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Gdy Faust zechcia? zwróci? j? rzeczywisto?ci, t? cud

bia?og?ow?, która w spadku. po mi?o?ci wieków otrzy
ma?a przydomek n Pi?knej", zmuszony by? szuka? jej w przy

bytku Macierzy wszechistnienia. Tak te? i my uczynimy:
tam tylko, w tym o?rodku pod?wiadomego ?ycia ludzko

?ci, k?dy, poza przestrzeni? i czasem, cienie wieków

minionych kolebi? drzemi?cy zaród przysz?o?ci, tam tylko
znajdziemy odpowied? na pytanie, sk?d powsta?a i ja
kie ma znaczenie mistyczna posta? Heleny. Odpowied?
ta brzmi jak nast?puje:

By?o to w epoce narodzin tego, co nie mia?o po

cz?tku. Bóg przedwieczny wrazi? spojrzenie badawcze

w zagadk? w?asnego pochodzenia; odgad?szy j?, wzdry

gn?? si? na my?l o ko?cu tego, co nie powinno mie? ko?ca.

Niez?omny wyrok: " Wszystko" co mia?o pocz?tek, mie?

b?dzie i koniec" - ci??kie m leg?o brzemieniem na jego
boskiej ?wiadomo?ci: odt?d wszystkie my?li jego zmie

rza? b?d? ku temu", a?eby z paszczy znicestwienia wyr
wa? siebie i swoje królestwo, ca?e boskie pi?kno rz?dzo- _

nej przez si? 'przyrody. Lecz jego rozum ?wiadomy nie

daje mu odpowiedzi na dr?cz?ce pytania; niczyj umys?
nie potrafi rozerwa? pier?cienia ?ycia tak, ?eby obr?cz

jego, otrzymawszy pocz?tek,. nie mia?a zarazem nale??

ko?ca. ?akn?c ukoju, zst?puje on w pod?wiado
mego bytu wieszcz? g??bin?, w przybytek Macierzy, czyli,
co znaczy to samo, w przybytek Matki-Ziemi. Tutaj,
w dzikim w?wozie Dodony wieszczy wyrasta d?b; sze

lest jego li?ci wiecznie zielonych jest g?osem Ziemi. Na
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konarach d?bu siedz? dwie go??bice: ich ciche gruchania
s? g?osem Ziemi. Lecz któ? j?zykiem rozumu zdo?a wy

powiedzie? tajemniczy gwar tego ?ycia pod?wiadomego?
Zeus go nie rozumie; zbyt wysoko wzniós? si? on ponad

wieszcz? Ziemi?, zbyt daleko od niej si? odsun??. Osa

dza tedy pod d?bem swoich kap?anów-wró?ów, Sellów;
ka?e im ?y? zgodnie z prawami Ziemi, w naj?ci?lejszej
z ni? styczno?ci, nie my? nóg i spa? na go?ej roli ... przy

pomn? s?owa Homera (Ujada, XVI, 233):

Zeusie, bo?e Pelasg6w, piastunie dalekie}

Dodony, gdzie SelIowie, pos?uszni twej woli

Mieszkaj?, nóg nie myj?c, ?pi?c na go?ej roli.

Dzi?ki tej naj?ci?lejszej styczno?ci przenika ich zwolna

wieszcza si?a Ziemi; zaczynaj? oni rozumie? i szelest d?bu
i gruchanie go??bic. Jako po?rednicy mi?dzy ?yciem pod
?wiadomem a ?wiadomem, przelewaj? w s?owa jasne wie??

tajemnicz? Ziemi: zwierzaj? Zeusowi r?kojmi? ocalenia.

T? r?kojmi? jest Cz?owiek... dok?adniej, Nadcz?owiek,
z bia?og?owy urodzon wite? boskiego nasienia. Praw

dziwy twór bo?y, bohater. I oto bóg zst?puje ku pannie
?miertelnej,-dalej mówi? s?owami Hezjoda:

... my?l t?g? w sobie piastuj?c,
Aby dla bogów wieczystych 'i dla pokole?. ?miertelnych,
M??a wzbudzi?, Herosa, co gro?n? pokona Zag?ad?.

Poczyna si? ?ycie Nadcz?owieka na ziemi,' przedmiot
troski nieustannej dla jego rodziców. Ów, od losu prze
znaczon na zbawc? bogów, nie podlega prawom tych
ostatnich; ponad sob? zna jedno tylko prawo: prawo w?a

snej pot??nej woli. Czy ostoi si? on w walce ?yciowej?
Czy doniesie pochodni? ?ycia nietkni?t? a? do tej chwili

wyrocznej, w której przedwieczny mrok ruszy przeciwko
?wietlistemu królestwu niebian, a najwy?szy z bogów
spogl?da? b?dzie na syna swego, oczekuj?c ode? odsie-
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?
czy i ratunku? Tak, z pieczo?owito?ci? i trwog? spoziera
on na ziemsk? dol? swego syna, lecz wspomaga? go

nie powinien, w tem bowiem tai si? r?kojmia pot?gi Nad

cz?owieka, aby niczego nie zawdzi?cza? on boskiemu swemu

rodzicowi.

Widzi to córa niebia?ska najwy?szego z bogów, pani

wiecznej m?odo?ci i krasy; przez wspó?czucie dla jego
trosk dobrowolnie po?wi?ca sw? bosko??, dobrowolnie

zst?puje na ziemi?, aby sta? si?: przyjació?k? i towarzy

szk? tego, który zbawi? ma królestwo bogów. Szcz??cie

przez d?ugi czas im sprzyja; Nadcz?owiek, za to warzy

szk? maj?c wieszcz? Dziewic?, snadnie odnosi tryumfy
nad zasadzkami tych synów mroku, którzy chc? zg?adzi?

go przedwcze?nie, nim wybije godzina walki fatalnej,

a?eby królestwu bogów odj?? wszelk? nadziej? ratunku.

Lecz oto ?lepy traf oddaje j? sam? we w?adz? synów
mroku: Dziewica popada w niewol? do tytanów. Teraz

sam bóg zaczyna dzia?a?; fatalna wojna rozgorza?a. Obaj,
i bóg i N adcz?owiek, ruszaj ?

na twi erdz? tytanów, aby
uwolni? Dziewic? i obroni? królestwo ?wiat?o?ci przeciw
mrokom. Zwyci?stwo idzie ich ?ladem; ju? prawie zdo

byta jest mroczna twierdza nieprzyjació?, nagle staje si?

to, co wy?sze bywa nad wszelkie rachuby. B?d? wsku

tek podst?pu wrogów, b?d? wskutek zrz?dzenia losu,
Nadcz?owiek sprzeniewierza si? swojemu powo?aniu, temu,

w imi? czego rozpocz?? bój z nieprzyjació?mi: widzimy

go we w?adzy pi?knej córy wra?ego plemienia; za jej

spraw? porzuca on swój zamiar, porzuca t?, która opu

?ci?a dla? szcz??liwo?? niebia?sk?. Daremne s? wszel

kie próby przeciwdzia?ania: wszak wiemy, ?e niema nad

nim prawa, prócz w?asnej, pot??nej jego woli. Wtenczas

to mi?o?? niebia?skiej Dziewicy przemienia si? w ?mier

teln? nienawi??: na jej zlecenie i wskazanie ginie z r?ki
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i od or??a wroga jej niewierny towarzysz, ten, który od

losu by? znaczon na zbawc? królestwa bogów. Ale i jej

?ycie b?dzie odt?d rozbite: rzuca si? ona w ogie? jego

p?on?cego stosu; dusze obojga schodz? do piek?a; w woj
nie ?wiatowej nast?puje prze?om, ?wietliste królestwo

bogów nieuchronnie chyli si? w zag?ad?.

P

b

t

II.

Tak opiewa, w ogólnych rysach, naj starsza legenda

europejskiej ludzko?ci. Po w?drówce i rozsiedleniu si?

plemion uleg?a ona w wielu miejscach zapomnieniu;

gdzieindziej zakrzep?a w swej pierwotnej, smutnej po

staci; w jednej tylko Grecji, pod wp?ywem radosnej re-
.

ligji Apollina przesz?a ona w now? faz? rozwoju. Bogo
wie stoczyli bój z duchami mroku i odnie?lt zwyci?stwo,
Nadcz?owiek nanowo po??czy? si? z Dziewic? i ?yje
z ni? wiecznem, b?ogos?awionem ?yciem. Nowy ten, ra

radosny fina? splata si? z pierwotnym, utrudniaj?c ba

daczowi analiz? g??bokomy?lnej legendy. Na domiar,
i Hellenowie podzielili si? wedle plemion, i ka?de z nich.

na swój sposób rozwin??o i w obrazy poetyckie wcie

li?o pierwiastkow? ba??. Wspólny dla wszystkich po

zosta? Zeus, jako najwy?sze bóstwo Olimpu helle?skiego.
Wszelako w?ród jednych Nadcz?owieka mianowano He

raklesem, Dziewic? w jej bycie niebia?skim Aten?.
w ziemskim za? Dejanir?; ?ród drugich trzem tym po

staciom odpowiadali Jazon, Hera i Medea; ?ród trze

cich - Meleager ("nieszcz?sny my?liwiec"), Artemida

i Atalanta; ?ród czwartych, nakoniec, - Achilles, Afro-
.

dyta i Helena. Nie bardzo przypomina to homerowsk?

form? legendy o Achillesie i Helenie; tak, zapewne, od

formy pierwiastkowej do homerowskiej, krok to - ol-
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brzyrni, i mit wielu ulec musia? przemianom, zanim otrzy
ma? t? poetyck? szat?, w jak? ubra? go twórca Iljady.

Forma homerowska znana jest powszechnie. Helena

pozostaje cór? Zeusa, lecz jest postaci? odr?bn? od nie

bianki Afrodyty, zachowuj?c wobec niej stosunek wy

branki i kornej s?u?ebnicy. Równie? i m??em jej w po

emacie mieni si? nie Achilles, lecz Menelaos. Jednako
wo? porwana zostaje przez Parysa i Trojan; porwana,

mianowicie, wbrew swojej woli; nie ma ona serca dla

kochanka, który j? uwióz? i wyrywa si? dusz? do swe

go poprzedniego dzielnego ma??onka. Wraz z Menela-

jem na wypraw? celem oswobodzenia Heleny udaje si?
i Achilles; ale dlaczego w?a?ciwie-tego sam on na do

bre nie wie (I, 151):

... Nie wiem, prawdziwie, za co my si? bijern, Grecy?

Wszak mi Trojanie ?adnej dalekiej obrazy
Nie zadali ... w spokojne mi pa?stwo nie wpadli,

?yt nie palili, koni na ?anach nie kradli.

Daleko st?d si? pas?y moje t?uste stada,
W cichym kraju, gdzie jedno sam brzeg odpowiada
Grzmotowi srebrnej fali, z?ote ?niwa stoj? ...

W taki to sposób mit pierwiastkowy, uleg?szy zapo

mnieniu, dotkliw? zostawi? po sobie luk?.
I nie Achillowi s?dzonem by?o uwolni? Helen?. Praw

da, ?e dla nas Ujada ko?czy si? na scenie spotkania
Achilla ze starcem Priamem, tej scenie tak znamiennej,
w której dwie owe bezwarunkowo romantyczne natury

po raz pierwszy pozna?y si? i pokocha?y wzajemnie.
Z pó?niejszych dopiero ?róde? dowiadujemy si?, co dzia

?o si? dalej. Achilles nie uwalnia Heleny; nie chce, nie

mo?e jej uwolni?. Zap?on?? on nami?tno?ci? ku m?odej
córce króla troja?skie go, ku Polixenie, której imi? przej

rzyste charakteryzuje j?, jako bogini? ?mierci. Tutaj od-
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najdujemy naj dok?adni ej przechowany rys naj starszej

tradycji. Ponadto, atoli, wiemy, ?e imi? wodza wyprawy,

Agamemnona, ?ród Spartan uchodzi?o jedynie za epi-
I

tet Zeusa, i ?e, wedle niezmiernie rozpowszechnionej le

gendy, Achilles pospo?u z Helen? cieszyli si? ?yciem
wiecznem na wyspach szcz??liwo?ci, Wszystkie te rysy

pomagaj? nam rozezna? si? w tradycji homerowskiej
i odtworzy? pierwotn? form? mitu.

.

A teraz porzucimy t? form? pierwotn?; wnikniemy
\V t?, jak? znamy z lljady i Odyssei.

III.

Wprawdzie, wnikaj?c w ni?, nie nale?y tai? przed so

b? tego, ?e nietylko IIjada i Odysseja s? to dzie?a dwóch

okresów ró?nych, ale i wewn?trz ka?dego z tych dwu

poematów rozpozna? si? daj? cz??ci staro?ytniejsze i cz?

?ci pó?niejsze. Wedle najstarszej koncepcji, jak powie
dzia?em wy?ej, Helena porwana by?a przez Trojan wbrew

swej woli, i m?? jej pa?a ??dz? (II. 590)
Pom?ci? j?k i niedol? uwiezionej Heleny.

Takie wyobra?enie by?o najbardziej naturalne, do

póki Helena, jak przysta?o bia?og?owie, ze stanowiska

najstaro?ytniejszego eposu, pozostawa?a, ?e tak powiemy,
za scen?, os?oniona czynami witeziów, tryumfami zwy

ci?zców i j?kiem umieraj?cych. W dalszym atoli rozwoju

epos jo?ski, równolegle z rozwojem samego ?ycia w wol

nej i szcz??liwej jonji, wch?on?? równie? i byt niewie?ci

w ramy swego malowid?a: autor pie?ni III I1jady-jednej
z najpó?niejszych, ale i naj?liczniejszych - powzi?? za

miar' zrobienia bohaterk? swoj? Heleny. Ze swego po

etyckiego stanowiska nie bez zasady odrzuci? on bez

woln? ofiar? porwania: przymus fizyczny zast?pi? psy-
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chicznyrn. Jego Helena nie by?a porwana, lecz da?a si?

porwa?: da?a porwa? si? dlatego, ?e j? uwiod?a Afro

dis. Teraz, w Troi, u?wiadomi?a ona sobie swój grzech:

jako kaj?ca si? grzesznica zamieszkuje ona dom swego

ma??onka nowego, w nienawi?ci u ca?ego dworu kró

lewskiego, któremu wnios?a wojn? w posagu ... Sam tyl
ko Priam jest dla niej "tkliwy, jak ojciec", wedle w?as

nego jej wyznania, a tak?e i bohaterski Hektor, jej dzie

wierz, zbyt wspania?omy?lny jest i wielki, aby mia? jesz
cze bardziej upokarza? i bez tego skruszon? wstydem
i niedol? grzesznic?.

Ale przejd?my do akcji. Scen? jest ?ciana troja?ska"
z której otwiera si? widok na ca?? dolin? Skamandra.

Tam, naprzeciw siebie, stoj? szyki achajskie i troja?skie.

Wojownicy odpoczywaj?: pojedynek Menelaja z Pary
sem ma rozstrzygn?? o wyniku wojny. Na ?cianie sie

dz? starcy troja?scy z królem Priamem; ten ostatni po

sy?a po swoj? synow?, Helen?. S?ynny jest po wszyst
kie czasy opis wra?enia, jakie ukazanie si? jej wywar?o
na starców: "Nie", powiadaj? oni,

Nie godzi si?=-zaiste-c-Achajów i Trojan

Pot?pia?, ?e o tak? kobiet? b6j wiod?:

Ona niebiankom wiecznym r6wna jest urod?!

-

jest to czysto helle?skie "usprawiedliwienie przez

pi?kno", jak mo?na je nazwa?. Lecz grzesznicy nie spra

wia rado?ci to usprawiedliwienie, ono pot?guje w niej

tylko uczucie wstydu i skruchy. Na tkliwe powitanie
Priama, odpowiada ona gorzkiem s?owem samoponi?enia:

I cze?? dla ci?, ?wiekrze, i zasi? l?k ?ywi?!
Ol bodajby ?mier? moim sta?a si? udzia?em,
Nim za twym synem id?c, uniesiona sza?em,
?lubne rzuci?am ?o?e braci, córk? mi??.
Ale tak si? nie sta?o ...
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To samoponi?enie nie opuszcza jej przy wszystkich

odpowiedziach, jakie daje ona królowi, pragn?cemu do

wiedzie? si? od niej o imionach wodzów greckich. Oto

Agamemnon: "niegdy? dla mnie bezwstydnej by? on

<lziewierzem",-sm?tnie ko?czy ona swoje wyja?nienia,

"o ile wogóle by?o to kiedykolwiek". Oto Odys, oto Ajaks,
a tam dalej-krete?czyk Idomenej. Lecz gdzie? s? bra

cia jej Dioskury, Kastor i Polideukos?

Ani mog? upatrzy? swych braci rodzonych,
Albo nie wyjechali pospo?u z drugiemi,

Albo, tu przep?yn?wszy nawami d?ugiemi,
Nie chc?c si? okazywa?, wojny unikaj?,
Dla wstydu i przymówek, które dla mnie maj?.
To rzek?a. A oni ju? legli byli w ziemi

Tam?e w Lacedemonie mi?dzy ojey swemi.

Tak uton??a ona snami w swojem dawnem ?yciu,
w owym ?wiecie czysto?ci i honoru, który tak lekko

my?lnie porzuci?a. A przedstawiciel i symbolowego ?wia

ta jest tutaj, przed jej oczyma: waleczny m?? jej Mene

laos stan?? pod murami Troi; gotów z or??em w r?ku

wyrwa? j? z pod w?a:dzy uwodziciela. Odbywa si? po

jedynek: Menelaos szybko zwyci??a, tylko wdanie si?

Afrodyty ocala Parysa od ?mierci. Tak wi?c, sprawa

jest rozstrzygni?ta: Helena zostanie zwrócona swemu

prawnemu m??owi, grzech jej b?dzie zg?adzony, ów

?wiat czci i czysto?ci znów stanie przed ni? otworem.

Takie snuje ona marzenia tutaj, na ?cianach nieprzyja

cielskiego grodu... Nagle czuje ona, jak kto? zlekka

chwyta j? za jej pachn?cy "p?aszcz, s?yszy nad uchem

czyj? s?odki, wnikliwy szept:

"Wró? do domu, Heleno, twój Parys ci? wola".

Helena drgn??a: któ? to mówi? Z pozoru
-

jej stara

's?u?ebnica, prz?dka, wraz z ni? uwieziona ze Sparty.
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Tylko, czy to, naprawd?, staruszka? Helena wpatruje si?
w ni? pilniej, nie! przybrana posta? ?miertelnej, nieu

dolnie os?ania nieziemsk? urod? tej, która postanowi?a,

folguj?c boskiej zachciance, u?y? jej pozoru .

... Skoro pi?kn? szyj? i piersi pozna?a,
I wzrok pi?kny:-Bogini! za? mi? chcesz w b??d wprawi??

Czy mnie my?lisz gdzieindziej z pi?knych miast wyprawi?,
Lub do Frygji, lub do Meo?skiego kraju,

]e?li? i tam kto k'my?li z ludzkiego rodzaju?
I? to ju? zwyci??ywszy Parysa pr?dkiego,
Chce mnie wzi?? Menelaos do domu swojego,

Dlatego? ty tu przysz?a, ?owi?c mnie niebog?,

Ju? tam sama sied? przy nim, a do nieba drog?
Porzu? ....

Ale o nim czuj, a nie przestawaj pracowa?,
A? ".Ibo ?on? b?dziesz albo s?ug? jego.

Ja 'tam nie pójd?, bobym ha?b? nios?a z tego,

Bym ?o?e mu s?a? mia?a ....

Na to z gniewem Afrodis tak odpowiedzia?a:
\ Nie frasuj mnie, ?ebym de; snad? nie zaniedba?a,
A tyby? mi tak zmierz?a, jako? dzi? jest mila!'"

Tak okrutnie zadrwi?a bogini z marze? i postano

wie? ziemianki. Niedo??. ?e ocali?a ona swojego, poko

nanego w pojedynku, wybra?ca, w tej samej chwili,

gdy zwyci?ski ma??onek na mocy swego prawa ??da?
oddania sobie uwiezionej ?ony, zada?a mu ona now?

zniewag?. Skrucha grzesznicy, jej sny o powrocie do

?wiata czci i czysto?ci-wszystko uleg?o rozbiciu; etyka

run??a w gruzy, ur?gliwy ?ywio?, ?lepa nami?tno?? try

umfuje.
Taka jest Helena Iljady; rzeczywi?cie, pozosta?e sce

ny poematu, w których ona wyst?puje, nic nowego do

tej charakterystyki nie dodaj?. Odysseja posz?a ?ladami

swojej starszej siostrzycy: lecz, przedstawiaj?c nam bo-
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haterów wojny troja?skiej ju? po jej tragicznem zakon- ss

czeniu, opromienia ich, i w tej liczbie Helen?, t?sknem, ??

po?egnalnem ?wiat?em jesiennego s?o?ca. Z tego stano- b

wiska wr?cz niezapomnian? wydaje si? nam pie?? czwarta s

tej epopei. Jeste?my w Sparcie, wraz z Telemachem, u

udaj?cym si? na poszukiwanie ojca swego Odyssa. Go- s

?cinnie przyjmuje go król Menelaos i królowa Helena: r

opowiadaj? mu oboje, co kto mo?e, o jego ojcu. Hele-

na przypomina jeden z najbardziej niebezpiecznych czy-

nów' rycerskich przebieg?ego witezia, - jak, odziawszy
si? w n?dzne ?achmany, uda? si? na zwiady do nieprzy

jacielskiego miasta. Ona pozna?a go, lecz nie chcia?a go

wyda? i nawet zawi?za?a z nim potajemn? rozmow?.

Odys wykona? swój zamiar (IV. 257):

.. .?bów on troja?skich si?a z karku zrzuci?,
l dostawszy j?zyka, ca?o do swych wróci?.

W Iljonie placz niewiast rozleg? si? ?a?osny,

Tylko jam si? cieszy?a-bo ju? mi niezno?ny
Sta? si? pobyt ?ród cudzych; p?aka?am, jak dzieci?,
Za domem; z?orzeczylam samej Afrodycie,
?e mi? od SWO!cl: w obc? zagna?a tu stron?,

Matk? córce, m??owi z ?o?a bior?c ?on?;

A m?? ten i rozumem i kszta?tem wyborny.

Tak wiec wojna troja?ska sko?czy?a si?, gdy Helena

zechcia?a wróci? do domu; wszystko ulega, pos?usznie
w?adczemu s?owu tryumfuj?cej urody. Jej wszystko wol

no; zapragn??a dawnego ma??onka -

gin? m??owie "tro

ja?scy, szlochaj? ich wdowy; wróg ich ojczyzny ca?o

uchodzi z miasta. Niebawem wszak?e Helena znów zmie

ni?a postanowienie: kiedy fatalny ko? drewniany jut
znalaz? si? wewn?trz ?cian troja?skich, ona, przyst?

piwszy do?, j??a gromko wo?a? po imieniu Greków,
którzy tam byli ukryci, na?laduj?c g?os ich dalekich ?on

tak, ?e ci omal sami nie zdradzili siebie. Opowiada o tern
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sam Menelaos, który tej zachcianki swojej swawolnej

?ony omal nie przyp?aci? ?yciem; lecz opowiada o tem

bez ?adnej urazy; zachciank? t? k?adzie na karb pod

szeptów z?ego ducha. Tak, wszystko wolno tryumfalnej
urodzie córy Zeusowej. Teraz w spokoju cieszy si? ona

szcz??ciem ogniska rodzinnego w kraju ojczystym. Dra

mat troja?ski prze?ni? si? jak sen. Wspomina o nim z po

godnym u?miechem na ustach. Promieniuje z niej wspa

nia?o?? i ?aska! Có? bardziej czaruj?cego ponad jej ma

cierzy?sk? tkliwo?? wobec m?odego Telemacha, syna

Odyssa, który by? bohaterem-wspó?wojem jej, m??a! Na

po?egnanie obdarza go ona kosztownym strojem kobie

cym, który sama uszy?a (XV, 124) .

... Helena p?aszcz, szyty

R?k? sw?, wnios?a tak?e, kras? niezrównana,
I: "przyjm darem odemnie-rzek?a do m?odziana

Te; szat? z r?k Heleny, chowaj j? starannie

Do wesela, gdy staniesz przy wybranej pannie ...

Tymczasem daj matce, ona ci przechowa.
A teraz zdrów mi bywaj! droga twoja g?owa

Szcz??liwie niech powraca w ojców swoich progil
"

Tak epos homerowski w dalszem rozwini?ciu nie

omieszka? uwie?czy? krasawicy ?wietn? aureol? poezji.

Kaj?ca si? grzesznica ju? prawie uleg?a zapomnieniu: nie

ma powodu do skruchy ta, której wszystko wolno, która

wszystko okupuje sw? kras?. Ca?e pytanie polega na

tern, czy na d?ugo wystarczy Grekom ta aureola czysto

poetycka, w której czarownych odcieniach brak zupe?
nie bia?ych promieni warto?ci etycznej.

IV.

Uzdrowienie etyczne mitologji greckiej by?o dzie?em

tej religji, która mia?a swój o?rodek w Delfach, i tej

epoki, która by?a epok? politycznego wzmo?enia si?
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Sparty ?ród pa?stw Peloponezu i ca?ej wogóle Hellady ..

Wtenczas postawiono surowe wymagania moralne i wo

bec bogów, i wobec tych bohaterów, w których wi

-dziano pierwowzory dzielno?ci i cnoty. Epos homerow

ski, zapatrzony w pi?kno wy??cznie poetyckie, zosta?

przez religj? delfick? odrzucony; mi?dzy t? osratn? a pie
?niarzami - homerydami wywi?za?y si? stosunki ozi?b?e,
a nawet wrogie. Posta? Heleny, rzecz oczywista, mog?a

przy tern wszystkiem zachowa? sw? homerowsk? barw?:
moralno?? ze skruchy grzesznicy osi?ga t? sam? korzy??
co z uniesie? ?wi?tej. Powtarzam, pr?d nowy, z Delf

p?yn?cy, móg? by? zupe?nie Helen? pomin??,-gdyby nie

istnia?o by?o pa?stwo, które Helen? obra?o sobie za wzór

cnoty niewie?ciej. Otó? w?a?nie takie pa?stwo istnia?o,
a na domiar by?o to w Grecji ówczesnej pa?stwo naj

pot??niejsze-Sparta.
Sparta czci?a Helen?, cór? Zeusow?, jako bogini?;

w miasteczku s?siedniern, Terapnie, sta?a jej ?wi?tynia,
i niema?o cudów przypisywano jej bezpo?redniemu wsta

wiennictwu. Zaskoczonemu przez burz? ?eglarzowi uka

zywa?a si? ona, jako zwiastunka ocalenia, w postaci

ognistej girlandy na wy?ynie masztu - by? to "ogie?

Heleny", s?yn?cy, zauwa?my mimochodem, do dnia dzi-
.

siejszego w opowie?ci ludów Europy zachodniej pod
mianem "ognia ?w. Elma", przyczem domy?la? si?' wol

no, ?e ?wi?ty chrze?cja?ski zast?pi? tu bogini? poga?sk?.
Lecz i osobi?cie przychodzi?a ona z pomoc? potrzebu

j?cym, jak wida? z nast?puj?cej ?licznej legendy, któr?

opowiada Herodot (VI, 61) o pewnej królowej sparta?

skiej, ma??once króla Arystona, matce s?ynnego w dzie

jach wojen perskich Demarata.

By?a ona córk? jednego z arystokratycznych domów

Sparty, i w dzieci?stwie odznacza?a si? kra?cow? brzy-
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T.. dot?, Rodzice ubolewali nadzwyczaj nad tak dotkliwem

I-
. upo?ledzeniem dziewcz?cia, Widz?c to ich strapienie, nia?-

ka nosi?a dziecko rokrocznie do Terapny, do ?wi?tyni

Heleny, stawi?a je przed pos?giem bogini i modli?a si?
o zdj?cie z dzieweczki upo?ledzaj?cego pi?tna. I oto,

razu pewnego, gdy opuszcza?a ?wi?tyni?, podesz?a do

niej kobieta nieznajoma i spyta?a: "Co to niesiesz?"

"Dziecko"-odrzek?a nia?ka.-"Poka?!"-ci?gn«;?a dalej

nieznajoma. - "Nie mog?: rodzice nie pozwalaj?v.c--j.Po
ka? je, mimo to!"-Nale?y si? domy?la?, ?e rozkaz nie

znajomej zabrzmia? bezwzgl?dnie i w?adczo; nia?ka nie

mia?a si?y oprze? .si? rozkazowi i uchyli?a zas?ony, któ

ra ukrywa?a' wstyd rodziców przed ur?gliwym wzro

kiem przechodniów. Nieznajoma pog?adzi?a dzieweczk?

po g?owie i rzek?a: "Ta dzieweczka stanie si? kiedy?

najpi?kniejsz? pann? w Sparcieli. Poczem znik?a natych
miast. Od tego dnia brzydula j??a w oczach pi?knie?,
i zezasem sta?a si? tak urodziwa, ?e sam król zwróci?

na ni? uwag? i poj?? j? za ma??onk?.
.Niema co dodawa?, ?e tajemnicz? nieznajom? by?a

sama Helena-bogini Helena, przedmiot czci religijnej
dla Spartan i Spartanek.

Teraz porównajmy z bogini? t? Helen? Iljady, ow?

zn?kan? cudzoziemk?, ow? kaj?c? si? grzesznic?, przez

wszystkich znienawidzon? i wzgardzon?, nie maj?c? ?mia

?o?ci ust otworzy? bez upokarzaj?cych s?ów o samej so

bie: czyli? wolno przypu?ci?, ?e jest to ta sama posta??

Czy? mo?na dziwi? si? temu, ?e Spartanie, w miar?

wzmagania si? ich stanowiska w Grecji czuli si? co

raz wi?cej ura?eni tym os?dem, jaki bogini? ich spot

ka? w narodowej epopei Hellenów? Tak, uczucie urazy

by?o nieuchronne, ale jak tu niedoli tej zaradzi?? Gdzie

istnia? autorytet do?? wa?ki, aby przemóc uznawan?

D-r Zieli?ski: Pi?kna Helena. 2
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przez wszystkich powag? Homerar-Autorytet taki ist

nia?, i w?a?nie Spartanom ?atwiej by?o si? do? zwróci?,

ni? jakiemukol wiek innemu z pa?stw helle?skich. By?y
to Delfy, o?rodek reformy religji greckiej, b?d?ce w VII

i VI stuleciach mieczem duchowym w r?ku Sparty, tak

w?a?nie, jak Sparta jednocze?nie by?a ?wieckim mieczem

D elf: wszak by?a to epoka sparta?sko-delfickiego soju
szu i sparta?sko-delfickiego zwierzchnictwa. D elf y pra

gn??y pomóc Sparcie, poniewa? jej sprzyja?y; i zara

zem mog?y jej pomóc, gdy? za ich natchnieniem sz?a

naczelna si?a poetycka tej epoki, przedstawiciele poezji

lirycznej Greków. O tern, jak pomoc owa dosz?a do skut

ku, g?osi opowie?? nast?puj?ca.

V.

Pie?niarz dalekiego ziem grackich zachodu, ?ród po

etów s?yn?cy pod imieniem Stezichora ("stawiacza chó

rów") opracowa? legend? o Helenie w liryczno-epickiej
formie ballady, id?c za wzorem homerowskim. Tinda

reus, pisa? on, zapomnia? ofiar? uczci? Afrodyty; za to

zaniedbanie bogini rzuci?a przekle?stwo na jego córki,
skazuj?c je na dwum?stwo i trzechm?stwo. Skutki tego
przekle?stwa poeta rozwin?? na jednej z nich, Helenie

(dla której Tindareus, jako m?? jej matki Ledy, by? oj
cem ?miertelnym). Wkrótce potem Stezichor utraci?

wzrok; lecz oto, razu pewnego, do ?lepca przyby? w go

?cin? podró?ny z dalekiej wyspy szcz??liwo?ci, na któ

rej Achilles z Helen?, wedle podania, cieszyli si? ?y
ciem wiecznem; go?? oznajmi? poecie, ?e ?lepot? jest
on dotkni?ty za kar?, poniewa? VI pie?ni swojej zblu

?ni? przeciwko Helenie. Stezichor przekona? si? wten

czas o konieczno?ci przeb?agania obra?onej bogini i na

pisa? s?ynn? "palinodj?" - tu po raz pierwszy spotyka
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si? ów termin, który nast?pnie sta? sit; tak bardzo po

pularny. Lecz w jaki sposób j? poj???
Rzecz prosta, najlepszym ?rodkiem do przywrócenia

czci spotwarzonej bogini by?oby odszukanie ?róde? pier
wotnego podania, wedle którego wielkoduszna niebian

ka, oblubienica Achilla, zbawcy bogów, by?a pochwy
cona gwa?tem przez tytanów; ale podanie to w swej
ca?kowitej postaci by?o zapomniane w epoce poety, od

tworzy? go za? ze strz?pów, kieruj?c si? danemi natury

historycznej i porównawczo-mitologicznej, jak my to ro

bimy, nie potrafi?. Nie! Chc?c, czy nie chc?c, zmuszony

by? wzi?? za punkt wyj?cia homerowak? form? podania,

usuwaj?c z niej to tylko, co kala?o bohaterk?: dla zmian

tego rodzaju delficka technika reformatorska wypraco

wa?a osobny motyw, nies?ychanie w naszych oczach

naiwny, lecz w owej epoce zupe?nie rzeczywisty, mo-

'

tyw widma. I oto Stezichor komponuje rzecz nast?pu

j?c?. Parys bawi w go?cinie u króla Menelaja w Spar

cie, bardzo ?yczliwie podejmowany; zakochawszy si?

w ?onie Menelaja, Helenie-wszystko wedle wzoru Ho

mera - postanawia j? porwa?: tym atoli zdro?nym za

miarem, ch?ci? uwiezienia ?ony gospodarza, narusza on

?wi?to?? "sto?u go?cinnego" i ?ci?ga kar? na siebie i na

swoje miasto. W brzmieniu nauki delfickiej, wyst?pny

zamiar równoznaczny jest z samym wystt;pkiem,-nic to,

?e nie zosta? on wykonany. Parys w rzeczywisto?ci nie

porwa? Heleny
- bogowie w por? zamiast niej podsta

wili widmo, które uwióz? on wraz z sob? do Troi. Ale

dlatego, aby dosi?g?a go zas?u?ona kara, trzeba by?o.

i?by go poczytano za sprawc? porwania rzeczywistej

Heleny: dlatego to, bogowie, stworzywszy widmo, cu

dem przenosz? rzeczywist? Helen? do Egiptu, gdzie te?

przebywa ona przez czas d?ugi u pobo?nego króla tego
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kraju. Tymczasem rusza wyprawa zbrojna przeciw Troi;

przez dziesi?? 'lat goreje wojna, gin? najlepsi bohatero

wie tu i tam, ginie sam sprawca wojny, Parys; naresz

cie gród zostaje zdobyty, rzekoma Helena wraca do

Menelaja. Ten udaje si? w drog? powrotn? do kraju;
w drodze atoli wiatry pó?nocne zap?dzaj? Menelaja do

Egiptu, gdzie spotyka on, ku swojemu ?dziwieniu, w?a

sn?, prawdziw? i wiern? ?on?. W tej?e chwili widmo,
·

uchodz?ce dot?d za Helen?, ulatnia si? i staje si? z po

wrotem tern samem powietrzem, z którego by?o utkane.
_

W taki to sposób moralno?? tryumf odnosi, lecz odnosi

tryumf, niestety! po dziesi?ciu latach wojny bezcelowej
i tylu? prawie latach bezcelowej w?ócz?gi.

Tak opiewa?a palinodja Stezichora, pokutnicza pie??,
z?o?ona u stóp bogini Heleny. Czy znalaz?a powodz?
nie? Zazwyczaj s?yszy si? odpowied? przecz?c?, przy

czem ci, którzy przecz?, powo?uj? si? na to, ?e wp?yw

owej pie?ni nie daje si? zauwa?y? na wspó?czesnem jej
malarstwie, którego pomniki bardzo liczne przechowa?y
si? do naszych czasów w postaci tak zwanych waz bar

wionych. Ja wszak?e w?tpi?, czy wniosek taki jest s?usz

ny: malarstwo nie mia?o ?rodków po temu, aby uwy

datni? widmo, jako takie. A wobec tego, szczególnej
nabiera wagi powszechnie znany fakt, ?e z palinodi?
Stezichora liczy?o si? jeszcze dziejopisarstwo greckie
i liczy?a si? tragedja V stulecia.

VI.

Przedstawicielem pierwszego jest dla nas Herodot,

wychod?ca z wolnomy?lnej i racjonalistycznej J onji oraz

go?? poboznych Aten epoki Peryklesa. Dwoisto?? ta od

bi?a si? na stosunku jego do rodzimej, zw?aszcza delflc

kiej religji: liczy si? on z ni? i przenosi na karty swej
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pracy historycznej jej podania, ale jednocze?nie utrzy

muje wobec nich stanowisko krytyczne, usuwaj?c, we

dle mo?no?ci, wszelki pierwiastek nadprzyrodzony.
W legendzie delfickiej o porwaniu Heleny motyw

widma by? stanowczo nie do przyj?cia dla jego racjo
nalizmu jo?skiego. Nale?a?o go tedy usun??, zachowuj?c

jednocze?nie w postaci nieska?onej wszystkie pozosta?e

cechy podania delfickiego; ale przytem usun?? tak, aby

jego powstanie wyda? si? mog?o zupe?nie zrozumia?em.

I oto Herodot wysuwa nast?puj?c? wersj? pojednawcz?.
Parys porywa rzeczywist? Helen? wraz z jej skarbami,

tak, jak u Homera. Ale kara dosi?ga z?oczy?c? natych
miast: wiatry pó?nocne ponosz? go wraz z ?upem ku wy

brze?om Egiptu. Król tego kraju, dowiedziawszy sl?, ?e

wiezie on cudz? ?on? i cudze mienie, ka?e mu i?? precz

ze swojej ziemi, o?wiadczaj?c, ?e zamierza on i kobiet?
i skarby zatrzyma? dla ich prawego w?a?ciciela. Z pu

stemi tedy r?koma wraca Parys do Troi. Achajowie nie

mniej przecie? uwa?aj? go za sprawc? porwania; udaj?
sit; na wypraw? przeci w jego ojczy?nie. Pró?no Troja
nie upewniaj?, ?e Heleny niema w murach miasta; nikt

im nie wierzy, wojna toczy si? a? do fatalnego rozwi?

zania; Heleny wszak?e w zdobytym grodzie nie znale-

2 ?ono. Menelaos, samotny, wraca do kraju. Burza rzuca

go do Egiptu; tutaj odnajduje on ?on?, i ca?e nieporo
zumienie ulega wyja?nieniu. St?d to wynika, ?e Achajowie
i Trojanie przez lat dziesi?? wojowali o nic, o imi?,
o widmo: tern si? t?omaczy powstanie legendy, jakoby

Parys porwa? zamiast Heleny jej widmo. Oczywi?cie,

przy redakcji Herodota, honor Heleny nie by? ocalony:
b?d? co b?d?, pozwoli?a ona wykra?? siebie i uda?a si?
wraz z Parysem a? do Egiptu. Ale te? Herodot nie za

mierza? bynajmniej ratowa? jej honoru: narracji jego
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obce by?y jakiekolwiek tendencje; ?wieci? mu jeden tylko
cel, aby, mianowicie, wy?uska? te ziarna prawdy histo

rycznej, które spoczywa?y w podaniu delfickiem pod po

w?ok? legendy. Skoro przyjmiemy to podanie i przysta

niemy w zasadzie na racjonalizuj?c? metod? Herodota,
to warjant jego uzna? wypadnie za nieposzlakowany.

Inaczej poj??a zadanie swoje wobec podania delfickiego

tragedia; przedtem wszak?e nale?y wy?wietli? wogóle sto

sunek jej do Heleny.

VII.

Nale?y pami?ta?, przedewszystkiem, ?e Ateny wieku

V swoj? surowo?ci? obyczajów, swoj? pobo?no?ci?, swoj?

niezachwian? wierno?ci? dla tradycji religijnej ojców,

znajdowa?y si? w jaskra wem przeciwie?stwie nietylko
ze wspó?czesn? sobie Jonj?, ale i z jonj? epoki home

rowskiej; prostym wyk?adnikiem tego ich kierunku by?a

najpot??niejsza, najoryginalniejsza ich twórczo?? - tra

gedja. Wiedz?c to, z góry ju? powinni?my przypu?ci?,
?e tragedj a ta ustosunkuje si? wobec Heleny o wiele

surowiej, ni?li Homer; surowo?? ta wszak?e musia?a

wzmóc si? jeszcze pod wp?ywem dwóch innych w?a?ci

wo?ci tragedji attyckiej, odró?niaj?cych j? od eposu jo?

skiego. Pierwsz? by? nowy i o wiele energiczniejszy po

gl?d na wolno?? woli ludzkiej, a co za tern idzie, i na

odpowiedzialno?? cz?owieka za jego czyny. Homer w tym

wzgl?dzie uosabia? bardzo ludzki, lecz ze stanowiska

wychowa wczego wcale nie buduj?cy sposób my?lenia.
U dzia?owi si? nadzmys?owych, boskich, pozostawi? on

rozleg?e pole; cz?owiek zgrzeszy??-a wi?c to demon sku

si? go do z?ego. Tak samo i wobec Heleny. "Nie ty je
ste? winna", powiada Priam do swej nieszcz?snej syno

wej,
-

v
winne s? bogi, co t? wojn? straszliw? zes?a?y".
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Brzmi to nader ?askawie, nader pojednawczo; lecz tra

gedja attycka, sprawiedliwa i surowa, nie uzna?a za mo

?liwe i?? tak dalece na r?k? s?abo?ciom ludzkim. Nie,

nie bogowie s? winni. Bogowie s? to s?dziowie, wy

mierzaj?cy sprawiedliwo?? i kar?. "D?ugo trzyma? Zeus

?uk srogiej kary napi?ty przeciw Parysowi; d?ugo mie

rzy?, a?eby strza?a ugodzi?a go prosto w serce, nie upa

d?a na ziemi? przed celem i nie wzbi?a si?, przelecia

wszy, poza cel, w podob?ocze", - Nie znajdzie ratunku

w skarbach i we w?adzy ten, kto zuchwale splugawi?
o?tarz sprawiedliwo?ci, jak Parys, który, przybywszy
w go?cin? do domu Atrydów, sha?bi? stó? go?cinno?ci

porwaniem pani domu.

Drug? w?a?ciwo?ci? tragedji attyckiej by? wzgardliwy
stosunek jej wobec mi?o?ci, w znaczeniu zakochania si?,

erotyzmu. »Nikt nie mo?e powiedzie?",-mówi Ajschy
los u Arystofanesa, - "abym kiedykolwiek stworzy? po

sta? kobiety zakochanej ". I z tej strony, zatem, Parys
i Helena ulegli pot?pieniu; wszystkie natomiast sympa

t je tragedja Ajschylowska zachowywa dla zniewa?onego

ma??onka, dla Menelaja. Ból jego nie znajduje upustu
w s?owach, w skargach; milcz?c, bez wyrzutu b??dzi on

po swoim domu, w którym zamiast uwiezionej ma??onki

króluje niewidzialny cie? pami?ci o niej. Pró?no wpija

si? on oczyma w prze?liczny pos?g, przechowuj?cy jej

rysy: martwe jej powieki nie daj? ukoju jego nami?tno
?ci. Tylko noc? marzenia senne przynosz? mu z?udn?

os?od?: wyci?ga r?ce, pragn?c uchwyci? ukochan? po

sta?, lecz ta znika, rozwiewaj?c si? we mg?ach urojenia
Wprawdzie ujemny ten wobec erotyzmu stosunek w?a

?ciwy by? pierwszemu tylko okresowi tragedji attyckiej,
zwi?zanemu z imieniem Ajschylosa; przy Sofoklesie,

zw?aszcza za? przy Eurypidesie pogl?dy poezji tragicz-
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nej na mi?o?? uleg?y zmianie. Eurypides bez wahania

odtwarza? najryzykowniejsze, wprost potworne konflikty

erotyczne; apologja nami?tno?ci by?a jego ulubionem

polem. Bez w?tpienia, przy jego pogl?dach, Helena, i w?a

?nie Helena Homerowska, mog?a znale?? usprawiedli
wienie w swej mi?o?ci, ale tutaj zaszkodzi?a jej inna oko

liczno?? dla nas niezupe?nie zrozumia?a. Mam na my?li
t? okoliczno??, ?e w Grecji epoki klasycznej by?o na

porz?dku dziennym to, co mo?naby nazwa? przerzutem

historji w mitologj?. Obrazy prastarych dziejów mitycz

nych nie by?y to pomniki nieruchome, daj?ce ?wiadectwo

w?asnej tylko epoce: ?y?y one i przeistacza?y si? równo

legle z tokiem ?ycia historycznego tych pa?stw, które

IJy?y ich ziemi? macierzyst?. Menelaos by? królem spar

ta?skim; Helena-sparta?sk? królow?; stosunki za? mi?

dzy Atenami a Spart? j??y szybko pogarsza? si? po

?mierci Ajschylosa. Za wrog? Atenom polityk? Sparty

historycznej wypad?o odpowiedzialno?? ponie?? jej bo

haterom. Nimb szlachetno?ci i m?cze?stwa, jakim Ajschy
los okoli? Menelaja, zerwali jego nast?pcy; ale nie na

korzy?? jego niewiernej ?ony. Nie: podst?pny i ma?o

duszny Menelaos, wiaro?omna Helena- oto typy mitolo

giczne, które zapowiada?y, w oczach Ate?czyków woj

ny peloponeskiej, wrog? im polityk? wspó?czesnej Sparty.
Gdzie tylko spotykaj? si? odg?osy wojny troja?skiej,
tam sypi? si? zarzuty na jej sprawczyni?, Helen?, sypi?

si? z uporczywo?ci?, która nam wydaje si? jednostajn?.
Jeden znamy tylko wyj?tek: tragedj? Eurypidesa pod
tytu?em "Helena". Tutaj poeta w ca?o?ci odtworzy? wer

sj? Stezichora, lecz bez ?adnych politycznych i etycz

nych tendencyj. By?o to w tym czasie, gdy poeta goni?
za skomplikowan? i bogat? intryg?; ca?y interes utworu

skupi? na realizacji ucieczki Menelaja i Heleny z Egi-
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ptu. W tym celu, przyjmuje on za fakt, ?e pobo?ny król

tego kraju umar?, jego ?a? nast?pca sam zakocha? sit;

w Helenie i pragn?? poj?? j? za ?on?, tak, ?e ma??on

kowie zmuszeni s? uciec si? do podst?pu, aby po??czy?
sit; nanowo. W porównaniu z tym interesem intrygi,

Interesy nietylko psychologji i etyki, ale nawet i poli

tyki ust?puj? na plan dalszy.
Czwarte stulecie by?o w Grecji stuleciem upadku mi

tologji politycznej, a wraz z ni? i poezji. Kiedy za? na

st?pi?o odrodzenie poezji, okoliczno?ci zmieni?y si? o ty

le, ?e i dla poetyckiej postaci Heleny nowe nasta?y

czasy.

VIII.

Odrodzenie poezji greckiej w ko?cu wieku IV by?o

wynikiem, z jednej strony, utraty przez Greków wolno

?ci, z drugiej-rozszerzenia w?adzy greckiej na ludy cy

wilizacji wschodniej; nosi ono na sobie piecz?? roman

tyzmu. Poeci j?li spogl?da? poza siebie. Staraj? si? czy

ta? w ksi?gach przesz?o?ci, staraj? si? odtworzy? w ca

?ej osi?galnej pe?ni dawn?, na po?y zapomnian?, pie??,
i t? w?a?nie swoj? t?skn? tkliwo?ci?, niepozbawion? sm?t

ku, wnosz? nowy do poezji pierwiastek. ?ywio? etyczny
i polityczny w tym romantyzmie greckim tak?e nie ma

udzia?u: wszystko w oczach poetów jest dobre i warto

?ciowe, co nosi pi?tno pra-helleriskiego genjuszu. Poezja,

poezja czysta wst?puje w swoje prawa.

Jak?e ów romantyzm grecki, który my, wedle jego

g?ównego o?rodka, nazywamy alexandrynizmem, zacho

wa? si? wobec podania o Helenie? Ani krzty nie b?

dziemy zdziwieni, przedewszystkiem, ?e reforma delficka,

przedsi?wzi?ta w imi? etycznych i politycznych celów,

przez romantyków zosta?a zlekcewa?ona. Ziarno fabu?y
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wzi?to z Homera. Dla ery alexandryjskiej, bardziej, ni?

dla jakiej kolwiek innej, powaga Homera by?a niewzru

szona. Wszelako szko?a erotyzmu eurypidesowskiego nie

min??a bez ?ladu dla romantyków alexandryjskich. Tu

w?a?nie, w blasku ?wietnego dworu Ptolemeuszów, wol

no by?o bezkarnie opiewa? czary Afrodyty i jej niezwal

czon? pot?g?. Sympatje poetów odwróci?y si? od opusz

czonego ma??onka; wszystki e wie?ce poezji przeznaczono
dla ?mia?ego m?odziana, który w imi? mi?o?ci wzgardzi?

w?adz? i m?dro?ci? i, pos?uszny woli Afrodyty, wpro

wadzi? nieszcz?sn? synow? w dom swojego ojca. Po raz

pierwszy, w dziejach literatury staje si? Parys ulubie?

cem poezji.
Lecz to przesuni?cie o?rodka sympatji nie jedynym

by?o nabytkiem epoki romantycznej; rzecz? wa?niejsz?

by?o zbogacenie samej fabu?y.

Zauwa?my, ?e pierwiastkowe podanie o Nadcz?owieku

i Dziewicy nie uleg?o zupe?nemu zapomnieniu ?ród ludu

greckiego; rozszczepienie si? jego atoli na oddzielne wer

sje, wynik plemiennego podzia?u Grecji, zrodzi?o mnó

stwo imion i warjantów, które w miar? scalania si? et

nograficznego z powrotem ??czy?y si? ze sob?, ??czy?y
si? dowolnie, cz?stokro? przypadkowo, pod wp?ywem
nie daj?cych si? dzisiaj okre?li? czynników. Pami?tano,
?e Nadcz?owiek cieszy? si? opiek? i mi?o?ci? Dziewicy
pochodzenia boskiego; ?e op?tany fataln? nami?tno?ci?
zdradzi? j? dla innej, i ?e ta zdrada spowodowa?a jego
zgub?. Teraz ten szcz?tek podania pierwiastkowego zo

sta? na nowo wskrzeszony: lecz poniewa?, wsk tek prze

suni?cia o?rodka sympatji, Parys sta? si? bohaterem no

wego poematu, wi?c i zdrad? przypisano jemu. Wedle

wersji tej, Parys mia? jeszcze przed Helen? przyjació?k?
krwi boskiej, której w?a?nie sprzeniewierzy? si? dla niej.
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Imi? jej zapo?yczono z równoleg?ego podania doryckiego
o Heraklesie; wiern? przyjació?k? tego ostatniego by?a

Dejanira, córka Oeneusa; otó?, tak w?a?nie "cór? Oeneusa ",

Oenon? zosta?a nazwana owa przypuszczalna pierwsza
kochanka Parysa. Nie b?d? wdawa? si? w historyczny
rozbiór szczegó?ów. W ogólnym zarysie podanie, skom

ponowane, czy te? wskrzeszone przez fantazj? poetów

alexandryjskich, opiewa?o, jak nast?puje.

Kiedy ?ona króla Priama, Hekuba, mia?a porodzi?

Parysa, przy?ni? si? jej sen proroczy, ?e wydaje ona na

?wiat g?owni?, od której niebawem zajmie si? ogniem
i spali pa?ac jej m??a. Dowiedziawszy si? o tym ?nie,

Priam rozkazuje porzuci? noworodka w lasach góry tro

ja?skiej, Idy. Los atoli ocala swego wybra?ca: Parys,

przyho?ubiony przez pasterzy, wyrasta w ich ?rodowi

sku, a wyrós?szy, pasie wraz z nimi stada swojego nie

znanego ojca. Podczas tego beztroskiego ?ycia w la

sach Idy zapoznaje si? on z Oenon?. Oenona jest cór

k? boga rzecznego, a wi?c i sama jest bogini?, nimf?;
dla pi?knego m?odziana porzuca ona zamek kryszta?owy

swojego ojca, w ofierze sk?ada sw? nie?miertelno??.

Wszystk? wiedz? swoj?, wszystk? swoj? umiej?tno?? po

?wi?ca ona ukochanemu; wraz z nim poluje, wraz z nim

odpoczywa pod cieniem drzew. To b?ogie ?ycie króle

wicza-pasterza i dziewczyny-rusa?ki ko?czy si? nagle,

gdy Hermes, wys?annik bogów, wzywa Parysa na wierz

cho?ek Idy, aby rozstrzygn?? spór trzech bogi?, która

z nich jest najpi?kniejsza. Ucieszywszy raz oczy wido

kiem nie?miertelnej urody Afrodyty, nie mo?e on ju?

poprzesta? na powabach swojej le?nej kochanki; t?sknota

p?dzi go ku tej, która, jedna tylko na ziemi, jest odbi

ciem owej urody niebia?skiej. Tymczasem na jaw wy

sz?o jego królewskie pochodzenie; na okr?cie, który bez
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trudu udaje si? mu, jako królewiczowi, zdoby?, jedzie
on do Sparty, do króla Menelaja i królowej Heleny.
Oenona sama wyprawia go w losow? podró?, ?egna si?

z nim: "W godzin? ostatecznej niedoli, - powiada do?

wró? do mnie "!

Sielanka sko?czona. Rozpoczyna si? epos. Jego roz

wini?cle znane jest powszechnie. Parys udaje si? do Spar

ty, znajduje u Meneleja go?cinne przyj?cie, porywa ?on?

jego, Helen?, wprowadza nieszcz?sn? synow? w dom swo

jego ojca.; Jak dziwnie zamieni?y si? rolami osoby na-

szego podania! Podobnie, jak Parys zaj?? miejsce da

wnego Nadcz?owieka, tak samo Helena ust?pi?a rol? swoj?
Oenonie i zamieni?a si? w t? ziemsk? uwodzicielk?, dla

której Bohater zdradza sw? bosk? kochank? i ?ci?ga na

.

si? zgub?. ?ladem Heleny nadci?ga na dom Priama wojna;

przez lat dziesi?? sro?y si? ona pod ?cianami Troi, naj

lepsi woje gin? i tu i tam; nareszcie, gdy poleg? Hek

tor, Parys staje si? ostatni? nadziej? obl??onego grodu.
G?owa jego jest namaszczona od losu; nikt z po?ród ?y

wych nie ma si?y go zg?adzi?, jego, który na ?mier? wy

da? wielkiego Achilla. Tylko martwy bohater, ten, od

którego strza? raz ju? pad?a Troja, tylko Herakles mo?e

zg?adzi? Parysa. Daleko na wyspie Lemnos, od wszyst
kich opuszczony, przebywa ostatni druh jego i w?a?ci

ciel jego cudownego ?uku, Filoktetes; posy?aj? po?
-

i godzina zap?aty wybija.

Epos sko?czony. Rozpoczyna si? dramat. W krwa

wym boju odnosi Parys nieuleczaln? ran? od strza?y He

raklesa, zatrutej jadowit? krwi? hydry. Wie OD, co mu

wró?y ta rana; teraz, w godzin? ostatecznej kl?ski, przy

pomina on sobie t?, która by?a towarzyszk? jego b?ogiej
m?odo?ci. Znowu b??dzi on '?ród lasów Idy; pó?-zagas?e
'Wspomnienia dalekich dni zmartwychwstaj? przed jego
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oczyma. Wierny towarzysz odnajduje Oenon? w tej ukry

tej grocie, w której ona, ta, co niegdy? dla mi?o?ci po

?wi?ci?a nie?miertelno??, przebola?a dziesi?? lat bezna

dziejnego wdowiego ?ywota. Teraz mo?e ona wróci?

do swego kochanka: ?miertelna rana przywróci?a jej prawa

do niego. Ale czy zechce ona powróci? do niego? Zrazu,

gdy s?yszy o losie, jaki go spotka?, uczucie zniewagi bie

rze gór? nad mi?o?ci?: odmawia ona pomocy zdrajcy
w jego przedzgonnej godzinie; niech szuka pomocy u tam

tej, która go zabra?a. Z t? odpowiedzi? okrutn? odsy?a
ona go?ca; ten ze smutkiem w sercu wraca do konaj?

cego: ostatnia nadzieja przepad?a! Ale niebawem Oenona

po?a?uje, ?e by?a tak nieub?agana; opuszcza swoj? grot?,

d??y do tego miejsca, gdzi e czeka? na ni? niewierny ko

chanek ... Za pó?no! Parys le?y bez ?ycia pod cieniem

drzew. Zapó?no-dla innych, ale nie dla niej: rozporz?

dza ona ca?? wiedz? wieszczej rusa?ki; znane s? jej zio?a

wszelkie, jakie tylko matka-ziemia rodzi. Moc? swego

czarnoksi?stwa przywraca ona cia?u dusz?, która co tylko
ze? ulecia?a. Oto pier? drgn??a, oto rumieniec lekki okra

si? zmartwia?e policzki, oto u?miech wdzi?czny zaigra?
na bladych ustach... Wargi poruszy?y si?, szepc? jakie?

s?owo,- Oenona ws?uchuje si? z bolesnem napi?ciem

tak, wyratnie szepc? one s?owo ... imi? ... imi? Heleny .. !

Znowu gniew ow?ada jej dusz?; zrywa si?, odskakuje
od niego; po raz wtóry mrok ?mierci ogarnia Parysa,
i tym razem ju? naza wsze.

Przez ten czas s?o?ce zasz?o; g??boka noc zapanowa?a
nad Id?. Nieliczni wierni przyjaciele, towarzysz?cy ran

nemu w jego ucieczce, pospo?u z pasterzami i my?liw
cami uk?adaj? dla niego stos. Pod ich ciosami pa

daj? stuletnie sosny; wpr?dce stos jest gotów, gotów

przybytek spoczynku wiecznego dla nieukojonego serca
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Parysa. I oto, gdy druhowie pogr??aj? si? w niemej
?a?obie u p?on?cego stosu, zbli?a si? do? os?oni?ta g?

stym szalem kobieta. Jest to Oenona; po raz ostatni przy

sz?a do swego oblubie?ca, ale nie po to, aby mu wró

ci? ?ycie, nie: po to, aby pospo?u z nim podzieli? ?mier?.

IX.

Tak przedstawia si? owa "Helena romantyczna", sta

nowi?ca ostatni? faz? w rozwoju. mitu na gruncie czy

sto greckim. Kto by? jej twórc?, niepodobna orzec do

k?adnie; by? bardzo mo?e, ?e by? nim sam Kallimach,

za?o?yciel szko?y romantycznej. My znamy j? ze ?róde?

pó?niejszych, pochodnych, mi?dzy któremi poeta epicki

Quintus ze Smyrny zajmuje pierwsze miejsce.
Powtarzam: nasza Helena romantyczna by?a ostatni?

latoro?l? mitu o Helenie, jaka wyros?a na glebie czysto

greckiej ... S?dz?, ?e ka?dy bez wahania nazwie j? "pi?
kn?"; niejednemu, bodaj, wyda si? ona bardziej intere

suj?c? od naiwnej grzesznicy homerowskiej, nie mówi?c

ju? o widmie Stezichora. Tego? zdania by?a te? grecko

rzymska poezja epoki cesarstwa, spadkobierczyni roman

tyzmu alexandryjskiego.

Rodzajem próby przytocz?, w przek?adzie na proz?,

fikcyjny list Heleny do Parysa, napisany przez Owidju
sza ("Heroiny" V). Za dat? listu poeta podaje czas,

w którym Parys uwióz? ju? by? Helen?, Achajowie za?

??daj? jej zwrotu, gro??c wojn? na wypadek odmowy.

Czy przeczytasz ten list? Mo?e l?kasz si? swej nowej ma?

?onki? Zechciej go odczyta?. Nie jest on darem r?ki myce?skiej.

To-pist:e do ciebie Oenona, towarzyszka twoja z d?bowych la

sów frygijskich. Zdradzona, ?ale si? do ciebie, swego
-

pozwól

powiedzie?
- kochanka. Jaki? bóg pot?g? swoj? przemóg? moje

pragnienia? Dlaczego nie jestem ju? twoja, jaka? jest moja wina?
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Z pokor? znosi niedol? ten, kto na ni? zas?u?y?; ale cierpie?,

niewinn? b?d?c, có? to za okrutny cios!

Kim?e by?e? wtenczas, gdym ciebie o bra?a za m??a, ja Nimfa

nie?miertelna, córka boga rzecznego? Teraz jeste? synem Pri

ama, lecz wtenczas-nie wstyd? si? prawdy-by?e? niewolnikiem:

dla ciebie sta?am si? i ja niewolnic?.

Ile? razy, po?ród stad, s?odkiego u?ywali?my wczasu pod cie

niem drzew! Trawa, us?ana li??mi, by?a naszem ?o?em. Ile? razy

spoczywaj?c na s?omie, lub zakopawszy si? w siano, ?mieli?my

si? ochoczo z bia?ego szronu, przed którym uboga broni?a nas

·chata1 Wspomnij: czy nie ja wyszukiwa?am ?cie?ek ?ród dzikich

zaro?li! Czy nie ja wskazywa?am ci legowiska zwierz?t pod ska

rami? Ile? razy na zwierza zastawiali?my razem sieci! Ile? razy
sk?onami gór wiod?am sfory ogarów! Buki le?ne nosz? na korze

imi? moje, twoim wyryte no?em: imi? "Oenony". Buki rosn?

w gór? i jednocze?nie wznosz? ku górze moje imi?. Wy?ej, co

raz wy?ej, ro?nijcie, drzewa moje drogie, wzno?cie moj? chwa??!

Przypominam sobie o jednej topoli, rosn?cej nad brzegiem rzeki:

twardy jej pie? przechowa? o nas wspomnienie. ?yj d?ugo, moja

topolo, ty, co nosisz na sobie te wiersze: "W dniu, kiedy Parys,

rozstawszy si? z Oenon?, nie rozstanie si? z ?yciem, Skamander,

wstrzymawszy w biegu swoje fale, odwróci si? i pop?ynie wstecz".

Odwracaj-?e fale swoje, wodo Skamandra: Parys opu?ci? Oeno

n? i-?yje!

O, dniu losowy! Ty jeste? pocz?tkiem mojej niedoli. Przez

ciebie straci?am szcz??cie; ty sprowadzi?e? na mnie zim? mi?o?ci,
Hera wraz z Cypryd?, tudzie? ta, której pier? bardziej urodzona

jest pod zbroj?, Atena, zrzuciwszy szaty, stan??y przed tob?,

aby? s?d o nich wyda?. Gdy? mi to wszystko opowiedzia?, serce

we mnie struchla?o, zimny dreszcz przenikn?? mnie do ko?ci.

Przera?ona, zasi?g?am rady u starych kobiet i u starców. Wszyscy
mówi?: zbrodnia musi si? spe?ni?; wal? si? sosny; zazgrzyta?a pi?a;

-okr?ty gotuj? si? do drogi. Ju? pruj? b??kitn? to?. Nadchodzi go·

dzina roz??ki; ty ?zy masz w oczach. Nie zaprzeczaj, oszcz?d?
-sobie chocia? tego wstydul Je?li masz si? rumieni? wstydem, to

'raczej wobec swej nowej mi?o?ci, nie za? tamtej, dawnej. Mi?y

'mój, p?aka?e? wtenczas szczerze, i ja p?aka?am tak?e. We ?zach

wspólnych zmiesza?y si? nasze wspólne cierpienia. Jak wokó?

rrodzimego wi?zu oplataj? si? ga??zie winogradu, tak ramiona
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twoje oplot?y si? doko?a mojej szyji. Jak?e ?mieli si? twoi dru

howie, gdy? wymówki szuka? w przeciwnych wiatrach: wiatr by?

pomy?lny! Rozstaj?c si? ze mn?, poca?unki k?ad?e? na poca?un
kach. Z trudem zaledwo zdo?a?e? wyszepta?: "B?d? zdrowa!"

Oto ju? lekki podmuch morski ko?ysze drzemi?cy twój ?a

giel. Pieni si? woda pod uderzeniami wiose?. Ostatniem spoj
rzeniem ?egnam w daleko?ciach nikn?cy okr?t; wyt??aj?c wzrok,
czuj?, jak ?zy kapi? z mych oczu w nadbrze?ny piasek. Wten

czas zacz??am modli? si? do' Nereid, aby da?y ci jaknajpr?dzej

odby? ?eglug?; tak, aby? ku nieszcz??ciu mojemu, jak najrychlej

sko?czy? swoj? podró?. Tak to modlitwa moja, nios?a ci? w cudze

obj?cia; tak to, niestety, modlitwa moja wys?uchana zosta?a dla

mojej rywalki.

Naturalny grzbiet górski spogl?da w szerokie morze; stawia

czo?o rozhukanym falom. St?d, ze szczytu, od pierwszego wej

rzenia rozpozna?am ?agle twego statku. Musia?am u?y? ca?ej si?y

oporu, aby nie skoczy? w morze. Czekam ... Widz?, z ponad czar

nej burty b?yszczy nieznana purpura. Zdj??a mnie trwoga: ta

barwa nie by?a barw? twoj?. Zbli?a si? okr?t p?dzony wiatrem,

przybija do l?du. Serce sic wemnic zatrz?s?o: dostrzegam twarz

niewie?ci?. Co wi?cej!-lecz jaki? ob??d kaza? mi sta? tam na miej
scu?-bezecna twoja kochanka tuli?a si? do twej piersi. Rozdar

?am sukni?, do krwi pokaleczy?am swe ?ono, paznogcie zatopi?am
w policzki mokre od ?ez, lamentem skargi nape?ni?am ?wi?te gaje

Idy, w mroku jaskini le?nej ukry?am sw? rozpacz. Oby tak cier

pia?a Helena! Oby ?zami takiemi samemi op?akiwa?a sw? uciecz

k? od m??a! Oby spad?o na jej g?ow? nieszcz??cie, którem mnie

dotkn??a.

Teraz mi?e ci s? kobiety, które opuszczaj? ?o?nice ma??e?

skie, aby wraz z tob? b??dzi? po szerokiem morzu. Ah, gdy ?y
?e? jeszcze w n?dzy, gdy pasa?e? stada, wówczas ubogi pasterz

mia? tylko Oenon? za towarzyszk?. Janie dbam o twoje skarby,
nie kusi mnie twój pa?ac, nie zale?y mi na tern, aby pom rio?y?

liczb? synowych Priama. Zreszt?, nie odmówi?by zapewne Priam

zostania ?wiekrem Nimfy, i nie wstydzi?aby si? takiej synowej

Hekuba. Godna jestem tego, aby zosta? ?on? króla; chcia?abym

byc królow?; d?o? moja ozdobi?aby ber?o królewskie. Nie gard?,

t? która kiedy? spoczywa?a z tob? na li?ciach bukowych: nie ubli?y

?abym ja purpurowej ?o?nicy.
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Mi?o?? moja darzy bezpiecze?stwem; nie staje si? ona ?agwi?

wojny; nie sprowadza na kraj m?ciwych okr?tów z zachodu.

Zwrotu Heleny domagaj? si? z or??em w r?ku: oto posag, z któ

rego bierze ona chlub?, wst?puj?c w twoje ?o?e! Czy nale?y od

da? j? Danaom? Spytaj o to brata swego Hektora, Deiftoba albo

Polidama. Spytaj, co my?li o tern powa?ny Antenor i sam Pri

am, których nauczycielem by?o ca?e stulecie. Smutny to pocz?

tek, przek?ada? kobiet? porwan? ponad ojczyzn?. Sprawa twoja
jest haniebna: m?? ma prawo do zemsty. Je?eli nie opu?ci? ci?

rozs?dek, to nie mo?esz ?udzi? si?, aby dochowa?a ci wiary Spar

tanka, która tak szybko uleg?a twej pieszczocie. M?odszy z Atry
dów dr?czy si? ha?b? pogwa?conego ?lubu; lamentuje, raniony
zdro?n? nami?tno?ci? ma??onki: tak samo lamentowa? b?dziesz
i ty, bowiem nic nie jest w mo?no?ci zatrze? skaz na honorze: ho

nor kobiety ginie od pierwszego ciosu. Czy Helena kocha ciebie?

Kocha, jak kocha?a niegdy? Menelajaj dzi? ?atwowierny m?? pia

stuje po?ciel wdowi?. Szcz??liwy jest los Andromachy, która po

zosta?a wiern? Hektorowi. Podobne szcz??cie, mój drogi, wró

?y?o ma??e?stwo ze mn? i tobie. A?'e ty Iekkomy?lniejszy

jeste?, ni? li?? str?cony z drzewa, niesiony wiatru swawol?;
w g?owie twojej mniej jest wagi, ni? w g?owinie k?osa, który

pnie si? w gór?, aby przez s?o?ce by? spalonym.

Pami?tam: wszystko to siostra twoja mnie przepowiedzia?a.
Rozwichrzonemi w?osy, wró?y?a mi: "Co czynisz, Oenono? Któ?

ziarno rzuca w piasek? Par?, bezsilnych wo?ów orzerz wydm?

nadmorsk?, Z grecji cielica przybywa na pohybel tobie i twej

ojczy?nie. Bogowie, odwró?cie to nieszcz??cie! Strxe? si?: z Grecji

przybywa' cielica. Bogowie, dopóki czas jeszcze, niechaj morze

poch?onie ten przekl?ty okr?t. Ah! p?ynie on pe?en krwi, krwi

frygijskiej!"

Tak rzek?a. Jej panny s?u?ebne uwiod?y j?, gdy w szale?

stwie wydawa?a jeszcze okrzyki, a ja uczu?am, ?e jasne me w?o

sy w zgrozie zje?y?y si? na mej g?owie. Ah! prorokini, wywró

?y?a? ty moj? niedol?! Oto obca cio?ka za w?ad?a mojemi ??kami-

Có? z jej urody, skoro jest cud zo?o?nic?? Uwiedziona przez

go?cia, sprzeniewierzy?a si? bogom, którym ?lubowa?a. Wszak

ju? przedtem Tezeusz - je?li si? nie myl? - tak, jaki? Tezeusz

uwióz? j? by? z jej kraju. Czy wierzysz, ?e m?ody i nami?tny

m??czyzna zwróci? j? rodzinie - w niepokalane m dziewictwie?

3D-r Zieli?ski: Pi?kna Helena.
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I nie dopytuj si?, kto mi o tem powiedzia?: ja kocham ciebie,
i-to wystarcza! Mo?e powiesz, ?e j? pochwycono gwa?tem; mo

?e b?dziesz si? stara? os?ania? jej win?? No, jako? zbyt cz?sto

ulega ona gwa?tom. Ja za? po dzie? dzisiejszy dochowa?am ci

wiary, lubo porzucona przez ciebie. A przecie?, niewierno?ci?

swoj?, odp?aci?abym ci tylko pi?knem za nadobne. Napró?ne zu

chwa?e plemi? satyrów, g??c si? ?ród mroku le?nego, czeka?o

odemnie pieszczot mi?osnych. Napró?no, sam w?adca Pan, jo

d?ow? ga??zi? uwie?czony, w gajach Idy prze?ladowa? nimf?

swojemi zaloty. Napró?no Febus, mistrz z?otostrunnej liry,
twórca ?cian troj a?skich, ?piewa? mi swoj? mi?o??. Zdoby? plon

mojego dziewictwa ale nie bez walki ze mn?: wyrywa?am mu

w?osy, paznokciami poora?am mu twarz. Nie ??da?am za cen?

mej zniewagi klejnotów ani drogich kamieni: nie mam cia?a wol

nego na sprzeda?. On za? sam, os?dziwszy mnie snad? za godn?

tego daru, nauczy? mnie sztuki leczniczej i udzieli? r?kom moim

w?adzy szafowania jego boskiemi darami. Znane mi s? wszelkie

zio?a lecznicze i wszelkie korzonki cudowne, gdziekolwiek ro

sn? na okr?gu ziemi.

Niestetyl Nie znam ziela, które goi?oby rany mi?o?ci. Królo

wej czarów nie s?u?? w?asne jej czary. Ratunku da? mi nie mo

?e zielona dziatwa pól, nie mo?e da? mi go sam bóg, ty jeden
masz w?adz? mnie ocali?. Mo?esz ocali? mnie i - powiniene?.
Ulituj si? dziewczyny niewinnej. Ja w szeregu danajskim nie

chodz? z w óczni?. ale ja jestem twoja i z tob? sp?dzi?am swe

wiosenne lata, twoj? chc? pozosta? przez reszt? swoich dni!

X.

Ta Helena romantyczna zajmuje uwag? nasz? nie

tylko swoj? pi?kno?ci? poetyck?: wprowadzenie Oenony,
rola heroiczna Parysa, dowodz?, ?e prastare podanie
kosmogoniczne ?y?o jeszcze w g??binach ?wiadomo?ci

ludowej, w tajemniczym przybytku Macierzy. Przypo
mnijmy sobie pierwiastek tego podania: Bóg (Zeus), Dzie

wica, Nadcz?owiek; Dziewica niebia?ska, córa Zeusa,
w imi? mi?o?ci po?wi?caj?ca swoj? nie?miertelno?? i sta

j?ca si? ?mierteln? oblubienic? Nadcz?owieka; porwanie
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"Dziewicy do niewoli przez gigantów i uwolnienie jej

przez Nadcz?owieka, jako warunek przebóstwienia tego?.
Z po?ród stworzonych przez szczepy greckie mitów dwa

pozyska?y wp?yw naj wa?niejszy: dorycki i achajski. We

dle mitu doryckiego, Dziewica by?a Pallad? w niebie

siech i Dejanir?-Oenon? na ziemi.
,

wedle achajskiego,
by?a ona Afrodyt? w niebiesiech i Helen? na ziemi.

Stopienie sit; szczepów greckich w epoce historycznej

doprowadzi?o, jak widzieli?my, do powi?zania ze sob?

wszystkich tych obrazów; inaczej by? nie mog?o.
W szelako epoka alexandryjska by?a nietylko okresem

poezji romantycznej; by?a ona tak?e okresem zbli?enla

'st'? religjz' grecklej z relt'gjamz" wschodu, okresem kosmo

polityzowania sit; greckiej my?li religijnej. Ta d??no??

kosmopolityczna sprawi?a, ?e obrazy mitologiczne prze

istoczy?y sit; w wyobra?enia, mitologematy-w filozofe

maty. Zjawisko to, o?wietlone ju? przeze .mnie w dzie

dzinie tak zwanego hermetyzmu*), dostrzegamy i tutaj.

Tam, Zeus, w drodze nast?puj?cych po sobie abstrakcyj
przeistoczy? sit; w Rozum Najwy?szy, syn jego Hermes

w Rozum-Demjurga, syn Hermesa Pan- w Logos. Tu

taj dokona?a si? rzecz podobna. Pradawny mit, podj?ty

jeszcze przez Ajschylosa, a opiewaj?cy, ?e m?dra bo-

\I gini Atena zrodzona zosta?a przez Zeusa bez matki z jego

w?asnej g?owy, da? powód do zrozumia?ej abstrakcji:
Atena-m?dro??. W taki to sposób dalszy tok podania
o Dziewicy przeniesiono na M?dro??. M?dro?? Boga zst?

pi?a na ziemi?. M?dro?? wcieli?a si? w posta??miertel

nej; M?dro?? popad?a w niewol? u si? mrocznych; M?

dro?? w postaci Heleny spowodowa?a wojn? troja?sk?;

*) Cfr.: Tadeusz Zieli?ski: Hermes Trismegistos.
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M?dro??, uwi?ziona w niewoli, czeka na godzin? wy

zwolin: bogiem stanie si? ten, kto j? wyzwoli.
Taka by?a magistrala dalszego rozwoju mitu o He

lenie,-tym razem ju? nie na czysto greckiej, ale na gre

cko-orjentalnej glebie. Oprócz tej wszak?e linji magi

stralnej, daj? si? zauwa?y? jeszcze dwie lub trzy ?cie?e

boczne: có? na to poradzi??-inaczej w twórczo?ci zbio

rowej nie bywa. Jedna z tych ?cie?ek zawdzi?cza?a swe po

wstanie podobie?stwu d?wi?ków: Helena-Selena (= ksi?

?yc); podobie?stwu, bodaj, ?e nie przypadkowemu: wielu,

przynajmniej filologów, do dzi? uwa?a etyrnologj? t? za

s?uszn?. Otó?, Helena jest to ksi??yc. Ksi??yc za? w na

szej grecko-orjentalnej epoce nabra? szczególnego zna

czenia, jako bóstwo czarów. Takim by? on, powiedzmy,
zawsze; jeszcze za czasów Arystofanesa wierzono, ?e

czarownice z Tessalji umiej? ?ci?ga? ksi??yc z utwier

dzenia niebieskiego i za jego spraw? robi? cuda. Ale,
teraz dopiero, wraz z rozwojem grecko-orjentalnej de

monologji, zabobon ów zyska? swego rodzaju uzasadnie

nie naukowe: ustalono, ?e ca?a przestr?e? powietrzna a?

do pierwszej sfery planetarnej, to jest, mianowicie, do

ksi??yca, roi si? demonami; za królow? tego, ?wiata

podksi??ycowego z jego demonami poczytano w?a?nie

Selen? (Ksi??yc). A skoro Ksi??yc by? Helen?, to rzecz

jasna, ?e w?a?nie Helena by?a królow? demonów, pani?

czarodziejstwa, bogini? magji: kto zdob?dzie Helen?, ten

zaw?adnie moc? wszystkich czarów ?wiata podksi??y
cowego.

To-jedna ?cie?ka: rzecz prosta, ?e z ?atwo?ci? mo

g?a ona po??czy? si? z magistral?. Czy m?dro?? mo?na

wyobrazi? sobie w postaci arcykap?anki czaró-w? 0, tak,
z pewno?ci?, ze stanowiska poj?? ludowych jest to na

wet jedyna mo?liwo??. Na tej drodze otrzymujemy syn-
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tez?: Helena-ksi??yc = Helena-m?dro??, istota, okolona

nimbem czarodziejstwa i wzbudzaj?ca przeto wi?cej bo

ja?ni, ni? mi?o?ci. Ale niedo?? na tern.

?cie?ka wtóra zrodzi?a si? z tego motywu podania,
wedle którego Parys Troianceyl: porwa? Helen? Gre

czynk?: jeszcze Herodot w naiwnej swojej etologji wo

jen'grecko-persktchupatrywa? w tym fakcie jedna. z pierw.

szych przyczyn historycznej wró?dy mi?dzy wschodem

a zachodem. W ten sposób, Helena sta?a si? symbolem
hellenizmu, przedstawicielk? idei helle?skiej. Zda si?, ?e

i sama suggestja d?wi?kowa popar?a tego rodzaju sym

bolizacj?. Imiona Heleny i Hellenów (Helene, Hellenes)
bardzo podobne s? do siebie; przy niewybredno?ci sta

ro?ytnych wobec wymogów etymologji, by?oby rzecz?

zupe?nie zrozumia??, gdyby si? t? wspó?d?wi?czno?ci?

pos?u?y li. Bardzo by? mo?e, i? tak si? sta?o; wszelako

?ladów ?adnych po tej teorji nie zosta?o. Wyprawa Ale

xandra Wielkiego na W sched wskrzesi?a donios?o??

polityczna. wojny troja?skiej, jako pierwszego du?ej miary
starcia mi?dzy Wschodem a Zachodem: m?ody król mace

do?ski ch?tnie wskazywa? na pochodzenie swoje od Achil

la, którego grób uwie?czy?, skoro znalaz? si? w lljonie.
Tak wi?c wszystkie te trzy pierwiastki: Helena-m?

dro??, Helena-ksi??yc, Helena-hellenizm - ?y?y w ?wia

domo?ci ludu greckiego w tej epoce, kiedy rozpocz??a

si? walka mi?dzy chrze?cja?stwem a religjarni pogan

skiemi Zachodu klasycznego.
rod wp?ywem 'tej walki wcieli?y si? one w now?,

wielce znamienn? posta?.

XI.

Lecz je?li Helena, jako wspó?zawodniczka chrze?

cja?stwa, by?a w zupe?no?ci wytworem my?li greckiej, to
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si?a, która zmusi?a ja. do wyst?pienia w tej nowej dla

niej roli, by?a nie greckiego, ale cudzoziemskiego po

chodzenia. By?a, mianowicie, wynikiem tego antagoni
zmu wiekowego, który spostrzegamy' w hlstorji narodu

?ydowskiego, antagonizmu mi?dzy Izraelem a jud?, Sa

marj? ajerotolim?, Harysimem a Sjonem. W przeci-.
wie?stwie do zwyci?skiej judei z jej surow? i wynio
s?? wy??czno?ci?, wyparta i pokrzywdzona Samarja
otwiera?a drzwi szeroko dla wierze? obcych i obcych.

obyczajów; tutaj ?ydostwo krzy?owa?o si? z hellenizmem

z jednej, z religjami wschodu z drugiej strony. Kiedy
za? chrze?cja?stwo, uwiwszy gniazdo swoje w jerozo
limie, przedsi?wzi??o st?d pochód swój w ?wiat grecko

rzymski, to z Samarji wzi??y pocz?tek w?a?nie owe pr?

dy, których celem by?o ·to, co Harnack trafnie i s?usznie.

mianuje "ostr? hellenizacja. chrze?cja?stwa". Przewod

nikiem tego ruchu by? ów prorok, którego sami chrze?-:

cjanie nazywali pó?niej "ojcem wszelkich herezyj"

Szymon z Samarji, pospolicie zwany Szymonem-ma

giem.

jak wiadomo, szczególny ten cz?owiek po raz pierw

szy wzmiankowany jest w dziejach Apostolskich, któ

rych autor zachowuje si? wobec niego do?? przy·

chylnie. Kiedy Filip aposto? przyby? do Samarji
g?osi? nauk? Chrystusa, zasta? tam Szymona, "który

przedtem czarnoksi??y? i zdumiewa? ludno?? Samarji,

podaj?c si? za wielk? osob?; s?uchali go wszyscy, i mali •

i wielcy, powiadaj?c: ten-ci jest wielka. moc? Bo??".

Przyj?? on chrzest z r?k FIlipa, nast?pnie za?, skoro

aposto?owie wys?ali ze swego grona do Samarji Piotra

i Jana, przyby? on i do nich i "przyni6s? im pieni?dzy,
mówi?c: zwólcie i mnie tej w?adzy, aby ten, na kogo

r?ce po?o??, dost?pi? Ducha ?wi?tego". Lecz Piotr rzek?
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bowiem umy?li?e? dar Bo?y pozyska? za pieni?dze; nie

otrzymasz w tym darze cz??ci ni udzia?u, albowiem

serce twoje nieprawe jest przed Bogiem. Kajaj si? prze

to za grzech swój i módl si? do Boga: mo?e Bóg ci

odpu?ci zamys? serca twego. Szymon odpowiedzia?:
"Pomódlcie si? za mnie, a?eby nie dosi?g?o mnie nic

z tego, co?cie wyrzekli".
Rzecz prosta, autor, stawi?cy sobie za zadanie opis

pierwszych kroków powstaj?cego chrze?cja?stwa, nie

mia? zbytniej potrzeby udzielenia wi?kszej uwagi temu,

kto sta? si? jednym z naj?ywotniejszych jego wspó?za
wodników. W innem atoli po?o?eniu znale?li si? apolo

geci herezjolodzy pó?niejsi, poczynaj?c od Justyna. Im

to zawdzi?czamy nowy rodzaj historycznych szczegó?ów
o Szymonie-magu; nie mogli oni wszelako oddzieli? tych
cech historycznych od pierwiastków legendowych, wnie

sionych do tradycji o Szymonie pocz??ci przez podanie
ludowe, w którym osoba popularnego czarnoksi??nika

gra?a wybitn? rol?, pocz??ci przez ?ydo-chrze?cjaq, któ

rzy z osoby tej skorzystali celem oskar?enia nienawist

nego sobie aposto?a Paw?a. Za pewnego rodzaju syn

tez? tej tradycji o Szymonie uzna? musimy powsta?e
w drugiem stuleciu i zachowane do dzi? w dwóch wer

sjach tak zwane "Klimentyny'l - najstaro?ytniejsz? po

wie?? w literaturze chrze?cja?ski ej.
Dla naszego celu kwest ja historycznego j?dra w tra

dycji o Szymonie nie ma znaczenia: zajmuje ona uwag?

nasz? o tyle, o ile znalaz?a W niej dla si? ucieczk?' he ?

roina nasza - Pi?kna Helena, inaczej - m?dro??, ina

czej - ksi??yc, jeszcze inaczej
-

upostaciowanie helle?

skiej urody i ?mia?o?ci. Przechowa?a si? o niej wie??

nast?puj?ca.
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By? w Samarji, jeszcze przed Szymonem, prorok,
imieniem Dozytejasz. Dzia?alno?? swoj? rozpocz?? on po

?mierci Jana Chrzciciela; przytem, nazywa? on sam sie

bie Stoj?cym (Hestos, Stans) i mia? z sob? ?on?, która we

dle jednej wersji zowie si? Ksi??ycem, wedle drugiej-He
len?; otacza?o go trzydziestu uczni, w której to liczbie

ju? autor Klimentyn dostrzega napomknienie liczby dni

w miesi?cu. Podawa? si? on za syna Bo?ego i za tego

proroka, którego zapowiedzia? ludowi swemu Moj?esz.
Dane te jasno charakteryzuj? Dozytejasza, jako anty

chrysta: wszak i Chrystus by? Stoj?cym, by? synem Bo

?ym i zapowiedzianym mesjaszem; w dwunastu jego
aposto?ach ju? wcze?niej chrze?cja?stwo widzia?o sym

boliczny paralelizm wobec dwunastu miesi?cy w roku,

zupe?nie taki sam, jak paralelizm trzydziestu uczni Do

zytejasza wobec trzydziestu dni miesi?ca. Jako nowy

pierwiastek, wyst?puje tu jedynie Helena-Ksi??yc. W jej
osobie hellenizm wtargn?? do herezji chrze?cja?skiej;

jak zobaczymy niebawem, utkwi? on w niej do?? g??

boko.?

Uczniem Dozytejasza robi si? Szymon z Samarji. ..

innemi s?owy, od niego: od jego Heleny - Seleny uczy

si? on magji i staje si? tym magiem, który wy

st?puje w podaniu, - co jest rzecz? zupe?nie naturaln?,

poniewa? Helena-Ksi??yc by?a w?a?nie królow? czarów

magicznych. Ale ten odp?aca mistrzowi niewdzi?czno?

ci?: porywa Helen? i przyw?aszcza sobie imi? Stoj?cego,

prorokl i nawet boga ... Widzimy, jak zazdro?nie tra

dycja przechowywa swoje pradawne cechy: tutaj na

wet, w tern' ?ydowsko-chrze?cija?skiem ?rodowisku, He

lena zostaje dawna. Helen?. Skoro jest to Helena, to

musi by? porwana: porywa j? nowy Parys, Szymon,
nowemu Menelajowi, Dozytejaszowi. Odt?d Szymon-mag
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i Helena stanowi? par?; razem podró?uj?, razem cza

ruj?, razem wodz? ludzi na pokuszenie i zgub?. "Swoj?

Helen? podaje Szymon za najpierwsz? m?dro?? Boga",
tak powiada sam Justyn. Jeszcze znamienniejsze jest
?wiadectwo Klementyn: "Sam? Helen?, powiada on

(Szymon), sprowadzi? z wysoko?ci niebios na ziemi?,

Helen?, królow?. wszechsprawczyni? Istotno?ci i M?

dro?ci; w imi? tej?e ongi Hellenowie stoczyli bój z bar

barzy?cami. Ale by?a to wówczas tylko z?uda; praw

dziwa m?dro?? by?a ju? i wtenczas u Boga najwy?

szego". Tak kapry?nie splataj? si? z sob? obie Heleny,

staro-grecka i chrze?cja?ska, albo, ?ci?lej, antychrze?c
ja?ska. Staro?ytna córa Zeusa pozosta?a wiern? pomo

cnic? ojca w ostatnim i ostatecznym boju: jaki wypad?o
mu stoczy? o panowanie nad ?wiatem: uwiod?a ona

tego, kto, przyj?wszy chrzest z r?k aposto?ów Chrystu
sa, mia? ewangelj? g?osi? jego ludom; a poprzez niego
uwiod?a dziesi?tki i setki innych.

Tak wygl?da owa dziwna posta? Szymona-maga, pra

rodzica herezji, przez któr? i Helena zosta?a wprowa

dzona do naj staro?ytniej szej powie?ci chrze?cja?stwa.
Sama powie?? mia?a za bohatera nie jego, nie Szymona,
ale Klemensa, tego samego, który by? uczniem Piotra

aposto?a, a nast?pnie papie?em rzymskim. Klemens ów

by? synem rzymskiego patrycjusza, Fausta; brat jego Fau

styn wychowywa? si? u prozelitki Justy i dzi?ki niej

przyj?? wiar? ?ydowsk?; potem, spotkawszy si? z Szy
monem-magiem, zosta? jego uczniem i omal nie przy

p?aci? tego swoj? dusz?. Ocala go Piotr aposto?; dzi?ki
wieszczemu jego darowi, jednoczy si? poró?niona ro

dzina-ojciec i synowie. Szymon jednak?e nie ust?puje
bez boju; kiedy rozprawy jego z Piotrem ko?cz? si? dla?

pora?k?, ucieka si? do swoich tajemnych mocy, do ma-
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gji i czarnoksi?stwa. Moc? swej czarnoksi?skiej sztuki

zmienia on powierzchowno?? Fausta, ojca obu braci, tak,
?e wszyscy bior? go za samego Szymona. Lecz Piotr

i ten podst?p obraca na szkod? jego sprawcy: w po

staci Szymona udaje si? Faust do Antjochji, gdzie uprze

dnio wyk?ada? swoj? nauk? Szymon prawdziwy, i tam

uroczy?cie wyrzeka si? herezji Szymona, wyznaj?c pra

wdziwo?? nauki Piotrowej. Co sta?o si? z nim nast?p

nie, niewiadomo.

Warto?? artystyczna powie?ci jest niedu?a; jak wi

da?, dla autora rzecz? najwa?niejsz? by?a nauka samego

aposto?a; ramy za? powie?ciowe maj? dla? drugorz?dne

tylko znaczenie. A jednak s? w niej rzeczy zajmuj?ce;
kto umie ide? wy?uska? z formy, ten nie mo?e nie z?o

?y? ho?du wieszczemu duchowi tego cz?owieka, który

Helen? w?a?nie obra?, jako symbol urody i m?dro?ci

greckiej w tym ostatnim boju, jaki bogowie helle?scy

stoczyli o panowanie nad ?wiatem. Bój sko?czy? si? po

ra?k?. Pod znakiem krzy?a wst?pi?a ludzko?? europej
ska w now? epok? istnienia, Helena za? na d?ugo wró

ci?a na ?ono Macierzy.

XII.

A jednak Klementyny w ?redniowieczu mia?y czy te l

ników: istotnie, zawiera?y one w sobie niejedn? rzecz

ciekaw? dla czytelnika ?redniowiecznego. Niemówi? o spe

cjalnie teologicznym ?ywiole ksi??ki: nie dla ka?dego by?
on dost?pny, a przytem by? on niepozbawiony pewnego

smaku heretyckiego ze stanowiska pó?niejszego ko?cio?a,

Mo?na atoli wyobrazi? sobie, z jakim zapa?em ?ledzono

owe losy bohatera powie?ci, Klemensa" przedstawiciela
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jednego z najczcigodniejszych imion w ko?ciele chrze

?cja?skim, - owe jasne i tryumfuj?ce ?wiadectwa palca
Bo?ego w dzia?alno?ci Piotra aposto?a,-owe losy Fau

styna, poszukuj?cego Boga, - a wreszcie i losy samego

Fausta, tak dziwnie przemienionego moc? wra?ej pot?gi.

Wszystkie te pierwiastki bardzo ?ywo przemawia?y do

umys?ów ?redniowiecznych, daj?c im wiele, a jeszcze

wi?cej zapowiadaj?c na przysz?o??, o ile znalaz?by si?

artysta zdolny odtworzy? je w prawdziwie poetyckiem
dziele. Ale artysty takiego nie by?o. A?eby móg? si? on

narodzi?, trzeba by?o, a?eby znów zrozumia?? sta?a si?
zasadnicza idea legendy-walka idea?u antycznego z chrze

?cja?skim; innemi s?owy, trzeba by?o, a?eby nast?pi?o
Odrodzenie.

I oto, nakoniec, nadesz?o: staro?ytni bogowie zmart

wychwstali we Florencji; w?adza ich rozszerzy?a si? na

Italj?, zdoby?a Rzym, si?gn??a za Alpy. Niewstrzymanym

p?dem szed? nowy ruch, wsz?dy budz?c umys?y, wy

zwalaj?c indywidualno??, zapewniaj?c jej dumne prawo

do polegania na w?asnych si?ach w d??eniu ku dosko

na?o?ci, ku prawdzie, dobru i pi?knu. Takie wypisano
has?a na sztandarze humanizmu niemieckiego wieku XVI.

Nie omieszka?a rych?o nadej?? powrotna fala surowego

ducha staro-chrze?cja?skiego: jakto? w?asnemi si?ami d?

?y? ku doskona?o?ci? Na có? wtedy ?aska, odpuszczenie

grzechów? Rozegra? si? bój nowy, zaciek?y; reformacja
star?a si? z humanizmem i pokona?a go. Teraz znowu

zrozumia?? si? sta?a pradawna legenda: Faustyn, po szu

kuj?cy Boga, Faust przemieniony: oto bohaterowie no

wych czasów. Otó?, Faustem nazwany zosta? cz?owiek,
na grzesznej drodze d???cy ku doskona?o?ci; na tej dro

dze podpada on w?adzy wroga-przemienicie l a
, który
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wskrzesza dla? Helen?, jako przedmiot jego p?omiennych
t?sknot. Faust i Helena -

para ta zast?pi?a teraz staro

chrzescjansk? par?: Szymona i Helen?. Para ta nale?y

niew?tpliwie do piek?a: duch reakcji reformacyjnej jest
to duch surowy i nietolerancyjny, w jego raju. niema

miejsca dla Nadcz?owieka.

Tak powsta?a "ksi?ga ludowa o doktorze Fau?cie",

wydana w roku 1587. Legenda od tej pory nie scho

dzi?a ju? z widnokresu Europy o?wieconej; niemniej prze

cie? ?ycie tej legendv nie by?o ?wietne. Z wyci?stwo

zmartwychwsta?ych bogów na pó?noc od Alp nie by?o

trwa?e; lud najbardziej ze wszystkiego upodoba? sobie

w najmniej powa?nej cz??ci utworu: w ró?nych sztu

kach czarnoksi?skich, tej ulubionej strawie widowisk ja

se?kowych. Tak min?? wiek XVII, a nast?pnie i znacz

na cz??? wieku XVIII. Ale wtenczas, pod znakiem neo

humanizmu, stan rzeczy uleg? zmianie.

Duch Odrodzenia nie zosta? przez Reformacj? zabity.

by? on tylko u?piony, drzemi?c, w oczekiwaniu dnia,
w którym s?dzono mu b?dzie da? zwyci?skie o sobie

?wiadectwo. Przebudzenie jego by?o g?o?ne i gro?ne;

jednakowo?, powoli, burza uko?ysa?a si?, i oto nowa

idea-idea trzeciego Fausta-wzesz?a nad ?wiatem. Faust,

wróg-uwodziciel, Helena: znowu osoby te s? razem, tak,

jak w ksi?dze ludowej o doktorze Fau?cie. Helena znów

ja?nieje, jako symbol urody antycznej, wskazuj?cy drog?
Nadcz?owieka. Jedna tylko rzecz uleg?a zmianie. Nie

uchodzi jut za rzecz niew?tpliw?, ?e Faust nale?y do

diab?a, nie: miejsce dawnej walki zaj?? stateczny, ?wia

domy siebie i p?odny pokój. Ludowo??.staro?ytno??, chrze

?cj a?stwo, trzy te naczelne- si?y kulturalne wspó?czesnej
ludzko?ci zawar?y przymierze mi?dzy sob?. W osobie

Goethego nowa Europa usyn owi?a ostatecznie starot y-
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tnego tytana. Ma?gosia, Helena, Mater Gloriosa-kon

sekwentnie kieruj? Fausta w jego d??eniu, przez walk?
i cierpienie, ku zbawieniu.

.

Jest to ostatnia faza Heleny w twórczej ?wiadomo-

?ci ludzkiej *).

*) Przytoczone w pracy niniejszej urywki d?u?sze z Homera

podano w przek?adach Jana Kochanowskiego, Juljusza S?owac

kiego, Lucjana Siemie?skiego.
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W A?NIEJSZE PRACE -TEGO? AUTORA:

l. Die leisten Jahre des zweiten punz"schenKrieges (1880).
:2. Dz"e Miirchenkomó'dle 'in Athea (1885).

3. Quaestiones comicae (1885).

4. Die Gliederung der altatiischen kom6die (1885).
5. Cicero im Wendei der Jahrhunderte (3 wydania

1897-1912).
·6. Staro?ytno?? antyczna a w11kszta?cenie klasyczne (2

wydania 1909-1920),

7. ?toiat staro?ytny a my (3 wydania rosyjskie, 3-

niemieckie, l-francuskie, l-angielskie, l-w?oskie,
l-czeskie)"

8. Z ?ycia ide] studja i szkice 3 tomy (1905-1910).
9. Das Clauselgesetz 'in Ciaeros Reden.

10. Der constructiue Rhythmus z"n Ciceros Reden .

. 11. Historja kultury staro?ytnej (1915).
12. Poesja fz'lerecka Mz"ckz"ewzcza (1916).
13. Uwagz" nad "Gra?yn?" (19J6).
14. Literatura Grecka ?i epokz' niepodleg?o?ci.
15. Idea Polskz" w dzt"e?ach Sienklewlcza (1920).
16. Rzym l jego religia (1920).

17. Hermes Trismegtstos (1920).
18. Religja Grecji staro?ytnej.
19. Chrze?cja?stwo staro?ytne ,a fllozofja rzymska (1921) .

. 20. Wygas?a umz"ej?tno?? (1921).
:21. Tragedja wz"ary (1921).
22. Humanizm antyczny (1921).

2J. Zmartwychwstal-{ poeci (1921).
:24. Pierwszy koniec ?wiata (1921).

··25. Nieische z' ?wz"at antyczny (1921).
26. Roaowód komedii (1921).



ZYGMUNT POAtARA?SKI I SPÓ?KA

w ZAMO?CIU

POLECAJ? NAST?PUJ?CE WYDAWNICTWA WLASNE:

Arnold Stanis?aw Dr: Odrodzenie Królestwa Polskiego w wie

ku XIV.

Bujak Franciseek Prof. Dr: Dziejowe znaczenie morza.

DybczY11skz' Tadeusz: Orlim lotem. Wspomnienia z pieszej wy

cieczki wakacyjnej po ?ysogórach, Olkuskiem, Ojco
wie, Krakowie i Tatrach.

Gre?deinsei January: Do lotu. Szkic o ?eglarstwie powietrznem.
Handeleman Marceli Prof. Dr: W pi?tym pólku Legjonów. Dwa

miesi?ce ofensywy litewsko-bia?oruskiej.
Za?o?enie Uniwersytetu w Warszawie.

Huletoice Bohdan Mjr: Powstanie Wielkopolskie. Przyczynek do

dziejów powstania z listopada i grudnia 1918 r.

Kobierzycki Ludwik: Propedeutyka dziejów j?zyka.
Kosi?ski Kasimiere Dr: Poezja Nowych Legjonów (1914? 1916)

Wydanie II.

Krupi?skl Apolinary: Pie?? o józefie Pi?sudskim. Antologja, obej

muj?ca oko?o 2?O utworów, po?wi?conych Naczelni-,
kowi Pa?stwa, wydanie III (na wyczerpaniu).
Romanowski dni naszych. Na marginesie twórczo?ci

podporucznika Stanis?awa D?ugosza.
Wst?ga Szkar?atu. Szale?stwo i rozs?dek w czynach
józefa Pi?sudskiego.

Pomara?ski Stefan Kpt.: W awangardzie. Ze wspomnie? pi?sud
czyka. Z przedmow? kpt. Dr. Wac?awa Tokarza. Wy-
danie II.

'

Próchnik Adam Dr Ppor.: Obrona Lwowa, od 1 do 22 listopada
1918 roku (na wyczerpaniu).

Roszko Stefan: Nasz Wódz Naczelny (na wyczerpaniu).
Rzymowski Wincentv: Pi?sudski, ?ycie i czyny ze s?owem wst?p

nem kpt. Dr Wac?awa Tokarza. Wydanie II.
- Tadeusz Zieli?ski zarys krytyczny.

Sienzidzski Józef Prof. Dr: Konstytucja 3-go Maja jako wyraz pol
skiej kultury politycznej. Wydanie III

Sieroszewski Wac?aw: Józef Pi?sudski Wydanie IV, znacznie roz

szerzone.

Sochaniemice Kazimierz Dr: Stosunki narodo?ciowo-wyznaniowe
w djer-ezji podlaskiej.

.

Tadeuse Zielinsbi Prof. Dr: Hermes Tr+smegistos,
- Idea Polski w dzie?ach Sienkiewicza (na wyczerpaniu).

Pi?kna Helena. Wydanie II.

Rzym i jego religja. .

Staro?ytno?? antyczna a wykszta?cenie klasyczne. Wy
danie II.

Do nabycia we wszystkich kst?gar-nlach.
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