. [przypis edytorski]

¹⁸obadwa (daw.) — obydwa. [przypis edytorski]
¹⁹Nitria — tereny wokół Jezior Sodowych, zwane też pustynią nitry ską, na zach. od Delty Nilu, kilka-

ǳiesiąt km na płd. od Aleksandrii (ob. dolina Wadi an-Natrun). Od IV w. centrum egip. życia pustelniczego
i monastycznego, w V w. zamieszkiwane przez kilka tysięcy mnichów. [przypis edytorski]

²⁰cedr — drzewo iglaste z roǳiny sosnowatych, rosnące w górach kra ów śróǳiemnomorskich. [przypis
edytorski]
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²¹
młody mnich z gór Nitrii

Ach, co słów próżnych! co słów!… Cicho!… cicho!…
Może ktoś słyszeć…


Co? przez Boga w niebie!

Taki w naturze ǳisia straszny zamęt,
Że ledwo mogę usłyszeć sam siebie…
Czyś ty zapomniał, że a od lat pięciu
Krzyczę w obadwa głuche miasta uszy
Wy ątki z Pisma?… Głos mi się naciągnął
Jak bęben… musi grzmieć, gdy go poruszą


Cóż tu nowego? Wezwałeś mnie…


Słucha ,

Wszystko wre w mieście… lub kipi ak wrzątek…
Oddechy parą są rozpłomienioną…
Myśli — ukropem… słowa — sykiem żaru,
Kiedy nań padnie adu lub krwi kropla…
Nie ma dnia tego — i nie ma te nocy,
Żeby morderstwa czerwona kometa
Nie przeleciała nad miastem wzburzonym…
Od czasu, kiedy padła synagoga
Pod toporami chrześcĳan, sprośni²² Żyǳi
W zemście się swo e złączyli z pogaństwem²³…
Wczora w ulicy, ǳiś w amfiteatrze,
A utro może w pałacu biskupa
Zna ǳiesz nóż krwawy, mordercę i trupa.

 wiara
Jak to, na Boga! Czyż braknie wam siły,
By zgnieść garść nęǳnych, rozproszonych pogan,
Którym zwalono ołtarze — i bogi —
I których szczu e prawo ako zwierza²⁴?


Nie tak są słabi, ak mniemasz; ich siła
Tkwi eszcze w każdym odłamie kamienia

²¹Amoniusz, właśc. Ammoniusz (z łac.) a. Ammonios (gr.), mnich nitry ski — imię postaci historyczne : eden
z grupy  uzbro onych mnichów nitry skich przybyłych na pomoc patriarsze Aleksandrii, biskupowi Cyry-
lowi, skonfliktowanemu z cywilnymi właǳami miasta, broniącymi praw niechrześcĳańskich obywateli. Mnisi
otoczyli powóz prefekta Orestesa, a Ammoniusz ranił go w głowę kamieniem. Napastnika po mano i skazano
na publiczną śmierć na torturach. Ciało Ammoniusza Cyryl wystawił w kościele ogłasza ąc go męczennikiem.
[przypis edytorski]

²²sprośny (daw.) — występny, potworny, godny potępienia. [przypis edytorski]
²³kiedy padła synagoga… Żyǳi… w zemście… z pogaństwem — kiedy sprowokowani Żyǳi dokonali ataku na

chrześcĳan, biskup Aleksandrii, Cyryl, zorganizował niszczenie synagog i plądrowanie domów oraz wygnanie
żydowskie ludności z miasta ( r.); ego poprzednik, Teofil, przewoǳił tłumom, które burzyły pogańskie
świątynie. [przypis edytorski]

²⁴pogan, którym zwalono ołtarze (…) i których szczuje prawo — cesarz Teodoz usz od roku  serią dekretów
zaprowaǳił konsekwentne, szeroko zakro one prześladowania: ogłosił wyznanie nice skie chrześcĳaństwa religią
panu ącą, wydawał decyz e likwidac i pozostałych instytuc i i obycza ów pogańskich, zakazał sprawowania ofiar
i odwieǳania świątyń, nakazywał zamykanie obiektów i mie sc kultu, aprobował i wspierał ich niszczenie na
terenie całego państwa. [przypis edytorski]
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Zburzonych świątyń — i zda się przenikać
Całe to miasto tchem akimś subtelnym,
Który głów tyle odurzył… Gnostycy²⁵
Nasi, to duchy zroǳone z ich ducha…
Kogóż wydała sławna nasza szkoła
Katechetyczna?… Tytusa Klemensa²⁶,
Którego w rzęǳie swoich filozofów
Hellenizm może policzyć bez błędu;
Orygenesa²⁷, który całą siłę
Potężne swo e wymowy obracał
Na to, by błahy platonizm z ednoczyć
Z wiarą w Chrystusa: Justyna²⁸, co mniemał,
Że filozofia grecka est tą drogą,
Która prowaǳi wprost do ob awienia…
I innych wielu, których uż pomĳam.
ǲiś, gdy ci mówią, że: »nie ma nauki,
Które by wiara nie wspierała« — nie wiesz,
Czy przytacza ą Arystotelesa²⁹,
Czy też proroka… a z dysput uczonych
Wiǳisz zbyt asno, że pod wpływem tego
Powietrza, którym tak długo oddychał
Aleksandry skich zastęp Ptolome ów³⁰,
W znaczne się części zatarła różnica
Mięǳy Chrystusa słowem — a Platona…
Czy myślisz, że te ariańskie wywody³¹
O Tró cy, albo błędy nestorianów³²

²⁵gnostycy — wyznawcy gnostycyzmu (z gr. gnosis: poznanie), prądu rel.-filoz. kwitnącego w II-III w., gł.
w Egipcie i Syrii, który łączył idee hellenistycznego platonizmu z elementami ze źródeł chrześcĳańskich i ży-
dowskich. Gnostyków cechował mistycyzm i silny dualizm: przekonanie o tym, że człowiek ako istota ducho-
wa został uwięziony w złym świecie materii, stworzonym przez Demiurga, będącego bytem niższym od Boga,
a sposobem wyzwolenia duszy z materii est poznanie duchowe. [przypis edytorski]

²⁶Titus Flavius Clemens, znany ako Klemens Aleksandryjski (ok.  – ok. ) — gr. filozof i teolog wcze-
snochrześc., nauczyciel Orygenesa; ego teologia wykazywała barǳo silne wpływy filozofii hellenistyczne , gł.
platońskie i stoickie ; za właściwe odczytywanie Biblii uważał interpretac ę symboliczną i mistyczną, z zasto-
sowaniem koncepc i platońskich. [przypis edytorski]

²⁷Orygenes (ok. –) — gr. filozof i teolog wczesnochrześc. z Aleksandrii; zdobył wielki autorytet ako
pierwszy z uczonych chrześc., erudyta i płodny autor, szczególnie komentarzy do Biblii, którą interpretował
symbolicznie i alegorycznie; ukształtował tradyc ę filoz.-teolog. szkoły aleksandry skie , opartą na koncepc ach
neoplatońskich; w późnie szych czasach w głównym nurcie chrześc. niektóre ego poglądy stały się kontrower-
sy ne, część potępiono. [przypis edytorski]

²⁸Justyn a. Justyn Męczennik (ok. –) — filozof i autor wczesnochrześc.; występował w obronie nowe
wiary przeciwko poganom i żydom; pierwszy filozof chrześc., zaadoptował stoicką doktrynę „zapładnia ącego
Słowa”, stwierǳa ąc, że prawda ob awiona została zaszczepiona wszystkim luǳiom, e elementy można znaleźć
również poza chrześcĳaństwem, w naukach na większych filozofów. [przypis edytorski]

²⁹Arystoteles (– p.n.e.) — gr. filozof i przyrodoznawca, za mu ący się również teorią państwa i pra-
wa, ekonomiką i logiką formalną; na wszechstronnie szy z uczonych staroż., osobisty nauczyciel Aleksandra
Wielkiego; ego dorobek i system filozoficzny wywarły wielki wpływ na rozwó nauki i filozofii europe skie ,
zwłaszcza w średniowieczu. [przypis edytorski]

³⁰Ptolemejowie — ǳiś popr.: Ptolemeusze, dynastia pochoǳenia macedońskiego panu ąca w staroż. Egipcie
w latach – p.n.e., założona przez ednego z woǳów Aleksandra Wielkiego, Ptolemeusza (gr. Ptolemajos)
I Sotera. Nazwa dynastii pochoǳi od imienia założyciela oraz kole nych władców, którzy nosili to samo imię.
Pod rządami Ptolemeuszy stolica ich państwa, Aleksandria, stała się na większym miastem świata śróǳiemno-
morskiego oraz głównym centrum nauki i kultury hellenistyczne . Po śmierci ostatnie władczyni, Kleopatry
VII, Egipt został prowinc ą rzymską. [przypis edytorski]

³¹ariańskie wywody o Trójcy — Ariusz (ok. –), duchowny i teolog z Aleksandrii, stwierǳał, że Syn
Boży, ako zroǳony przez wiecznego Boga, musiał mieć początek, więc nie był równy Bogu, lecz, mimo bo-
skości, niższy w hierarchii bytów. Wystąpienie Ariusza silnie spolaryzowało chrześcĳaństwo, co doprowaǳiło
do zwołania w  soboru nice skiego, na którym uchwalono, że Syn Boży est całkowicie równy Bogu O cu
i taki sam co do istoty. Wyznaczyło to pierwszy etap formułowania doktryny Tró cy Święte (statusu Ducha
Świętego nie ustalono). Rozstrzygnięcie nie zostało powszechnie przy ęte i ma ący wielu wyznawców arianizm
do  r. cieszył się nawet poparciem cesarzy. [przypis edytorski]

³²nestorianie — wyznanie chrześc. wywoǳące się z poglądów chrystologicznych Nestoriusza (–), mni-
cha antiocheńskiego, który po ob ęciu urzędu patriarchy Konstantynopola (–), zaczął podkreślać w kaza-
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Powstać by mogły w kościele, gǳie pycha
Akademickich rozpraw est nieznaną?
Na Boga! Jeśli każdy uż w tym mieście
Chce filozofem być, na co im biskup?
Właǳa Cyryla nie estże³³ złuǳeniem?…


Jak to? Czyż biskup rozpuścił zastępy
Swo e milic i³⁴, swych parabolanów³⁵,
Swoich lektorów?… Czyż się o edykta³⁶
Oprzeć nie może? — A oni, co?… Garstka
Duchów, ży ących bezpłodną ideą…
Hufiec rozbity, pod mglistym sztandarem,
W ostatnich szańcach walczący — bez woǳa.


Bez woǳa, mówisz? — Oni ma ą woǳa…
Silnego nawet woǳa, akem żywy!
Wiǳisz na prawo od amfiteatru
Ten portyk biały?… To est akademia
Hypatii, córki sławnego Teona.
Tuta się zbiera wszystko, co hołdu e
Pogańskich nauk pysze, by rozprawiać
O celach życia, o granicach wieǳy,
O przedistnieniu dusz, o nieskończonym
Trwaniu idei, o wolności duchów,
O… Słowem, wszystkie te platońskie brednie,
Co w Aleksandrii umysły nurtu ą,
Tu ma ą główne ognisko, z którego
Tym się potężnie i szerze rozchoǳą,
Że e tak piękna i młoda kobieta,
W płaszcz filozofów owinięta, głosi;
Tu tłum młoǳieży zuchwale roztrząsa
Wielkie pytania o życiu i śmierci,
Które do lekc i koniecznych wykładu,
Do Euklida³⁷ i Archimedesa³⁸,

niach potrzebę rozróżniania odrębności boskie i luǳkie natury Chrystusa, m.in. krytyku ąc termin Theotokos
(gr.: roǳicielka Boga) ako mylący i proponu ąc w zamian Christotokos (gr.: roǳicielka Chrystusa). Na soborze
efeskim (), zdominowanym przez biskupa Cyryla, patriarchę rywalizu ące z Konstantynopolem i Antiochią
Aleksandrii, Nestoriusza potępiono, usunięto z urzędu i wygnano. Prześladowani nestorianie uciekli do Per-
s i, skąd prowaǳili intensywną akc ę misy ną na wschoǳie, od Az i Środkowe po Chiny. Za życia Hypatii
nestorianizm eszcze nie istniał. [przypis edytorski]

³³nie jestże — konstrukc a z partykułą -że; znaczenie: czyż nie est. [przypis edytorski]
³⁴milicja (z łac. militia: służba wo skowa, od miles: żołnierz) — tu: uzbro one odǳiały straży ochotnicze .

[przypis edytorski]
³⁵parabolanie — w starożytności członkowie chrześc. bractwa za mu ącego się opieką nad chorymi i grzeba-

niem zmarłych; pochoǳili głównie z dolnych warstw społ.; przez biskupów Aleksandrii wykorzystywani ako
bo ówki do zwalczania oponentów politycznych i religĳnych; na rozkaz Cyryla dokonali pogromu ǳielnicy
żydowskie , prawdopodobnie mieli uǳiał w zamordowaniu Hypatii. [przypis edytorski]

³⁶edykta — ǳiś popr. B. lm.: edykty; edykt: w państwie rzymskim rozporząǳenie prawne ogłoszone przez
na wyższe właǳe, tu: edykty cesarskie przeciwko religiom pogańskim. [przypis edytorski]

³⁷Euklid a. Euklides (ok.  p.n.e.) — czołowy matematyk gr.; „o ciec geometrii”, autor ǳieła Elementy,
do XIX w. będącego podstawowym podręcznikiem geometrii i wzorem ścisłości wykładu, w którym usyste-
matyzował wieǳę mat. i ako pierwszy przedstawił ą w formie systemu wniosków z zaproponowanego przez
siebie zestawu aks omatów; ǳiałał w Aleksandrii, za mował się również optyką i mat. metodami astronomii.
[przypis edytorski]

³⁸Archimedes z Syrakuz (ok. – p.n.e.) — na większy matematyk, fizyk, inżynier i wynalazca staro-
żytności; twórca podstaw statyki i hydrauliki; autor traktatów o liczbie pi, o krzywych stożkowych i bryłach
obrotowych, ako pierwszy posłużył się sumowaniem szeregów nieskończonych. Prawdopodobnie studiował
w Aleksandrii. [przypis edytorski]
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Przebiegle mieszać umie ta poganka…
Zaprawdę, mówię, że dopóki ona,
Gronem wykwintnych Greków otoczona,
Przemawiać bęǳie do podstaw rozumu,
Dopóty w nasze biskupie stolicy
Kazać nam przy ǳie dla gminu³⁹, w ulicy,
I ograniczyć wpływ wiary — do tłumu.


O małoduszny! Czy zarosła droga,
Którą poprzednik Cyryla, Teofil,
Prowaǳił zastęp ludu i wyznawców
Na Serape on⁴⁰?… Czy stępiał ten topór,
Co blade bogi druzgotał na szczęty?
Czy uschły ręce te, które zburzyły
Sławną książnicę szatańskie mądrości?
Czy się pustynia z żarami swoimi
Od murów miasta cofnęła? Czy nie ma
Mnichów tych, którzy ze swoich sandałów
Na marmurowe pilony⁴¹ strząsali
Prochy z gór Nitrii?


O to iǳie właśnie!

Niech w oczach ludu pustynia powstanie
W straszliwe , wichrem przepasane szacie,
I rozpłomieni tchnienia swego żarem
Rycerzy Boga… Niecha wyda hasło
I lud zgromaǳi pod krzyża sztandarem…
Niech do bram miasta z palm swoich szelestem
Przy ǳie — i krzyczy śpiącym: »Oto estem!«
Ha!… Wtedy — drży cie bogi — i poganie,
Bo przebaczenia nie bęǳie dla żywych,
Ni dla kamieni…

Słychać w oddaleniu krzyk
 

Na pomoc!… na pomoc!…


Co to?… Pioruny pobiły się w niebie?…

Chwila ciszy. Krzyk wznawia się. , jeden z milicji biskupiej, wbiega raniony .
Potrąca się⁴² w ciemnościach o  i pada.


Parabolanów mordu ą!

³⁹gmin — luǳie z niższe warstwy społeczne ; tłum. [przypis edytorski]
⁴⁰Serapejon (gr.) a. Serapeum (łac.) — świątynia Serapisa, grecko-egipskiego bóstwa, powstałego w IV w.

p.n.e. przez połączenie cech Ozyrysa, Apisa i Zeusa. Serape on w Aleksandrii był na większą i na wspanialszą
świątynią hellenistyczną w mieście; zawierał wielki zbiór ksiąg, część Biblioteki Aleksandry skie . W  r. biskup
Teofil, korzysta ąc z dekretów Teodoz usza I, prowaǳił tłumy chrześcĳan przeciwko świątyniom pogańskim,
dążąc do ich zlikwidowania i prze ęcia. Mimo oporu pogan Serape on został zdobyty i zniszczony. [przypis
edytorski]

⁴¹pilon — ǳiś popr.: pylon (gr.: brama), monumentalna brama we ściowa świątyni egip., złożona z pary wież
o prostokątne podstawie, zwęża ących się ku górze, połączonych niższą częścią obramowu ącą we ście. [przypis
edytorski]

⁴²potrącać się (daw.) — zawaǳać o coś. [przypis edytorski]
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cofa się

ǲień sądu!…


Upadł… trzeba mu głowę podnieść…


Zgroza!


Jaka krwi struga!


gasnącym głosem

Na pomoc… o!… o!… o!…

Umiera.

puszczając go

Trup uż! Morderca zręczny był, na Boga!…


Ach! ak on krzyknął przeraźliwie!… Jak on
»Na pomoc«… przeraźliwie krzyknął! — Chryste!…
Myślałem, że mi coś w wnętrznościach woła.
I wiem, że ciągle krzyk ten słyszeć będę —
I że pustynia bladymi ustami
Przez które piaski, ak klepsydra⁴³, toczy,
Bęǳie mi odtąd krzyczeć w same uszy,
W bezsenne noce: »Na pomoc!… na pomoc!…«


Cicho, na Boga!…

po chwili
…Ja myślę, że gdyby

Na moim mie scu stał ten portyk biały
Nienawiść

Domu Hypatii, przeklęte poganki,
Jutro wszyscy e podli niewolnicy
Jak sprośne kundle warczeliby, ęcząc
W ciężkich ka danach, na plac prowaǳeni,
Gǳie by musieli ginąć wśród płomieni…⁴⁴
Ach! czemu ona nie est niewolnicą!
Ach, czemu nie est!


To powieǳ kolumnom,

Niecha się ruszą białe — i tu przy dą…
Niecha tu staną ako blade płaczki —

⁴³klepsydra (z gr. kleptein: kraść, hydor: woda) — wynaleziony w starożytności przyrząd do odmierzania czasu,
złożony z dwu naczyń, umieszczonych edno nad drugim i połączonych wąskim otworem, przez który przesącza
się woda lub przesypu e się piasek. [przypis edytorski]

⁴⁴gǳie by musieli ginąć wśród płomieni… — Tacyt. [przypis autorski]
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I niecha tłuką nad tym trupem w żalu
Kamienne głowic swoich kapitele⁴⁵…


Może ty kiedyś, Amoniuszu, bęǳiesz
Thaumaturgos⁴⁶ — i zǳiałasz te cuda…


Jeżeli będę nim, każę za sobą
Całemu miastu choǳić ak pies wierny…
I stawać murem tam, gǳie zechcę stanąć…
Płynąć łabęǳiem białym, gǳie popłynę…
I ciebie miasta uczynię prefektem⁴⁷,
Byś niewolników palił w nim — urysto⁴⁸!


w zamyśleniu

Słucha no, bracie… a gdyby też… kiedy
Kolumny nie chcą poruszyć się z mie sca,
Trup się poruszył?…


To powieǳ mu: Powstań —

A idź, czerwony, położyć się cicho
Na tym marmurze białym, przed portykiem…
I leż tam, z twarzą ku niebu podaną,
Chłostany wichrem i burzą po śmierci…
Niech grom w ǳwon bĳe… niecha błyskawice
Palą nad tobą śmiertelne gromnice…
Niecha ak matka płacze cię ulewa…
I — niecha piorun „Requiescat”⁴⁹ ci śpiewa…
A może masz psa, to tuta krew ciepłą
Poczu e z dala — i skomląc, przybiegnie
Lizać twarz bladą — i ranę twą skrzepłą —
I bęǳie wył — wył — Na pomoc!… na pomoc!…

 zbrodnia
wstrząsa nim

Czy cię opętał czart?… Milczże na Boga!
…Słucha , a myślę… a gdybyśmy sami
Trupa pod ęli — i dale ponieśli —
I tam, ot wiǳisz, pod tymi palmami,
Co ako straże o sto kroków sto ą
Od szatańskiego gniazda te poganki,
Cicho na ziemi złożyli?… I czegóż
Cofasz się, blady? Czyśmy go zabili?…

⁴⁵(z łac. caput: głowa) — głowica, na wyższa część kolumny, łącząca ą z belkowaniem, pełniąca też funkc e
dekoracy ne. [przypis edytorski]

⁴⁶thaumaturgos (gr.) — cudotwórca. [przypis edytorski]
⁴⁷prefekt — wysoki urzędnik rzymski, tu: prefekt Egiptu i ego stolicy, Aleksandrii. Z powodu wy ątko-

wego znaczenia ekonomicznego i strategicznego, Egipt od początku panowania rzymskiego stanowił osobistą
prowinc ę cesarza; rząǳił nią spec alny cesarski namiestnik (praefectus Aegypti), zastępu ący samego władcę.
[przypis edytorski]

⁴⁸jurysta (z łac.) — daw. uczony biegły w prawie, prawnik. [przypis edytorski]
⁴⁹Requiescat — (łac.: niech spoczywa) główna część łac. azy oznacza ące „niech spoczywa w poko u”,

używane w katolickich obrzędach pogrzebowych w rycie trydenckim; w grecko ęzyczne Aleksandrii w życiu
religĳnym nie posługiwano się łaciną. [przypis edytorski]
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Kto wie? — Myśl czasem wyǳiera z rąk Bogu
Straszliwą pieczęć akie ś krwawe zbrodni.


Szały pustyni samotne cię gonią
Aż tuta … Słucha ! Korzystać nam trzeba
Z nocy te , która sprzymierza się z nami —
I szybko ǳiałać… Nie gniewam się wcale,
Że nam naradę na czyn przyszło zmienić.
Bóg sam chce tego, mó bracie! Dotychczas
Nie można było nic o tę gaǳinę
Zahaczyć w ruchach miasta, ni dosięgnąć
Niczym białego i dumnego czoła…
Bo ak monolit stała w oczach tłumu
Bez skaz i pęknięć — z edne sztuki cała…
I dłoń się po te obsuwała bieli
Jako po gładkie tafli kryształowe ,
Nie ma ąc o co zaczepić te dumne …
Lecz niech raz tylko imię e się wplecie
W akiś wypadek uliczny i krwawy,
Niech lud raz na nią oczy śmiało zwróci
Jako na słońce zachoǳące w ciszy,
Kiedy uż blaski zagasi askrawe…
Niech raz e imię obiegnie po placach,
W ustach pospólstwa — i zmiesza się z błotem,
Które tak łatwo pod ąć — i w twarz rzucić,
A a przysięgam, że rozdmucham iskrę
W pożar, co za mie ten dom, od różycy⁵⁰
Kolumn do podstaw… Cóż? — chcesz mi pomagać?


Przeciw poganom — tak! — Lecz a chcę awnie
Iść ako rycerz Chrystusowy, śmiało

Wiara, Religia, Walka

W błękity nieba o dniu asnym patrząc,
Rychło aniołów posiłki nadlecą…
Chcę iść, toporem zdruzgotać te mury —
I wywlec bladą tę — i chrzcić ą we krwi —
I na obiatę⁵¹ złożyć Panu Bogu
Za grzechy własne — i całego miasta…
Ja chcę na czele mnichów moich czarnych
Jako szarańcza spaść na tę stolicę,
O wschoǳie słońca różową w swe bieli,
Żeby poganin krzyczał: »Klęska!… klęska!…«
I mnie tym krzykiem krew popęǳał w żyłach…
Chcę iść na czele rozognionych twarzy,
Co płonącymi źrenicami palą
Jako czerwonym żelazem — pierś wroga…
Ja chcę chorągwi i hymnów i krzyża —
I słońca, coby wkładało na czoło
Złocistą glorię… chcę tłumów — i Boga!

⁵⁰różyca — ornament archit. w kształcie stylizowane , koncentrycznie rozwinięte róży; rozeta. [przypis
edytorski]

⁵¹obiata (daw.) — ofiara, dar dla bóstwa. [przypis edytorski]
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Więc a sam zrobię…

schyla się i unosi trupa
…O! ak on ociężał…


Krew mu się z rany rzuciła… o Chryste!


wlokąc trupa

Idźże przede mną…


Co? chcesz ze mnie robić

Czarną gromnicę?… Niech ci burza świeci
I ako giermek niech iǳie przed tobą
Z piorunowymi pochodniami…

błyska — uderza piorun
…Ave!…

Słucha mnie, Piotrze, połóż tego trupa…
Bo akaś siła potężna mnie chwyta
Od końca stopy na drżące te ziemi
Aż do ostatnich strzępków moich włosów,
Które powsta ą ak wichry nad dołem —
I zaczepia ą się o węże złote
Krwawych błyskawic — i drżą — i gore ą
Jako korona nad świętych obliczem…
I wiem, że gdybym powieǳiał w te chwili
Temu trupowi: Wstań! — on by tu wskrzesnął⁵²…
I gdybym tylko ednym palcem skinął,
Ty padłbyś martwy przed mymi stopami…
A trup ten — włosy two e kęǳierzawe
Wkoło rąk krwawych owinąłby sobie —
I ciągnąłby cię pod próg te poganki —
I tam byś leżał — aż do dnia sądnego!


cofa się

Thaumaturgos!… Ode dź, przeraźliwy!…
Piorun w przelocie gubił iskry złote —
I nimi włosy two e rozpłomienił…
Grzmot w słowa two e huk zaklął straszliwy…
A błyskawica, co leci z twe dłoni,
Chwyta mnie żądłem… i warczy… i goni…


Nęǳny, do rzeczy podłych tylko zdolny!
Idź! grzesz w ciemnościach! Idź! idź! esteś wolny!
Lecz utro — eśli tłum da się rozpalić
Jako suchego łuczywa ognisko,
Przy dę z pustyni… chcę sam własną ręką
Krzyż lub nóż zatknąć w piersiach te poganki!…

⁵²wskrzesnąć (daw.) — powstać z martwych, zmartwychwstać. [przypis edytorski]
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Zawoła burzy!… Niecha mnie nie ściga
Swymi krwawymi źrenicami…


Ode dź!

 oddala się z wolna. Słychać przyciszone grzmoty.
 pożądanie
sam

Ha! więc nareszcie!… Znęǳniały przez posty,
Od bezsenności wybladły, szalony,
Z ciałem zoranym i wyschłym od chłosty,
Tysiącem pokus szatańskich dręczony,
Walczyłem dotąd — i zawsze daremnie…
Czułem cię w piersiach, ty piękna… ty biała,
Co gǳieś istniałaś daleko ode mnie,
Wabiąc rozkoszą miłości — i ciała…

zasłania rękami oczy
Cicha i lekka, przez skwarne puszcz⁵³ piaski
Szłaś zmrokiem, by mi zarzucić ramiona
Na szy ę, zgiętą pod mniszym kapturem…
Uśmiech twó miewał nagle akieś blaski,
Jakby ust twoich królewska zasłona
Skarb zakrywała przed okiem olśnionem…
Szłaś — i ǳiewiczem wabiłaś mnie łonem…
A palmy imię twe śpiewały chórem…
A wiatr twe tchnienie niósł mi gore ące…
Jam padał na twarz w pustyni kurzawę,
Jak na ogniste mąk piekielnych łoże —
Głuszących hymnów śpiewa ąc tysiące,
Które leciały przez gwiazd blaski mgławe⁵⁴,
Przez chór zdumionych aniołów do Ciebie,
Nieogarniony w ciszy wieczne Boże!

wznosi głowę
Więc to ty byłaś!… Ty, przed które domem
Sto ę — i mówię wichrami i gromem
I w łzach gorących ta ę, ak kaskada…
Biada ci! pustynia uż wsta e!….

Grzmi.
  

…Biada!…


Dom . Otwarta z kolumn białych galeria. Na lewo ogrody i nekropolis⁵⁵, na prawo
amfiteatr i wodotrysk. W głębi port. Grupa rozmawiających przypatruje się krajobrazowi.
Przejrzysty zmierzch.

⁵³puszcza (daw.) — pustkowie; pusty, ǳiki teren; pustynia. [przypis edytorski]
⁵⁴mgławe — lekko zamglone. [przypis edytorski]
⁵⁵nekropolis (gr.: miasto zmarłych), nekropolia a. nekropola — starożytne, położone poza miastem, duże mie -

sce pochówku z architekturą pogrzebową; także: inny duży, stary cmentarz, na którym pochowano sławnych
luǳi. [przypis edytorski]
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 obraz świata
Ze wszystkich świata całego uroków
Na więce kocham ten kawałek ziemi:
Błękitną przystań z masztami ciemnymi,
Jak las wiszący, pośród mgły — i zmroków —
Tłum białych kolumn, co lekkie, wytworne,
Portyków strzegą — i niebo wieczorne.


Jak to? Grek młody w tak szczupłym przestworze,
Nie lecąc dale ni wzrokiem, ni duchem,
Zna du e wszystko, co kocha — i zowie
Pięknem na ziemi?… O Atenagorze!
Wytęż ty oko ak orzeł do słońca —
Przeleć spo rzeniem las masztów przystani…
Tam szumi morze, niezgłębione morze,
Co ak myśl luǳka wiecznym ży e ruchem —
I ak duch rwący się z ciemne otchłani,
Fale swe wiecznie o brzegi roztrąca…
Słucha ty ego burz, które szale ą,
Jak żąǳy ślepe niszczące orkany…
Słucha , ak przypływ, wezbrany naǳie ą,
Potężną piersią uderza o ściany
Skalistych brzegów — a w chwilę ze drżeniem
Cofa się w siebie śmiertelnym zwątpieniem —
I wody swo e toczy zadumany,
Jak człowiek, który szuka w piersi ǳielne
Siły do walki duchów nieśmiertelne …
Słucha te ciszy, co spada prze rzysta
Na uko one, wysrebrzone fale —
I niech twa dusza w asnych wód krysztale
Tonie, ak perła przeczysta…
— Jeśli w świat z awisk na ziemi i niebie
Przedwieczna mądrość idee wcieliła,
Mniemam, iż morze, ruch wieczny i siła,
Wieczna harmonia życia — i przemiana,
Przed którą zawsze w nieskończoność droga,
Która wyczerpać nie w stanie est siebie,
Żadną potęgą nieopanowana —
Jest formą bytu godną — nawet Boga!


Cicho, Hypatio! Pose don cię słucha!

 kondyc a luǳka
A co est, powieǳ, formą godną ducha?


Mniemam, że człowiek.


Człowiek? Wielkie bogi!

Człowiek, ten, który od swego stworzenia
Dotąd się błąka w ciemnościach bez końca,
Nie mogąc znaleźć dla swego istnienia
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Formy społeczne — i wielkie te drogi,
Co wieǳie duchy do słońca? —
Człowiek, co nazwał występki i zbrodnie
I w ǳie ach czyny zapisał na krwawsze?…
Człowiek, co tchem swym zagasza pochodnie
Światła — i tłumi e zawsze?…
Człowiek, co większe usypał mogiły,
Niźli śmierć sama, w morderczych wyprawach?…
Człowiek, co trwoni duchowe swe siły
W zbytkach, rozkoszach, zabawach?…
Człowiek, co chaos w zamęcie wyręcza,
Mnożąc ustawy wątpliwe i ciemne,
Osnuwa ące ak siatka pa ęcza
Nawet wzruszenia ta emne?…
Człowiek, co gdyby nie iskry te boże,
Które świat pcha ą po torach przyszłości,
Stworzyłby tłumy, gromady, lecz może
Nigdy nie zaznał luǳkości?…
Człowiek, co z brata swo ego, nęǳarza,
Miecz pomsty ukuł — i krwawego wroga?…
Co od ołtarza biega do ołtarza,
Szuka ąc dla siebie Boga?…
O! cofnĳ słowo, Hypatio! Ja wierzę
W wieczne materii i ducha przymierze,
Ale nie wiǳę, ak świat ten szeroki,
Godne dla niego powłoki.


De teros! kto tak czu e nęǳe ziemi,
W tych duch zamieszkał — i w bólu się zrywa,
By mógł ulecieć skrzydłami asnemi,
Gǳie spokó prawdy przebywa!…


Och! po co rzucać rozprawy gorące
W to ciche, greckie, błękitne powietrze?…
Niech myśl wypocznie, wszak spoczywa słońce;
Niech zmrok wieczorny z czoła lekko zetrze
Palące ślady uniesień — i burzy…
— Jutro, eżeli wiatr wschodni posłuży,
Popłyniem wszyscy do Faros…

Wbiega , niewolnica z ǳiecięciem na ręku, i rzuca się z płaczem do nóg .


O pani!…

Prefekta słuǳy… pachołków tłum cały
Przybył — i mówią, że wszystkich nas na śmierć
Prowaǳić ma ą!…


podnosząc ją

Co to est?… Posenio!
Ucisz się… powstań! Co ty breǳisz?…
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Pani!

Zabito kogoś — a nas ma ą karać…
Ja tego dobrze nie rozumiem, pani,
Ale zginiemy wszyscy!… o bogowie!…


Co to ma znaczyć?… Nie płacz… mówże asno!


łkając

Wielcy bogowie!…

Wchoǳi , Rzymianin, zastępca prefekta. W głębi ǳieǳińca widać spęǳonych
niewolników Hypatii i straż, która ich otacza.


Niewolnicy twoi,

Pani, śmierć ponieść muszą; straż ich wiąże.


Cóż zawinili?…

 krzywda
Posłucha mnie, pani.

Jest prawo dawne, które z słusznych przyczyn
Sławny nasz senat obostrzył i wznowił,
A które, w razie ta nego morderstwa,
Na śmierć skazu e wszystkich niewolników,
Jacy się zna dą w domach na odległość
Głosu od mie sca popełnione zbrodni.
Anafest, eden z milic i biskupie ,
Zamordowanym został ǳisia w nocy,
Mięǳy palmami, nieopodal domu
Two ego, pani. — Sprawiedliwość prawa
Spełnić się musi, wyrok uż wydany.


Ależ to hańba!… Oni są niewinni‼!


szyderczo

Niewinni, pani? — Kiedyż to niewolnik
Bywa niewinnym? —


Wtedy, kiedy przemoc

Na ego barki zrzuca swo e zbrodnie
I upodleniem własnym go piętnu e…
Kiedy deptany, z wściekłością rozpaczy
Chwyta za kamień, by rozbić łańcuchy,
Które mu ręce krępu ą — i wtedy,
Kiedy go sąǳi sam Bóg — a nie człowiek! —
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Takich wypadków niewinności nie zna
Prawo kra owe.


O! a wiem!… Dla ciebie

Niewolnik wtedy est niewinnym, kiedy
Do żarn przyrosły, znęǳniały, zgarbiony,
Tak się z bydlęcym trudem swoim zbrata,
Że głowy podnieść nie może od ziemi…
Kiedy myśl ego za ruchem kamienia
Kręci się w kółko, spodlona, zabita;
Gdy wzrok nie wiǳi prócz pyłu z piaskowca;
Ucho nie chwyta nic prócz żarn łoskotu,
Głos nic nie wyda prócz cichego ęku…
Duch nic nie czu e — nawet udręczenia —
A ciało tylko krwawe krople potu…
Wtedy niewinnym estże?


Na Jowisza!

Nie nam to sąǳić!

zwraca się w głąb
Czy wszyscy zebrani?

 szaleństwo
z krzykiem

Jak to! Mam umrzeć z tym ǳieckiem na ręku?…


Nie, ǳiecko możesz pozostawić pani.


Wspaniałomyślność wzniosła, godna kata!


Lecz am mu matką, panie! Ono małe,
Piersią go karmię!…


Tym lepie dla niego;

Nie wyssie z ciebie, nęǳna niewolnico,
Podłych, nikczemnych, przewrotnych instynktów. —


z obłąkaniem

Tak… ty masz słuszność!… To lepie dla niego,
Że z głodu zginie ak pisklę bez pierza,
Kiedy mu matkę astrzębie rozszarpią…
To lepie … słusznie…

ogląda się nieprzytomnie
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Ha! trzeba przyśpieszyć
Ten straszny koniec… niech wiem w śmierci chwili,
Że ono zimne, martwe, że nie kwili…

chwyta ǳiecię za nóżki i chce je roztrzaskać o kolumnę
O bogi!… bogi! Czy wy to wiǳicie?


Stó !… ty nieszczęsna!

Wyrywa jej ǳiecię i tuli do piersi.  pada ze łkaniem twarzą na ziemię.


O!… co a zrobiłam!…


Ależ to zgroza!

 prawo

Czyż nie ma ratunku
Dla tych nieszczęsnych?… obrony? — okupu? —


Zaiste, nie ma. — Prawodawca nie mógł
Przewiǳieć nawet, by za nęǳną zgra ę
Dawano okup; o tym milczy prawo.


Och! ono milczy o wielu niedolach,
O wielu nęǳach — i o krzywdach wielu!
I łzy nie wszystkie wypłaca w obolach⁵⁶,
Nie wszystkie rany w sesterc ach⁵⁷ oblicza!…
Ale pamięta , ty, prawa czcicielu,
Że est potęga wyższa, ta emnicza,
Co sprawiedliwość w błękitach odważa
Dla sług prefekta — i dla łez nęǳarza!


Cóż est niewolnik, że go tak bronicie?


Co est niewolnik?… Kariatyda⁵⁸ zgięta
Pod całe ziemi ciężarem i pracą,
Które ramiona dźwiga ą od wieków
Krwawą budowę świata — i społeczeństw…
Aby się tylko te barki znużone

⁵⁶obol — drobna staroż. moneta gr. W Egipcie obole z brązu funkc onowały w czasach hellenistycznych
i w pierwszych stuleciach panowania rzymskiego. W r.  cesarz Dioklec an zlikwidował odrębność monetarną
te prowinc i; w czasach Hypatii obole miały uż tylko znaczenie historyczne. [przypis edytorski]

⁵⁷sestercja a. sesterc — staroż. moneta rzymska niewielkie wartości, początkowo srebrna, w czasach wczesnego
cesarstwa mosiężna; pod koniec III w. sesterc e wycofano z obiegu, istnie ące masowo przetapiano do produkc i
nowego typu monet; w czasach Hypatii uż nie funkc onowały. [przypis edytorski]

⁵⁸kariatyda — rzeźba sto ące kobiety, dźwiga ące na głowie belkowanie budowli, gzyms lub balkon, speł-
nia ąca funkc ę kolumny lub filaru; pochoǳenie nazwy (gr. karyatides: ǳiewczyny z Karyai) ob aśniano tym, że
kobiety z miasteczka Karyai, ukaranego za popieranie Persów, musiały ako niewolnice wykonywać szczególnie
ciężkie prace. [przypis edytorski]
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Nie wstrzęsły⁵⁹ kiedy!… Bo, na wszystkie bogi,
Zmierzylibyśmy głowami przepaście!


zwraca się do straży

Wiążcie ich! Dale !

     
O!… o!… Mamże umrzeć?

  
Niewinni ginąć bęǳiemy!… niewinni!…

Chwila zamieszania.  odwraca się do wyjścia.

nagle

Słucha , Setonie! — A gdyby też oni
Wolnymi byli?… Czy straszne to prawo
Już z odległości pobytu nie wniesie⁶⁰,
Że mordercami są?


Wolnych to prawo

Nie tycze⁶¹ zgoła!

do straży
Pęǳić ich tam… dale !…


pochyla się do 

Weź ǳiecię swo e!

wyciąga ramiona i mówi głosem wzruszonym
Bracia! wyście wolni!


Wielki plac, przecinający dwie główne ulice miasta; w pośrodku⁶² wznosi się grobowiec Aleksan-
dra; na prawo gmach sądowy i Cesareum; na lewo giełda i gimnazjum⁶³. W głębi akademia
Hypatii i zburzona biblioteka, spośród gruzów której wznosi się wysmukła, monolitowa ko-
lumna. Grupy ludu zbierają się tłumnie;   przemawia do nich. Wzburzenie.

    
Nie bęǳie kaźni?

⁵⁹wstrzęsły — ǳiś popr. forma: wstrząsnęły. [przypis edytorski]
⁶⁰wnosić z czegoś — wnioskować z czegoś. [przypis edytorski]
⁶¹tycze — ǳiś popr.: tyczy, dotyczy. [przypis edytorski]
⁶²w pośrodku — ǳiś popr.: pośrodku a. w środku. [przypis edytorski]
⁶³gimnazjum (łac. gymnasium, z gr. gymnasion: mie sce ćwiczeń) — w staroż. miastach greckich ośrodek

ćwiczeń fizycznych i treningu sportowego (por. gimnastyka), złożony z otwartego placu z bieżnią i boiskiem
oraz półkrytych i krytych budynków. Gimnaz ony, ako popularne mie sca spotkań, stały się również mie scami
wykładów, dysput i nauczania. [przypis edytorski]
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Nie. — W ostatnie chwili,

Kiedy liktorzy⁶⁴ dom uż otoczyli,
Gdy niewolnicy byli skrępowani,
Z piekłem zbratana poganka, ich pani,
Wyzwoleńcami wszystkich ogłosiła.

    
Szatański wybieg, żeby obe ść prawo.


Któż wieǳieć może, czy w ta emne zmowie
Sama Hypatia z mordercą nie była?

 
Śmierć — i przekleństwo!

  
Zapłaci nam krwawo!


Słuǳy biskupa giną…

 
Niech odpowie

Za Anafesta krew!

 
Niecha odpowie!…


Świątynie Pańskie pustosze ą oto,
A tłumy biegną, by wiǳieć e czary,
Słyszeć e wróżby — i sprośne ofiary
Czynić bałwanom — i obmyślać zbrodnie
Na zgubę chrześcĳan!…

 
Ha! Wieczna sromota!

 
Dom e rozburzyć!… Spalić ak pochodnię!

wrzawa wzmaga się; słychać okrzyki
Anafest!… Cyryl!… Przekleństwo mordercy!

   
Przysięgam, że ta pogańska zwodnica
Wróży z szafirów i z blasków księżyca,
Które rzeszotem⁶⁵ kryształowym chwyta.

⁶⁴liktorzy — niżsi funkc onariusze rzymscy, którzy ako asysta towarzyszyli władcom i na wyższym urzędni-
kom państwowym w mie scach publicznych; nosili przed nimi oznaki właǳy: przewiązane wiązki rózeg (fasces),
mięǳy którymi zatknięty był topór. [przypis edytorski]

⁶⁵rzeszoto — roǳa sita z dużymi otworami. [przypis edytorski]
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Uwoǳi młoǳież!

  
Z gwiazd nocami czyta…

 
Niech niewolników odda — lub przepada!…
Wszystkich wyzwolić to podstęp!… to zdrada!…

  
To tak, ak gdyby wspólniczką ich była…

  
Od stóp do głowy nieczysta w nie siła…


Pan pomsty żąda! — Ludu sprawiedliwy,
Ty woła za mną: Biada! biada! biada!…
I bądź ak gniewu piorunowa strzała,
Puszczona z Pańskie cięciwy!
Pomsta poganom!…

 
Hypatia!…. Hypatia!…

Niech krwią obmy e — a ciałem swym otrze
Drogi skalane swą stopą w tym mieście!…
Niecha przepada! niech ginie!…


Nareszcie!…

 
Śmierć! śmierć poganom! Ty nas prowadź, Piotrze!

Wzburzenie wzrasta.
Od wschodu nadciąga orszak pogrzebowy; młoǳi katecheci⁶⁶ idą naprzód z pochodniami;

dalej kapłan z krzyżem i dwóch subdiakonów⁶⁷. Parabolanie niosą zakryte mary⁶⁸, na których
spoczywają zwłoki . Słychać prosty, liturgiczny śpiew na dwa głosy.

   przemĳanie
Człowiek, z niewiasty zroǳony,
Podlega wielu nęǳ⁶⁹…

  
Jak kwiat usycha skoszony,
Przemĳa ako cień…⁷⁰

⁶⁶katecheci (z gr. katechetes: nauczyciel) — nauczyciele za mu ący się edukac ą religĳną. Tu choǳi racze
o katechumenów (gr. katechumenos: pouczany), osoby w okresie inic ac i chrześc., przygotowu ące się do przy ęcia
chrztu. [przypis edytorski]

⁶⁷subdiakon — na wyższy rangą z pomocniczych urzędów kościelnych. [przypis edytorski]
⁶⁸mary — nosze do przenoszenia zmarłego. [przypis edytorski]
⁶⁹Podlega wielu nęǳ — ǳiś popr.: Podlega wielu nęǳom; nęǳa (daw.): nieszczęście, niedola. [przypis

edytorski]
⁷⁰Człowiek… przemĳa jako cień — Biblia, Hi , –. [przypis edytorski]
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Kyrie elejson⁷¹!…

  
Azaliż⁷² godnym est Ciebie,
Byś nań obracał wzrok?

  
Ty, któryś wiecznym est w niebie,
A nie masz liczby lat!


Chryste elejson⁷³!…

Orszak nadciąga znowu. Z przeciwległej strony ukazuje się wóz , której 
towarzyszy do akademii.  owinięta w płaszcz długi i ciemny, trzyma w ręku kilka
świeżych róż.

    
Precz tam!… Precz z drogi, przeklęci poganie!

  
Wóz!… wóz zatrzymać! Wóz niecha tam stanie!

 wstrzymuje wóz; w głębi, w kurzawie ukazuje się  z mnichami


Co to, De teros, pochód?


Chrześcĳanie

Grzebią zmarłego.

 powstaje — patrzy chwilę — a potem rzuca róże przed niosących mary.


Ty byłeś nam wrogiem…
Przebacz — i żegna !


To ona… to ona!…

To est Hypatia!…

 
posępnie

Zamordowanego
Nie stroim w kwiaty!

Orszak przeciąga dalej. Słychać śpiew.


Czego ten człowiek tak krzyknął, De teros⁷⁴?

⁷¹Kyrie elejson (gr.) — Panie, zmiłu się. [przypis edytorski]
⁷²azaliż (daw.) — czyż (zaimek pyta ący czy z partykułą wzmacnia ącą -że, skróconą do -ż). [przypis edy-

torski]
⁷³Chryste elejson (gr.) — Chryste, zmiłu się. [przypis edytorski]
⁷⁴Dejteros — ǳiś popr. forma W.: De terosie. [przypis edytorski]
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Och! a się lękam o ciebie! Ta wrzawa
Wróży nieszczęście…


Ha! Świadczę się Bogiem,
Że ta przeklęta nawet trupa tego
Czarami swymi chce urzec…

 
Precz z nimi!


Śmierć!… śmierć poganom!…

 
Śmierć córce Teona!

Niech ginie, nęǳna!…

Wzburzenie wzrasta; garstka pogan otacza wóz . Parabolanie, niosący zwłoki,
rozǳielają przez chwilę obie grupy.


O, tak! niecha ginie!

I po cóż żyć ma, gdy o ców e miasto
Głupota

Wkrótce się w ǳiką zamieni pustynię?
Gǳie wielkość nasza? Gǳie są te zdobycze,
Które zebrały wieki dla przyszłości?
Gǳie księgozbiory sławne? — Gǳie muzea⁷⁵,
Na które niegdyś nosili kamienie:
Eratostenes⁷⁶, Hipparch⁷⁷, Timochares⁷⁸?
Gǳie ustroń⁷⁹ cicha, w które Ptolemeusz⁸⁰
Samotny, dumał nad układem świata?
Gǳie są pomniki nasze narodowe,
W których się taił duch wolny Hellady?
Ja tylko eszcze podnoszę ǳiś głowę —
I ten obelisk sierocy — i blady.
Wiek — a posępna ciemnoty niewola
Padnie na kra ten skrzydłami mrocznemi…

⁷⁵Muzeum (z łac.), Musejon (gr.) — w staroż. mie sce kultu Muz, bogiń nauki i sztuki, lub ogólna nazwa in-
stytutu naukowego. Na sławnie szym i na ważnie szym był Muse on w Aleksandrii, założony przez Ptolemeusza
I ok.  p.n.e., ǳięki któremu stolica Egiptu stała się głównym ośrodkiem gr. myśli naukowe . W ǳieǳi-
nach ścisłych i humanistycznych pracowało tam kilkuǳiesięciu badaczy z różnych kra ów śróǳiemnomorskich,
ma ących do dyspozyc i wielkie zbiory Biblioteki Aleksandry skie , obserwatorium astronomiczne, ogród bota-
niczny i zoologiczny. Wyposażenie i utrzymanie placówki, w tym również pens e uczonych, finansowali władcy,
na pierw Ptolemeusze, następnie cesarze rzymscy. [przypis edytorski]

⁷⁶Eratostenes (– p.n.e.) — gr. astronom, geograf, matematyk; zarząǳał Biblioteką Aleksandry ską;
wynalazł system współrzędnych geograficznych, ako pierwszy pomierzył obwód kuli ziemskie , wyliczył na-
chylenie osi Ziemi, zaproponował wprowaǳenie lat przestępnych, podał sposób zna dowania liczb pierwszych.
[przypis edytorski]

⁷⁷Hipparch (ok. – p.n.e.) — wybitny gr. astronom, geograf, matematyk; pracował na Rodos, być może
odwieǳił Aleksandrię; zapoczątkował trygonometrię, odkrył preces ę osi Ziemi, stworzył obszerny atlas gwiazd,
zbudował matematyczny geocentryczny model ruchu ciał niebieskich, rozwinięty przez Ptolemeusza. [przypis
edytorski]

⁷⁸Timochares — właśc. Timocharis z Aleksandrii (ok. – p.n.e.), grecki astronom, którego wyniki
obserwac i wykorzystywał Ptolemeusz. [przypis edytorski]

⁷⁹ustroń a. ustronie — mie sce położone na uboczu, z dala od luǳkich sieǳib. [przypis edytorski]
⁸⁰Ptolemeusz (Ptolemeusz Klaudiusz) (ok. –ok. ) — gr. astronom i geograf, pracu ący w Aleksandrii;

rozwinął geocentryczny model świata, spisał kompendium wieǳy astr. (Almagest); opisał zasady tworzenia map,
stworzył atlas geogr. ze współrz. ok.  mie sc. [przypis edytorski]
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Niecha więc ginę! Niech spełni się dola
Tych, co przeżyli potęgę swe ziemi!

Zakrywa twarz płaszczem.
      

Bogda byś⁸¹ była len przędła, niewiasto!


Kto nad wielkimi płacze, bywa mały.

Orszak pogrzebowy przechoǳi, obie grupy łączą się w najwyższym zamieszaniu.

wznosi krzyż

Pan walczy!… ludu!… Pan walczy!… Kto ze mną?…


Nie słońce! Ono nie bywa, gǳie ciemno!


rzuca się do wozu

Przeklęta! Ciało twe zrąbię w kawały
I psy prefekta karmić będę nimi!


odtrąca go ramieniem

Wpierw e rozłakom szczętami⁸² własnymi…

walczą
Przez wszystkie bogi… precz od nie … zuchwały!

 upada. Tłum ciska klątwy i kamienie.

z nagłym przerażeniem

De teros!… bracie!…


Ha!… giń, potępieńcze!


gasnącym głosem

Brońcie e …

Garstka pogan rzuca się do kamieni z wściekłością.


Nęǳni!… wybiła goǳina!…


z siłą

⁸¹bogdajbyś (daw.; od: da Boże, byś) — partykuła wyraża ąca życzenie połączona z końcówką osobową cza-
sownika: obyś. [przypis edytorski]

⁸²szczęty (daw.) — szczątki, kawałki. [przypis edytorski]
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Umrzeć uż muszę!… muszę umrzeć!… Bracia,
Da cie mi zginąć! Ja estem okupem
Spoko u miasta… pozwólcie mi zginąć!…

do stojącego najbliżej
Dale !… uderza !…

    
Przeklęta odwaga

Szatańskie pychy!


przeǳierając się przez tłum

O! zginiesz! Za włosy
Ciągnąć cię będę po ulicach, nago…
Żadne boleści nie dam cię ominąć
I żadne hańbie… sam piekło wyręczę…
Zginiesz! Ja twoim poszarpanym trupem
Zamiotę wszystkie w Aleksandrii drogi…


Żegna mi, świecie!… Wiǳę akąś tęczę
Niknącą… Życie! Czym esteś, o życie?…


Do Cesareum z nią! Niecha w świątyni
Sprawiedliwości zadość się uczyni!…

 
Do Cesareum!… Precz z woza!… Precz z woza!…


Noża⁸³ mi da cie! Tamten spadł…

 
Powroza!

Związać ą!… Z rąk się wymknie, czarownica!…


pochyla się do umierającego  i mówi z cicha

De teros! dusza nigdy nie umiera!
Formy są zmienne, lecz idee wieczne —
I nad łez ziemią — są światy słoneczne!
Żegna mi, bracie!

 zrywa z niej płaszcz
…Bogi!… wielkie bogi!…

O! nie opuszcza ty mnie, o ców męstwo…


nadbiega i uderza ją w pierś nożem

Ha! masz, przeklęta poganko!…

⁸³dać noża (pot.) — dać, podać nóż (na chwilę). [przypis edytorski]
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silnym, dźwięcznym głosem

O Helios!…

Chwieje się chwilę i pada martwa.  zrywa z niej szatę. Tłum wśród okrzyków ciągnie
obnażoną do Cesareum.


Za wcześnie kona…


z nagłym pomieszaniem

Na pomoc!… Na pomoc!…

    
O! opłakane, pełne klęsk zwycięstwo!

Vesalius⁸⁴
O pracach lekarskich i anatomicznych Vesaliusa mamy obszerne studium Adriana Burg-
graeve’a⁸⁵; lecz wiadomości ściśle biograficzne nader są szczupłe. Ogranicza ą się one nie-
mal do kilku powszechnie znanych szczegółów.

Oto treść ich główna: Vesalius należał do roǳiny, która od mie sca pochoǳenia,
Wesel⁸⁶, przybrała swo e nazwisko. Nauk słuchał w Löwen i w Paryżu, poświęca ąc się
głównie anatomicznym pracom. Około  r. miewał publiczne odczyty w Bazylei, Pa-
dwie, Bolonii i Pizie. Główne ego ǳieło, Corporis humani fabrica⁸⁷, ukazało się w Bazylei
w  r. Był kole no przybocznym lekarzem Karola V⁸⁸ i Filipa II⁸⁹. To wysokie stano-
wisko nie ochroniło go od prześladowań Inkwizyc i, która na mocy bulli⁹⁰ Bonifacego
VIII, zakazu ące pod klątwą dysekc i⁹¹ ciał luǳkich po śmierci⁹², niezmordowanego tego
badacza przyrody uwięziła i na śmierć skazała⁹³. Późnie dopiero, łagoǳąc pierwotny wy-
rok, zmieniono karę śmierci na pokutną do Ziemi Święte pielgrzymkę, skąd przyzwała

⁸⁴Vesalius, Andreas, właśc. Andreas van Wesele a. André Vésale (–) — lekarz i anatom flamanǳki,
często uznawany za twórcę nowożytne anatomii, w które za podstawową metodę badawczą uznał sekc ę zwłok.
[przypis edytorski]

⁸⁵obszerne studium Adriana Burggraeve’a — Études sur André Vésale, précédées d’une notice historique sur sa vie
et ses écrits () Adolphe’a Burggraeve’a. [przypis edytorski]

⁸⁶Wesel — miasto u u ścia rzeki Lippe do Renu, ob. w zach. Niemczech; w XVI w. ważne centrum handlowe.
[przypis edytorski]

⁸⁷Corporis humani fabrica (łac. O budowie luǳkiego ciała) — główna praca Vesaliusa, przełomowe ǳieło na
temat luǳkie anatomii, napisane na podstawie prowaǳonych przez niego uniwersyteckich wykładów z towa-
rzyszącymi sekc ami; siedmiotomowy, ilustrowany wieloma szczegółowymi rycinami, dokładny opis budowy
ciała luǳkiego. [przypis edytorski]

⁸⁸Karol V Habsburg (–) — od  król Hiszpanii ( ako Karol I), od  cesarz rzymsko-niemiecki;
abdykował w . [przypis edytorski]

⁸⁹Filip II Habsburg (–) — syn Karola V Habsburga, król Neapolu i Sycylii, władca Niderlandów,
król Hiszpanii i Portugalii. [przypis edytorski]

⁹⁰bulla — ofic alny dokument papieski. [przypis edytorski]
⁹¹dysekcja (z łac.) — operac a rozcięcia ciała w celu zbadania ego budowy; sekc a. [przypis edytorski]
⁹²bulla Bonifacego VIII, zakazująca pod klątwą dysekcji ciał luǳkich po śmierci — wydana w  papieska bulla

Detestande feritatis była skierowana przeciwko ówczesne praktyce traktowania zwłok wysoko postawionych,
ważnych osób: zgodnie z ich wolą ciało rozczłonkowywano, pobierano poszczególne organy i gotowano dla
odǳielenia kości, co umożliwiało pochówek różnych części ciała w różnych ważnych religĳnie mie scach, a także
ułatwiało transport do ziemi o czyste w przypadku śmierci daleko od nie . [przypis edytorski]

⁹³Inkwizycji, która (…) tego badacza przyrody uwięziła i na śmierć skazała — współcześni biografowie na ogół
kwestionu ą prawǳiwość różnych wariantów opowieści o fatalne sekc i, wykonane przez Vesaliusa na faktycznie
wciąż ży ące osobie, co miało pociągnąć za sobą rzekomy wyrok Inkwizyc i, którego złagoǳenie miałoby być
przyczyną opuszczenia Hiszpanii i udania się na pielgrzymkę. [przypis edytorski]
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Vesaliusa Rzeczpospolita Wenecka, chcąc mu na powrót⁹⁴ powierzyć katedrę anatomii
w Padwie po śmierci Fallopiusza⁹⁵ w  r. Vesalius w powrocie rozbił się z okrętem
około wyspy Zante⁹⁶ — i tam umarł z głodu. Cuvier⁹⁷ w swo e historii nauk przyroǳo-
nych⁹⁸⁹⁹ takie mu da e świadectwo: „Padł on, ak Sokrates, ofiarą te walki, to uta one ,
to otwarte , którą ciemnota i fanatyzm po wszystkie czasy toczyły z badaczami przyrody
i prawdy”.

*
Obszerna komnata w maurytańskim¹⁰⁰ stylu; w pośrodku¹⁰¹ wielki stół, na którym leży

ksiąg kilka; jedną z nich zamyka pogrążony w myślach . Przed nim stoi przyjaciel
jego ; w głębi   . Wieczór. Rzecz ǳieje się w Madrycie w XVI wieku.

 rozum

ǲiwna budowa! Z tęczy i z mgły cała…
Bez żadnych podstaw, ako ra skie ptaki,
Które — ak mówią — przyroda skazała,
By na piór swoich zawieszone złocie,
Nie tknąwszy ziemi, w błękitnych zórz szlaki
Leciały — gniazda nawet ścieląc w locie…
ǲiwna budowa!… Człowiek myśl swą ciska
W akąś odległość mroczną i nie asną,
Zanim ą zmierzyć i ogarnąć umie,
I wszelką próżnię treścią swo ą własną
Wypełnia, w marzeń pomieszanych tłumie
Coraz to nowe wznosząc gmachy błędu,
Tak, akby proste przyrody z awiska,
Jakby natura zbyt była mu bliska
I nie dawała umysłom rozpędu…
Cóż są te księgi, z których pokolenie
Nasze swą mądrość czerpie ak ze zdro u?
Próbka wiecznego ducha niepoko u,
Które na imię est czczość i marzenie…
Gǳie rzeczywistość taka est na świecie,
Coby w systemie tym miała swą duszę?…
Idź, marzycielu! stró lutnię poecie!
— Na inne droǳe a zwyciężyć muszę!


Czyż warto walczyć?… Mistrzu, pomyśl o tem!
Madryt wre cały; zazdrośni twe sławy
Wielkie twe imię obrzuca ą błotem,
A przy aciele szepcą e z bo aźnią…
I gdyby nie to, żeś króla tak bliski,

⁹⁴na powrót powierzyć katedrę anatomii w Padwie — powtórnie, ponieważ Vesalius pracował ako wykładowca
chirurgii w Padwie w latach –. Zrezygnował z profesury, żeby skorzystać z oferty cesarza Karola V i ob ąć
stanowisko ego nadwornego lekarza. [przypis edytorski]

⁹⁵Fallopiusz, właśc. Falloppio, Gabriele (–) — lekarz, wybitny badacz luǳkie anatomii, gł. budowy
głowy; wykładowca anatomii w Ferrarze i Pizie, od  prowaǳił katedrę anatomii i chirurgii w Padwie. [przypis
edytorski]

⁹⁶Zante (z wł.) a. Zakintos — wyspa grecka na Morzu Jońskim. [przypis edytorski]
⁹⁷Cuvier, Georges (–) — . zoolog i paleontolog, współtwórca anatomii porównawcze ; przeciwnik

koncepc i ewolucy nych, twórca teorii katastrof. [przypis edytorski]
⁹⁸nauki przyroǳone — ǳiś popr.: nauki przyrodnicze. [przypis edytorski]
⁹⁹Cuvier w swojej historii nauk przyroǳonych — Historia nauk przyrodniczych (Histoire des sciences naturelles

depuis leur origine jusqu’à nos jours…), –, wyd. pol. –, pięciotomowe ǳieło Georgesa Cuviera.
[przypis edytorski]

¹⁰⁰maurytański — ǳiś popr.: mauretański; styl mauretański: styl archit. powstały w Hiszpanii pod wpływem
sztuki islamu, z bogatą ornamentyką, rzeźbionymi kolumnami i kapitelami. [przypis edytorski]

¹⁰¹w pośrodku — ǳiś popr.: pośrodku a. w środku. [przypis edytorski]
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Już by się w burzę rozgrzmiały te błyski
Głuche zawiści, co grożą ci kaźnią —
I straszną łuną ǳień zwiastu ą krwawy.


Silvio, tyś ednym z głosów tych, co we mnie
Walkę namiętną długie wiodły lata
O berło woli mo e nadaremnie…
O przy acielu! kto raz okiem ducha Prawda
Do rzy cudowną budowę wszechświata,
Kto raz się dotknie zasłony przyrody
I w ma estacie myśli się zasłucha,
Ten poprzez tłumów groźby i przekleństwa,
Przez piekło ognia, przez ocean wody
Z wzniesionym czołem pó ǳie — i dosięże¹⁰²
Ta emnic bytu, choćby e miał ziemi
Rozświecić stosem własnego męczeństwa —
Tak w imię prawdy, bracie, walczą męże!


Powieǳ: Tak giną.


Niecha ginę z nimi,

Lecz niech myśl mo a, ak smuga świecąca,
Świadczy luǳkości, żem wzlatał do słońca.


Strzeż się, Andreo! Miasto pełne wieści,
Że znów w tym domu, w poǳiemne kaplicy,
Wydarty grobom trup leży niewieści.
Lud się odgraża…


Cieniów służebnicy!…

Słucha mnie, Silvio! Gdybym mógł pierś własną
Otworzyć, by w nie wyśleǳić drga ące
Życie, nim oczy we mgłach mi zagasną;
Gdybym mógł domysł raz nazwać pewnikiem —
I krzyk ostatni mieć tryumfu krzykiem,
Wbiłbym w nią nóż ten… ha! nożów tysiące!


Mistrzu, ze słów swych wykuwasz koronę
Dla swo e głowy… Lecz zważ, czy to warto
Strawić wiek męski nad ciemną tą kartą,
Która ci życie śmiercią znieważone
Przedstawia w ǳikim rozkładu chaosie?
Dumać, z utkwionym w czoło sfinksa¹⁰³ okiem —
I — bogda bym¹⁰⁴ był fałszywym prorokiem,
Znaleźć zagadki swe słowo — na stosie?

¹⁰²dosięże — ǳiś: dosięgnie. [przypis edytorski]
¹⁰³sfinks (mit. gr.) — skrzydlaty potwór o głowie kobiety i tułowiu lwa, zada ący zagadki i pożera ący tych, co

nie umieli na nie odpowieǳieć; symbol ta emniczości, przenośnie: zagadkowa istota. [przypis edytorski]
¹⁰⁴bogdajbym (daw.; od: da Boże, bym) — partykuła wyraża ąca życzenie połączona z końcówką osobową

czasownika: obym. [przypis edytorski]
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Ty bluźnisz, bracie! Przyroda est niema
Dla tych, co pytać nie ma ą odwagi.
Lecz — kto oburącz sfinksa tego chwyta
I śmiało patrzy w zagadki oblicze,
Choćby go tłumów szarpały zniewagi
I grzmiało nad nim wieków anatema¹⁰⁵,
Ten po mie słowo bytu ta emnicze
I pierwszych przyczyn hieroglif wyczyta.


Walka ta straszna est — i est wątpliwą.
Wspomnĳ, Andreo, tych, co uż w przeszłości
Zażegli¹⁰⁶ asne pochodnie luǳkości…
Gǳież są — i akie z posiewu ich żniwo?
Aleksandry ska szkoła! Wielkie słowo!
Lecz powieǳ, kto ǳiś wie — po latach tylu —
O sławnym w wieku swoim Herofilu?…¹⁰⁷
Wszak po Galenie¹⁰⁸, nawet po Mondinim¹⁰⁹
Wszystko musiałeś zaczynać na nowo…
A kto zaręczy, że to, co ǳiś czynim,
Nie bęǳie kiedyś nazwane nicością?


Mylisz się, Silvio! Ta praca zagasła
To ostuǳone ogniwa łańcucha,
Którego nowe przeguby i skręty,
Nazwane utrem myśli — i przyszłością,
My ǳiś w ognisku wykuwamy ducha.
Strażnica wieków zda e swo e hasła
Nowozaciężnym szermierzom wyłomu.
W czasie nie ginie nigdy trud pod ęty,
Ani energii przerobione suma…
A myśl, co w ciszy o wszechświecie duma,
Niech się nie zda e straconą nikomu…
Wieki ą przyszłe odna dą, obaczą —
I o nią wielkie ruchy swe zahaczą.

 chciwość
Słowa! Czcze słowa! Na mego patrona,
Ja z mo e pracy chciałbym wiǳieć zyski
Na własne oczy — póki zwę się ciałem,
I za tę cenę kra ałbym z ochotą
Nie tylko trupa, ale bullę złotą,

¹⁰⁵anatema (rel., gr. anáthēma: odłożone ( ako ofiara dla bogów a. odǳielone ako złe) — klątwa, wy-
kluczenie; słowo używane podczas synodów w pierwszych wiekach historii chrześcĳaństwa do publicznego,
uroczystego potępienia i wykluczenia ze wspólnoty wiernych akie ś osoby a. grupy osób. [przypis edytorski]

¹⁰⁶zażec (daw.) — rozżarzyć, rozpalić. [przypis edytorski]
¹⁰⁷Herofilos (ok. – p.n.e.) — gr. lekarz, uważany za pierwszego anatoma: ako pierwszy wykonywał

systematyczne sekc e zwłok w celach naukowych; współzałożyciel szkoły medyczne w Aleksandry skim Mu-
ze onie. [przypis edytorski]

¹⁰⁸Galen, właśc. Claudius Galenus (ok.  – ok.  n.e.) — wybitny rzym. lekarz i anatom pochoǳenia
greckiego; filozof; wywarł ogromny wpływ na rozwó anatomii, fiz ologii i farmakologii; autorytet medycyny
średniowiecza i odroǳenia aż do czasów Vesaliusa, który wykazał liczne błędy anatomiczne w ego ǳiełach,
wynikłe z przypisania luǳiom cech budowy sekc onowanych przez Galena zwierząt. [przypis edytorski]

¹⁰⁹Mondini — właśc. Mondino de Luzzi (ok. –): wł. lekarz, profesor chirurgii w Bolonii; „odnowiciel
anatomii”: przywrócił praktykę sekc i zwłok luǳkich w celach badawczych, napisał Anathomia corporis humani
(), popularny podręcznik wykonywania sekc i z opisem anatomii luǳkie . [przypis edytorski]
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Która zabawki te zabrania sroǳe…
Lecz gonić akieś oddalone błyski,
Paść duszę akimś bladym ideałem,
Wiecznym pątnikiem być na prawdy droǳe,
Żyć słowem, choćby słowem nieśmiertelnym,
Dios!¹¹⁰ akem Hiszpan, zbyt to est subtelnym!
Po co się rzucać ak nurek w głębiny
I wśród współczesnych zwać się uż przyszłością?
Cóż są twe prace? — Głuche podwaliny,
Których wieżyca, co w błękit wybiega,
Nigdy nie uczci — a rzadko dostrzega.


Więc niech powstaną olbrzymie te duchy,
Co sztandar wieǳy niosą przed luǳkością,
Choćby mnie blaskiem swoim zaćmić miały!
Niecha się zbuǳą potężne te ruchy Wolność
Swobodne myśli, co lecąc do słońca,
Daleko skrzydłem poziomy odtrąca —
Choćbym a przy nich tak wydał się mały,
Jak atom pyłu, co w blasku drży płowy…
A gdy się wzniesie gmach wielki, gmach nowy,
W którym myśl szczytem, a murem są czyny,
Niecha potomni mó kamień grobowy
Dorzucą mięǳy głuche podwaliny…
Ja inne sławy nie pragnę dla siebie.


Słucham, poǳiwiam — i milcząc, odchoǳę;
Męczeńska palma nie nęci mnie zgoła…
Raǳę ci, mistrzu, zawiń się w swe toǳe —
I od ǳiś ucz się umierać wspaniale…
To ci się przyda. — Ha! Przez Boga w niebie,
Jeśli cię schwyci trybunał ta emny,
Jeśli w Madrycie, ku większe twe chwale,
Bęǳie zbyt asno, ak na wiek tak ciemny,
Pierwszy dam poklask!

Wychoǳi.


Tak! Uchylisz czoła!

po chwili milczenia
Hagonie! czas uż; idź, zawoła Nela,
Roz aśnĳ lampę, w oknach spuść makaty;
Potem zstąp cicho — i ruchome kraty
Odsuń w grobowcu…


Och! na Zbawiciela

Mękę i rany! Panie mó dosto ny,
Wstrzyma się! Jak to, chcesz ty z Bogiem wo ny?
Grób, panie, każdy w całym kręgu świata,
Jest taką rzeczą, które niebo strzeże,

¹¹⁰Dios! (hiszp.) — Boże! [przypis edytorski]

  Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne 



Chociażby żadna nie strzegła e krata…
Czyż chrześcĳanin, panie, ma ak zwierzę
Nawet po śmierci nie znaleźć spoczynku
I świecić próchnem swych kości na rynku?
Grób ma też wstydy i ǳiewictwo swo e;
Podglądać rzeczy, które śmierć zakrywa,
To zbrodnia ciężka, sprośna¹¹¹, niegoǳiwa!
Niech Nel ode ǳie, panie… a się bo ę!


Hago! rozumiem ciebie, ak myśl własną;
Czu ę, ak zgroza w pierś ci rzuca mrowie…
A ednak — słucha ! Nim światła te zgasną,
Zapytam śmierci — a ona odpowie.


Panie na milszy! am biedny i siwy —
I w życiu byłem nie zawsze szczęśliwy,
Karmiąc się czarnym kęsem lada akim…
Lecz choćbym nawet stokroć był żebrakiem,
Choćbym nęǳarzem był, co łaknie chleba,
I choćby w grobach góry złota były,
Jeszcze bym edne grudeczki z mogiły
Nie ruszył — tak mi Panie Boże z nieba
Dopomóż w mo e ostatnie goǳinie!


Więc a sam pó dę; weź pochodnię, Hago!
Śpieszmy! Noc letnia ak chwilka przeminie.


O panie! nie grzesz ty taką odwagą,
Bo się przerazi grób — i trumna wyda
Sama umarłych… O! co za ohyda
Nie dać trupowi dospać do dnia sądu…
Umarłych kra ać… O panie mó miły!
Ten nóż splami ci ręce, ak rǳa trądu —
I wszystkie puste przeklną cię mogiły
Tak, że sam kiedyś, po na dłuższe dobie,
Nie zna ǳiesz ciszy w własnym swoim grobie!


Słucha , ty wierny, stary! Są na świecie
Dusze, podobne zwichrzone komecie,
Które gwiazdami nie są — i nie mogą
Cicho się palić na niebios błękicie,
Ale targane niepoko em burzy,
Lecą ogromną, pełną iskier drogą
I w krwawych snopach ognia, który wróży
ǲiwne przewroty, gubią z siebie życie…
A kiedy takie komety zagasną,
Zosta e po nich łuna… Kto wie, stary,
Czy a mieć będę mogiłę swą własną,
Pogrzeb i księǳa i śpiewy i mary…

¹¹¹sprośny (daw.) — występny, potworny, godny potępienia. [przypis edytorski]
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O panie! oczy te zamglone

Wiǳiały rzeczy straszne, przeraźliwe…
Smętne orszaki, słupy osmalone —
Czerwone głownie¹¹² luǳkie, w ogniu żywe,
Których oddechem był dym, a spo rzeniem
Iskry gasnące pod sczerniałym niebem…
A wiatr był płaczką, trumną — i pogrzebem…
A ciężka klątwa grobowym kamieniem…
Chceszże ty, panie, ginąć, ak kacerze¹¹³,
Ohydni Bogu — i umarli wierze?
Chceszże ty oczy mo e tak zasmucić,
Bym ich na słońce nie śmiał uż obrócić?…


Słucha mnie stary, masz wnuka, lub syna?


Mam córkę, panie — i wnucząt — uż tro e…
Co za diablątka wesołe — a psotne!
Na młodszy Gonzalw, prześliczna ǳiecina!
Gdy przy dę, szy ę mi rączką oplata,
A drugą siwe mo e wąsy targa…


Wiǳisz, a nie mam córki, ani wnuka…
Dom mó est pusty, a życie samotne,
Myśli — a księgi — to uż wszystko mo e
I nie zostawię nic, schoǳąc ze świata…
No, stary! otrzy łzy! To nie est skarga!
Wiǳisz, tak czasem serce się oszuka Nauka
W swo e miłości, że zamiast roǳiny
Kocha samotnych swych badań goǳiny —
I cel daleki — który na swym grobie
Chce zamiast syna zostawić po sobie.
Chceszże mi pomóc?


A więc, niech tam w niebie

Bóg oczy zamknie — i nie wiǳi ziemi!
Panie mó , nigdy nie opuszczę ciebie…
Zostań; sam trumnę rękami własnemi
Otworzę, trupa przyniosę tu z Nelem.
A eśli czarna uderzy goǳina,
Niech nikt nie mówi, że Hagon się lęka
Być nieszczęsnego pana przy acielem…
Zginiemy razem… Kocham cię, ak syna!


ǲielny mó stary! Oto mo a ręka!

 oddala się z pośpiechem.

¹¹²głownia — płonące lub żarzące się polano. [przypis edytorski]
¹¹³kacerz (daw.) — odstępca religĳny; heretyk. [przypis edytorski]
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. . . . . . . . . . . . . . . .
O ta emnico, stokroć życia warta!
Jaż bym się zachwiał u twoich podwoi¹¹⁴,
Kiedy przede mną ciemna two a karta
W nagłym przebłysku ob awiona stoi!
Jaż bym się zachwiał, zrobiwszy uż tyle!
Czyliż wiek męski zaprzeczy odwaǳe
Młodości mo e ? — a trwoga — me sile?
Czyliż sam siebie i cele swe zdraǳę?…
Jaż bym się zachwiał? — Mistrzów moich duchy
Woła ą na mnie: «Śpiesz!…». W wieków pomroce
Przyszłych pokoleń zaczynione ruchy
Woła ą na mnie: «Śpiesz!…». Bezsenne noce,
W których zbierałem rozbite okruchy
Ta emnic wieǳy, ciszy mi nie da ą,
Lecz ak sto haseł: «Śpiesz się! śpiesz!…» woła ą.
Do czynu zatem! Na wieków zegarze
Naroǳin światła wybĳa goǳina…
Za sto lat akich — wzniosą mu ołtarze…
Lecz niech a pierwszy światu ǳiś pokażę
Odroǳonego myśli mo e syna.
Dość snu! Niech luǳkość powstanie ockniona!

staje w zamyśleniu przed otwartym oknem
O nocy! bądź mi stokroć pozdrowiona!
Bądź mi pozdrowion, ty uśpiony groǳie!
Bądź pozdrowiony, wielki ty naroǳie,
Nad którym wiszą mgły ǳie owe cienie…
Bądź pozdrowiona, luǳkości, walcząca
Z własną niemocą na droǳe do słońca…
Ty, co krzyżu esz proroki twe wieszcze,
Co w bólach roǳisz duchowe olbrzymy,
Bądź pozdrowiona! Gdy stosów twych dymy
Krwi purpurowe zagaszą uż deszcze,
Ty prochom moim zwróć to pozdrowienie!
. . . . . . . . . . . . . . . .
Jakże mi smutno ǳisia ! Jakieś głosy, Melancholia
Stłumionych żarów pełne i tęsknoty,
Szepcą mi w duszy słowa upo enia!…
Jestem ak Arab, ginący z pragnienia,
Który z oczyma, wbitymi w niebiosy,
Z błękitów czeka ze ścia białe rosy,
By nagą piersią przy ąć e pieszczoty…
O!… ak mi smutno!… Chciałbym skłonić głowę
Na czy eś ramię — i odpocząć w ciszy —
I myślom gorzkim wykraść te goǳiny,
W których pierś każda snem, lub żąǳą dyszy,
I usnąć — ak to miasto marmurowe…
. . . . . . . . . . . . . . . .
O nocy, stokroć samotna! O nocy,
Która dla tłumów miękkie ścielesz łoże!
Myśl na twych skrzydłach gwiaźǳistych ulata
W nieskończoności pełne głębin morze
I szuka pierwszych, wielkich dźwigni świata
I ginie w własne niemocy!…

¹¹⁴podwoje — drzwi; zwykle: okazałe, dwuskrzydłowe. [przypis edytorski]
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O życie! Wielkie nic, bytem nazwane!
Palących pytań pełne masz źrenice
I w pierś mi ciskasz — ako błyskawice,
Zagadki swo e — nigdy nie poznane…
Ty myśl człowieka przerzucasz od krańca
Niemych poǳiwów dla złote swe księgi
Aż do zwątpienia, smętnego wysłańca
Zbuǳone w duchu świadomych potęgi…
O życie! Two e kwiaty i owoce
Są dla tych tylko, co wielbią twe słońce;
Dla myśliciela masz samotne noce
I gorzkich zwątpień amfory tru ące.
. . . . . . . . . . . . . . . .

Chwila milczenia.
 i  wnoszą trupa młodej kobiety.


Uf!… ciężka! — Jeśli Pan Bóg na wagę ą bierze,
To dobry handel robi… Panie, gǳie położyć?


Tu… na stole… ostrożnie…


Na mego patrona!

Gdyby ta piękna panna miała tuta ożyć,
Dopiero by to była sroǳe zaǳiwiona!
Piękne mi towarzystwo: obcęgi — i noże —
I noc… A aka czarna noc!… Panie doktorze,
O czepiec me prababki z wami się założę,
Żem zarobił reala¹¹⁵… — He ! słucha mnie, Hago!
A przestańże tam klepać, ak tartak, pacierze
I zabierz tę zasłonę — trupy choǳą nago.

Chce zdjąć zasłonę pokrywającą ciało, w czym mu przeszkaǳa ruch , zajętego
dobieraniem narzęǳi.


Zamilknĳ — albo ode dź!


Jesteś sprośne zwierzę!


Hę? co? ak?… zwierzę, mówisz?… A ty, mó bałwanie,
Jesteś podszewką zwierza na wywrot¹¹⁶…


O panie!

Każ mu ode ść! Niech słowem nie kala te sprawy!


Odchoǳę uż!… odchoǳę!… Boże mó łaskawy!
Odchoǳę uż…

¹¹⁵real — srebrna moneta hiszpańska. [przypis edytorski]
¹¹⁶na wywrot (daw.) — na wywrót, na lewą stronę, podszewką na wierzch. [przypis edytorski]
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zbliża się do stołu
Panienko, czy tańczysz bolero?¹¹⁷

Jeśli nie, esteś zerem; bo trup — est to zero!


Oto zapłata two a; zostaw mnie z Hagonem…


Idę… idę… odchoǳę… He , bańki mydlane,
Co się zowiecie ludźmi, dobranoc wam, bańki!
Co za noc! Albo estem babki me wrzecionem¹¹⁸,
Albo w całym Madrycie prawić będą niańki
ǲieciom do snu historie o te nocy!…


Przecie

Dobry wiatr przewiał tę błazeństwa chmurę,
Grad słów sypiącą!


Duchy rozłamane

Tak przy mą prawdy roǳące się w świecie:
Jedni z przestrachem odwrócą spo rzenia,
Jak stary Hagon, bo ąc się zgorszenia,
Inni, ak Nel ten, po ęciem swem niskiem
Obe mą tylko to, co est z awiskiem
I zmienną formą wiecznego istnienia;
A rzadki myślą uleci tam, w górę,
Gǳie prawa pisze Bóg gromowym błyskiem.

Chwila uroczystego milczenia.  unosi z wolna zasłonę, pokrywającą trupa
O wielki, cichy śmierci ma estacie!
O blada utrznio¹¹⁹ słonecznego świtu!
O pracownico Boga — i przyrody,
Co stapiasz wszystkie formy i postacie
W zaczyn drga ący wieczystego bytu
I ścierasz wszystkie bóle i radości
Z martwego czoła tchem nieskończoności,
Zaklinam ciebie, o śmierci milcząca,
Przez wieczny spokó twó — i two ą ciszę,
Niech głos natury asno ǳiś usłyszę
I niech ta walka, co pierś mi roztrąca,
Wobec się two e uciszy pogody!
. . . . . . . . . . . . . . . .
Boże! Ja nie chcę burzyć Twych ołtarzy…
Ja nie chcę wstrząsać świątynią Twe chwały…
Lecz czyż duch, który badać się odważy
ǲieła Twe, Panie, zwan¹²⁰ bęǳie zbyt śmiały?
I czyliż mu to poczytasz za zbrodnię,
Że u przyrody asnego ogniska
Dla wieku swego rozpala pochodnię

¹¹⁷bolero — taniec hiszpański. [przypis edytorski]
¹¹⁸wrzeciono — proste narzęǳie do ręcznego przęǳenia nici. [przypis edytorski]
¹¹⁹jutrznia — utrzenka, poet.: asność poprzeǳa ąca poranne po awienie się słońca nad horyzontem, brzask.

[przypis edytorski]
¹²⁰zwan (daw.) — zwany, nazywany. [przypis edytorski]
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I ponad tłumów cień — myślą wybłyska?
Czyż grzech potęgę twórczą Twe wszechmocy
Rozważać w wiecznych ustawach istnienia?
Czyliż Bóg światła — zwie się Bogiem nocy?
A droga prawdy — drogą potępienia?
Nie! Przy dą wieki nowe, wyzwolone
Z niewolniczego dla bóstwa postrachu
I prawd na wyższych słoneczną zasłonę
Śmiało podniosą w ta emnym tym gmachu,
Gǳie Bóg przyroǳie przepisu e prawa,
A pod e berło byt wszelki poddawa¹²¹.
Stłumione ǳisia rozbuǳą się głosy
I nowe prądy w pierś luǳką uderzą…
Nowy widnokrąg rozszerzą niebiosy…
Duchy walczące potęgę swą zmierzą
Z zagadką życia zwikłaną, prastarą
I wieǳą uczczą to, co ǳiś czczą wiarą.

 nasłuchuje z trwogą
Dale , Hagonie! odwagi! Do ǳieła!

Uderza nożem w pierś trupa i chwilę pracuje w milczeniu.


Panie! ktoś iǳie… pochodnia mi drgnęła…

Słychać wrzawę zmieszanych głosów, a po chwili silne uderzenia w bramę.
 

Otwórzcie, w imię prawa!


Idą, panie!…

Ukry my trupa…

Usiłuje zarzucić zasłonę na stół.

zajęty pracą

Co robisz, Hagonie?

Uderzenia w bramę ponawiają się.


Panie, to zbiry!… Ja trupa zasłonię…
Zagaszę światło…


Nie, to być nie może,

Żebym a teraz właśnie, gdy przyroda
Ta ne mi swo e da e posłuchanie
I uż mi drogi odsłania przewodnie,
Rzucać miał pracę… Hagon! wznieś pochodnię!

 
Otwórzcie! Cóż to? szatańska gospoda,
Którą zdobywać trzeba?

¹²¹poddawa (daw.) — ǳiś popr. forma .os. lp cz.ter.: podda e. [przypis edytorski]
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Uderzenia wzmagają się.


Wielki Boże!
Drzwi wysaǳa ą… Panie! rzuć te noże!


Milcz, słaby starcze! Wo ownik nie ciska
Sztandarów swoich wśród pobo owiska…
Niech uzbro ona do czynu prawica,
Jak utrznia, wiekom idącym przyświeca…
Wznieś tę pochodnię!


O dniu zgrozy wielki!…

 
Precz z gwałcicielem grobów! — Precz z hieną!

  
Nie dać skry ognia — ni wody kropelki¹²²!
Zburzyć to gniazdo od podstaw do szczytu!
Precz, precz z kacerzem!…

Kamień rzucony w okno przelata¹²³ z świstem, raniąc .


O ludu Madrytu!
Noc tę kupu ę dla ciebie krwi ceną…
Królewską ceną…

Wrzawę tłumu zagłuszają silne uderzenia w bramę.We drzwiach, wypartych gwałtownie,
ukazuje się  ze swoim orszakiem; dalej ciśnie się tłum.


W imię ma estatu,

Mistrzu Vesalio, esteś oskarżony
O profanac ę grobów, sprośne czary —
I ak odstępca od na świętsze wiary,
Masz być uwięzion¹²⁴ — i oddany katu.


z boleścią

Hiszpanio biedna! Hiszpanio!… Hiszpanio!…


rzuca się ku niemu

Ratu się, panie!


do jednego z siepaczy

¹²²Nie dać skry ognia — ni wody kropelki! — pochoǳąca z prawa rzymskiego sentenc a wyroku: „wzbronić
wody i ognia” (łac. aqua et igni interdicere), oznaczała wykluczenie ze społeczności i skazanie na wygnanie.
[przypis edytorski]

¹²³przelata — ǳiś popr. forma: przelatu e. [przypis edytorski]
¹²⁴uwięzion (daw.) — uwięziony. [przypis edytorski]
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Wyprowadź go, Stranio!


szarpiąc się

Chcę z moim panem być!… chcę z moim panem!‥
Sercem się ze mną ǳielił… chcę więzieniem
Z nim się poǳielić!…


A milczże, ty żbiku!

Nie wrzeszcz!… Poǳielisz… ka danów¹²⁵ wystarczy
Dla was obydwóch — i z trzecim szatanem,
Waszym kumotrem¹²⁶! Milczże… masz!…

Uderza go pięścią w twarz.


Nęǳniku!
Pies nawet na tak siwą głowę uż nie warczy!


Ohydne winy zbyt awne dowody
Wiǳę na zgrozę oczu — tu — przed sobą…
Jestże¹²⁷ ta zmarła szatańskim złuǳeniem,
Czy też niewiastą, ciałem i osobą?


Jest ciałem, panie — ołtarzem nauki,
Na którym mądrość rozważam przyrody.


Bluźniercze słowa! Sto lat uż minęło,
Od sławne chwili, kiedy Bonifacy,
Tego imienia ósmy, o ciec święty,
Potępił bullą ohydne to ǳieło
I na surowszym wyklął e zakazem…
Tyś wbrew ustawie Boga i Kościoła
Śmiał świętokraǳkim tknąć trupa żelazem…
Zbrodnia to straszna i o pomstę woła:
Wyklęty esteś! wyklęty!… wyklęty!… Religia


Wyklęty? — Z czego? — Czy z błękitów nieba?
Z dobroci Boga? czy z Jego wszechmocy?
Z królestwa myśli? czy z potęgi pracy?
Z ochłody zdro ów? czy z plenności¹²⁸ chleba?
Z światła poranków?… ze spoko u nocy?…
Wyklęty? — z czego?… z koła nieśmiertelnych
Duchów, co lecą wciąż wyże — do góry?…
Z spuścizny wielkich? — czy z naǳiei ǳielnych?
Z macierzystego pnia całe natury?

¹²⁵kajdanów — ǳiś popr. forma D. lm: ka dan. [przypis edytorski]
¹²⁶kumoter — ktoś z grupy osób związanych wspólnymi interesami. [przypis edytorski]
¹²⁷jestże — konstrukc a z partykułą -że; znaczenie: czy est, czyż est. [przypis edytorski]
¹²⁸plenność (daw.) — zdolność do wydawania dużego plonu, płodność. [przypis edytorski]
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Wyklęty?… Ależ patrz, Inkwizytorze!
Nade mną świecą asne gwiazdy boże,
Ziemia z pod nóg mych nie leci w odmęty…
Ży ę, oddycham… i mówisz — wyklęty?


Słucha ! ta klątwa, które tak zuchwale
Śmiesz ǳiś urągać w bluźnierczym twym szale,
Jest gromem, który w proch rozbĳa duchy;
Jest mieczem, co cię od wiernych odcina
I wszystkie two e obezwładnia ruchy.
Od chwili, w które z siłą piorunową
Nad potępioną two ą zagrzmi głową,
Oddech twó kazi¹²⁹ — a dotknięcie bruǳi…
Zwać się przesta esz ǳiecięciem swe ziemi,
Bratem w roǳinie, człowiekiem wśród luǳi…
Jesteś nęǳarzem, chociażbyś miał złoto…
Choćbyś miał matkę — samotnym sierotą…
I bezpotomnym, chociażbyś miał syna…
I trupem esteś — mięǳy ży ącymi!


Jakaż to ciemna i ǳika potęga
Po godność luǳką do czoła mi sięga?
Jakaż to właǳa, posępna i krwawa,
Mo e na świętsze wyǳiera mi prawa?
Jestżeś¹³⁰ ty Bogiem, że słowa twe mogą
Istotę mo ą zgnieść — i zdeptać nogą?
Nie! Pókim żywy, nie zadrżę przed nikim…
Ja wolny estem — tyś est niewolnikiem!


Zamilknĳ, stokroć zuchwały kacerzu!
Słów twoich słuchać nie mogę bez grzechu…


Więc inne niebo stwórz — i inne słońce,
Nad głową mo ą klątwą gore ące…
Inne powietrze stwórz mi do oddechu…
I przestań Boga mego w swym pacierzu
Nazywać o cem, gdym ci nie est bratem!


Za każde słowo odpowiesz — przed katem.

zwraca się do swego orszaku
Niech we dą Bianchi¹³¹!… Trup ten znieważony
Pogrzebu chrześcĳan od nas się domaga…
Zakryć tę zgrozę! Poda cie zasłony…

¹²⁹kazić (daw.) — psuć, brukać (por. nieskazitelny). [przypis edytorski]
¹³⁰jestżeś — konstrukc a z partykułą -że; znaczenie: esteśże, czy esteś. [przypis edytorski]
¹³¹Bianchi (wł.: biali) — nazwa różnych wł. bractw relig., pochoǳąca od koloru noszonych przez nich szat;

tu zapewne: szeroko znane w XVI w., powstałe w Neapolu Bractwo Białych Sprawiedliwości (Confraternita dei
Bianchi della Giustizia), którego członkowie za mowali się więźniami i towarzyszyli skazanym na śmierć. [przypis
edytorski]
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Myśl też est szatą — a prawda est naga.

Wchoǳą  w białych kapach, z pochodniami a ustawiwszy się wokoło trupa,
rozpoczynają chóralny śpiew.  przyklęka i modli się.


O cze nasz!…


z uniesieniem

O cze wolnych, luǳkich duchów!
Do światła Twego przywoła błąǳące…
Niech imię Two e wskroś przemian i ruchów
Całe przyrody świeci nam ak słońce!
Niech wolę Two ą wieszczą nam nie gromy
Srogich zakazów, gróźb i przerażenia,
Lecz wszechświat cudów pełen, tron widomy,
Skąd wznosisz berło wiecznego istnienia…
O! da nam pokarm godny nas — i Ciebie.
Nasyć głód wieków mdle ących w pochoǳie…
Niech na Twe ziemi, marząc o Twym niebie,
Nie giną duchy w rozpaczliwym głoǳie!
Niech w walce po ęć prawda Twa zwycięża
I niecha nigdy szermierz Twó nie ima¹³²
Strasznego ǳie om i ludom oręża:
Uniesień tłumu — mściwego olbrzyma.
Da piersiom naszym puklerz¹³³ brylantowy!
Da myślom światło, potęgi swe gońca!
Niech pękną stare ciemnoty okowy¹³⁴
I niecha duchy ulecą do słońca!
Módlcie się, bracia! Ja modlę się z wami…

Chwila milczenia, słychać  .

powstając

Amen! Zabierzcie trupa, pokutnicy!
Niech orszak naprzód rusza z pochodniami…

    
Idą uż… idą…

  
Mie sca tam w ulicy!…


Ty, coś śmiał gwałcić Kościoła ustawy,
Nęǳny kacerzu i bluźnierco krwawy,
Idź!… niecha tłum ten z swym urągowiskiem¹³⁵
Bęǳie dla ciebie pierwszym stosu błyskiem!

 wynoszą trupa; siepacze otaczają ; za nimi postępuje .
¹³²imać (daw.) — chwytać. [przypis edytorski]
¹³³puklerz — roǳa okrągłe tarczy, tu ogólnie: tarcza. [przypis edytorski]
¹³⁴okowy — więzy, ka dany. [przypis edytorski]
¹³⁵urągowisko — drwienie z kogoś, wyszyǳanie. [przypis edytorski]
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zatrzymując się nagle, patrzy w przestrzeń

Stó cie! Z błękitów błędna gwiazda leci,
Kreśląc w pomroce złotą paralelę¹³⁶…
— To myśl, co wyższe ukochała cele
I ginie marnie wśród ciemnych stuleci!…

Tłum otacza orszak, tamując przejście.  stara się uciszyć rosnącą wrzawę.


Silvio, tyś dla mnie był prorokiem kaźni;
Pó dź, spo rzy ! Oto idę bez bo aźni…
O! gdyby tłumy mogły okiem gołem
Do rzeć ten spokó nad skazańca czołem —
Ideałowi, co da e mu siły,
Wzniosłyby ołtarz — i cześć by złożyły…
. . . . . . . . . . . . . . . .
Żegna mi, życie — i ty, boży świecie!
Żegna , o czyzno mo a oddalona!…
Chciałbym do kogoś wyciągnąć ramiona,
Powieǳieć: «Kocham!» i płakać ak ǳiecię!…
O! ak samotna była mo a droga
Wśród luǳi, zdarzeń i przemian chaosu!
Nie mam na niebie nikogo — prócz Boga —
A tu, na ziemi, nic, nic, oprócz stosu!
Świta!… ǲień nowy bieli się do słońca…
To mó ostatni ǳień! O, stó cie, proszę!…
Umierać idę, ak noc ta mdle ąca,
I śmiercią mo ą świt ziemi przynoszę!
Wita mi, słońce, eszcze niezroǳone!… Światło
Wita , przebłysku purpurowe zorzy…
Śpiesz się! Niech pierwszy z twych promieni złoży
Na czole moim męczeńską koronę…
Śpiesz się! Niech światła zwycięstwo obaczą
Duchy struǳone, zatrute rozpaczą…
Niech e idei u rzą męczennicy!

wyciąga z uniesieniem ramiona do wschoǳącego od tej chwili słońca
Światła!… ach, światła!… światła!…


popychając go gwałtownie

Do ciemnicy!

Galileusz
„…Oddano Galileusza w ręce Świętego Urzędu (Inkwizyc i) po zmuszeniu go stawić się¹³⁷
w Rzymie, w lutym  r. Po ukończeniu procesu rozkazano Galileuszowi stawić się na
ǳień  czerwca, dla wysłuchania wyroku, którym uznano, że powinien ulec karom na
heretyków przepisanym; że ednak może się od nich uwolnić, eżeli z czystym sercem
wyprzysięże się¹³⁸ i wyklnie własne swo e herez e. W sromotne ¹³⁹ oǳieży sęǳiwy fi-

¹³⁶paralela (daw.) — prosta a. płaszczyzna równoległa do inne . [przypis edytorski]
¹³⁷po zmuszeniu go stawić się — ǳiś: po zmuszeniu go do stawienia się. [przypis edytorski]
¹³⁸wyprzysiąc się (daw.) — przysiąc wyrzeczenie się akiegoś poglądu. [przypis edytorski]
¹³⁹sromotny (daw.) — przynoszący hańbę. [przypis edytorski]
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lozof zmuszony był upaść na kolana przed zgromaǳonymi kardynałami — i z ręką na
Ewangelii wykonać zadane wyprzysiężenie się teorii heliocentryczne . Potem osaǳono
go w więzieniu Inkwizyc i, a następnie zamknięto w Arcetri (we Florenc i) w domu wła-
snym, gǳie oślepły i pozbawiony wszelkie pociechy, umarł  r.”¹⁴⁰


()

Wewnętrzny ǳieǳiniec w pałacu posła toskańskiego¹⁴¹ w Rzymie. Na ganku, w wielkim
krześle spoczywa ; przy nim klęczy ¹⁴². ¹⁴³, uczeń Galileusza, bada
przez teleskop gasnące gwiazdy. Poranny brzask na schyłku letniej nocy.


Czy śpi?


Śpi eszcze…


I co też śnić może

W ostatnich chwilach te ostatnie nocy
Blady ten starzec!…

 prawda, cierpienie
Zbliż się! a ci powiem…

Śni, że Bóg wielki nie ma uż w przestworze
Błękitnym tronu wieczyste wszechmocy…
Że złe potęgi gorącym ołowiem
Zalały usta wszelkie, które mogą
Obwieścić prawdę… że myśl, która świata
Krąg oblatu e, ak oddech luǳkości,
Zdławiły pięścią — i zdeptały nogą
Przeraźliwego, czerwonego kata…
Że duch uż nie ma praw, ani wolności…
To on śni, to z nim śni ǳisia Rzym cały,
Świat cały!…


Pani! boleść cię zwycięża.

Wiekuistości asne ideały Prawda, Nauka
Nie giną marnie z upadkiem szermierza;
Rzeczą niegodną est wielkiego męża,
Jeśli los prawdy swym losem wymierza.
Ponad poziomem nęǳ i walk te ziemi
Jest przystań ciszy i światła dla ducha;
Wieki, bĳące skrzydłami orlemi,

¹⁴⁰Draper, tom II, str. – [przyp. WL: John William Draper, History of the Conflict between Religion and
Science, , wyd. polskie: ǲieje stosunku wiary do rozumu, tł. Jan Karłowicz, )]. [przypis autorski]

¹⁴¹w pałacu posła toskańskiego — Trinità dei Monti, gǳie Galileusz oczekiwał na proces. [przypis edytorski]
¹⁴²córka Galileusza— Galileusz miał dwie córki: Livię (ur. ) i Virginię (–), które po zamieszkaniu

we Florenc i w  umieścił w zakonie klarysek, w pobliskim klasztorze San Matteo. Zachowało się ponad sto
listów Virginii (po ślubach zakonnych: Marii Celeste) do o ca, z lat –. [przypis edytorski]

¹⁴³Castelli, Benedykt (–) — wł. matematyk i astronom, członek zakonu benedyktynów, opat klasztoru
na Monte Cassino, uczeń i przy aciel Galileusza; profesor matematyki w Pizie oraz na uniwersytecie Sapienza
w Rzymie; ako pierwszy użył helioskopu do obserwac i Słońca. [przypis edytorski]
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Zerwą się kiedyś z niewoli łańcucha —
I pić polecą ze zdro u żywego…
Człowiek upada — lecz prawda est wieczna.


Wieczna… dla wiecznych… Ach! i cóż mi z tego,
Że gǳieś, za sferą naszego istnienia,
Za szeregami posępnych stuleci
Jest akaś prawda bezwzględna, milcząca,
W wielkości swo e i sile bezpieczna,
Która spogląda bez łez i bez drżenia,
Jak luǳkość w otchłań gore ącą leci —
Nie mogąc do rzeć świtu — ani słońca…
I cóż mi z tego?… Ja cierpię ǳiś właśnie;
Ja ǳisia wątpię, ǳiś konam z boleści…
Jeśli est prawda, niech grom ą obwieści,
Lub niecha słońce na wieki zagaśnie.

z rozpaczą
To est mó o ciec! Ja go chcę mieć żywym!
Kocham go! Słyszysz?…

słabnąc
O, bądź litościwym!…

Powieǳ mi, wierzysz?… O, patrz! ak te białe
Włosy rozwiewa poranek, zbuǳony
Nad chłodnym Tybrem…


Czoła tego chwałę

Ogłoszą kiedyś wieki — i miliony
Duchów — i prawda zostanie uznaną!


Cisze !… ach, cisze !… Buǳi się…


we śnie

…Giordano
Bruno¹⁴⁴…


Ach, o cze! o cze!… co za słowa…

Co za sen straszny!…


On śni, że est wielki!

¹⁴⁴Bruno, Giordano (–) — wł. filozof przyrody, panteista, humanista; wspierał heliocentryczne po-
glądy Kopernika o ruchomości Ziemi, które poszerzył, uważa ąc, że gwiazdy są odległymi słońcami, a Słońce,
tak ak inne gwiazdy, porusza się w nieskończonym i wiecznym Wszechświecie; głosił pogląd o wielości za-
mieszkałych światów (systemów planetarnych wokół gwiazd); w  uwięziony przez inkwizyc ę za poglądy
dotyczące budowy świata i kwestionowanie dogmatów katolickich;  lutego  spalony na stosie na Campo
de’ Fiori, głównym rynku Rzymu; prochy Bruna wrzucono do Tybru, a wszystkie ego ǳieła zostały wpisane
na indeks ksiąg zakazanych (). [przypis edytorski]
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dotyka jego ramienia

Ach, o cze! zbudź się!…


On śni, że est ǳielny!


Cicho, na Boga! Nie masz ty kropelki
Luǳkie krwi w żyłach?…


Śni, że nieśmiertelny!

Chwila uroczystego milczenia.  buǳi się.


Ha! świt… świt krwawy! O brzasku boleści!
ǲień hańby wschoǳi… to słońce obwieści
Całemu światu mą słabość — i zdradę…


zbliża się do teleskopu

Już Medyce skie gwiazdy¹⁴⁵ gasną blade
I tylko Wenus¹⁴⁶ ak diament gore e…


Roma¹⁴⁷! straszliwie ǳiś nad tobą dnie e!
O słońce! nie wschodź ty ǳisia z chaosu!
Bo się zawstyǳisz, eśli bęǳiesz bledsze
Od czerwonego, ak krew luǳka, stosu,
Co wolne duchy rozwiewa w powietrze…
Zagaście blaski wasze, srebrne globy!
Niecha na ziemię tę, pełną żałoby,
Nie pada światło wieczystych pochodni!
O! nie patrz na mnie złotymi oczami,
Poranna gwiazdo, bo wzrok twó się splami
Od hańby czoła mego — i od zbrodni,
Którą ǳiś spełnić mam na własne sławie…


łkając

O cze mó !… o cze!…


Po toż życie całe

Walczyłem, z piersią odkrytą na ciosy,
Duma

Bym ǳisia , hańbiąc siwe mo e włosy,
¹⁴⁵Medycejskie gwiazdy — odkryte przez siebie w  cztery księżyce Jowisza Galileusz nazwał gwiazdami

medyce skimi, na cześć rodu Medyceuszów. [przypis edytorski]
¹⁴⁶Medycejskie gwiazdy gasną blade / I tylko Wenus (…) goreje. — planeta Wenus po awia się nad horyzontem

niedługo przed wschodem Słońca (stąd określenie: gwiazda poranna) i est znacznie aśnie sza od każde z gwiazd
nocnego nieba. Podobnie zachód Wenus następu e niedługo po zachoǳie Słońca (stąd: gwiazda wieczorna).
Galileusz, obserwu ąc przez teleskop tarczę te planety, odkrył w  fazy Wenus, podobne do faz Księżyca,
z awisko, które dowoǳi, że Wenus okrąża Słońce (a nie Ziemię). [przypis edytorski]

¹⁴⁷Roma (łac., wł.) — Rzym. [przypis edytorski]
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Szedł, ak pokutnik szaty wǳiawszy białe,
Odprzysiąc¹⁴⁸ prawdę na kacerskie ¹⁴⁹ ławie?…
Nie! Nie!… Ja nigdy nie zna dę dość siły,
By to uczynić!… Ha! tożby na głowę
Odstępcy spadły iskry piorunowe,
Skrzesane w biegu przez potężne bryły
Lecących światów… Jak to? W edne chwili
Życie się mo e całe w cień przesili —
I w mrok niesławy zapadnie blednące,
Jak przygaszone w ǳień zaćmienia słońce…
I nic mi odtąd, nic… nic nie zostanie?


Ach! czyż to tylko est szczęściem edynym,
Co się kupu e za ceny na krwawsze
I ciągłą walką zdobywa na świecie?
Posłucha , o cze! pó ǳiemy daleko,
Gǳie nie ma smutków — i gǳie łzy nie cieką…
Tam będę ciebie, ak maleńkie ǳiecię,
Pieścić co rano… co wieczór piosenki
Śpiewać ci będę… Zapomnisz te sławy,
Która tak straszne otwiera otchłanie
I na twe czoło rzuca cień swó krwawy —
I stwarza zgryzot do mu ących męki…
Tam zostaniemy w ukryciu na zawsze!…
O cze! spó rz na mnie! a estem gotowa!…


Gdybym miał syna, co by takie słowa
Śmiał wyrzec wobec łez mych ma estatu,
Myślałbym, że on nie est moim synem!
Lecz serce kobiet, podobne do kwiatu,
Z łez nawet rosę wysysa dla siebie —
I kwitnie eszcze na własnym pogrzebie.
Gdyby Bóg przeklął samego Adama,
Wzniosły wygnaniec z krainy światłości
Padłby — i skonał, zanim się zawarła
Wieczne swobody i rozkoszy brama…
Lecz była Ewa — i ta nie umarła —
I dała życie luǳkości…

 
»ǲień gniewu — ǳień płomienisty…¹⁵⁰«


O, tak! ǳień gniewu… ǳiś pada ą trony
Duchów, wzniesione nad błękit przeczysty…
O, akżem nęǳny!… O, akżem zhańbiony!…

 cisza

¹⁴⁸odprzysiąc — przysiąc odstąpienie od czegoś. [przypis edytorski]
¹⁴⁹kacerski (daw.) — przym. od kacerz: odstępca religĳny; heretyk. [przypis edytorski]
¹⁵⁰ǲień gniewu—ǳień płomienisty… — pierwsze słowa pol. wers i Dies irae, łac. średniowieczne sekwenc i

(uroczyste pieśni) o końcu świata, wchoǳące w skład mszy żałobne . [przypis edytorski]
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Mistrzu mó ! ucisz się tą wielką ciszą,
Która nad czasów kolei spełnieniem
Czuwa — i liczy potężnym milczeniem
Tych, co ą w duchu swym słyszą…
Ucisz się, mistrzu, i swo e boleści
Nie da na pastwę ciemnego motłochu…
Niech ból twó , wielki ako oceany,
Nie bęǳie wzrokiem szyderstwa smagany,
Ani w ulicznym znieważony prochu,
Lecz niech w twe męskie piersi się pomieści…
Ucisz się, mistrzu — i wznieś się nad siebie…
Pomyśl, eżeli promień słońca skryty
Nie da e światła w burzliwe zamieci,
Czyż zwątpi oko, wpatrzone w błękity,
Że on nie zagasł — lecz żywie¹⁵¹ i świeci
Na wyższym, czystszym i aśnie szym niebie?


Mów, bracie! — Jakaś nieznana otucha
Z twoimi słowy¹⁵² prze mu e mi duszę…
Jam zgnębionego wcieleniem est ducha
I dźwigać łańcuchy muszę.

powstaje i mówi z rosnącą siłą
Lecz przeszłość wiǳi — a przyszłość mnie słucha…
Posępna wielkość skazańca purpurę

Mądrość

Królewską rzuca na mo e ramiona…
Potężnym cieniem na czas mó zapada…
I koronu e czoło mo e w chmurę,
Z które słoneczna leci błyskawica,
Co przyszłość całą oświéca…
Przy e askrawych połyskach widnie ą
Walki, tryum i prace tych duchów,
Co ży ą wielką, wszechluǳką naǳie ą
I rwą ogniwa ciemnoty łańcuchów…
Luǳkości! bęǳiesz zbawiona!…
Nade mną wiek mó podnosi miecz nagi
I myśl przecina, ak promień, na dwo e…
Lecz błysk geniuszu, rzucony na wagi
Wiecznego ruchu, przyśpiesza wschód słońca…
Oto uż wschoǳi zorza gore ąca…
ǲień nowy chwyta za nowe oręże…
Myśl, co się w ciszy badania poczęła,
Jako krew w ludów przelewa się żyły
I nowych prądów zwiastu e świtanie…
Powstaną męże potężne , lwie siły,
I oko w oko obe rzą Twe ǳieła,
O Wiekuisty! o Stwórco! o Panie!…

Chwila milczenia — słychać bĳące w kościołach ǳwony.

wbiegając

Co to, mó panie?… Cały Rzym wzburzony,
Lud się na placach tłumami gromaǳi.

¹⁵¹żywie (daw.) — ǳiś: ży e. [przypis edytorski]
¹⁵²słowy — ǳiś popr. forma N. lm: słowami. [przypis edytorski]
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Dominikanie¹⁵³ snu ą się ak cienie…
Na Ara coeli¹⁵⁴ bĳą w wielkie ǳwony…
Ponury poczet kapturów się zbiera…
W arteriach miasta czuć stłumione wrzenie,
Jakby przed akimś straszliwym wybuchem…
Proces a ciągnie do two e pustelni…
Mówią… Lecz cóż to?… esteście tak blaǳi…
Castelli! pani! powieǳcie mi, co to?…


Synu me myśli! ty esteś sierotą —
A a — gasnącym w cieniach wieku duchem!

osłabły, upada w krzesło


A więc to prawda?…


Cicho bądź!… umiera…


Czyż umiera ą kiedy nieśmiertelni?…


głosem zagasłym

O, stokroć nęǳna — i stokroć przeklęta
Jest nieśmiertelność ohydy — i zdrady!

Wolność

Chciałbyś uż spocząć… lecz luǳkość pamięta;
Jak upiór w ǳie ach po awiasz się blady…
Wiek eden mówi — a drugi wiek słucha:
»To Galileusz, co zaparł się ducha«.
O! da cie wy mi grób cichy, głęboki,
Gǳie bym położyć mógł tę głowę siwą…
Gǳie by okropne, hańbiące wyroki
Nie dosięgały potęgą straszliwą
Do dosto eństwa luǳkiego korony:
Swobody myśli… O! akżem znużony!
A ak daleko eszcze koniec ǳieła!…


Odwagi, mistrzu!


do 

Czy ziemia stanęła?
Milczysz? Więc akże ǳiś ten starzec może
Mieć tę odwagę straszną renegata¹⁵⁵,
Odprzysiężeńca — i wobec wszechświata,

¹⁵³dominikanie — głównym zadaniem założonego w  zakonu dominikanów była walka z herez ami; z ich
grona pochoǳiła większość inkwizytorów, duchownych mianowanych przez papieża do wykrywania, nawra-
cania i karania heretyków. [przypis edytorski]

¹⁵⁴Ara coeli (łac.: ołtarz niebios) — właśc. Basilica Sanctae Mariae de Ara coeli (Bazylika Święte Marii Oł-
tarza Niebiańskiego), zabytkowy kościół na Kapitolu, wzniesiony na gruzach rzym. świątyni Junony. [przypis
edytorski]

¹⁵⁵renegat (z łac. renegare: zaprzeć się, odtrącić) — odstępca; odszczepieniec. [przypis edytorski]
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Co mu nad głową globy swo e toczy,
Wyprzeć się prawdy w żywe Stwórcy oczy
I na wiek wieków okryć się sromotą¹⁵⁶?…

do 
O panie! słucha !… Ja estem sierotą,
Biednym sierotą — i nie mam na świecie
Nic — i nikogo… a przecież, gdy wspomnę,
Żem myśli two e i ducha est ǳiecię,
Jakieś mnie blaski chwyta ą ogromne —
I w nieskończoność wytężam źrenice —
A światy, lecąc w błękitne przestrzenie,
Mo ego wzroku czu ą błyskawice,
Krzyżu ąc z myślą mo ą swe promienie…
Wiǳisz e? — Oto całe ich miliardy
Kreślą w przepaściach koła gore ące…
Jakże ty powiesz, że est nieruchoma
Wielka budowa współruchu, współwagi?…
Czyż się nie lękasz, by wschoǳące słońce
Rzuciło ziemi spo rzenie pogardy,
Od które w ogniach wstydu stanie Roma?
O! na to trzeba straszliwe odwagi!…


Wieǳ, zapaleńcze, że gdy luǳkość wciela
Ideał w zasad społecznych ǳieǳinę,
Godną est rzeczą nawet Zbawiciela,
Gdy z krzyża woła: »Ja za prawdę ginę!«.
Braterstwo ludów, równość praw człowieka
Jest tym posiewem, co wze ście swe zwleka,
Jeśli mu braknie dżdżów krwawych, łez rosy.
Lecz tuta — po co płonąć ma ą stosy?
Czyż przeto, że się przemoc naigrawa ¹⁵⁷
I cichym rządom przyroǳenia bluźni,
Ruch nieśmiertelny wieczystego prawa
Bieg swó odwróci albo go opóźni?


Pozwól mu mówić, Castelli! Przez niego
Na głębsza ta nia¹⁵⁸ duszy me przemawia…
On est zapałem wieǳy — i przyszłością
Olbrzymie walki… siłą, która złamie
Żelazne berło starego bezprawia…
On est utrzenką zdobywcze luǳkości,
Potęgą woli — i świata młodością…
Pierwiastkiem ducha Bożego…
I na ǳiewiczym czole nosi znamię
Idei nieskończoności!…


rzuca się do nóg 

O! ǳięki tobie, o cze mó !… Pó dź, pani!
Błaga go ze mną, niech wytrwa do końca…

¹⁵⁶sromota (daw.) — hańba. [przypis edytorski]
¹⁵⁷naigrawać się — drwić, naśmiewać się. [przypis edytorski]
¹⁵⁸tajnia — ta emnica. [przypis edytorski]
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I niech nie nurza w ohydne otchłani
Kłamstwa ostatnich blasków swego słońca…
Pó dź, pani! Osłoń wzniosłą starca głowę
Od mar posępnych zwątpienia — bo aźni
I niech zakry ą włosy two e płowe
Przed ego wzrokiem krwawe widmo kaźni…
O, pó dź!…


łkając

Milcz, Mario, bo mi pęknie serce!

 idealista
Ha! tak!…

powstaje
Posłucha ! eżeli się dowiem,

Że za pieniąǳe esteś nierządnicą,
Klnę ci się, pani, mą duszą, mym zdrowiem,
Że pó dę patrzeć, ak idąc ulicą,
Uczciwi luǳie omĳa ą ciebie
I ak wyglądasz w hańby poniewierce…
Jak to! tyś córka? — i — przez Boga w niebie,
Patrzysz, ak o ciec twó siwy i stary
Ginie w straszliwe dla męża bezcześci¹⁵⁹ —
I toniesz we łzach bezpłodne boleści,
Zamiast się podnieść do wielkie te miary,
Co bohaterów stwarza — i ofiary?…
Tyś córka, pani?… i wolisz go żywym
Trupem niż wolnym, nieśmiertelnym duchem?
I słabość ego — uścisków łańcuchem
Do życia hańby przykuwasz straszliwym?…

do 
Ach! i ty, zimny, bogda byś¹⁶⁰ od łuny
Stosów rozgorzał! Bogda byś na ziemi
Bolał luǳkości ranami żywemi…
Bogda byś zrzucił tę maskę półboga,
Która w milczeniu patrzy, ak pioruny
Bĳą w pierś żywą, ak ciemność złowroga
W twarz rzuca słońcu ohydne swe plamy¹⁶¹!
Bogda byś cierpiał skazańca rozpaczą
I poczuł gorycz łez tych, którzy płaczą!…

Wspiera się o mur, zakrywszy twarz dłonią; słychać ciche łkanie.


Błogosławiony bądź, duszy me synu!
Ostatnim wolnym, nieskażonym tchnieniem
Poświęcam ciebie na prawdy szermierza!
Ty wytrwasz ǳielnie! Ty bęǳiesz promieniem,

¹⁵⁹bezcześć (daw.) — brak czci, niesława, hańba. [przypis edytorski]
¹⁶⁰bogdajbyś (daw.; od: da Boże, byś) — partykuła wyraża ąca życzenie połączona z końcówką osobową cza-

sownika: obyś. [przypis edytorski]
¹⁶¹ciemność (…) rzuca słońcu (…) swe plamy — być może aluz a do obserwac i Galileusza, który ako eden

z pierwszych nowożytnych zaobserwował plamy na Słońcu; przeczyły one poglądowi o doskonałości i niezmien-
ności niebios i wzbuǳiły wielką dyskus ę. [przypis edytorski]
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Co w ciemność całą potęgą uderza,
Aż skrzesze iskrę zapału, grom czynu!


Ale ty, o cze, ty?


Cicho!… słyszycie

Ten głuchy łoskot i hasła u bramy?…

Chwila milczącego oczekiwania; wchoǳi   .


Dosto ny panie! rozłączyć się trzeba…
Straż Inkwizyc i u we ścia uż czeka…


Ach! że też słońce z wysokiego nieba
Nie spadnie na te upodlone głowy!…


do 

Męstwa, mó panie! Czy esteś gotowy?


ponuro

Wyrzec się części człowieka —
I hańbą okupić życie!…


Castelli! wprowadź mistrza do komnaty…
Pó dź, pani! Losu nie odmienisz łzami!

Podaje rękę ; wychoǳą. Przez otwarte drzwi słychać śpiew mnichów, oczekujących
na .

 
W ǳień sądu Twego…


Zmiłu się nad nami!


chwilę słucha w osłupieniu, a potem, wznosząc w niebo zaciśnięte ręce, mówi

Więc to tak, Boże, rząǳisz swo e światy?
. . . . . . . . . . . . . . . .


Pałac Inkwizycji. Sala sądowa.Na prawo zakon św. Dominika i delegacja z Pizy. Na lewo
delegacje uniwersytetów włoskich. W głębi wysokie krzesła, przeznaczone dla członków sądu.
W pośrodku widać grupy rozmawiających kardynałów. Na wzniesieniu stoi czarny pulpit
z Ewangelią. U wejścia tłoczy się lud.
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 ¹⁶²
Przyzna , opacie, że cała ta sprawa
Wielkim kłopotem est dla Watykanu…
Już Paweł piąty¹⁶³, da ąc posłuchanie
Sławnemu temu winowa cy, mniemał,
Że wolno mu est uczucia człowieka
Od obowiązków papieża odǳielić…

 ¹⁶⁴
generał zakonu dominikanów

Lecz Urban ósmy¹⁶⁵ przeszedł go w te mierze:
On, w liście swoim do księcia Florenc i,
Tak niemal asno, ak sam Galileusz,
Bronił wolności myśli — i nauki;
I względom ego polecał gorąco
Nieśmiertelnego skazańca… a ednak,
Jak to wiadomo Wasze Eminenc i,
Przed sąd Indeksu¹⁶⁶ pozwać go dozwolił —
I słucha teraz, ak bĳą we ǳwony,
Gdy geniusz wielki ma być potępiony.

 
Ha! trudno barǳo iść przeciw prądowi
Swo ego czasu! Wszystko, co uczynić można
W te mierze, est — być sprawiedliwym
I wzgląd, należny dla wielkiego męża,
Połączyć — z względem należnym…

 
Dla świata!…


rektor akademii duchownej w Bolonii

Czegoż wy chcecie, Padre¹⁶⁷?… Kościół musi
Twardo stać przy swych zasadach i prawdach.

Nauka

Jedno ustępstwo, eden krok fałszywy
Uzuchwaliłby ego przeciwników.
ǲiś Augustyn¹⁶⁸ święty, utro Paweł

¹⁶²Barberini, AntonioMarcello (–) — wł. duchowny, kapucyn, mianowany kardynałem przez swo ego
starszego brata, papieża Urbana VIII; w latach – sekretarz Kongregac i Kardynalskie Inkwizyc i, eden
z sęǳiów Galileusza. [przypis edytorski]

¹⁶³Paweł V — właśc. Camillo Borghese (–), papież w latach –; w  uǳielił audienc i Ga-
lileuszowi, który odwieǳił wówczas Rzym; w , po werdykcie komis i inkwizycy ne , nakazał głównemu
inkwizytorowi upomnienie Galileusza, żeby zaprzestał głoszenia heliocentryzmu. [przypis edytorski]

¹⁶⁴Maraffi, Luigi — kaznoǳie a generalny zakonu dominikanów, w  napisał do Galileusza list z prze-
prosinami, wyraża ąc oburzenie wobec ataku na uczonego, aki zainic ował ego zakonny współbrat, Caccini,
i uważa ąc to za odosobniony wyskok. [przypis edytorski]

¹⁶⁵Urban VIII — właśc. Maffeo Barberini (–), papież w latach –; mecenas sztuki i na-
uki; początkowo protektor Galileusza, po publikac i Dialogu o dwóch najważniejszych systemach świata… (),
zapewne osobiście urażony agmentem ǳieła, stał się mu wrogi. [przypis edytorski]

¹⁶⁶sąd Indeksu — Index librorum prohibitorum, spis książek zakazanych, ogłaszany od . Tu mowa o sąǳie
Kongregac i Kardynalskie Inkwizyc i (Święte Ofic um), instytuc i powołane do czuwania nad prawowiernością
i wyda ące decyz e o umieszczeniu ǳieł w tym spisie. W  Kongregac a potępiła heliocentryzm, zakazu ąc
Galileuszowi głoszenia i obrony ego tez, oraz nakazała wpisanie ǳieła Kopernika na indeks; wśród zarzutów
postawionych Galileuszowi w  było nieposłuszeństwo tamtemu orzeczeniu (publikac aDialogu o dwu wielkich
systemach świata: ptolemeuszowym i kopernikowym). [przypis edytorski]

¹⁶⁷Padre (wł.) — O cze. [przypis edytorski]
¹⁶⁸Augustyn z Hippony (łac. Aurelius Augustinus) (–) — teolog i filozof chrześc., polemista i płodny

autor, święty, czołowy autorytet teologii, eden z tzw. O ców oraz Doktorów Kościoła. [przypis edytorski]
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Stawać by musiał do dysput uczonych
I odpowiadać pysznym nowatorom
Na takie oto: Harmonices mundi¹⁶⁹
Lub: Cena de le Cenere¹⁷⁰ — lub wreszcie
De revolutionibus…¹⁷¹ Zważcie, panie,
Że za tą kwestią, tak ǳisia rozgłośną,
Kry e się inna, ważnie sza daleko,
Która mnie bystrym umysłom uchoǳi…
Tu uż nie iǳie o to, aby orzec,
Czy ziemia est tym punktem nieruchomym,
Wkoło którego słońce krąży złote,
— Co zresztą godnym est mie scem w wszechświecie
Dla te planety, na które się wielkie
Całe luǳkości spełniły momenta¹⁷² —
Lecz o to, czy te ta emnicze drogi
Badań przyrody ma ą stać otworem
Przed umysłami śmiertelnych? Czy duchy
Tak niezależnie ma ą czuć i myśleć,
Jakby nie było na świecie powagi,
Która na świętszych ta emnic zasłony
Pomięǳy niebem a ziemią wstrzymu e?…
Czy nie należy uż w samym zaroǳie
Stłumić ob awów bluźniercze odwagi,
Z aką ǳiś luǳkość w chaosu otchłanie
W pysze swe rzuca zuchwałe pytanie,
Które ǳień sądu płomieniem rozwiąże:
»Czym — i gǳie estem? Skąd idę? Gǳie dążę?«
Tu o to choǳi!…

 
Tak, o śmierć lub życie.

  wiara, nauka
Watykan, Padre, oglądać się musi
Na te pierwiastki, które mu potęgę
Wśród społeczeństwa zapewnia ą; pomnĳ¹⁷³,
Co było wrzawy w całym twym zakonie
Przeciw tym listom, które Galileusz
Do Castellego pisał¹⁷⁴, o zakresie
Powagi Pisma świętego…

¹⁶⁹Harmonices mundi (Harmonia świata) — ǳieło Johannesa Keplera (–), czołowego niem. mate-
matyka i astronoma, odkrywcy praw ruchu planet wokół Słońca po orbitach eliptycznych, dotyczące geome-
tryczno-muzyczne harmonii w budowie wszechświata. [przypis edytorski]

¹⁷⁰Cena de le Cenere — właśc. La Cena de le Ceneri (Uczta popielcowa), traktat kosmologiczny Giordana
Bruna z  roku. [przypis edytorski]

¹⁷¹De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) — wyd. w  ǳieło Mikoła a Kopernika,
zawiera ące wykład heliocentryczne i heliostatyczne budowy wszechświata. [przypis edytorski]

¹⁷²momenta (daw.) — ǳiś popr. forma M., B. lm: momenty. [przypis edytorski]
¹⁷³pomnieć (daw.) — pamiętać; zwracać na coś uwagę. [przypis edytorski]
¹⁷⁴wrzawy w (…) twym zakonie przeciw tym listom, które Galileusz do Castellego pisał… — gł. list z  grudnia

, w którym wyraził opinię, że niektóre zdania Biblii rozumiane dosłownie odbiega ą od prawdy, ale zostały
tak sformułowane, żeby dostosować się do poziomu pospólstwa. W lutym  kopia tego listu została dołączona
do pierwszego donosu na Galileusza do inkwizyc i, wysłanego przez dominikanina Nicolo Loriniego. [przypis
edytorski]
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Po trzykroć

Słuszność miał wielki myśliciel! Chociażby
Los mnie Brunona czekał, wyznam głośno…

 
z uśmiechem

Tak w cztery oczy… wobec mnie, opacie…

 
Nie; nawet wobec święte Kongregac i,
Że a sam estem tegoż zdania; Pismo
Jest wielką księgą etyki — i mniemam,
Iż nigǳie twórca Genezy¹⁷⁵ nie wyrzekł,
Że to est wieǳy luǳkości omega¹⁷⁶.


Ależ tradyc a, tradyc a, mó panie!
Ta niewzruszoność est naszą potęgą!

 
Słabością naszą, powieǳ!… Instytuc a,
Chociażby z nieba miała swó początek,
Wtedy est tylko trwałą i potężną,
Gdy w swo e treści i w zakresie swoim
Prawo rozwo u mieści i uwzględnia.
Inacze — luǳkość przerasta ą szybko
I musi od nie odstać obo ętnie,
Albo rozeprzeć ą piersią wezbraną
W formy, które by duchom wystarczały.
Weź Ewangelię… Ta mieści, zaiste,
Tak wzniosłe prawdy, takie ideały,
Że choćby luǳkość na skrzydłach leciała
Po wielkie droǳe wiecznego postępu,
Ta księga kroku dotrzyma e zawsze —
Zawsze wystarczy — i owszem zostanie
Na wieki wieków wielkim ideałem
Wszystkich narodów, ustawą społeczną,
Które lud żaden nie przerośnie nigdy…
Bo serce luǳkie do wyższe się miary,
Jak miłość bratnia, ofiara, cierpienie
I sprawiedliwość, nigdy nie dostroi!
I gdyby Kościół raz zechciał zrozumieć,
Że przebuǳone badań ducha prądy
Już się zażegnać nie daǳą, ni stłumić
Ognistym dymem, który z tego gmachu
Ogarnia Włochy, mniemam, iż powagi
Swe strzegłby lepie , biorąc na swó uǳiał
To, co w luǳkości wiecznym uczuć zdro em
Bić bęǳie w niebios sklepienie błękitne,
Niż, gdy naznacza granice potęǳe,
Którą sam Bóg chciał wiǳieć niezależną,

¹⁷⁵Geneza — tu: Genesis, alternatywna, grecka nazwa biblĳne Księgi Roǳaju. [przypis edytorski]
¹⁷⁶omega — ostatnia litera alfabetu greckiego, tu przen.: ostatnie i ostateczne słowo, ostateczna prawda.

[przypis edytorski]
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Stawia ąc przed nią świat z awisk otworem.
Ta Ewangelia, to księga miłości
Bratnie , nie akieś uczone systema¹⁷⁷,
Którego Chrystus dać by nie omieszkał,
Gdyby w nim wiǳiał zbawienie luǳkości.

 
Ha!… ha!… opacie… nie żartem coś bluźnisz!
A co by na to powieǳiał Laktanc usz¹⁷⁸
I patrystyczne teorii¹⁷⁹ filary?

 
Co by powieǳiał?… Wasza Eminenc a
Niecha się spyta, co a bym powieǳiał,
Gdybym się z nimi spotkał w Rzymie! — Rzekłbym:
Jak to! Na świecie są eszcze nęǳarze,
Głodni i naǳy, są łzy nieotarte,
Krzywdy, głos których aż do nieba bĳe,
Nieprzytulonych sierot są tysiące,
Jest niewolnicza ciemnota i praca —
Są wszystkie straszne niedole luǳkości;
A wy, uczniowie Tego, który siebie
Oddał na wieczną miłości ofiarę,
Wy się kłócicie o to, czy na niebie
Dla nieruchome ziemi świeci słońce —
Czy też się ziemia z swą nęǳą obraca?
To bym powieǳiał!

 
z lekkim uśmiechem

Apostolski zapał!…

Zbliża się  ¹⁸⁰.
 

Hańba nam! wieczna hańba, Barberini!
To, co się ǳisia za chwilę tu stanie,
Imię Kościoła ohydnym uczyni
Wiekom i ludom!…

 
Cóż chcecie, mó panie?

Myśmy zrobili, co zrobić się dało
Bez obruszenia na siebie ciemnoty.
Ja sam wpływałem na to siłą całą,
Żeby posępną skazańca niedolę
Osłoǳić chociaż znośnie szym pobytem
Nad Inkwizyc i zamknięte więzienie…
Lecz nacisk tuta wywiera ą masy

¹⁷⁷systema (daw.) — ǳiś popr. forma M., B. lm: systemy. [przypis edytorski]
¹⁷⁸Laktancjusz, właśc. Lucius Caecilius Firmianus Lactantius (ok. –) — pisarz, teolog i apologeta chrze-

ścĳański; doradca Konstantyna Wielkiego; autor popularnego traktatu Divinarum Institutionum, w którym
m.in. wyśmiewał poglądy o kulistości Ziemi, co wytknął Kopernik w swo e książce. [przypis edytorski]

¹⁷⁹patrystyczna teoria (od łac. patres: o cowie) — poglądy tzw. O ców Kościoła, pisarzy i teologów chrześc.,
którzy ukształtowali doktrynę ortodoksy ną w pierwszych wiekach. [przypis edytorski]

¹⁸⁰Bandini, Ottavo (–) — wł. kardynał (od ) z Florenc i, od  inkwizytor; opiekun uczonych,
patron Galileusza. Podczas procesu w  uż nie żył. [przypis edytorski]
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I mniszych knowań podstępne roboty.
Spo rzy na prawo! Te białe kaptury
Są ak wyziewy burzy — i ak chmury,
Zdolne na słońce sprowaǳić zaćmienie,
A nie dopieroż na luǳi — i czasy.

 
Czas, to my, bracie! Słucha , eśli Kościół
Pochwyci wielką postępu pochodnię
I nieść ą bęǳie przed pracą luǳkości,
Jeżeli sztandar wolności rozwinie
Ponad ścieśnione granice czczych sporów
I godną Bóstwa swobodę obwieści
Dla niezależnych umysłów i duchów,
Jeżeli chwyci przewodnią nić ruchów
Wieku, co na świat wyda e w boleści
Tryum prawdy, eżeli sam wniesie
Pochodnię wieǳy w zwątpienia otchłanie
I w droǳe takie wyprzeǳić się nie da,
To bęǳie wielkim!… To bęǳie tak wielkim,
Jak Bóg, gdy wyrzekł: »Niech światło się stanie!«.
I czasy ego, nad których poziomem
Wybłyśnie, będą wielkimi czasami!

 
szyderczo

O marzycielu!… Ty — ty chciałbyś może,
By Rzym, rzuca ąc podstawy swe siły,
Oparł się o te nieliczne wy ątki,
Które mu wiele może daǳą blasku,
Lecz — świętopietrza¹⁸¹ pewno nie zapłacą!…

 
Nie o wy ątki tu iǳie; a chciałbym,
By społeczeństwo, którym Kościół rząǳi,
Było tak światłym, chociaż — i do rzałym,
Żeby wśród niego mie sca mieć nie mogły
Fakta¹⁸², podobne do klątwy Kaliksta,
Przed dwustu laty rzucone — komecie¹⁸³!

 
Przed dwustu laty! Sameś to powieǳiał.

 
Tak! — a cóż ǳisia ? Przy akich to blaskach
Wiǳisz ten wielki dwuwiekowy przeǳiał?
Może przy łunie tego stosu, który
Dymi się eszcze po Giordanie Bruno,

¹⁸¹świętopietrze — danina na rzecz papieża obowiązu ąca wszystkich wiernych Kościoła katolickiego. [przypis
edytorski]

¹⁸²fakta (daw.) — ǳiś popr. forma: fakty. [przypis edytorski]
¹⁸³klątwa Kaliksta, przed dwustu laty rzucona komecie— Kometa Halleya  r. [przyp. red.: Wedle Ciaconiusa

(Vitae pontificum II, ), gdy kilka dni ukazywała się na niebie kometa, cała czerwona, z długim ogonem,
a astronomowie przepowiadali straszny mór, głód i wszelakie klęski, Kalikst IV, chcąc odwrócić gniew Boży,
zarząǳił kilkudniowe suplikac e, ażeby to wszystko, co luǳiom groziło, obrócić na Turków, tych wrogów
chrześcĳańskiego imienia]. [przypis autorski]
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By z głowni¹⁸⁴ swoich dać iskrę na podpał
Płomieniom, które ǳiś buchną na nowo,
Jeśli się głośno ozwie¹⁸⁵ wolne słowo.
A to są czasy nasze! nasze, bracie!

 
Och! Eminenc o!… wy zawsze szukacie
Stron na czarnie szych i w luǳiach i w świecie…
Ba! Wszakże w Rzymie wiadomym est przecie,
Żeście z tym wielkim winowa cą chwili
Plamy na słońcu w swe willi odkryli¹⁸⁶!

zwraca się ku drzwiom
Coś nie nadchoǳą! To ednak ciekawym
Byłoby barǳo, gdyby tak ktoś z góry…

Ironia

Na przykład… z Marsa na świat ten poglądał ¹⁸⁷
I do rzał na nim punkt — Rzymem nazwany…
A na nim punkcik… tę salę sądową…
I spostrzegł, ku swe ogromne uciesze,
Jak cały zbiór ten, wraz z Inkwizytorem,
Delegac ami i ceremoniałem —
I winowa cą, w na wyższym zapale
Odprzysiężenia teorii wszechruchu,
Jak drobna iskra, obraca się w kółko
Na berle Boga — w błękitne przestrzeni!
Ha!… ha!…

śmieje się z cicha
 

Nad wyraz to smutne, mó bracie!

Słychać głośny szmer na prawo.
 

Pozwól! słucha my!… Wielka delegac a
Głosy podnosi… Słucha my, to warto!
Barǳom ciekawy, do akie potęgi
Z tych głów pizańskich¹⁸⁸ wypłynie koszlawo¹⁸⁹
Teoria płaszczyzn pochyłych — i prawo,
Że na ciał chyżość nie wpływa ich waga…

 
O Barberini! wolałbym ak kamień
Ów, wyrzuconym paść — i nie wstać więce ,
Niżeli patrzeć, ak ciemne te tłumy
Rzuca ą błotem na wieǳy szermierza!…
Mnie to, co tobie tak śmiesznym się zda e,

¹⁸⁴głownia — płonące lub żarzące się polano. [przypis edytorski]
¹⁸⁵ozwać się (daw.) — odezwać się. [przypis edytorski]
¹⁸⁶Żeście z tym (…) winowajcą (…) plamy na słońcu w swej willi odkryli — Galileusz regularnie odwieǳał willę

Bandiniego na Kwirynale i przeprowaǳił tam część swoich obserwac i plam słonecznych. [przypis edytorski]
¹⁸⁷poglądać (daw.) — spoglądać, patrzeć. [przypis edytorski]
¹⁸⁸z tych głów pizańskich… że na ciał chyżość nie wpływa ich waga— Galileusz był w latach – profesorem

matematyki w Pizie, gǳie odkrył prawo swobodnego spadku ciał. Ustalił, że przy braku oporów ruchu wszystkie
ciała spada ą z ednakowym przyspieszeniem. Potwierǳił to bada ąc teoretycznie i eksperymentalnie ruch ciał
po równi pochyłe . Inni uczeni uważali, za autorytetem Arystotelesa, że spadek swobodny odbywa się ze stałą
prędkością, zależną od ciężaru obiektu. [przypis redakcy ny]

¹⁸⁹koszlawo — ǳiś popr.: koślawo. [przypis edytorski]
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Posępną grozą swe nęǳy uderza…
Wiecznie to samo od czasów Golgoty:
»Na krzyż go! na krzyż!… za wcześnie się roǳił!«
— Kiedyż czas bęǳie, o Boże?

    
Tak! w Pizie

Kościół ma wierne ǳieci! Myśmy przecie
Nie mogli na to pozwolić u siebie,
Żeby w świątyni grzeszne akieś sztuki
Szatańskie pychy czyniono…

  
Cóż z tego

Przyszłoby luǳiom, choćby też wieǳieli,
Wiara

Jak leci kamień z te wieży pochyłe ,
Co tylko cudem nad ziemią się trzyma,
Jeśli wiadomo dobrym chrześcĳanom,
Że gdyby tylko Pan Bóg zechciał, toby
Kamień — w pół drogi zatrzymał się, lecąc?

 
śmieje się

Ha! z założenia, godnego Pizanów,
Wniosek wspaniały!… godny delegac i!…

 
w zamyśleniu

I to są usta, które iskrę bożą
Ducha rozdmuchać mniema ą na świecie!…
To są umysły, które się mniema ą
Dość wielkie, by cię sąǳić, myślicielu!…
I to są luǳie, którzy cię z ohydą
Z miasta swo ego wygnali¹⁹⁰…

Wrzawa u głównego wejścia.
 

Już idą!…

Heroldowie sądu stają przy drzwiach, którymi wchoǳi   -
 i staje dwoma szeregami, po prawej i po lewej stronie. Za nimi wchoǳą sęǳiowie
Inkwizycji, poprzeǳeni przez  ¹⁹¹, który idąc, modli się półgłosem,
ze złożonymi przy ustach rękami. Sąd zasiada krzesła. Chwila uroczystego milczenia.

 
Niech oskarżony we ǳie!… Wy, o cowie,
Błaga cie kornie¹⁹² Na świętszego Ducha,
By radę swo ą, które Kościół słucha,

W ognistym ob awił słowie.

¹⁹⁰Zmiasta swojego (Pizy) wygnali— w  Galileusz opuścił Pizę, żeby ob ąć posadę wykładowcy matematyki
na uczelni w Padwie. Po publikac i odkryć astronom. i zyskaniu sławy przeniósł się do Florenc i, z którą był
wcześnie związany. [przypis edytorski]

¹⁹¹Wielki Inkwizytor — główny inkwizytor nie był obecny podczas procesu Galileusza. [przypis edytorski]
¹⁹²kornie — pokornie. [przypis edytorski]

  Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne 




powstając

Módlmy się…

   modlitwa
Na padół nęǳ,
Na ziemię łez,

O! przybądź, Duchu boży!
Niech śmierć i noc
Posępną moc

Przed światłem Twym ukorzy!

  
Niech natchnień Twych
Potężny zdró

Na Kościół spłynie święty!
Wśród błędnych dróg
Niech wolę Bóg

Ob awi niepo ęty!

 
W walk krwawych dni,
Gdy luǳkość drży,

Gdy miecz i stos się sroży,
Hetmanie nasz,
Ty światło wskaż,

Ty przybądź, Duchu boży!…

Wczasie tej modlitwy chóru straż Inkwizycji wprowaǳa bocznymi drzwiami 
ubranego w pokutnicze szaty, a oddaliwszy się sama ku drzwiom, pozostawia go w pośrodku
sali.

 
Przybliż się, starcze posępny, którego
Od kar na sroższych, zasłużonych dawno,
Jakimi Kościół zwyciężać zwykł wroga,
Tylko te siwe włosy eszcze strzegą —
I winy swo e uczyń spowiedź awną,
Tu — wobec sądu — i ludu — i Boga!

Chwila milczenia.  postępuje kilka kroków naprzód.


O panie! am był duch wolny, skrzydlaty,
Który w błękitne ulatał przestrzenie;

I — ak Bóg silny — przez mgły i przez cienie
Przed wzrok swó powołał światy…

Jam był ten, który zbliżyć się ośmielił
W noc ciemną niebo gwiaźǳiste do siebie
I który, w cichym dumaniu, wyǳielił

Prawo z chaosu w tym niebie.
Byłem ten, który wyrzekł, że to słońce
Nad waszą głową, panie, gore ące,
Nie est pochodnią, rozpaloną po to,
By wze ść — i zgasnąć nad wieku ciemnotą…
Że ziemia, drobny pyłek wśród miliona
Globów, ulega wiecznemu ruchowi…
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I — że potęga, nigdy niecofniona¹⁹³,
Ruch ten określa, mierzy i stanowi.
Byłem ten, panie, co dość miał odwagi,
By wyrzec głośno, że księga zbawienia
W rzeczach nauki nie tworzy powagi —
I że nie wieǳy strzeże, lecz sumienia…
Że myśli luǳkie nikt wstrzymać nie zdoła,
Bo ona żywym, samoǳielnym ruchem…
Ja byłem głosem, który »Naprzód!« — woła
I wstrząsa pleśni łańcuchem!

Szmer w tłumie.
   

Zuchwały kacerz!…

   
Wielkie wyznanie!… Wzniosły winowa ca!

Herold stuka laską. Ucisza się.


A ǳiś — za skrzydła złamane ściągnięty
Z słonecznych wyżyn — am orzeł raniony…
Jam promień, który przygasa — i znika…
Jam odszczepieniec — i prawd wiecznych zdra ca…
Z korony męskie czci mo e wyzuty,
Z skrępowanymi, ak zbroǳień¹⁹⁴, ramiony¹⁹⁵,
Oǳiany w nęǳne łachmany pokuty,
Sto ę przed wami — po trzykroć przeklęty!

Nowa wrzawa w tłumie.
  

Galileo!… Galileo!…

Herold stuka.
 

Módlcie się, bracia, za tego grzesznika!

  
Miserere mei, Domine¹⁹⁶!…

  
Miserere mei!…

Cisza. Słychać szmer odmawianego półgłosem psalmu.
 

Zbliż się! Dłoń połóż na świętą tę księgę
I wobec sądu, co wyrzec ma prawo
Śmierć twą — lub życie, wykona przysięgę,
Że błędów swoich kacerskich się zrzekasz;
Że odwołu esz swe zdania w przedmiocie

¹⁹³niecofniona (daw.) — niecofnięta. [przypis edytorski]
¹⁹⁴zbroǳień (daw.) — zbrodniarz. [przypis edytorski]
¹⁹⁵ramiony — ǳiś popr. forma N. lm: ramionami. [przypis edytorski]
¹⁹⁶Miserere mei, Domine!… (łac.) — Zmiłu się nade mną, Panie! (początek Psalmu ). [przypis edytorski]
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Pitagore skie , bluźniercze doktryny¹⁹⁷;
Że nigdy nauk o ziemi obrocie
Głosić nie bęǳiesz ni awnie, ni skrycie;
Że z szczerą skruchą i poddaniem czekasz
Na wyrok sądu za wielkie twe winy
I że twó obłęd czartowską est sprawą.
Twe Dialogi będą ręką kata
Spalone, żeby nie plamiły świata
I żeby z dymem rozwiała się zbrodnia;
Ty sam, w więzieniu, każdego tygodnia
Odmówisz psalmy pokutne Dawida.
A teraz zbliż się!

 postępuje naprzód.

przeǳierając się z tłumu

Ach! wstrzyma się chwilę!

do sęǳiów
O wielcy, straszni, potężni sęǳiowie!
I cóż wam z tego, że starzec ten blady,
Którego dręczyć byłaby ohyda,
Wobec te ciemne , służalcze gromady,
Co tchem swym stosów roznosi płomienie,
Tę narzuconą przysięgę wypowie
I prawdy, która dla was niedostępna
I nie dość asna — i nie dość prawǳiwa,
Drżącymi usty¹⁹⁸ złoży zaprzeczenie?
— Tryumf to mały — i zdobycz posępna…
Głowa schylona, znękana i siwa!…
Pozwólcie tylko! Ja, w młodych lat sile,
Ja, co bym zgnieść mógł cały ten mur mniszy, —
Tu, na kolanach, przed wami — w pokorze, Religia
Głosem potężnym, który świat usłyszy,
Nie Ewangelii, lecz żywych ran Chrysta
Dotknąwszy ręką, przysięgę wam złożę,
Że każda prawda asna, oczywista,
W którą a wierzę sam — i wy wierzycie —
Kłamstwem est, błędem, herez ą przeklętą! —
Że dla luǳkości zamkniętą est droga,
Co wieǳie w głębin duchowych badanie…
Że nie ma rzeczy — gdy est niepo ętą…
Że zatem nie ma wieczności — ni Boga!

Wzburzenie w tłumie.
 

Na stos go!… na stos!…

 
Straż niecha bluźniercę

Stąd uprowaǳi — i krzyki przygłuszy!

¹⁹⁷pitagorejska (…) doktryna — sformułowanie z orzeczenia inkwizyc i: wyznawcy staroż. filozofii pitagore -
skie uważali, że Ziemia est ednym z ciał niebieskich krążących wokół centralnego ognia. [przypis edytorski]

¹⁹⁸usty — ǳiś popr. forma N. lm.: ustami. [przypis edytorski]
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Wzniosły szaleniec!

Straż otacza i uprowaǳa .

wznosi za nim ramiona

O synu me duszy!…


z oddalenia

Krwawi sęǳiowie! — czy macie wy serce?

Chwila posępnej ciszy.


Stało się, Boże wielki! — Jam gotowy.

 zbliża się, trzymając krucyfiks.


Przyklęknĳ, synu! Dotknĳ ręką księgi,
Krzyż ten ucału i uchyl swe głowy —

 poddaje się tym rozporząǳeniom
A teraz — słowa powtarza przysięgi!


cichym, złamanym głosem

O cze mó ! zasłoń ty oblicze Boga,
Bo wobec Niego to kłamstwo nie zdoła
Prze ść mi przez usta… i stań — Tak! niech czoła
Mego nie ranią te spo rzenia wzgardy,
Którymi wstydu ognistą koronę
Czerń¹⁹⁹ ta szydercza, sycząca, złowroga,
Na skronie mo e wtłacza znieważone…


z współczuciem

Och! obowiązek straszliwy — i twardy!

W czasie tego przygotowania  modli się półgłosem z przechyloną w tył głową
i przymkniętymi oczami. Sęǳiowie i kardynałowie powstają dla wysłuchania przysięgi.


Mów, synu!


klęcząc

O cze! podtrzyma mnie nieco…

z nagłą rozpaczą
O, niech mi gwiazdy wiekuiste świecą!…

 poddaje słowa przysięgi, które  powtarza głosem zagasłym.

¹⁹⁹czerń (daw., pogardl.) — tłuszcza, gawiedź, hołota. [przypis edytorski]
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Ja, syn Kościoła występny, na świętą
Tę Ewangelię przysięgam, wśród skruchy,
Że cała mo a nauka o ziemi,
Które przedmiotem są kształt e i ruchy,
Jest kłamstwem… fałszem…

ciszej
Ach, o cze! dość tego!…

na znak kapelana mówi dalej
Szatańską pychą — herez ą przeklętą —
Przysięgam, że się błędami moimi
Brzyǳę — i aż do tchnienia ostatniego
Wyznawać będę — przed światem — i Romą —
Że ziemia est — i była — nieruchomą.
Wszystkie pokuty, aczkolwiek surowe,
Jak winowa ca przy mu ę w pokorze…
Tak mi dopomóż, wszechmogący Boże!
Tak niech mi światłość wiekuista świeci!

Uroczyste milczenie w tłumie.

powstając

Ha! aka cisza!… Sęǳiowie, słyszycie
Ten szmer w przestrzeni? — To wszechświat tam leci,
Gǳie wieczne światło — ruch wieczny — i życie!
Klątwa go chwyta…

silnym głosem
E pur si muove!²⁰⁰

²⁰⁰E pur si muove! (wł.) — „A ednak się porusza”, słowa przypisane Galileuszowi przez późnie szą legendę.
[przypis redakcy ny]
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