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RZECZ O TEATRZE GRECKIM. 1
)

Teatra greckie, otoczone gdzieniegdzie portykami,

kdy widzowie w czasie pauz przesiadywali lub prze-

chadzali si, skaday si z trzech nierównych pod

wzgldem wielkoci dziaów: a) z miejsc dla widzów

(zortoi>), b) z sceny dla aktorów {trzyrf) i c) z oc/iestry, cz-
cej scen z kojlon.

Orchestr (a), bdc powszechnie odcinkiem koa

wikszym, otaczay siedzenia czyli awy kamienne dla

widzów, wznoszce si niby koncentryczne koa po nad

sob tak, i stopniowo wysze coraz wikszym pro-

mieniem, z punktu rodkowego orchestry wyprowadzo-

nym, on okrelay. Punkt ten rodkowy za rosncego

z wysokoci aw zarówno odcinku zwa si (b) Thymele

(#u/jLArj). Z tego pokazuje si, ile do dwignienia takiej

budowy zaoenie na spadzistoci góry, (jak te po

wikszej czci bywao), mogo by przydatne.

i ) Dodaj, si w kocu dwie ryciny wyobraajce teatr grecki , na których

czci teatru oznaczone literami dodanemi w rzeczy niniejszej do ich nazwisk.



X

Jakkolwiek na awach najwyszych siedzcy widzo-

wie znacznie byli oddaleni od sceny, przecie nietylko

dobrze widzieli, co tam si dziao, ale i dosyszeli

wszystkiego; a dopito tych dwóch celów: owego za

pomoc odzienia jaskrawego aktorów, tego za pomoc
stosownych akustycznych przyrzdów; tak e nawet

gos piewaków chórowych w najzawikaszych pieniach

czysto i dobitnie dochodzi do uszu suchaczy, nie a-

mic si ani sabnc.

Pitrzce si aw rzdy (c) przecinay cieki wscho-

dowate, niby promienie ze rodka nieskoczonego or-

chestry koa a do ostatnich i najwyszych aw czyli

do ciany zewntrznej teatru pocignite {xaTarofi^ iter

praecinctionis) (d), tworzc kliny z aw i uatwiajc przy-

stp do miejsc i odchodzenie. Nadto jeden lub dwa

szerokie ganki {dta^dipara) pomidzy awkami, ukiem od

jednego do drugiego koca koj/on sigajce, rzdy tych-

e dzieliy na pitra (e).

Siedzenia pokrywano deskami a nastpnie podu-

szkami czyli materacykami; byway za przedzielane

liniami i numerowane. Na przednich awach, t. j. naj-

bliej sceny a tu za orchestr siadywali urzdnicy

wysi, kapani i wszystkie obce i miejscowe osoby,

majce prawo do tak zwanych miejsc honorowych

[itpoedp(a). Stae miejsca w klinach pewnych miaa take

rada (/3ouAeuTtxóv) [ efebowie (£pyfiixóv).

Gdzie najnisza awa najmniejszy uk zakrelaa,

zaczynaa si orchestra , leca gbiej czyli niej jeszcze



XI

i przedzielona od siedze murem do wysokim. By
to, jak powiedziano, odcinek koa wikszy pomidzy

siedzeniami a przednie sceny czyli proskenion, pierwotnie

przeznaczony do taca. W samym rodku orchestry

wznosi si otarz Dyonizosa, czyli tak zwana Thymele.

Tam stawali fetnici, póniej powszechnie ftyasfozo zwani,

wtórujcy piewom i tacom, lecz adnej nie majcy

stycznoci z dramatem. Gdy przedstawia miano dra-

mat, bdc w gbi orchestr (1. konistre) ze scen 10

do 12 stóp wyej lec, mniej wicej przynajmniej

wyrównano czyli wyniesiono tym celem, aby chór móg
zostawa w bezporednim z aktorami stosunku. Takim

sposobem chór stawa na rusztowaniu, kilku tylko wscho-

dami od sceny przedzielonem ; a nazwisko tego miejsca

czyli stanowiska, jak si zdaje, pomidzy thymel a pro-

skenion, a zatem bliej sceny bdcego, jest w cianiej-

szem tego wyrazu znaczeniu orchestra. Za ciciw, gra-

nic orchestry stanowic, na paszczynie nieco pod-

wyszonej poczynaa si scena (f): prostokt duszymi,

równolegymi bokami obrócony ku orchestrze, i acz nie

gboki wcale, sigajcy przecie ostatnich koców bu-

dowy teatralnej. Nazywaa si <ry.^rn jakkolwiek to na-

zwisko waciwie naleao si tylko tylnej cianie i de-

koracyom zamykajcym scen. ciany za boczne po

prawej i lewej stronie, równolege do siebie, w których

byy drzwi wchodowe dla aktorów, a tu przy orche-

strze dla chóru, nazyway si paraskenia (-apaax^ca) (g);

przestrze za na samym przodzie bdca i graniczca
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z orchestr, zwaa si proscenium (itpaoxfyiov) (h) lub logejon

{XayiXov\ kdy szczuplejsze miejsce, wywyszone niby

rusztowanie, (dxp(@ac, pulpitum) przeznaczone byo gównie

dla akcyi (i).

Wszystkie te przestrzenie dla tern silniejszego roz-

niesienia gosu z drzewa byy zbudowane; gos te nie

przytumia si ani gin. Nadto dla wzmocnienia i prze-

niesienia gosu do dalekich siedze widzów, jak ju

wspomniano, uywano naczy kruszczowych OfcewO, jak

si zdaje , umieszczanych pod siedzeniami. ciana sceny

Z desek (wfr«xec) lub Z Obi (zaTafiAyfAara, 7za.pa-z7da1xa.za), ma-

lowana przedstawiaa budynek dwupitrowy zwykle

(Myps) i z obszernym frontem, portykami i przestron-

nym dziedzicem; rzadziej przedstawiaa przedmiejsk

okolic, obóz wojenny lub co innego.

Przed owym budynkiem lub udekorowanemi prze-

strzeniami odbywaa si akcya. Tam na dziedzicu lub

na gocicu publicznym spotykay si dramatyczne oso-

by; tam dziaay czynem i sowem, jak w publicznem

yciu na rynku. W samym rodku domu (grodu, pa-

acu) by gówny wchód czyli wrota królewskie; drzwi

za boczne po prawej stronie widza bdce wiody do

pokojów gocinnych, po lewej do mieszkania czeladzi.

Niezmiernie to uatwiao poznanie ról i zastpowao

poniekd dzisiejsze afisze; gdy czonkowie rodziny kró-

lewskiej i sami królowie wystpowali na scen redniemi

drzwiami, bocznemi cudzoziemcy, mieszczanie, czelad,
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i t. d. i) Dekoracye te wystarcza}'- dla publicznoci

greckiej. Nie znano tam ani zasony, ani pauz, ani

aktorów dramatu. Gdy zmieni byo potrzeba tyln

cz sceny, natenczas za pomoc maszyn trójktnych

(al Tzsptazrot sc Mpai) dokonywano tego, e ciana sceni-

czna czciowo albo cakowicie po obydwóch stronach

si usuwaa (scena ductilis, versilis) i na wntrze komnat,

albo na las, puszcz, brzeg morski i t. p. otwiera si

widok. Czynno ta zwaa si £xxuzkev;, a scenerya std

wynika ixxóxX^jua i zmieniaa obraz lub w gównej akcyi

jaki zaprowadzaa wypoczynek. Zmiany cakowite, jak

w Eschylosa Eumenidach, byy niezwyke. Zreszt de-

koracye, machiny, garderoba (axeó^) byy za cian sce-

niczn. Maszyneryi z powodu natury staroytnego dra-

matu mao uywano; najczciej jeszcze w sztukach

Eschylosa dla fantastycznego ich charakteru. Eschylos

bowiem, aby dopi celów swoich, przedstawia na sce-

nie otarze, grobowce, wprowadza bogów i cienie zga-

sych; urzdza sceny cae, w których wystpoway

bóstwa, odegrane na zawisych w powietrzu rusztowa-

niach, albo spuszcza bóstwa na skrzydlatych rydwanach

i potworach; naladowa grzmot i byskawice; sowem

mia na swe posugi mnóstwo mechanicznych rodków,

wynalezionych i uytych jedynie w tym celu, aby rzecz

przenie z obrbu wiata rzeczywistego w wiat nad-

i) Wiedzie i tu naley, e z prawej strony wchodzili na scen przy-

bywajcy z prowincyi (u.ypfJsv y i/. ktfi£voc ^ i'/. nóAetoc), z lewej za skd-

ind pieszo przybywajcy (ot dAAa%ó$ey neCot dc>txvou/uevoi).
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ludzki, nadprzyrodzony. Nastpcy jego, ograniczajc

si w obrbie wiata ludzkiego, nie potrzebowali ucie-

ka si do tak nadzwyczajnych rodków, aby zrobi

wraenie na zmysy. Jedynie komicy starsi podobnych

uywali maszyneryj i podobnymi posugiwali si wyna-

lazkami. Maszyneryi uywano gównie póniej jeszcze

dla teofanii w katastrofie !^u^mv), nadto dla spuszcza-

nia lub wyprowadzania na scen niepostrzeenie cie-

niów zgasych po tak zwanych wschodach Charona (xaotó-

>scoc xMflLaxec), umieszczonych w orchestrze tu przy pro-

skenion (k). Nadto z pojedynczych szczegóów w do-

niesieniach staroytnych wnosi wolno, e w tragedyach

scena przypominaa urzdzenia miejskie. Królewski dom

mia na froncie dziedziniec., gdzie toczy si dyalog;

mia przysionki (-pó-<Aa), ozdobione obrazami i posgami

bóstw; nie brako tam take otarza opiekuczych bo-

ków, mianowicie Zeusa ayuteóc.
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a) Orchestra (czyli Kanistra)

b

)

Thymele.

c) Rzdy law.

d) cieki wschodowaie (i/er praecinclwus, zarazo/iy).

e) Ganki (dtaCw/iara).

f) Scena \axr^if).

g) Paraskenia (7taf)a<rx7)vtd).

h) Proscenium {jzpoay.fyurS) 1. logejon {koyelw).

i) Pulpitum (óy.ptfiac).

k) Wschody Charonowe.





1.

ZYCIE ESCHYLOSA. 1
)

Najwietniejszych jedynie i najwydatniejszych chwil

i wypadków w yciu Eschylosa pami przechowaa

nam historya. Na one gównie uwag zwróciwszy, za-

pomniano o drobniejszych szczegóach poycia, o kszta-

ceniu si poety, o krztaniu si i zachodach jego, jako

aktora i autora, koo sztuki dramatycznej.

Eschylos, syn Euforyona, Ateczyk, urodzi si

w gminie Eleusis w 4 tym roku 63 ciej Olimpiady, czyli

w r. 525 przed Chr. 2) Pochodzi z zacnej, gorliwie

sprawami krajowemi zajmujcej si rodziny. Jeszcze

dzieckiem bdc, widzia w sennem objawieniu przysze

swoje poetyckie powoanie. Usnwszy na winnicy ojca,

ujrza przed sob Dyonizosa, który go wzywa, aby

uroczystoci jego sztuk swoj ozdobi i uwietni. We-

1) ycie Eschylosa opisali: Petersen, de Aeschyli vita et fabnlis. Havn. 1814.

Lange, w progr. Beri. 1832. Hermann, w rozprawie: de choro Eumenid.

Aesc/i. diss. Opusc. II. Bernhardy, Schoell i i. w literat, greckich. 2) Wedug

Marmor Parium.

1



zwaniu chopczyna natychmiast po ocknieniu postano-

wi zadosy uczyni 3). Wystpiwszy po raz pierwszy

w r 25 tym ycia z dramatami jako spózawodnik sa-

tyryka Pratynasa 4) , od tej chwili prawie pó stulecia

powici na wydoskonalenie sztuki dramatycznej i po-

stawiwszy na wieczniku uczyni j najprzedniejsz z du-

chowych instytucyj w Atenach.

Pilno elazna i talent niezwyky byyby go nie-

zawodnie same przez si umieciy w rzdzie pierwszych

wieszczów. Wszelako obfite w olbrzymie wypadki wojny

perskie, wanie wtenczas staczane, gdy Eschylos w kwie-

cie i sile by mskiego wieku, zbawiennie przedewszyst-

kiem na niego wpyny. One duchowe jego wadze

rozwinwszy, popchny go w yciu na sawy drog

ciernist, lecz osodzon zaszczytnem dopiciem celu

wzniosego i zacht yczliw spóobywateli. Nie byl

jednak nieczynnym wiadkiem ustpu wietnego w dzie-

jach ojczystych: epoki, która sprowadzia zmian ca-

kowit w polityce krajowej i wpyw dobroczynny- wy-

wara na owiat narodu. Owszem sam bra udzia

w wojnie i okry si bliznami i saw. Kilka razy ranny

pod Maratonem walczy pod Artemisium, Salamis i Pla-

teami5); a zasugi jego umieli oceni wdziczni ziom-

kowie.

Atoli ju w j6 tej Olimp., t. j. w r. 473 przed Chr.

opuci kraj swój i uda si do Hierona, króla Syrakuz,

3) Opowiada to Pausanias, E, 21, 3. 4) p. Sfadas, w. llf.arha?. 5) p.

Pausanias, I, 14, 4.
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cigajcego na dwór swój najsawniejszych owego czasu

wieszczów i uczonych 6). Tam na uroczysty obchód po-

wicenia nowego miasta Etna, zaoonego na miejscu

dawniejszego Katana, napisa wiersz przygodny Awaiai 7).

Nadto na yczenie wyrane króla opracowa i przerobi

dla sceny syrakuzaskiej tragedy „Persowie" 8). Pobyt

jednak na Sycylii nie by nieprzerwany. Wychyla si

poeta, jak si zdaje, po kilka razy z swej nowej oj-

czyzny i wraca do Grecy i. Wiemy dokadnie, e w 4tym

roku 77 tej Olimp, (468 przed Chr.) poszed w zawody

z Sofoklesem, w dwa lata po mierci Hierona. A kiedy

w zapasach modemu poecie musia ustpi pierwsze-

stwa i wygranej, wypadek niepomylny i niespodzie-

wany moe powtórnie nakoni go do opuszczenia Aten;

zwaszcza jeeli wydajc wyrok nie wartoci rzeczy-

wist dramatów si powodowano. Krya bowiem pogo-

ska, e polityczne usposobienie umysów do przegranej

si przyczynio. Oraz inne okolicznoci wpyny nie-

wtpliwie nie mao na wydalanie si Eschylosa z kraju.

Doniesienia póniejsze przypisuj je to zapadniciu tea-

6) Bawili tam Epicharmos komedyopisarz, Sy/nonides, Bacchylides, Pindar,

liryczni poeci. — 7) Macrobius, Salurnal. V, 19. (T. II, p. 137, ed Bipont.)

zowie ten utwór trugoedia i zachowa fragment z niego (p. Hermann, ed, Aeschyli,

T. I, 314 str ) — 8) Patrz Wstp mój do Persów. Niewtpliwie na Sycylii

duszy czas bawi, czego nie tyle wyrazy pojedyncze z narzecza sycylijskiego

przejte, ile obrazy poetyckie i pogld na rzeczy dowodz. Na Sycylii byo

wiele rkopismów tragedyj Eschylosowych i dugo tam przedstawiano i czy-

tano z zamiowaniem jego utwory. (P. przedmow E. Lentscha do Agamcmnona,

wyd. Schncidewina.)

i*



tru (500 prz. Chr.), to przegranej z Symonidesem, którego

elegii na cze polegych pod Maratonem palm przy-

znano (490 prz. Chr.) 9), to wzmiankowanej dopiero co

klsce w zawodach z Sofoklesem (468 prz. Chr.), to

nakoniec zmniejszeniu chóru Eryniow, gdy 50 jdz po-

poch niezmierny midzy publicznoci byy sprawiy

(458 prz. Chr.) 10). Jest jednak w przytaczaniu tych

powodów wielka gmatwanina chronolgiczna ; i chyba

przypuci naleaoby, e po kilka razy wydalajcemu

si z Aten poecie zawsze jeden z powyej przytoczo-

nych wypadków do tego kroku by pobudk. Pierwo-

tnej i gównej przyczyny opuszczenia miasta rodzinnego

nie wypada te szuka w tern, co wie rozgosia, e
Eschylos przez niektóre dramata swoje podejrzenie wzbu-

dzi, jakoby zdradza eleuzyskie tajemnice (fióa^f/ta) tak

dalece, e lud rozjtrzony w teatrze na niego si rzu-

ci i e poeta Areopagitom jedynie zawdzicza ocale-

nie. Ci bowiem, pozwawszy wieszcza przed sd swój,

mieli uwolni go na fundamencie obrony dostatecznej

i dla zasug obywatelskich. Zdarzenie to mogo i mu-

siao niekorzystnie wpyn na stosunek poety do pu-

blicznoci i moe z tego powodu na czas niejaki Eschy-

los usun si i schroni do Sycylii przed gniewem za-

wzitych Ateczyków 1 1). Z tern wszystkiem gówn

9) p. Pita Aeschyli w greckim jzyku. — 10) Plutarchi Ciwon, r. 8 n.

kocu i patrz wstp mój II do Eumenid. — 11) O sycylijskich podróach

Eschylosa, ^.Welckcr, Aeschylische Trilogie, str. 5i6nstpp Piut.deexM c 13.

Pansan. I, 2, 3.



przyczyn jego wydalania si z kraju zdaje si by to,

e z oburzeniem i niechci patrza na wzmagajc si

potg demokracyi. Z wygnania dobrowolnego, jeeli

nie rychlej, wróci r. 468go, a drugi raz w 2gim r. 80

Olimp., t. j. 458 r. przed Chr., celem wystpienia z naj-

pózniejszem z dzie nam przechowanych, z Oreste;

i tym razem wietne odniós zwycistwo.

Wkrótce potem znowu odpyn do Sycylii; gdy
ju igo roku 8iszej Olimp., t. j. 456 przed Chr. w bli-

skoci miasta Gela mier niezwyka pooya koniec

jego czynnemu yciu 12). Mieszkacy miasta, tego uczcili

poet wspaniaym grobowcem, Ateczykowie za uwie-

cznili pami mistrza sztuki tragicznej publicznym po-

sgiem i zaszczycili ojca tragedyi uchwa, e, ktokol-

wiek wystpowa z dramatami Eschylosa, dostawa chór

i nierzadko nagrod, a mistrz zmary sam, jak gdyby

y jeszcze, wieniec. e strat Eschylosa ywo czuli

i wzili do serca Ateczycy, to powiadcza Arystofa-

nes, który wedug doniesienia Arystydesa (Orat. XII,

p. 8y, 19) mia w usta osoby wystpujcej w jednej

z jego zatraconych komedyj woy sowa: „ciemno

nastaa w poezyi po mierci Eschylosa" 13). Zwaajc

12) p. Vitae Aeschyli w greek, jeyku; FaJer. Max. IX, 12, extern. 2. i i.

Phit. de exsil. 13. przytacza epigram:

Al yuXov Eu(pof)Uuvo<; * A&7)i>dto\> róds y.£Ó#£i

M^fjiia -/.aTac>}
c
/trj.z>;oi> 7cupo<pópoto ViXaq.

t. j. Eschylosa, syna Euforyona, Ateczyka, zgasego kryje ten pomnik psze-

nicorodnej Geli. — 13) Ixózo> ehat ts$i>t)XÓtoc, frgm. 565. Dindorf. ed., p.

Welcker, Aescliylische Tri/, str. 523.



tudzie na t okoliczno, e w wielkie, uroczyste wita

Dyonizosa tylko z nowemi tragedyami \y.o.^6i% Tpayw&oU)

wolno byo wystpowa, przekona si nie trudno, jak

niezwyczajnej czci wyrazem i tumaczem bya powy-

ej wzmiankowana uchwaa. Pobudk za do niej mu-

siao by rzeczywiste zamiowanie w tragedyach Eschy-

losa, kiedy jeszcze po mierci autora odnosiy zwyci-

stwa 14). Std poszo, e jego potomkowie, krewni i inni

Ateczycy z wikszem lub mniejszem powodzeniem

tragedye w duchu Eschylosa pisali; i wiarogodne wcale

jest owo podanie o modych poetach pielgrzymki do

grobu Eschylosowego odbywajcych 15).

II.

O DZIEACH ESCHYLOSA

Saw zawdzicza Eschylos gównie tragedyom 1).

Z wielkiej ich liczby zostao si zaledwie siedm; z któ-

rych trzy: Agamemnon, Choefory i Eumenidy, stanowi

trylogi: Oreste. Uamki wielu innych, czstokro ty-

tuy same zachowali gramatycy; a z zapisków ich po-

kazuje si, e okoo 64 tragedyj i 16 satyrowych dra-

14) Vita Ac schyli, p. 6, 2. — 15) Tame, p. 5. u.

1) Dowiadcza sie Eschylos take w elegiackim wierszu, p. 9.) poprze-

dzajcego rozdziau
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matów Eschylos by napisa 2). Zachowane uamki tak

s szczupe i na tyle rozdzielaj si dramatów, e trudno

• doj wtku w osnowie poematów, a tern trudniej zo-

y cao jakkolwiek. Kto wic chciaby docieka

postpów w sztuce dramatycznej, jako te waciwoci

i ducha poezyi Eschylosowej, winien to uczyni na fun-

damencie siedmiu pozostaych dramatów. Atoli, cho

moe nie zupenie niepodobiestwem, bardzo trudno

przynajmniej dokona tego z tej przyczyny, e porz-

dek chronologiczny dramatów a do ostatniego, do

Orestei, w której kunszt poety stan na najwyszym

szczeblu -doskonaoci, niepewny jest i nieustalony. Po-

rzdek ich bowiem teraniejszy datuje z czasów byzan-

tyskich, gdzie, e Prometeja, 'Persów i Siedmiu prze-

ciw Tebom najpilniej czytywano i przepisywano, one

te na czele, Hiketydy zupenie zaniedbane na kocu,

a wicej cenion Oreste w rodku umieszczano 3).

2) Tytuy zaginionych tragedyj i satyrowych dramatów, tudzie liczne

fragmenta, p. Hermann, ed. Aeschyli. T. I. o.TzooTzo.oiJ.ó-t.o., od str. 313—412

Schwerdt w edycyi Hiketyd. (72). — 3) Wszystkich rkopismów tragedyj

Eschylosowych lad by zagina. Do 10 lub ligo wieku jeden tylko zachowa

si z 7 tragedyami, kopia tego jest codex Mediceus albo Laurcntianus, mie-

szczcy w sobie oprócz traged. Eschylosa jeszcze tragedye Sofoklesa i poezye

Apolloniusa Rodyjczyka. Agamemnon nie kompletny. Uzupeniaj go nowsze

rkopisma: Florentyski z 14 go wieku i Famczyaski z koca 14 go wieku

(w Neapolu;. Oprócz tego Agamemnona maja czciowo Weneckie A. i B.

Inny rkopism jest tak zwany Gudianus lub Gueljcrbytanus^ przepisany czciowo

z Medycejskiego. Musiay, wic oprócz Medycejskiego istnie jeszcze inne r-

kopisma stare, zawierajce po kilka tragedyj, mianowicie: Prometeja, Persów

i Siedmiu przeciw Tebom. Przepisali je niewtpliwie byzantyscy uczeni.
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Tragedye Eschylosa, o ile je znamy, nie przecho-

dz zakresu wyobrae i moralno-religijnych stosunków

wiata Homerowego. Ukaranie zuchwalstwa (ff#Kc), prawo

gociny i opieka naleca si cudzoziemcom onej ba-

gajcym, oto w czci wielkiej istota i tre i gówne

spryny akcyi dramatycznej. Prawo gociny uwicia

religia; zniewaa je byo wic to samo, co pogardza

zakonem boym. Osnow innych dramatów stanowi krwi

przelanie i zbrodnia w rodzinie dokonana. Monaby je

przeto poniekd uwaa za obrazy ycia familijnego,

prywaty. Atoli nie maj one nic wspólnego z nowo-

ytn komedy tego rodzaju. Nie tysiczne saboci

ludzi codziennych, ani dziwactwa, niedorzecznoci i ma-

ostki ycia towarzyskiego ich s przedmiotem. Blask

i upadek rodów królewskich, oraz wietno i zagad

pastw w onych przedstawiono. A zwizki familijne,

(zwaszcza cze naleca si rodzicom), polegay na

religii i byy uwicone przez bóstwa. Zaniedba przeto

obowizki familijne, a tern wicej zbrodni wykona

na czonkach rodziny, byo to bunt podnie przeciw

porzdkowi wiata.

W ogóle tragedyi, nie Eschylosowej tylko, od sa-

mego pocztku nada charakter wzniosoci cisy zwi-

zek z religi. Tragedya, uwaana jako rodek uwiel-

bienia bóstwa, bya nacechowana pitnem godnoci,

Scholiów do trzech tych dramatów jest take bardzo wielo; mniej do Aga-

memnona i Eumenid, a najmniej do Choeforów i Hiketyd. {Franeken, disp.de

aniguis Aeschyli inlcrprctib. Traiect ad Rh. 1845.)



jakiej sztuka nada nie zdoa przedmiotowi, który ma

by umysow jedynie zabaw. Nie tylko uroczyste oczy-

szczenie sceny, modlitwy i ofiary (Plutarch, Cimon, 8)

poprzedzay widowisko, ale caa sprawa miaa przed-

stawi i wyda ow gboko w umysach ludzkich za-

korzenion ide sprawiedliwoci, wiecznej jak natura

a wymierzanej przez bóstwa, która czstokro w dzie-

jach caych rodów straszn potg swoj dawaa si

we znaki. Wiara panujca daa zastosowania ycia

ludzkiego do woli bóstwa i kade tragiczne nieszczcie

uchodzio za umylne lub nieumylne niepoznanie woli

bogów, albo za skutek wzbijania si w dum i pogar-

dzania potg, kierujc podug praw niezmiennych

yciem ludzi zawisych i niedonych. Std te staro-

ytn tragedy przenika na wskro religia — a mia-

nowicie Eschylosow.. Wiadomo zreszt, jak bacznie

widzowie na nastrój jej religijny uwaali i jak ywo
obruszali si na wszystko, co witoci religii uwacza

si zdawao 4).

Oprócz tego ogólnego tragedyi charakteru zna-

4) L. A. Seneca w epist. 115, 15 przytoczywszy kilka wierszy z Eury-

pidesowego Bellerofonta tej treci : „Pienidz wielkiem dobrem dla rodu ludz-

kiego, któremu rozkosz macierzyska ani dziecice pieszczoty nie wyrówny-

waj. Gdy co tak sodkiego bynie w twarzy Wenery, susznie ona ludzi

i niebian do mioci pobudza" t wiadomo dopisuje: Quum hi nczssitni

vtrsus in tragoedia Euripidis pronuntiati essent
,

totus populus ad ejiciendum et

actorem et carmen consurrexit uno impetu: donec Euripides in medium ipse pro-

si/uit, petens, ut expectarenl viderentque
}
quem admirator auri exitum faceret,

Dabal in iHa ; abuia pocnas Belterophontes cett.
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mionuje utwory Eschylosowe miao i bohatersko.

Wypadki, charaktery osób, zaoenie akcyi, jzyk, wy-

sowienie, zgoa wszystko miae, olbrzymie. Zaoenie

proste, a akcya po najwikszej czci tylko z postano-

wienia i wykonania zoona, bez wszelkiego sztucznego

zawikania. Tragiczne wraenie przeto sprawia rzecz

sama i wielko osób dziaajcych, a nie sztuka, która

je w ruch wprawia. Prostoty Eschylosowej dowodzi

take skpo osób wystpujcych w dramacie, których

liczba z mnogoci wiadków, t. j. chóru, w dziwnej

jest sprzecznoci. (Siedmiu przeciw Tebom, Prometej,

Eumenidy, Hiketydy, Persowie). rodki za, których

poeta uywa, aby sprawi silne tragiczne wraenie,

odpowiadaj godnie miaoci jego ducha. Na samym

wstpie, ufny w tgo i dzielno ducha swego i nie

robic przez to zawodu widzom cigle nowych wyru-

sze chciwym, pokazuje bohatera dramatu w tak kry-

tycznem pooeniu, e zdawaoby si, adne póniejsze'

klski na si walce ju nie potrafi zaj zebra-

nej publicznoci. (Prometej.) Chtnie Eschylos zacieka

i gubi si w wiecie bogów; a mieszajc ludzi z bo-

gami przenosi tam widzów z wiata rzeczywistoci —
i nadaje tern samem pozór prawTdy wielkoci olbrzymiej,

której pitnem bohaterów swoich naznacza. Jakby ma-

gnaci wród gminu bohaterowie Eschylosowi czepiaj

si bogów. (Eumenidy.) Czsto te uczucie wasnej

godnoci i ufno lepa w sil)' unosi ich i popycha do

zuchwaej pogardy potgi boskiej. Ale ramie Zeusa
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obcia si silnie nad wszelk, najwiksz nawet po-

tg ziemsk! To te wszystkie tragedye poety zwra-

caj uwag na wszechmoc losu, której wszystkie inne

potgi, oprócz moralnej, ulec musz. Znikome wszystko,

co ziemskie, i nico ludzkich zamysów okazuje si tern

wyraniej, im wicej zmysy uderzy ma wznioso

i potga moralnoci.

Co dotyczy budowy i zewntrznej formy tragedyi,

Eschylos pod tym wzgldem dokona na niej istotnego

prawodawstwa. Scen stosownie do wzniosego celu

utworu wyposay i wszystkie czynniki tragiczne do naj-

czystszej i najdiwiczniejszej skojarzy caoci. Harmo-

nia, za któr ubiega, si zawsze, wymagaa przede-

wszystkiem wzajemnego oddziaywania na si chóru

i aktorów, a zatem stosownego podziau ich zobopólnego

zadania. Tym kocem dwóch potrzebowa aktorów. Za

tern poszo, e foremny rozwija si zacz dyaiog, uzu-

peniany przez zrczne wprowadzanie posów, sug i innych

roi pomocniczych i e akcya na scenie i po za scen

nieprzerwanem wysnuwaa si pasmem. Dalej, piew

chóru nie rozwleka si w bezmiernej rozcigoci niby

hymn uroczysty; nie przecina wtku dramatu, jeno

w rzecz wchodzc, myl w dramacie roztrzsan sto-

sownie do zmian na scenie zaszych na swój sposób

objania i przyozdobi!. Podrzdniejsze ni przedtem za-

cz przeto chór zajmowa stanowisko i akcya caym swym

ciarem opara si na dyalogu. Przejmowanie si chóru myl
i sytuacy kadorazow na scenie, wywoujc rozmaite uczu-
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cia, zmusio do wyraenia ich stosownego, t. j. "zniewolio

do uycia dobranych i odpowiednich rytmów muzycznych. Std

w nastpstwie urosa nowa potrzeba zmianyjeyka czyli stylu.

Nowy system jzykowy da pocztek sabo zrazu odzywaj-

cemu si attycyzmowi. Najwikszymjednak wynalazkiem Eschy-

losa bya tetralogia. W tetralogii odróni naprzód na-

ley jdro tragiczne czyli trylogi, w której obszerny

zakres mytów ojczystych w historycznem nastpstwie

za podstaw wziwszy, stosownie do potrzeb i usposo-

bienia wieku one z jak najwiksz sumiennosi Eschy-

los opracowywa. Poj bowiem bardzo dobrze, jak

obfite i niewyczerpane prawie skarby zrczny sztuk-

mistrz z ona mytologii ojczystej wydoby zdoa tym

celem, aby za ich porednictwem przedstawi dokadnie

idee spóczesne; i przeczu, e gkobie znaczenie i we-

wntrzna sprzeczno tyche idej tern lepiej si okae

i uwydatni, im stosowniej dobrane myty bd tem

i podstaw dramatu. Tak wic trylogia bya wyrazem

dyalektycznego mylenia. W niej za pomoc mytów

ruch, przeciwiestwo i nieskoczona harmonia ducho-

wego wiata odzwierciedlay si i wcieliy si w obraz

idealnego ycia. Z trylogi, niby dodatek wesoy, prze-

znaczony na wytchnienie i wypoczynek po wyteniu

poprzedniem umysu, czy si dramat satyrowy. Osnow

swoj bdc w poczeniu z trylogi, czwarte przed-

stawia ogniwo acucha tetralogicznego. Zaprowadzenie

tetralogii miao wpyw na organizacy liczebn chóru. Chór bo-

wiem, skadajcy si poprzednio z 50 osób, podzielono
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na cztery oddziay po 12 do 15 osób, dla kadego z czterech

aktów. Kady z tych oddziaów stosownie do natury

sztuki i potrzeby kadorazowej wykonywa przypada-

jc na cz piewu, muzykalnej kompozycyi i orche-

styki. Krok ten zwolni chór ze suby religii i odda

na usugi sztuce; a tragedya przez ten krok stanowczy

i ogromnego wpywu samodzielne i niezawise zdobya

sobie stanowisko i pocza by nadal swobodnem dzie-

em ducha. Tego wszystkiego dokona Eschylos.





I. ORESTEA.
(Przedstawiona 1^458 prz. Chr.j





WSTP.

i. Tragedye: Agamemnon, Choefory i Eumenidy, mato szczerbow
w tekcie majce, stanowi trylogi tragiczn,, jedyn, która nas w zupenoci

dosza. Dramat satyrowy jednak „Proteus" nalecy do trylogii , zagin. Jak

w kadej z dwóch pierwszych tragedyj kilka sów wskazuje na nastpn, tak

i do satyrowego dramatu (zdaniem Boeckha) poeta poniekd przygotowa

widzów przez epizod w pierwszej tragedyi umieszczony 1). Ca. tetralogi na-

zwano Oreste, poniewa podania mytyczne o tym bohaterze stanowi osnow
kompozycyi.

Myt Orestesowy wzity z cyklu epickiego. Pierwiastków i zawizków

Orestei ju w Homera Odysei szuka naley. Tam czyn krwawy matkobój-

stwa wyranie wspomniany. Stanowi myt ten cz eposu -.óarot, opiewa-

jcego powrót bohaterów greckich, mianowicie Atrydów, z Troi; a auto-

rem eposu mia by poeta cykliczny 2). Za jego przykadem Stesichoros okoo

24tej Olimp, wypiewa powrót bohaterów z pod Troi i Oreste w liryczno -

epickich pieniach. e jednak róda te, jako te dzieo Asclepiadesa rpay .-

daup£vu)V zaginy, trudno zoy dokadny obraz dziejów Pelopidowych

i porówna g > z obrazem przez dodatki tragików ozdobionym i w ramy wspa-

nialsze oprawionym.

Pelops, syn mytycznego króla Tantalosa, przybywszy, jak wie gosi,

z Azyi z wielkimi skarbami do Europy, wzrós w potg na pówyspie zwa-

nym od niego Peloponezem i zabra kraj i tron Ojnomaosowi, królowi Pisy,

miasta w krainie Elis 3). Ten bowiem, zaufany w prdkoci koni i zrczno-

ci wonicy Myrtylosa, temu tylko z ubiegajcych si o rk córki jego Hip-

podamei chcia j zalubi, któryby go zwyciy w konnych wycigach.

Pokonani przegran przypaci mieli yciem. Kilku ju tym sposobem byo

dato gardo. -1'elops atoli zwyciy, pozyskawszy wzgldy Poseidona, który

1) Boeckh, graecae tragocd. princp., Aeschyli cet, Heidelberg, 1808, str. 199. (p.

Agamemnon, v, 590—655. — 2) Episch. Cykl, Rheinisch Museum, Suppl. 1. 1835, str. 273—279

Welcker w tej rozprawie utrzymuje nawet, e istniao epos Orestesowe, które, jak twierdzi,

w czasach bliszych bohaterskiego wieku dla okropnoci czynu poszo w zapomnienie i na

zatracenie. — 3) Thucydid. I, 9. Pindar. hymn. Olymp. 1,
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mu dat wartkie rumaki, albo jak inni donosz, przekupiwszy Myrtylosa,

którego wracajc z wycigów straci w morze 4). Dwaj synowie Pelopsa

i Hipodamei byli: Atreus i Tyestes 5). Ci z namowy matki zabijaj

przyrodniego brata Chrysiposa; poczem uciekszy do Stenelosa, syna Perseu-

sza, króla w Mycenach, od tego rzdy nad Z\iide otrzymuj 8). Kiedy na-

stpca Stenelosa Eurysteus wkroczy do Attyki , aby stawi opór Heraklidom,

powierzy Atreusowi rzdy nad Mycenami 7). Tym sposobem kraj ten z rk
Persydów dosta si pod bero Pelopidów. Atreus z maonki Aeropy dwóch

mia synów : Agamemnona i Menelaosa 8). Sam wczenie umiera. Opieki

nad maoletnim Agamemnonem podejmuje si Tyestes. Gdy Agamemnon do-

rós, najpotniejszym wieku swojego by królem 9) i osiadszy w Mycenach

zawar maestwo z Klitemnestr, córk Tyndareusa (lub Zeusa) i Ledy.

Z ni spodzi trzy córki: Chrysotemid, Ifianas czyli Laodyk, Ihgeni, i syna

jednego Orestesa. Wyruszywszy na Troj , Egistosa, syna Tyestesa, zastpc

swoim mianuje, a jako stróa i opiekuna maonce swojej zostawia wiernego gla-
rza 10). Glarza usuwa niebawem Egistos. Równy los spotka trzyletniego Ore-

stesa. Egistos, yjcy oddawna w naonictwie z Klitemnestr
,
gdy si dowiaduje,

e Agamemnon ma powróci z Troi, zgubi go postanawia. Nie sucha gosu

Zeusa, przestrzegajcego i zapowiadajcego zemst syna 11). Król za powro-

tem wraz z wzit do niewoli królewn Kasandr pada pod ciosami Egistosa

i jego naonicy; poczem morderca lat siedm jeszcze panuje w Mycenach.

W ósmym roku po mierci Agamemnona Orestes dwudziestoletni, w obcych

krajach wychowany, z Aten wraca do ojczyzny, aby pomci mier ojca.

Tego samego dnia, w którym Orestes biesiad ludowi sprawia uroczyst na

pamitk mordu i pomsty szczliwie dokonanej, Menelaos powraca po du-

giem tuactwie po morzach i krajach obcych do kraju rodzinnego, do Lakonii.

Orestes odzyskawszy pastwo i bero ojcowskie, zalubia Hermion, córk

Menelaosa i Heleny, z któr spladza jedynego syna Tysamenosa. Mia pano-

wa Orestes lat 7o, a y 90. Grobowiec jego pokazywano w Tegei, miecie

arkadyjskiem, dokd za rad wyroczni Apollona przeniós by stolic 12). Do-

datki póniejsze mytologiczne i dramatyczne, barwice te proste i nagie po-

dania, dotycz gównie brata Atreusowego Tyestesa i dzieci Agamemnona.

e Atreus z bratem Tyestesem y w niezgodzie i nieprzyjani, tego do-

wodzi rola , któr Egistos w zamordowaniu Agamemnona odgrywa podug

epików. Mia te Tyestes z Aerop, on brata swojego, y w zbyt cisych

stosunkach i wraz z ni uprowadzi zote jagni z trzody Atreus* ; za co wygnany

wespó z dziemi, a póniej, aby okrutniejsza ponie kar, na pozór do laski

i do ojczyzny przywrócony na biesiadzie sprawionej przez brata Atreusa ciaka

wasnych pojad dzieci. Poniewa Tyestes po Atreusie obj rzdy, wolno

4). llygin. fab. 84. Pausan. VIII, i4, 7—8. — 6) Apollodor . II, 4, 6 n. k. — 7) Di-

odor Sicul. IV, 5S. — 8) Apollod. III, 2, 2. — 9) Thucydid. 1. 9. —10) Ilomeri Odyss. III.

267 nstpp. — 11) Tene, I, 30—42. — 12) Pausanias, I, 33. 7—8. VIII, 5, li. Herodous hist.,

1, 67. Eitstathius , Coiumeiiar. in Iliad. II, 249; 106. AeLiani, \'ariae llistor, IV, 26. At/te-

naeus, Deipuosophist. 1. I, 14 C. JCunpidis, Orestes, 1648 v.
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z tego wyprowadzi wniosek, e zabi brata. Ale nieprzezorny zabójca, nie

umierciwszy wespó synów ofiary swojej: Agamemnona i Menelaosa, sam so-

bie tym sposobem zgub zgotowa. Agamemnon bowiem dorósszy i opano-

wawszy tron- ojcowski wypdza z kraju Tyestesa na wieki wraz z jego caern

potomstwem 13).

Rozmaicie za opiewano los dzieci Agamemnowych : Ifigenii i Orestesa.

Cypryjskie pieni gosz, e, kiedy helleskie wojsko pod miastem Aulis si

zebrao, Agamemnon, ubiwszy jelenia chepi si, e sama Artemis przewysza

w sztuce myliwskiej ; czem rozgniewana bogini zesaa burze i wstrzymaa wy-

jazd i wypraw na Troj. Wieszczek Kalchas tumaczy ksiaciu zjawisko,

zapowiadajc, e gniew bóstwa uagodzi si i przebaga da tylko mierci

ofiarna Ifigenii. Sprowadzono tedy dziewic, zmyliwszy powód ubezpiecza-

jcy matk; atoli nim Ifigenia ofiar, pada, uniosa j Artemis, a jele za-

miast niej otarz zbroczy krwi, swoj. Ocalona dziewica przeniosa si do

Taurys, gdzie niemiertelno dostaje si jej w udziel. O tern dowiaduje si

Orestes
,
gdy w skutek nakazu wyroczni do faurys przybywa 14).

Mody Orestes podczas nieobecnoci ojca yje w Focydzie u Strofiosa,

sprzymierzeca Agamemnonowego, którego syn Pylades sawn, na cay wiat

staroytny zawarszy przyja z modziecem, towarzyszy powracajcemu do

ojczyzny i póniej zalubia siostr jego Elektr. Po zabiciu Klitemnestry syna

cigaj niebawem Erynie. Ucieka z kraju i tua si po rozmaitych miastach.

Oczyszczony *przez dziesiciu mów przed otarzem Artemidy w Trojzenie.

udaje si ostatecznie do Aten, poddaje si wyrokowi sdu zebranego na

Areopagu — i tam wedug mytu rozpowszechnionego przez dwunastu bogów

sadzony za przyczyn Ateny uznany zosta za niewinnego 15).

2. Na tle tych poda osnuta Orestea; dramat, w którym Eschylos wy-

datnie pokaza, jak sam na porzdek wiata tego si zapatruje. Uczc bo-

wiem na przykadach, ,.jak klski nieprzerwanem pasmem, kiedy ludzie le-

pemi uniesieni namitnociami obowizki wite gwac i tem samem kary

i chosty cigaj na siebie, wal si na pokolenie za pokoleniem, tak iby

dziedziczn zdawa si moga niedola w jednej i tej samej rodzinie; i jak nie

prdzej klski przestaj, w ni godzi , a we wszystkiem i pod kadym wzgl-

dem sprawiedliwoci zadosy si stao," rozwizuje poeta drugie zarazem zadanie:

godzi bowiem sprzecznoci przepaciste , rozwarte pomidzy natur a moralnoci

przepisami; a dokona tego przez umierzenie wani i sporu granicznego, e
tak powiem, midzy staremi i nowemi bóstwami w Eumenidach. Z tego pokazuje

si, e Eschylos nie wierzy w nieugite, niezmienne, prawdy moralnej za podsta-

w nie maj.ce przeznaczenie {fatuni). Owszem, nie krpowana niczem wola

wszystkim ludziom dostaje si w podziel i kady ciga sam z wasnej winy

na siebie klski
,
gdy granice prawami wytknite przekraczajc bezprawia si

13) Hygin. /ab. 86. Pansan. IT, 18, 2. Aeschyl. Agan/ejnu. w kilku miejscach,

Euripid.. Orestes, 802. — 14) Hyg. /ab. 98. Pausa.11. IX, 19. 5. I, 33, r. III, 16, 6. Hygini

fab. 120. — 15) Aesch. Agamemn.; Welcker, Episcke Cykliker, p. 298. Mneller, Eumenid.,

str. 177. Pausan. II, 31, 11.
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dopuszcza. Los Agamemnona wprawdzie zdaje si wskrzesza i oywia je-

szcze stara wiar w nienawi bogów do ludzi , która uczya, e bogowie bez

wzgldu na to, czy miertelnik winny lub niewinny przeladuj go, gdy szcz-

liwy. Agamemnon bowiem, z wszystkich miertelników najszczliwszy i naj-

czcigodniejszy, nagle ginie haniebn mierci. Pozorn przyczyn gniewu

boskiego mogo by powicenie Ifigenii, w celach politycznych uskutecznione.

Atoli poniewa kwestya, czy czynu tego prawnie si dopuci Agamemnon.

nie bya w takim stopniu zaatwiona , aby moga by tem moralnem tragedyi.

przypuci raczej naley, e skutkiem zabicia córki zarzuci na siebie chyba

pta tylko, które mu z obrbu klsk na jego dom si walcych wycofn si

nie dozwalay. Gani czyn ten chór w przemowie do wracajcego króla; dla

Klitemnestry jest to pozorny i niesuszny powód do mordu przez ni popenio-

nego; podobnie jak Egistos bezprawie, którego si dopuci tem, e w za-

bójstwie wzi udzia, niezrcznie uniewinnia postpowaniem okrutnem Atreusa

wzgldem Tyestesa. Zreszt nie czasy dawno minione, nie czyn Agamemno-

na, jeno skutki i nastpstwa, wynike z losu, którego sam dozna, s przed-

miotem z moralnej strony roztrzsanym i rozwaanym w tym dramacie.

Pod filozoficznym wzgldem adna inna trylogia Eschylosa , oprócz Pro-

meteusza, nie bya pewnie waniejsza. Dotyka ona najtrudniejszej kwestyi

ludziom do rozwizania danej; a los miertelników nacechowany tragiczno-

ci budzi spóczucie. Orestes, jako syn i brat, mia wity obowizek po-

mci ojca i od krzywdy zasoni siostr. Jako wadca przyszy winien by
ukara zbrodniark. Z tego te powodu czyn jego niebawem saw go okry.

Ale zacit walk stoczy z sob w sercu przed wykonaniem czynu. Chocia

sam bóg delficki Apollon zagrzewa go do mordu i uzbroi w odwag, wiara

w si kltwy macierzyskiej gboko bya zakorzeniona w sercu jego —
a Erynie, w których zakonie powiedziano, e krwi przelanej pokrewnych

mci bd, naleay do skadu bóstw starszych, surowszych. Cielesne, du-

szne, obywatelskie cierpienia, któremi Apollon w Choeforach Orestesowi grozi,

gdyby cieniów rodzica pomst nie uczci, Erynie wylge z krwi ojca i niewi-

dzialny gniew jego: — nie s przecie bezsilniejszemi i mniej gronemi i su-

rowemi potgami od Erynij matki , które zapewne dla tego w caej okro-

pnoci i obrzydliwoci przedstawia poeta , aby da wyobraenie o bezmia-

rze kary, cierpie i katuszy, czekajcych syna za nieposzukiwanie zbrodni na

zabójcach ojca. Tego, czego bóg delcki, da nawet chór niewieci i Ele-

ktra. Orestes te gotów do czynu; uznaje konieczno jego. a jednak w chwili,

gdy do dziea krwawego ma przystpi, pyta:

Pyladzie ! có ? czy wezdrgn si przed mordem matki ?

Ale nie on, jeno los ojca mier Klitemnestrze przeznacza. Jeszcze

wtenczas, kiedy zwiastuny mciwych Erynij rozum jego burz i zakócaj,

odwouje si^iw obec wiadków do swoich praw i przysiga, e jest bez winy,

jak i póniej przed sdem w Eumenidach. To t gosy Areopagu równo

s podzielone. W sporze pomidzy temi dwiema ideami tylko wysza potga

rozsdzi zdoia. Musi nastpi przebaczenie ze strony bogów. Przebaczenie

czeka te Orestesa w sdzie gardowym ustanowionym za porednictwem Ateny,
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i sama bogini gosem swoim ocala obwaowanego i ukad czyni z Eryniami,

moc którego nadal bd pobaliwsze, przebagiwa sic dadz i przyjm

imi Eumenid, którem je uczczono w probie do nich zaniesionej.

Koniec to zrczny i godny dramatu ogromem swoim zadziwiajcego:

gdy zbieg okolicznoci, los hidmi wladnacy i prawa natury czstokro popychaj

miertelnika do zoystpku; a z winy tylko boska instytucya uwolni i oczyci go

zdoa.

i. AGAMEMNO N.

Tragedy zagaja monolog. Stró domu Atrydowego baga bóstwa, aby

stra jego z kocem roku si skoczya; a opisawszy cel straowania , mówi
nastpnie o trudach i niewczasie swoim. Oby wic znak ognisty, baga po-

wtórnie
,

jak najprdzej odj go troskom i uwolni od trudów ! — Wtem
byska sup ognisty. AYita go stró radonie i zrywa si z legowiska, aby

pani zanie t wiadomo. Koczy za mow — niby wana w domu Atry-

dów persona — tajemniczemi sowami, dotyczcemi wewntrznego stanu grodu,

ju nie tak dobrze, jak ongi, zawiadowanego; a on, stary suga, zna gród ten

na wylot! Przeplata za mow zwrotami uczonego jzyka mysteryów, ukszta-

conego przez Pytagorejczyków (w. i - 38. prolog).

Ju w samym przeto wstpie ciekawo rozbuJzona i zrcznie zaoona
podstawa, na której dalsza wysnuwa si akcya. W gbi nie tyle widzimy,

ile odgadujemy ponure to caego dramatycznego obrazu: przenikamy wn-
trze Atrydowego domu i dusz Klitemnestry. Ale przez ciemno ta ju
przeciska si promie nadziei: blask znaku zwyciskiego; a moe rozjani je

cakowicie posta boga Agamemnona, jednem sowem prawie tylko przez

stróa wybornie scharakteryzowanego.

W anapestycznym parodosie (w. 39—104), t. j. przy pierwszem swojem

wystpieniu chór starców argejskich wyraa uczucia i myli nasuwajce mu
si za zblieniem si do paacu Atrydów. Zapozwany przez Klitemnestr nie

zna przyczyny, dla której pala si ofiary. . Zaprzta go caego wyprawa tro-

jaska; i spodziewa si pomylnego koca, jakkolwiek si waha midzy

obawa a nadzieja. Od dawnego za czasu ju nie ma adnej od oblni-

czego wojska wiadomoci. Dla tego pyta w kocu Klitemnestr niecierpli-

wie: co zaszo? i t. d. i prosi, aby powiedziaa, co rzec si godzi. Ale

gdy na pytania nie odbiera odpowiedzi, wyraona w kocu anapestyczne-

go parodosu obawa wzmaga si i przeradza si w trwog w nielicznym

parodosie (w. 105— 159). Chtnieby chór chcia pozby si natrtnie go na-

gabujcych myli smutnych; nawet sam sobie dodaje otuchy i mówi o ufno-

ci swojej w bogów niezachwianej. Atoli , cho i znak przy wyjedzie ksi.-

at objawiony tumaczy sobie pomylnie, w wrotce a'tXv;uv i t. d. odzywa

si z gbi serca prawdziwe uczucie , chwilowo przytumione, trwoliwego nie-

pokoju. I có to przyczyn trwogi i kopotu? Przepowiednia Kalchasa. .Im

pewniej na fundamencie tej wieszczby i dla tego, e Parys wite prawa po-

gwaci, chór liczy na ostateczny upadek Troi, z tem wiksz, obaw, gdy
poowa niepomylnej dla Greków przepowiedni ju w Aulis si spenia, wie-



22
_____ |

rzy w sprawdzenie si smutnych skutków ofiarowania Ingenii, oznaczonych

niewyranie przez wieszczka.

To te wpierwszem slasimon (w. 160

—

241), t. j. w pieni chórowej, pie-

wanej przez pojedyncze oddziay (roty, OTdasic) chóru, tene z Troi do Au-

lis i Argos myl si przenoszc, rozwaa czyn, który wszystkich smutnych

nastpstw by przyczyna i ródem jest wszystkich trosk i kopotów : ofiaro-

wanie Igenii. Nie zawi Artemidy, lecz Agamemnona wystpek staje si

nieszcz dalszych powodem. Zaczem uchybienie króla karci chór surowo,

moralny porzdek rzeczy widzc wywrócony. Odwiecznem prawem jest: cier-

pie za winy, tym kocem, aby przez (jtd3ac) cierpienie naby (jud&oc) do-

wiadczenie , czyli aby przez cierpienia al za winy wznieci. Agamemnon po-

peniwszy wystpek nie ujdzie kary. aby si poprawi (<ppovel\). AVszelako

o tern chór nie myli wcale, e Klitemnestra zdolna targn si na y-
cie ma!

Po pieni chórowej przodownik chóru w rozmowie z królowa {pierw?

sze cpejsodion^ od w. 242—348) pyta o powód ofiary. Sposób badania i umie-

szczone na samym wstpie wytumaczenie, dla czego na rozkaz jej si stawiono,

nie dowodz ufnoci ani szacunku dla pani. Bodzie królow do zjade

w mowie chóru nie szczególnie ukryte; i odpowiadajc podobnie dokuczliwym

sposobem zbywa dumnemi sowami poddane starszestwo miasta. Zdobycie

Troi, oto przyczyna ofiary. Ale na zapytanie obraliwe chóru, czy te to

prawda, wstrzymuje si Klitemnestra z dalszem opowiadaniem pomylnego

wypadku ; i dopiero gdy chór dowiedziawszy si , e minionej nocy Troja pa-

da, niedowierza, aby z tak odlegych stron tak prdko przyby móg goniec,

królowa w patetycznej mowie opisuje przesane z szczytu Idy do Argos znaki

ogniste, które wedug umowy z maonkiem wie jej o upadku Troi przy-

niosy. Chór radoci w piersiach pomieci nie zdoa i raz jeszcze chciaby

to samo usysze, zanim bogom powinne dziki zoy. Klitemnestra przychyla

si do yczenia. Ale zbywszy chór suchem powtórzeniem dokonanego faktu,

pogra si w refleksyach i zastanawia si nad tem
,

jaki widok podbite mia-

sto przedstawia. Mow pen dwuznaczników, nieczuoci i bezczelnoci ko-
czy yczeniem pobonem, aby dobre zwyciyo, co chór pochwala, nie poj-

mujc jednak , co przez to pani rozumie.

Teraz dopiero (w. 337) po oddaleniu si Klitemnestry, chór zaczyna

dzikczynne pienie, w którem wielbi Zeusa, pana wiata, i potg, co Troje

do upadku przywioda. Nadto przypomina, jak Zeus, opiekun gocinnoci,

w susznej porze Parysa pokona.

Wtóre siasuuon (w 349—447) czy si cile z pierwszem. Rozwodzi sir

bowiem chór obszernie nad opiek bogów, mianowicie nad potg Zeusa, sroga

i nieprzeblagan dla wszystkich wystpców i grzeszników. Ze zbytku, powiada*

rodzi si zuchwao i zniewaga wszystkiego, co wite; a te przewinienia po-

cigaj za sob upadek, gdy czowiek raz zgrzeszywszy brnie z grzechu w grzech.

1'rzykadcm jest Parys. Z Troi przenosi si chór myl do domu, kdy
smutek i gboka rozpacz rozsiada si i szerzy na widok tylu klsk i strat,

które wojna dla niewiasty podjta sprowadza. W skutek strat tych dolegli-
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wych oburzony naród kltw rzuci na swojego naczelnika; a bogowie take

pilne oko maj na tego, co do tylu mów mierci by powodem. Owo
zgoa, chór Avyranie trwoy si o Agamemnona i woli mie dostatek mierny,

ni cign na siebie nienawi przez wiksz zamono. Tak wic z dwóch

stron grozi Agamemnonowi niebezpieczestwo. Zabicie córki 'i ubytek tylu

bohaterów pozbawiy go mioci u ludu. Z szacunku chór sam królowi nie

przygania; jeno w usta krewnych, którzy na wojnie swoich utracili, wka-

da przygan. Sowa te i zarzuty jednak wielkie maj znaczenie, bo jak si

chór wyraa, al serca wszystkim kraje, a zatem wszyscy na króla s oburzeni.

Jeszcze w inn stron zwraca si myl sdziwych Argejczyków. Olnieni

chwilowo wietnem i szumnem opowiadaniem Klitemnestry uwierzyli w upa-

dek Troi. Po odpiewaniu drugiego stasimon jednak jeden z choreutów

w dodanej komatycznej (anapestycznej) pieni, zwanej epodos, wyraa niewiar

i podaje w wtpliwo ordzie ogniste, szydzc oraz z atwowiernoci kró-

lowy. Za jego przykadem idzie trzech innych czonków chóru, którzy je-

szcze mielej zarzucaj pani zbyteczn wiarliwo.

Wszystkie wtpliwoci jednak usuwa pose Taltybios [w driigiem Epej-

sodion od w. 448—641), którego Agamemnon wysia, aby oznajmi swoje przy-

bycie. Posa osob Eschylos skreli z natury, jak stróa w prologu. Pose
mówi dziwacznie: powtarza si; przerywa wtek mowy, wtrcajc niepotrze-

bne objanienia, lub gdy trafnego nie umie znale wyraenia: uywa sposo-

bów mówienia niezwykych; kocha si w dziwacznych zwrotach i osobliwszych

obrazach. Zdania za jego i sd o rzeczach bardzo poziome. Czim si to

dzieje? To stró, czowiek z gminu, objawia przynajmniej prosty, chopski

rozum! Oto, pose, to onierz z urzdu, nie wiczony w mowie zwizej i po-

prawnej. Nadto rado skutkiem niespodziewanego do ojczyzny powrotu

i odniesionego przez pana zwycistwa niepozwala mu mierzy sowa spokojnie,

z rozwag; piersi wezbrane nie zdoaj pomieci myli i uczu. "Wystpie-

nie posa stanowi przeto skuteczny i silny kontrast do chmurnego usposobie-

nia umysów starszestwa argejskiego. Dalej charakter posa przyczynia si

do tego, e w lepszem wietle okazuje si posta powana Agamemnona i e
lepiej odbijaj wytrawne jego zdania. Ostatecznie z innej przyczyny jeszcze

Eschylos wprowadzi posa. Jest on wyrazem czyli tumaczem myli wojska,

które Agamemnona poczytuje za ma najszczliwszego i czci najgodniejszego.

Scena ta pogodna i ywa wskazuje nakoniec na zapomnienie myl o niebez-

pieczestwie grocem Agamemnonowi; przez co ohydny czyn potem wydaje

si by tem okropniejszym; a zarazem pozwala suchaczom nieco wytchn
i si nabra, aby tem pilniej i baczniej przysuchiwali si nastpujcym póniej

wypadkom. To te chór zaraony, e tak powiem, wesooci posa , zapomina

trosk i o ycie ju nie stoi, gdy Agamemnon szczliwie powraca. Musi osta-

tecznie uwierzy w upadek Troi; lecz e Klitemnestra wród mowy he-

rolda nadesza, hamuje rado i ustpujc skromnie na bok koczy przemow
zwrotem wcale nie dwuznacznym. Klitemnestry mowa, pena obudy, dy
gównie do tego, aby sprowadzi Agamemnona do domu i zakoysa podej-

rzenia moliwe; po czem scen opuszcza. Zaledwie wysza, alici pose z chó-
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rowodem nie szczególnie królowej pochlebiajcym w dalsz zapuszcza si roz-

mow i odkrywa zwolna niepomyln stron obrazu, cho chtka do zatajenia

prawdy czsto mci jzyk jego. Nastpnie wraca do Agamemnona, w któ-

rego roli ten sam aktor wystpuje.

Wiadomo o upadku Troi, oraz ka zesana na Parysa wywoay dru-

gie stasimon. Obecnie opowiadanie posa o burzy, która wracajce z Troi

wojsko rozproszya a w czci nawet ze wiata zgadzia, zwraca uwag chóru

w trzeciem stasimon (w. 642 - 725) na Achejczyków. A e Helena pierwszym

i gównym bya powodem do wyprawy, a tem samem i przyczyn nieszcz-

cia, które Acheów na powrocie spotkao, Helena gównie jest celem skarg,

narzekania i zorzecze chóru. Zaczyna za chór od tego, e ju imi Heleny

zowieszcze nic dobrego nie wróy. Ono bowiem, jak si pokazao w rze-

czywistoci, przepowiadao, e niosca je niewiasta bdzie zagad okrtów

(!/U'v«c), mów {i?.a^dpoq), miast {kH~roXi<;). Nastpnie przypomina chór

ochot weseln na lubie Parysa, (podobnie jak w 2giem stasimon) i przeciw-

stawia j obecnym jkom, lamentom, rozpaczy niewolniczych jeców i branek

po zburzeniu Troi. Nakoniec Helena chórowi dwoista, wewntrznie inna bv
si zdaje. Porównywa j chór z lwitkiem obaskawionem , w którem z cza-

sem oywa si prawdziwa natura, tak e dorósszy drapienie morduje

trzody pana i dom jego pogra w otchani zniszczenia. Podobnie Helena,

cudo piknoci , agodna by anio
,
przeobraa si póniej i równa Erynidzie,

wesanej od Zeusa, ciga klsk na Troj i Hellad. Z tem czy chór

ogólne spostrzeenia, podobne do wygoszonych w dwóch pieniach (stasimach)

poprzedzajcych. Mianowicie stanowczo wystpuje przeciw powszechnemu

mniemaniu, które utrzymuje, e szczcie i zamono przywodzi do zepsucia;

a twierdzi natomiast, e zbrodnia rodzi zbrodni, a dzie kary z swoim ja-

skrawo-ponurm wiatem zawita. Dike za nie gardzi nawet strzechami n-
dzarzów sprawiedliwych , a odwraca si z wstrtem od paaców i ich panów,

krwi zbrukanych i wszystko do susznego koca doprowadza, karzc lub

nagradzajc. Chór ma Agamemnona przy tem na myli.

Z wystpieniem Agamemnona i jego orszaku na scen zaczyna si trze-

cie epejsodion^ (w 726

—

923). Chór anapestyczn pieni go pozdrawia, której

tre moe wznieci podejrzenie w królu i nakoni go do wikszej przezor-

noci. Tragiczne to zaiste spraAvia wraenie, e Agamemnon w zupenoci

podziela zdanie chóru, a przecie nie widzi i nie przeczuwa tego, co si dzieje

i co nastpi. Mowa Agamemnona rozpada si na trzy czci. Skada si

bowiem z podziki zoonej bogom za to, e Troj Grecy obrócili w perzyn;

powtóre z odezwy do chóru, w której rozwodzi si nad jego zdaniami i zga-

dza si na nie. Kade sowo tej przemowy wane i brzemienne; a cho Aga*

memnonowi nawet przez myl nie przeszo, dotyka Klitemnestry, zdaje sic

przecie, e kadym wyrazem w ni godzi. W trzeciej czci mowy ostate-

cznie odpowiada król na ostatnie sowa chóru. Wezwany przez niego, aby

baczne oko zwróci na swoich poddanych, obiecuje mie wspólne z star-

szestwem obrady, dotyczce pastwa i religii, oraz zbawienne obmyli rodki,

gdzieby ich byta potrzeba. Powane i godnoci nacechowane s sowa króla.
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Tem dziwaczniej, a nawet komicznie brzmi rozwleka mowa jego maonki,

przesada niezwyka raca. To te Agamemnon nie móg jej nie zgani. Wy-
raziwszy wreszcie w równie obudnych sowach obecne szczcie swoje, za-

rzuca Klitemnestra ma mnóstwem wspaniaych przydomków w formie po-

równa i proszc go, aby zszed z rydwanu, sugom kae podciela kobierce,

aby noga, co Troj zdeptaa, nie dotykaa pyu ziemi. Powanie i z wielkiem

umiarkowaniem odpowiada jej niepodejrzliwy Agamemnon. Obawia si de-

pta po purpurze, aby nie cign na siebie i na dom nienawici bogów; bo

szczcie nie stae i szczliwym nikt z ludzi przed kocem ycia nie moe
si mieni. W skutek odmowy wszczyna si stychomytya (t. j. dyalog, w któ-

rym kada z osób mówi na przemian po jednym wierszu) pomidzy maon-
kami. W dyalogu tym charakter obu maonków wydaje si dokadnie

i Agamemnon statecznoci, mdroci i wzniosoci myli i uczu jedna so-

bie umysy zastpców ludu. Nakoniec ustpuje onie, proszc raz jeszcze

bogów, aby do niego zawici o to nie mieli i nie zniszczyli domu jego {oo>-

fj.aroceops?)/'); poczem poleca maonce brank Kasandr. Klitemnestra pro

be me-ia o zachowanie domu rozumie inaczei ; odnosi ia iedynie do nieutrace-

nia bytu zamonoci; i dla tego chwali domu niezmierzone dostatki, zarczajc

oraz, e kobierce wszystkie byaby powicia, gdyby bya wiedziaa, e od

tego zawis powrót ma. Koczc za mow prob dwuznaczn do Zeusa,

aby wszystko wedug jej yczenia doprowadzi do koca pomylnego, wpro-

wadza ma do trodu.
•r O

Poniewa chór wie. e rado okazywana przez Klitemnestr kamana,

obawa jego i trwoga wzrasta widocznie w czwartem ztasimon (w. 924— 969).

Straszne obrazy go niepokoj, cigaj. Niepodobna ich odegna, rozproszy.

Widzi chór na wasne oczy szczliwy powrót Agamemnona: miny lata,

w których przecigu speni si miay wyrocznie Kalchasa, a zatem nie po-

trzebaby ju obawia si: a przecie trosk przegna nie umie. Bo i szczciu

atwo grozi nieszczcie, jak zdrowie z czasem w niemoc si zamienia; jak

spekulacye zwykle szczliwego a przedsibiorczego ma chybi mog, gdy

okrt osidzie na mielinie lub zawiesi si na rafie. Atoli w takim razie mona
czasem, powicajc cz adunku, ocali reszt i tem samem dom wyrwa
z upadku toni; lecz gdzie krew przelana, któ ja wskrzesi, aby dalszych nie-

szcz powodem nie bya! Tu chór wstrzymuje si nagle w popdliwoci

trosk swoich. Nie chce jzykiem wyprzedza wypadków. W duszy jednak

zalega smutek i trwoga sercem koace. Z tego pozna, e zabicie Ifigenii

wci chór niepokoi. Z szczerego przywizania do pana frasuje si i trwoy.

Po tym piewie zaczyna si czwarte epejsndi'on (970— 1536). Klitemnestra

wychodzi z domu i kae Kasandrze, któr take myli zamordowa, pój za

sob. Mowy chepliwej sucha z godn dum branka. Pomimo kilkakrotnego

wezwania i cho chór nawet nakania j do posuszestwa w pooeniu
,
gdzie

trudno by nieposusznym, Kasandra nie rusza si z siedzenia na rydwanie.

Srodze tem rozgniewana królowa miece groby; a nie chcc si ponia dal-

szem naleganiem, odchodzi. Chór jeszcze raz z spóczuciem przemawia d

branki i napomina, aby, bdc w niewoli, z której trudno wyama si, pod-
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dala si koniecznoci. Poczem nastpuje chwila milczenia, a Kasandra ogl-

dajc si spostrzega przed paacem posg Apollona i (w komosie. sigajcym
od w. 1008 do w. 1 1 26) zdjta wieszczym zapaem przypomina dawne zbro-

dnie popenione w domu Atrydów i przepowiada przysze. Dugo chór nie

rozumie jej mowy; z pocztku poczytuje j nawet za szalon. Z czasem do-

piero zwraca wiksz uwag na proroctwa jej dla zwizoci niezrozumiae. Bo
te Kasandra od skarg niewyranych przechodzi do coraz zrozumialszych prze-

powiedni; czem takie wstrznienie sprawia w umysach starców, e z spokoj-

nego tonu wiersza iambickiego wpadaj w najywsze rytmy meliczne. Uczucia

i myli w komosie zawarte spokojniej zwykle rozbierane bywaj w dyalogu.

Dla tego te Kasandra (od w. H27go) przemawia janiej, tumaczy dobitniej

to, co dotd w zastosowanej do tonu wyroczniowego mowie bya przepowie-

dziaa. Niebawem zyskuje wiar u chóru. Wiedzc przeto, e jej sowa
z wiatrem nie ulec (a tego pragna od samego pocztku), powtarza znowu

dawne w rodzie Pelopidów popenione zabójstwa i przechodzi nastpnie do

Agamemnona, rozwodzc si nad tem, dla czego i od kogo lka si ma za-

machu na ycie. Oto Egistos wspólnie ze z, faszyw maonk spiskuj

i godz na ycie wodza naczelnego Hellenów. Za co? Ze Egistosa rodzonych

braci i siostry zabi Atreus, ojciec Agamemnona. Jeszcze chór waha si, czy

ma wierzy jasnym i zrozumiaym proroctwom Kasandry! Tymczasem branka

i kochanka Apollona w nowy wpada zapa i po wstpnem biadaniu opisuje

w szale uniesienia prorockiego wasny swój ndzny koniec. A poniewa przy-

tem staje przed jej oczyma straszna niedola ycia, któr na ni sprowadzia

udzielona moc wieszczenia, zrzuca z siebie oznaki kapaskiej godnoci, rzuca

je na ziemi i przeklina, dodajc, e niebawem sama ulegnie podobnej zaga-

dzie, na jak one teraz wskazuje. W tem jawi si jej sam Apollom Przy-

stpuje bóg do niegdy kochanej dziewicy, aby zdj z niej kapaskie odzie-

nie, on, który j pogry w nieszczciu i wystawi na urgowisko krewnych:

e, gdy duchem wieszczym przez niego natchniona przepowiadaa upadek grodu

trojaskiego, poczytano j za czarownic wróc za pienidze. Teraz osta-

tecznie ten sam bóg, co j darem wieszczenia nad ludzi chcia wywyszy,
prowadzi j na mier, by ofiar bydlc. Ale — i temi wyrazami wskazuje

na Choefory — mier jej i Agamemnona bdzie pomszczona: syn wasny jako

mciciel wróci. 'Nagle hamuje si w narzekaniu, zarzut czynic sama sobie.

e tak biada nad wasnem nieszczciem, kiedy Troja runa i szczliwiec

Agamemnon mierci uj nie zdoa. Poddaje si wic z pokor i odwanie

losom, yczc sobie jedynie prdkiej mierci bez mk dugiego konania. Chór

przekada jej, aby ucieczk si ratowaa. Lecz Kasandra odpycha myl t:

bo dzie nadszed; i przystpuje do grodu, aby wnij, jak si wyraa, w bra-

my Hadesowe. Pomimo odwagi groz przejta cofa si, bo zaduch zgniy

grobów j zalecia! Chtnieby y chciaa! Atoli wyroki nieodmienne! Ze-

gna si tedy z yciem; a dajc od chóru, aby jej powiadczy, e odwanie

i wiedzc o tem, e zabit bdzie, wesza do paacu, gdy kiedy za ni i za

Agamemnona padn Egistos i Klitemnestra
,
po krótkiej modlitwie do Heliosa

i po skardze na smutny los ludzi wchodzi do Atrydów grodu. Chór prze-
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prowadza ja do paacu anapestyczn pieni, w której gównie ubolewa nad

losem Agamemnona, odpychajc z oburzeniem myl o kani przepowiedzianej

przez Kasandr za zabicie Iiigenii, gdyby w takim razie trzeba przesta wie-

rzy w opatrzno boska.

AVtem dochodzi z wntrza grodu okrzyk trwogi ranionego miertelnie

Agamemnona, a niebawem jk ugodzonego drugi raz króla. Zapewne przo-

downik chóru przeto wzywa do narady, co czyni wypada. Po wawym spo-

rze choreutów podzielonych na dwa obozy, z których jeden do bezzwocznego

czynu i sprystego dziaania namawia, drugi do rzeczy przezornie i z roz-

waga wzi si radzi, wszyscy — bo te to starce niedoni — przechylaj

si do zdania drugiego i zasign wprzód chc pewnych wiadomoci, zanim

do jakiegokolwiek czynu przystpi (w. 1294— 1322). Ale Klitemnestra chó-

rowi czasu nie daje do namysu. Za pomoc x'/Mxkij.o. wntrze domu si

pokazuje, gdzie zabójczyni stoi obok cia maonka i Kasandry. W mowie

bezwstydnej opowiada, jak oddawna ju nosia si z zamiarem zabicia ma
i jak czynu tego po mistrzowsku dokonaa. To te tryumfuje teraz nad zwo-

kami ma i namawia starców do podobnej radoci; bo zabity maonek wzi
za swe i czar, któr sam kltw napeni, wypi, jak susznie si rraleao.

Osupia chór na bezczelne i bezbone sowa kobiety. Ale Klitemnestra nie-

ustraszona dodaje, e sobie przygan lub pochwa chóru za równo ceni, za-

dowolniona, e dokonaa dziea; i adne sowo radoci jej zamci nie zdoa.

Na te sowa wybucha namitnie chór i posdza szalon niewiast o wypicie

jadu jakiego, bo inaczej nie targnaby si ani na ycie ma, ani na miasto;

i grozi jej wygnaniem. Klitemnestra broni si i powiada, e raczej Agame-

mnona naleao wprzód z miasta wypdzi za zabicie Ifigenii; a w kocu wy-

zywa starców do walki i czoem bi przed nimi obiecuje, gdy j pokonaj.

Inaczej mogliby jeszcze kiedy poaowa nieroztropnoci swojej ! Na to chór

odpowiada, e nie potrzebuje stawa do walki; bo krwawa plama, co na za-

bójczyni czole niezmyta jeszcze wieci, wywoa mciciela, który j i jej przy-

jació powali. Wzmianka o przyjacioach pobudza Klitemnestr do powtórnego

wybuchu przeciw maonkowi; i, jakkolwiek to powód podrzdny, przyznaje

jednak, e i niewierno ma popchna j do zemsty dziea — j, co tak

wiern mu bya, i dodaje — a teraz wyranie mówi o Egistosie — e, dopóki

Egist w uczuciach dla niej si nie zmieni, nie lka si adnego niebezpiecze-

stwa! Po tych sowach nastpuje (od w. 1405— 1 53^) Komos cis systema-

tycznoci i porzdkiem myli si odznaczajcy. Cao dobrze powizan
stanowi myli chóru, które Klitemnestra poprawia, zbija albo potwierdza.

Chór oto bólem przygnbiony yczy sobie mierci i mianuje Helen sprawczyni

wszystkiego nieszczcia. Temu przeciwi si Klitemnestra. Chór tedy demona

nienawistnego winuje o zbrodnie popenione w domu Atrydowym. T myl
chwyta zabójczyni: demonem tym si uniewinnia, utwierdzajc chór w prze-

konaniu, e w rodzie Pelopidowym demon wichrzy i dga do mordu. Chór

zgadza si mniej-wicej na zdanie Klite;nnestry, gdy zaprzeczy trudno pou-

czonemu niezbitymi dowodami. Ale wiary w Ze asa nie tracc sdzi, e bóg

najwyszy przez chost ród poprawi zamierza; a wezwawszy potem boskiego
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króla opakuje, e w sieci pajcze zawiklany bezbona mierci zgin. Kli-

temnestra, pragnc win z siebie zupenie zwai na demona, twierdzi, e jej

nie naley nazywa Agamemnona maonk. Odwieczny, w rodzie wichrzcy

demon wzi jej posia i zabi króla; ma za dziatki Tyestesowe. Powtórnie

chór przyznaje, e cz winy spada na demona, atoli i sama nie ma wiad-

ków na to. e nie wzia udziau w czynie; a dodaje jeszcze, e nie przestanie

tak prdko demon wcieka si na gród ten i e wiele krwi jeszcze popynie

za haniebne zamordowanie dziatek. Kiedy chór tren swój na mier króla

by powtórzy, Klitemnestra inaczej zaczyna dowodzi prawnoei mordu.

Agamemnon pad podstpu ofiar, bo on te podstpnie knowa zagad domu

przez zabicie Irigenii. Na wzmiank Ifigenii chór nie wie ju, co pocz.
Dom upada; a lka si chór wikszego jeszcze krwi przelewu, bo wymierza-

jca sprawiedliwo Mojra ostrzy miecz mciwy na innym znów brusie. Wska-

zuje temi sowami chór na Orestesa. Starcy woleliby umrze, ni doczeka

si widoku pana na marach; i pytaj si zatrwoeni, kto go pogrzebie, kto

oplacze serdecznie! Z urgiem Klitemnestra zaspokaja ich: nie ich to ma by
kopot; sama go zabia, to te sama pogrzebie bez wystawnoci; ale Igenia

nie omieszka powita drogiego rodzica nad Acheronta strug czuymi uciskami

!

Chór ostatecznie przyzna musi, e królowa przez mord wymierzya kar za

zbrodni; bo dopóki Zeus panuje, prawo to nieodmienne, e, kto zbroi cier-

pie winien. Sowa te chwali Klitemnestra, nie pomna, e wedug tej zasady

jej take nie minie zasuona kara. Poczem niby z rozrzewnieniem wynurza

myl , e zadowolni si chtnie maem mieniem , byleby ju raz ostatecznie de-

mon mciwy wyszed z grodu Atrydów.

Po oddaleniu si Kliternnestry Egistos z kryjówki swojej si wychyla

(Exodus, od w. 1537— 1634). Wita z radoci dzie sdu sprawiedliwego

i powiada, e bogowie powalili Agamemnona za to, e ojciec jego zamordowa

dzieci Tyestesowe. A zatem i tu, jak wyej, myli zawarte w komosie, po-

wtarzaj si. Opisawszy szczegóy owej zbrodni, usprawiedliwia Egistos tern

samem udzia swój w mordzie Agamemnona, bo zdaniem jego Dike sprowa-

dzia go do domu Atrydowego, aby pomci krzywdy wyrzdzonej ojcu Tye-

stesowi. To te po dopenieniu czynu mierci nawet si nie lka. Chór (przez

usta przodownika) karci Egistosa, groc mierci i kltw. W skutek tego

wszczyna si ywa rozmowa, w której chór do obelywemi sowami zaczepia

obecnego wadc, jak si mianuje sam Egistos, a tene na odwrót grobami:

kajdanami, wizieniem i godem, lekarzem na ocitno, straszy starców. Kiedy

za chór wspomnia Orestesa, wyranie dajc do zrozumienia, e z tej strony

pomocy dla siebie i pomsty za polegego króla si spodziewa, oburzony tern

Egistos i uniesiony namitnoci za miecz chwyta i sualców swoich zagrzewa

do walki. To samo czyni przodownik chóru. Atoli Klitemnestra wpada na

scen i wa umierza. Ju nie yczy sobie dalszego krwi rozlewu; sn boi

si o siebie
,
pomna na Orestesa nieobecnego. Pomimo to Egistos nie prze-

staje odgraa si. Podobnie chórowi nie zbywa na cierpkich sowach, które

coraz silniejszy gniew w sercu nowego wadcy wzniecaj. Po drugi raz ago-

dzi ma Klitemnestra dotkliwem dla chóru napomnieniem: bo ona przez poet
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wybrana do uciszenia i umierzenia rozjuszonych umysów: ona, co w tej chwili,

po dokonaniu mordu, nad którym dugie lata przemyliwala, chciaaby w spo-

koju zaywa szczcia na onie mioci i wada w grodzie, urzdzonym we-

dug jej zdania, wraz z maonkiem i panem, z Egistosem.

2. CHOEFORY czyli OFIARA GROBOWA.

Jak tragedya poprzedzajca na trzy akty si rozpada , z których pierwszy

wie i potwierdzenie wieci o upadku Troi, tudzie przygotowania do przy-

jcia króla: wtóry przybycie bohaterskiego wodza Acheów z Kasandr i teje

przepowiednie: trzeci mord na maonku i wieszczce przez Klitemnestr wy-

konany i objcie przez ni wraz z Egistosem rzdów w Argos opisuje; tak

i Choefory na trzy akty podzieli mona, w których stopniowo akcya drama-

tyczna si wysnuwa i losy przepowiedziane przez Kasandr na rodzinie Atry.

dowej si speniaj.

W pierwszym akcie (sigajcym do Igo stasimon) pomoc u Agame-

mnona przejedna sobie usiuj dzieci jego; we wtórym (do 2go stasimon) za-

sadzka, któr Orestes za powrotem do kraju knowa na przywaszczycieli grodu

i bera rodzicielskiego, uwieczona pomylnym skutkiem; w trzecim mordu

na Egicie i Klitemnestrze Orestes, a napaci na Orestesa Erynie dokonywaj.

W prologu (wstpie) (od w. i —31) Orestes z Pyladem przybywa do

grobowca ojca i wezwawszy Hermesa, aby mu pomóg odzyska ojcowskie

mienie i siedlisko, pukiel wosów swoich ucity na grobie skada na ofiar.

Niebawem orszak niewiast nadchodzi z domu królewskiego i zblia si do te-

go miejsca, aby wyla na grobie króla zmarego ofiar wit. Skoro po-

midzy niewiastami Elektr , siostr swoje, pozna Orestes, cofa si z Pyladem;

chcc z daleka obrzdkowi przypatrzywszy si zbada znaczenie uroczystego

aktu.

W parodosie (w. 32

—

92) branki trojaskie z Elektra na czele, wysane

przez Klitemnestr celem zoenia ofiary bagalnej na grobie Agamemnona, wy-

nurzaj si najprzód z tem, dla czego czyni to s zniewolone; powtóre dla

czego nakazowi zadosy czyni, a ostatecznie opisuj niebezpieczestwo groce
grodowi królewskiemu i wasn swoje dol. Ze wszech wzgldów, tak narze-

kaj, smuci si im naley: gród przeraony snem, przez który bogowie po-

dziemni gniew swój objawili sprawczyni mordu , nadto gród ten ndzny, obrany

z godnoci i zacnoci po mierci króla. Przedewszystkiem jednak opakuj
niewolnice przekazane domowi temu mier pana swojego.

Przodownica chóru, Elektra, w pkrzvszem epejsodion (od w. 93-606)
suchajc wasnej woli i chci, jako te napomnie chóru, postanawda nie

czyni ofiary na korzy matki
, jeno z jej szkod dla dobra swojego i dla

dobra Orestesa, sowem celem wyblagania pomsty. Atoli sama nie mie tego

uczyni z wasnego natchnienia i prosi chór, aby jej podda proby stosowne

do obrzdku, do którego j zniewolono. Wiedziaa Elektra, co chór radzi

bdzie; nie chciaa te usysze nic nowego; ale z wrodzonej Grekom zbo-

noci nie mie sama rzuci przeklestwo na matk i cign na jej gow
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cios zabójczy, aby kto wyranie o to na ni nalega i przypomnia , e nie

za krewnych, lecz za wrogów poczyta naley zabójców Agamemnona. Prze-

cie i niewolnicom nie byo wolno Elektr podbechtywa przeciw pani. To

te niby przymuszone, niby na rozkaz (tak si tumacza, w. 116) ale bez wi-

docznej obawy wypowiadaj to, co pragnie sysze ich przodownica. Nast-

pnie modli si Elektra do Hermesa, lejc ofiar ojcu, aby Orestesa do kraju

przywróciwszy, j i jego wesprze raczy. ,,Bo teraz, dodaje, na poniewierk

i na zatracenie wskazaa nas matka, spólnica zabójstwa: mnie, jako sug-
Orestesa, jako wygnaca. Przywró Orestesa, rodzicu, i uczy mi poboniej-

sza od matki; a na przeciwników zelij mciciela i mier zasuon. Oto, co

wybaga chc dla nich , bagajc dla nas o zwycistwo, gdy wylewam pynu
zdrój wity/' Poczm do chóru si odwraca i kae mu paka zmarego

w pieni. Podczas lamentu (w. 164 — 179), który chór niebawem zacz,

i w którym przy kocu pyta, jaki mciciel dom wybawi, spostrzega Elektra

kos wosów na grobie zoon. Nie wtpi ani sama, ani chór, e to wosy
Orestesa; a zrazu mniemajc, e od niego przesane, wnet zmienia zdanie i cie-

szy si sodk nadziej, e brat jej jest gdzie w pobliskoci. Wtpliwoci
wszelkie usuwa sam Orest, jawicy si wraz z Pyladem, jak to z w. 583 wno-

si wolno, a pozdrowiwszy siostr wzywa pomocy Zeusa do dziea zamierzo-

nego. Kiedy rodzestwo szczciem ogldania si uniesione zbyt gonej od-

daje si radoci, chór troskliwy napomina, aby umierzyli jej wybuchy i nie

zdradzali si czujnym paacu szpiegom. Orestes jednak ufa w Apollonie. On

kaza pomci mier ojca. Wyroczni te jego wierzy naley; a chociaby

nie wierzono, dziaa wypada. Mnogie wreszcie pobudki nakaniaj do spr-

ystego dziaania: boga rozkazy; al po stracie ojca; wzgld na obywateli, co

Troj zburzyli, aby nie zostawali duej pod niewiecimi rozkazami. Egistos

bowiem w oczach Orestesa niewieciuchem. W lamentacyach nastpnie Ore-

stes i Elektra wespó z chórem bagaj Agamemnona i bogów podziemnych

o przywrócenie dawnej wietnoci i zacnoci domowi Atrydów i o pomoc dla

syna zabitego króla w odzyskaniu dziedzictwa. Jedno bowiem z drugiem cile

zespolone, jeeli zechc odda Atrydom to, co im si naley. Prob t za-

nosi chór; dzieci za cienie ojca zaklinaj i wzywaj z grobowej nocy na mci-

ciela. Pi jest czci tej ezuokacyi. W fiierzvszj mieci si skarga nad losem

Agamemnona i jego rodu; w drugiej proba o pomst; w trzeciej opisana krzy-

wda obelywa, której Agamemnon dozna, i wyjawiony zamiar zemsty; w czwar-

tej zaklcie cieniów Agamemnona; w pitej opisany stan grodu i sposób oca-

lenia. e bóstwa podziemne wysuchay proby, tego dowodzi zdaniem Orestesa

opowiedziany mu sen Klitemnestry i wysanie ofiary na przebaganie i odwró-

cenie klski snem przepowiedzianej. Std te pochop bierze do energicznego,

prdkiego dziaania i przygotowuje podstp, którym sobie wstp do grodu

wadców utorowa zamierza. Tymczasem chór w chwili niebezpieczestwa,

na które si naraa modzieczy wygnaniec, co panów kraju w samem mie-

szkaniu królewskiem zaczepia, w pierwszem stasimon (w. 007-670) zanuci

pie do pory zastosowana, karmic si nadziej zwycistwa z tej przyczyny.

e okropna zbrodnia, której si dopucili wadcy obecni zabijajc króla, nie
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moe nie cign na siebie bóstw nienawici. Nienawi ta za panów po-

zbawi przyjació i nie pozwoli na to. aby im szczcie si umiechao.

W drgiem epejsodion (od w. 671—802 w.) Orestes przebrany, przyno-

szc wie o wasnej swej mierci, z towarzyszami przyjty zostaje w domu

wadców przez Klitemnestr , kiedy tymczasem stara niak Orestesow , wy-

sana po Egistosa, chór namawia, aby mu nie z orszakiem zbrojnych sual-

ców, lecz samemu przyj kazaa. Po oddaleniu si niaki , chór w drugiim

slasimon (w. 803—854) wzywa bogów niebieskich: Zeusa mciciela, Apollona

proroka, Hermesa, podstpu i chytroci boga, o pomoc dla Orestesa. Nie

tylko uda si rna podstp, ale nawet Orestes sam wyj bez szwanku i nie

dozna na sobie losu, pochaniajcego dotd dom Atrydów, i kary za zabicie

matki. Mody chóru wysuchane.

W trzeciem bowiem epejsodion (855— c48 w.) sam Egist przybywa, wcho-

dzi do domu i ginie. Poczem Orest napada na Klitemnestr. Z pocztku

zmikczony probami matki, gdy mu Pylades przypomnia nakaz Loksyasa

i doda tern samem ducha, wykazawszy poprzednio w rozmowie z matka su-

szno i sprawiedliwo czynu swojego, porywa i uprowadza ja do wntrza

domu.

Podczas gdy tam syn smutnego dokonywa czynu, chór w trzeciem sta-

simon (949— 986 w.) zestawia argumenta, dla których si spodziewa, e za.

bójstwo to bdzie ostatnie w rodzie Atrydów. Naj gówniejszy ten argument,

e bóstwo mord nakazawszy, usprawiedliwi go zdoa potga i powaga swoja.

Zaledwie chór odpiewa pie swoje, alici Orestes (exodos, 987 do

1092 w.) wystpuje, cieszc si najprzód z zwycistwa i bezbona mienic

matk, na której suszna wymierzy kar. Nastpnie jednak ubolewa zaczyna

nad dola swoja i caego domu Atrydowego; a chocia czynu swojego nie po-

tpia, lecz za sprawiedliwy poczytuje, chce przecie pój baga pieczy i po-

moc wyjedna sobie u Apollona pytyjskiego. Równoczenie prawie ukazuj

si jemu jednemu widzialne Erynie i wypdzaj go z kraju ojczystego; tak e
chór zdumiony i osupiay nagym obrotem rzeczy, poniewa klski domu Atry-

dowego dotychczas nie umierzone, nie wie, czy Orestesa zwa jego (domu)

wybawc lub wytpicielem.

Akcyi, jak si pokazuje z powyszego opowiadania, w tragedyi tej jest

mao ; nie zbywa jednak na niej zupenie. Pomocy bóstw podziemnych i nie-

bieskich koniecznie potrzeba Orestesowi do zadosy uczynienia woonemu na
obowizkowi. Owe potg swoj wpyw zbawienny i skuteczny wywieraj

w pierwszej , te w drugiej czci tragedyi. Wpyw pierwszych objawia sie

tym sposobem, e godno przywracaj temu, którego z niej ohydnie wyzuto.

Zabity i podym grobem zelony Agamemnon moe mie tyle tyko wpywu,
e we snach straszy zabójczyni swoje. Po zaniesieniu jednake ofiary grobo-

wej i przebaganiu cieniów odzyskuje Agamemnon powag , której na to uywa,
aby Orestesa zbliy do siostry i usun wszystko, cokolwiekby mogo zatrwo-

y ich samych a zdradzi zamiary. Pomoc t Agamemnona nieodzownie po-

trzebn jednaj sobie w lamentacyach dzieci u ojca; a znakiem onej jest po-

mylna wróba z opowiedzianego snu powzita. Atoli Orestes ma równocze-
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nie wystpi przeciw matce. Dla tego w pierwszej czci tragedyi przytacza

si wyrocznia Apollona, która nakazuje synowi pomci si na zabójcach ojca.

Zaczem myl gówna, na której osnuta pierwsza cze tragedyi jest ta: Ojciec

zabity, odebrazuszy eze nalec sie zgasy?n, syna wysanego celem pomsty przez

Apollona sprowadza do szvoich i bog przepowiedni utwierdza w zamiarze. Std
to chór w pierwszem stasimon pokada ca nadzieje w yczliwoci bogów dla

Orestesa. Jako chytrze zmylon bani Klitemnestr syn , a Egistosa niaka

oszukuj za przyczyn Hermesa , tak i myl drugiego aktu w tych sowach

zamkn mona: Sprzyjajc sprawie zamordozoanego, którego cie wywiód z grobu

na pomoc dzieciom o to bagajcym , Hermes sztuk swoj zayzvszy królobójcózv do

upadku przywodzi. Dla tego jego pomocy, oraz Zeusa mciciela i Apollona

wzywa chór w stasimon drugiem. W trzecim nakoniec akcie jawnie dzieje

si wszystko. Gin Egistos i Klitemnestra i wyjania si, jakby w rozprawie

sadowej , suszno mordu. Wida w tem wszystkiem niezomn i druzgocc

jawnie potg Apollona; a myl aktu jest ta: Dokonyzua pomsty na królobójcacli

Orestes i suszno jej uznaje Apollon. To te w trzeciem stasimon spodziewa

si chór, e dla tej niezaprzeczonej czynu susznoci . jako te z pomoc Apol-

lona cao z tej sprawy wyjdzie Orestes.

W pierwszej wic czci: bóstwa podziemne , midzy niemi Erynie wraz

z Agamemnonem , w drugiej : Hermes , w trzeciej : sprawiedliwoci bóstwo wy.

pelniaj wol boga wyroczni: który zreszt dba o to, aby tego dokonano, na

co wszyscy bogowie niebiescy przystali jednozgodnie, t. j. aby przez pomst

Agamemnonowi przywrócono cze utracon i aby zachowany by dom Pelo-

pidów ; bo Zeus, najpotniejszy mciciel, jest oraz najmoniejszym zachowa-

wca. Lecz nie saby to wze, który czy matk z synem; bezkarnie rozer-

wa go nie moe adna strona. Czsto z tem Elektra si odzywa. Dla tego

nowa klska rodzi si w domu. Orestes wpada w rce Eryniom skutkiem

matkobójstwa, skutkiem czynu nakazanego przez Apollona, do którego si

ucieka. Apollonowi te jedynie dalej w tej sprawie dziaa wypada.

Co dotyczy pojedynczych charakterów, Orestes duchem spokrewniony

z Agamemnonem,* wielkiej pobonoci, bogom przedewszystkiem posuszny.

Lecz e wolny od winy, jakiej dopuci si ojciec, bez wahania i ocigania

si przystpuje z siln i niezomn wol do czynu nakazanego przez bóstwa;

zwaszcza e tem nie tylko ojca spraw , ale i swoje wasn poprze. Chodzi

bowiem o odzyskanie wolnoci i o bero mu si nalece. Dla tego opo-

wiadanie Elektry o haniebnem zamordowaniu i pogrzebaniu ojca nie uwalnia

od wtpliwoci dopiero Orestesa, jeno zapal jego potguje. Stae ju poprze-

dnio mia postanowienie; a utwierdza si w niem przez to, e uczucia wszel-

kie, nasuwajce si w podobnm pooeniu, analizuje, e tak powiem, i bierze

na wag rozsdku. Jak za Agamemnon wicej posuszestwem wzgldem

bogów odznacza si, ni mioci do swoich, tak te Orestes. Syn, aby po-

mci ojca, zabija matk; ojciec dla sprawy wojennej powica córk Ohara

córki nie bya jednak nakazana , do zamordowania matki nakonio syna i po-

budzio bóstwo. Z tej przyczyny ojciec wystpku yciem przypaci; Orestes

za bdzie wolny, acz nie natychmiast , za wstawieniem si bóstwa. Bezbono
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czynu Orestesowego gani nawet chór, mówic, e najcisza obarczy si wina,

i wtpi, czy go wybawca lub zagada domu Atrydowego nazwa. Wzdryga

si te chwilowo dusza syna na czyn, którego ma dokona, gdy syszy matki

proby i oglda ono, które go wykarmio; ale na wzmiank sucha o rozkazie

bóstwa wraca dawna wola, tak e sprawiedliwo czynu swojego bez litoci

w sporze dosy dugim i namitnym matce wrcz owiadcza i tumaczy. Na-

koniec Orestes peen ducha modzieczego i zapau, chciwy potgi i sawy —
i kocha ojca. Przezorno za wielka okazuje w scenie, gdzie podstpem za-

y matk, a nawet wtedy, gdy pierwszy raz zblia si do Elektry; cho za-

przeczy nie mona, e sowa, któremi siostr pozdrawia , tchn szczera mi-

oci i przywizaniem.

Wcale inny charakter Elektry. Prawdziwa to niewiasta, pena tkli-

woci i uczu szlachetnych. Nienawidzi matki, ale boleje nad ni i nie ly
jej, od czego Orestes nawet po zabiciu jej nie moe si powstrzyma; nie mie
sama wystpi przeciw matce z jakiemkolwiek postanowieniem, lecz we wszy-

stkiem powodowa si daje powag, i napomnieniem cudzem. W gruncie serca

jednak yczy musi, aby matce nic si nie wiodo podug jej yczenia. Prze-

klinajc nie wspomina imienia matki, chyba tam, gdzie yczy, aby sama po-

boniejsz i skromniejsz, bya; lecz przeklina przeciwników rodzica. Nadto

nie wymienia nigdzie z gorzkim wyrzutem zbrodni rodzicielki; skary si

tylko na jej bezbono. Poniewa j. wicej ni Orestesa znkay ndza do-

mowa, al po stracie ojca i suba niewolnicza, do której zmusiwszy matka

j. poniya, przeto te w lamentacyach goniej narzeka na niewol swoje

i domu caego, ni na hab ojca, na któr, przeciwnie przycisk kadzie, któr,

nieustannie wspomina Orestes. To Elektra myl t, jeszcze pocieszy si

zdolna, e sobie wyobraa, jakieby byo ich pooenie, gdyby zamiast Aga-

memnona byli zginli jego nieprzyjaciele! Takiej dziewicy do twarzy owo

wzruszenie, które j ogarnia, gdy pierwszy raz nadziej powzia o powrocie

Orestesa i zapewnia si o tern, znalazszy splot kdziorów i wymierzywszy

stóp lady. Atoli wtenczas nawet nie miaa wypowiedzie nadziei swojej, a
chór imi jej brata najsodszem by mieni; nie mie i wtenczas jeszcze, gdy

Orestes by nadszed, uwaa to za rzeczywisto, co bya przeczua i w co

nie majc dowodów oczywistych z takim zapaem uwierzya! Rado szczera

i przywizanie wreszcie nigdzie wyraniej i pikniej si nie maluje, jak w owej

mowie, któr, pozdrawia Orestesa, poznawszy jego tosamo.
Klitemnestra to pani wyniosa, dumna, acz nie zupenie obrana z ludz-

koci. Uprzejmie podejmuje pielgrzymów i stara si o ich wygod obiecuje.

Nie wypada jednak zapomina o tern , e do gocinnoci pomylna wie nieco

j pobudzia. Oraz, jak na królow przystao, chce naradzi si ogldnie,

jak pocz sobie po odebraniu tak niespodziewanej wieci. Zawi jej ku Aga-

memnonowi za wielka, aby sobie moga zasugiwa na cze u dzieci; sama

one te wicej ceni, ni mio macierzysk. Orestesa straty nie pacze, na-

wet nie krokodylemi zami; nad wczesn, mierci, jedynaka nie kaja si ani

sówkiem litoci; owszem radoci le pokrywanej nie zdoa zupenie zatai,

e teraz wolna gównej i wszelkiej trwogi, która j., by zmora nocna, kadej

3
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chwili dawia i niepokoia. Kiedy ywy mciciel na ni napada , da sie-

kiery, którby syna w obronie swojej ugodzia miertelnie; a wylawszy osta-

tecznie na próno zasób prób i modów, porwana w gb grodu cicho umiera.

Nienawici jej ku dzieciom nie naley przecie przypisywa wrodzonemu okru-

ciestwu, jeno zbiegowi okolicznoci. Wie dobrze, e w sercach prze-

chowuj dzieci yw mio do ojca, jako te gniew, jakim ów konajc pon.
Gniew ten pojednanie niemoliwem czyni. To te gdy snem przestraszona

ofiar szle grobow, któr cienie Agamemnona usiuje przebaga, gubi si
prób t, gdy nie na jej, lecz na korzy dzieci wylewano pyn wity i za-

miast czyni bogie za ni mody, miotano na ni przeklestwa, wysuchane
przez Agamemnona i podziemne bóstwa.

Egistosa umys gnuny, zniewieciay;' panowanie jego pozbawione czci,
znaczenia i potgi, czstokro porównywane bywa z rzdem zacnym i szla-

chetnym Agamemnona. Nadto tchórzliwy, bez serca. Kiedy w kocu pier-

wszej tragedyi dumnie i zuchwale fuka na starszyzn ludu argejskiego, teraz

wie najprzyjemniejsza o mierci Orestesa nie zdoa nawet rozweseli drczo-

nego obaw przed buntem i lka si zawici, któr paaj obywatele.

Pylades , raz jeden tylko odzywajcy si , zdaje si by mentorem

Orestesa.

Niaka, kochajca czule Orestesa, przywizana do grodu królewskiego

ca dusz , stanowi kontrast wyborny do okrutnej matki. Suga za , lamen-

tujcy nad mierci Egistosa, cho w skargach tych wyzna musi, e suszna

pomsta pana spotkaa , zostaje w wyranem przeciwiestwie do niaki i uwy-

datnia rónic pomidzy sugami, co dawnych, a tymi, co obecnych wadców
miuj. Owych sug rol odgrywa chór, zastpujcy lud cay, jak w Agame-

mnonie starszyzna argejska. Pierwsza bowiem tragedya dotyczy sprawy pu-

blicznej, druga domowej. Chór w Choeforach kamie przychylno umie.

chnitem obliczem Klitemnestrze , ale w gbi serca sprzyja Agamemnonowi,

któremu te sam jeden odda cze ostatni, kiedy obywatelom nowi wadcy
tego byli zabronili. Sprzyja chór tem samem dzieciom Agamemnona i zba-

wienne rady udziela: napominajc Elektr, aby ofiar obrócia na swoje ko-

rzy; ostrzegajc Elektr i Orestesa upojonych radoci, aby gon rozmow
si nie zdradzili; chytrze wspierajc Orestesa, gdy niak namawia, aby Egi-

stosowi samemu przyby kazaa, powodowany do tego kroku podsuchan

mow , w której niaka wyznaa mio do Orestesa wielk i zdoln do po-

wice; bagajc wszystkich bogów, aby pomoc nieli mcicielowi; cieszc

si z zwycistwa Orestesa i pocieszajc go nakoniec, gdy czuje nagabujce go

Erynie. Uwaajc gos swój za gos powszechny czeladzi Atrydowej, poc2y-

tuje chór za swój obowizek, cieszy si tem, co w grodzie dobrego i zacnego

opakiwa za smutne ciosy na si walce. Na scenie niewiasty chór stano,

wice zapewne ubiorem i t. d. przypominay zwyczaje niewiast azyatyckich

i wystpoway w czarnych sukniach; byo ich za wszystkich pitnacie.



35

3. EUMENIDY.
I. Aby zrozumie Eumenidy Eschylosa, trzeba zapozna si poprze-

dnio z natura i charakterem Erynij. Przechodzioby jednak zakres i roz-

miary naszego dzieka
,
gdybymy zupeny obraz bóstwa tego nakreli zamy-

lali. Nie atwo te wytumaczy, jak z ich pierwotnego charakteru rozwina

si funkcya moralna. Z tych powodów przestaniemy na zestawieniu tego, co

nam tragicy przekazali, a w kocu samym dodamy nieco o mniemanem ich

przeobraeniu w Eumenidy. Podug Eschylosa Erynie s córkami nocy, podug

Sofoklesa córkami ziemi i ciemnoci (Oed. Col. 40), a zatem chtonicznemi bó-

stwami. Wiedza Erynie o wszystkiem i nic im oprze si nie zdoa. W An-

tygonie nazywa je Tejrezyas zgubnemi i klskorodnemi mcicielkami Hadesa i bo-

gów, a Elektra boginiami kltwy. Sa wic niby duchami-mcicielami, przyda-

nymi do usug bogom wyszym i niszym: poniewa jedne i drugie bóstwa

maja prawo i moc karania wystpków i chostania zbrodniarzy. Z tern

wszystkiem Erynie nale do skadu bóstw starszych; i z modszemi bdc
w zwadzie, wa przeciw nim maja.

Uwaajc Erynie gównie pod wzgldem ich urzdu wymierzajcego

postanowione na zbrodniarzy kary, innemi sowami, uwaajc je jako wadz
wykonawcza, widzimy, e róni si tem gównie od bogów olimpijskich, e
jako bóstwa podziemne powoduj si sia lepa i nieposkromionego popdu,

czyli e nosz na sobie pitno siy przyrodzonej. Olimpijscy bogowie, mia-

nowicie Zeus, choszcza bezprawia z wiadomoci, zadawaja kar stosowna

i kieruj si rozwaga i zastanowieniem. Erynie za (podug Eschylosa), nie

rozwaajc rzeczy przed wydaniem wyroku, nie roztrzsaj sprawy, coby za

i przeciw dao si powiedzie ; nie
,
jak piorun roznieca poar, tak one zbro-

dnia, wo krwi przelanej budzi i napdza do mciwego przeladowania wi-

nowajcy. Zaszczuwaja, w cisem znaczeniu tego sowa, na mier zbroniarza;

a nawet mier nie uwalnia go od srogiego udrczenia. Pod ziemia jeszcze

cie bezkrwawy bywa pocigany do sdu karnego (p. w. 233. 290. 320). Atoli

Erynie s, te poniekd upostaciowan, e tak powiem, sprawiedliwoci cho-

szczca , wyrazem materyalnym wiadomoci o przewinieniu i jego skutkach

czyli procesu naturalnego, zakócajcego dusz zbrodniarza. Waciwie zatem

wyroku nie potrzeba wydawa; kar zbrodniarz sam w sobie nosi. Ale s
oraz wyobraeniem nieczystego sumienia, zewntrznie w nich si objawiajcego;

a tem samem nie tylko wewntrznemi , ale i zewntrznemi, samodzielnemi po-

tgami. Jak nieczyste sumienie pozbawia zbrodniarza miru i pokoju, mq
i wichrzy duszy jego wadze i obkawszy umys na adnem miejscu spocz
nie dozwala: jak strach siy ywotne niszczy i zwolna pochania; tak te Ery-

nie nie od razu zabijaj, jeno chepcc krew ywotn ofiary w cherlaka za-

mieniaj, zbrodniarza, a w znkanym cierpieniami ni ywota przetrze si

i pknie — i winowajca kona w mkach rozpaczliwych. (290 w.)

W Choeforach Orestes sam tylko widzi Erynie. Jak to wytumaczy?
Nie przypadek, n. p. stanowisko chwilowe chóru, moe by tego przyczyn_

Zdaje si, e ten jedynie spotrzega one straszyda, kto poczuwa si do winy.

3*
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A zatem wiadomo przewiny zwierciedli i konterfetuje si w Eryniach. Tern

jednak nie znosi si ich istota. Choszczca ich potga wyamuje si niby

z wntrza winowajcy i nabywa samoistnoci, skoro przez dokonanie zbrodni

moralny porzdek wiata zgwacony. Skoro czyn stanie na widoku, Erynie,

jako zewntrzne, od zbrodniarza sumieniem drczonego niezawise potgi,

w ruch bywaj wprawiane. cigaj one Orestesa, nie pytajc o to, czy gryzie

go sumienie. Czyn wystpny sam przez si pobudza je do zemsty — i na tej

drodze kara wchodzi w organizm potg moralnych wiata.

Kltwa podug wyobrae greckich nie tylko jest zarzutem, ale ma
oraz si demoniczn, zgubn; przez co równa si pod wzgldem istoty karze.

Susznie przeto Erynie zowi si w podziemnej siedzibie swojej boginiami

kltwy. Zreszt Erynie zowi si tudzie sukami (x>vcc) i bywaj wzywane

jako duchy pomsty nie tylko po dokonaniu zabójstwa na osobie jakiej od

krewnych teje, ale nawet od samobójcy, co nkany, wzgardzony i przelado-

wany przez ludzi odbiera sobie obmierzione ycie i w chwili skonu ciga na

ich gowy bóstwa wciwe. (Ajas Sofoklesa).

Charakter lepo dziaajcych potg przyrodzonych objawiaj Erynie

przez nielitociwo i zoliwo; i tem róni si najwicej od bóstw nowszych,

odznaczajcych si ludzkoci. Najwiksza dla nich rado, gdy mog dopa
i drczy zbrodniarza wszelkiego rodzaju katuszami. Pastwi si z rozkosz

piekieln nad ofiar; czem srosze mki ofiary, tem boej im na sercu.

Cho Zeus najwyszym jest wadc, Erynie wcale nie s zbyteczne.

Zeus bowiem na ziemi, nie pod ziemi rzdzi; wystpki za niektóre tam ka-

rze podlegaj. Przytaczano dwa miejsca z Eschylosa na dowód, e podziemne

bóstwa, mianowicie Erynie, s na posugach Zeusa i w ogóle bóstw niebie-

skich. Atoli AU (w Choefor. 393) wspomniana, cho spokrewniona jest z Ery-

niami, nie naley wycznie do wiata podziemnego i ju u Homera jest su-

ebnic Zeusa. Czy za przez Erynid w Agamemnonie (w. 58) rozumie na-

ley podziemne bóstwa we waciwej im funkcyi, na to nie atwo odpowie-

dzie. Czstokro Erynida znaczy tylko wcielon kar , zbrodni, kltw i t. p-

(p. Choef. 599). Kiedy w Agamemnonie chór pie aobn Erynidy zaczyna,

rozumie przez ni klsk i zbrodni, przewidzian w duszy. Podobnie te

goniec (Taltybios)
,

przynoszcy wie o klsce, ma zanuci pean Erynij.

Chór pyta w innem miejscu Kasandr
,
jak Erynid (klsk) domu opiewa

mu kae. Helena zowie si Erynida, bo jest kltw, zagad, zgub Troi.

A ;\!cm sowa w w. 55 Agamemnona „Mszczc si Apollon, Zeus lub Pan.

chocia nierychlem zbrodniarze najciem Erynii karze," mona wytumaczy
w ten sposób, e Eryniami zesanemi na gwaciciela praw gocinnoci s hufce

greckie. Ustpy te, poniewa w rzeczony sposób objanione by mog. po-

pieraj mniemanie, e Zeus nie panowa w podziemiu; a dowód oczywisty

daje postpek Danaid (w Hiketydach, w. 125), które, gdyby ich nie wysu-

chay bóstwa wysze czyli niebieskie, chc si powiesi i schroni sic do Tar.

tani. Zdaje sic nawet wynika z wierszy 336 i nastpnych w Eumenidach,

e czsto wystpek, którego Zeusowi nie wypada chosta, karz Erynie, wy-

peniajc tem samem poniekd szczerb w wymiarze sprawiedliwoci. Attyckie
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prawa rozróniaj mord rozmylny i nierozmylny. O ile taki pogld na rzecz

hamowa zapd Erynij , o tern nigdzie nie ma wzmianki. Wymierzaj one

kar i czyni zado zasadzie dokonania odwetu formalnego, nie zastanawiajc

si wcale nad wewntrznymi powodami do przewinienia. Obrona wic i uwol-

nienie Orestesa bija przeciw tej zasadzie. Jakie mia pobudki wewntrzne i jak

dalece przewini moralnie, nad tern oto sad zwoany przez Aten si zasta-

nawia. A chocia ani Apollon, ani Atena nie daj wyranie, aby okoli-

cznoci naglce do czynu i usposobienie moralne zbrodniarza rozwaono, prze-

cie Eschylos sam mia to na myli i w opisie matkobójstwa Orestesowego

i mobójstwa KLlitemnestry widocznie zmierza do tego, wykazuj.c rónic nie-

zmiern, jaka zachodzi midzy powodami do tych zbrodni. Orestes ze wstr-

tem, bez widoków osobistych, z przywizania do ojca i z posuszestwa win-

nego bogom i zakonowi boskiemu wykonywa prawo odwetu. Nie jest jednak

narzdziem Apollona; dziaa swobodnie, kiedy mu Avolno waha si nawet na

chwil, czy zabi matk, lub nie. Erynie pytaj, go, za czyj, rad i namow,

popeni zbrodni! Gdyby bowiem nie by z wasnej woli i z wasnego na-

tchnienia zgadzi matki, Erynie nie miayby prawa jego przeladowa.

Podwójny obowizek ciy na Orestesie; wypenienie jednego poci,ga za

sob, zaniedbanie drugiego. To te czyn jego jest nieprawy i zarazem chway

godny. Na matkobójstwo wzdryga si natura; i dla tego Orestes wydany na

up Eryniom, moralnym potgom natury. Nie wchodzc w to
,

jak dalece

w takim sporze obowizków zaniedbanie jednego zdoa usprawiedliwi Ore-

stesa; nie przytaczajc tudzie powodów, dla czego Areopag uzna Orestesa

za niewinnego; widzimy przecie, e Apollon, jak sam powiada, wydaje wy-

rocznie wszystkie na rozkaz Zeusa, e wic spenia wol tego, który rzdzi

wiatem moralnym i fizycznym. Zatem Orestes znów dziaa jako penomo-

cnik wyszej i najwyszej wadzy. Suchajc polece ich dokonywa czynu,

bdcego wynikoci i wasnej woli i wyszej koniecznoci; tak i wola

miertelnika jest poniekd organem owej koniecznoci. Dla tych powodów
i poniewa takie zajmuje stanowisko moralne, Orestes przeznaczony jest, aby

zdia klatwe cica na rodzie Pelopidów.

al i wyrzuty sumienia Orestesa symbolicznie przedstawione s, w prze-

ladowaniu Erynij. Atoli udrczenie to nie zawiso od zgryzot toczcyh

serce zbrodniarza. Erynie niezalenie wypeniaj. urz.d swój karny i mciciel-

ski, powoujc si na czyn sam, na przelew krwi; usposobienie duszne wino-

wajcy nie wywiera adnego wpywu na ich zamiary i nie zdoa powstrzyma

kroków zaczepnych, nieprzyjacielskich. Cho w w. nstpp. 225 Orestes do Ateny

si odzywa, e z kau do obmy, e czysty ju zupenie, przecie Erynie na

to nie zwaaj;. Apollon go oczyci; ale Orestes nie krew (w ogóle), lecz

krew matki przela — i dla tego przeladowania nie mog zaniecha.

Kiedy ostatecznie w dramacie gniew Erynij umierzony, przemieniaj,

si okrutne jdze niby w agodne, przyjazne i bogoradne bóstwa. Nazwisko

Eumenid, które od tej chwili przybray, przeniesiono z Sycyonu; gdy w Ate-

nach czczono je pod nazwiskiem Semnaj (<re/ni>at, czcigodne). Eschylos te
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nigdy inaczej ich nie zowie
;

przymiot za agodnoci i yczliwoci skutkiem

przemiany wieo nabyty wyraa poeta przez przydomek c.u<ppo\>£c. O prze-

mianie Erynij w Eumenidy wspomina w Grecyi jedynie myt Orestesowy. e
Erynie matki, zamiast pomci si po ludzku, przeganiaj Orestesa z kraju do

kraju, nie jest wynalazkiem poety lub kapana jakiego, lecz gadka byo ludu

greckiego, która wczenie wespó ze czci oddawana tym boginiom z miejsca

na miejsce si przenosia i Homerowi nawet zapewne nieznana nie bya.

Myt ten ludowy, wic opiewa, e z uwolnieniem Orestesa czy si cile

przemienienie Erynij. Bóstwo przeladujce poprzednio matkobójc, odtd

bogosawi mu i sprzyja. Orestes za w oczach gminu uchodzi za witego,

jak Edyp. Eschylos pomin zupenie pogodzenie si Orestesa z Eryniami,

przestajc na tem, e uwolnionego przez Areopag wydziera z ich szpon i mocy.

Po oddaleniu si spiesznem Orestesa wzrasta nawet gniew wcieky bogi,

e ofiara tak bezkarnie z rak i z matni im si wydobya. Zdaje si, jakoby

potwory miay wyzion wpierw z wntrza wszystka ó i zo, aby jdrna

i za serce chwytajca wymowa Ateny tem skuteczniej i prdzej uagodzi

i udobrucha one zdoaa. A leje bogini ta czarodziejski balsam w ran przez

wydarcie ofiary zadana, przyrzekajc im solennie cze w miecie swojem, co

do tyla przeobrazio usposobienie bogi kltwy, e zamiast zorzecze bogo-

sawiestwo udzielaj znienawidzonemu jeszcze przed chwila grodowi. Atoli

o przemianie zewntrznej nie moe by mowy, bo Erynie zostawaj do

koca w maskach, które przywdziay przy rozpoczciu tragedyi. Nadto prze-

miana wewntrzna zasza iv nich tylko wzgldem grodu ateskiego. Powie-

dzielimy bowiem wyej, e Erynie jako córy nocy (i ziemi) s chtonicznemi

bóstwami. Wedug pierwiastkowych za wyobrae chtoniczne bóstwa s
dwulicowe. Z nich pynie ródo mierci i zagady, z nich wykwita ycie

i zbawienie. Tak wic bóstwa te chtoniczne z wiata Tytanów przyczynia-

jc si jako Erynie do zguby i zagady czowieka, zlewaj jako Eumenidy

zbawienie, bogosawiestwo i aski wszelkiego rodzaju na osob lub kraj,

który na ich gniew sobie nie zasuy. I nic w tem nie ma dziwnego, bo
wiat pomiertny uwaano oraz za ródo ycia.

II. W kadym dramacie Eschylos mniej lub wicej nauk zdrowych

i zbawiennych ziomkom udzieli. Najwyraniej jednak zamiar i ch wpy-
wania na umysy obywateli-widzów pokazuje si w Eryniach. I o có
wieszczowi demokracy wyuzdan jeszcze nie podkopanych Aten chodzio?

Powiedzmy w kilku sowach: o utrzymanie Areopagu i sojuszu z Argos.

Areopag, cho kady z obywateli ateskich móg zasiada w nim z kolei,

zdawa si jednak by instytucy wcale niebezpieczn dla demokracyi ju
wtenczas na kie biorcej z tej przyczyny, e czonkowie jego na godno t
wyniesieni piastowali j doywotnie. Otó tedy Efialtes, przyjaciel, lecz nie

lepy zwolennik Peryklesa i wyjwszy dnoci polityczne m niepolako-

wanej cnoty, w 4tym r. 8otej olimp., t. j. w r. 458 przed Chr., wniós i zada
na zgromadzeniu ludu , aby potg Areopagu albo zetrze zupenie , albo zna-

cznie osabi przez odjcie prawa sdzenia w sprawach gardowych {$>ovtxat

dUai). Pod wpywem tego zamysu, majcego podkopa zasady dawnej rze-
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czypospolitj , lecz zanim jeszcze Ealtes swój wniosek przeprowadzi zdoaj

— bo na to kilka przynajmniej trzeba byo zgromadze ludu, — Eschylos

z Eumenidami wystpi. Ze a podówczas potga Areopagu bya nienaruszo-

na, tego dowodzi kilka ustpów tragedyi. Jake Atena mogaby si (w. 643)

odezwa w te sowa: * *

Raz pierwszy sadza w sprawie o krwi przelew, wiedcie,

Ze odtd w pokoleniu Egeowem sdziów

Wysoka rad t na wieki postanawiam —
gdyby fakt ów by si ju dokona? Owszem z w. 936 nstpp, wnosi wolno,

e z pocztku niekoniecznie powodzio si Efialtesowi, gdy sowa tam przez

Aten wyrzeczone niezawodnie sa dwusieczne.

Polityczne zasady, których Escliylos trzyma si' w sprawie Areopagu,

wyznawa poeta przez cae ycie. Jako obywatel prawy i gorcy patryota

radzi zawsze ziomkom, aby miar zachowywali w uywaniu demokratycznej

wolnoci i w dumnych zatargach z innymi krajami Grecyi. By Eschylos wiel-

bicielem Arystydesa, przeciwnikiem Temistoklesa: mów, co do siebie byli

w takim stosunku, w jakim póniej Cymon do Peryklesa. Arystydesa poli-

tyczne dnoci i charakter obywatelski wychwala nieraz (n. p. w Siedmiu

przeciw Tebom w. 550); a czstokro zaczepia stronnictwo Temistoklesa. Có
wic dziwnego, e Eschylos, widzc daremno wszystkich swoich usiowa
i uwaajc, jak demokracya od dnia do dnia coraz mielej nurtuje ustawy

zasadnicze pastwa, zniechcony ostatecznie do miejsca rodzinnego, gdy Are-

opagu potg rzeczywicie wkrótce potem starto i demokracya wzrosa w siy,

jakich si lka oddawna, zabola nad tem wszystkiem gboko i wydali si

si z kraju? (p. Zycie Eschylosa).

Atoli nie tylko wewntrznemi stosunkami zajmuje si poeta w tej tra-

gedyi. Ateny krótko przed przedstawieniem Eumenid zerwawszy z Sparta

zawary sojusz z Tesalia, odznaczajca si dzielna konnica, i z Argos, za po-

moc którego mogy miasta nadmorskie Peloponezu, gówne filary potgi la-

cedemoskiej, pozyska, a nawet odzierze. Zwizek z Argos wszyscy Ate-
czycy poczytywali za zdarzenie bardzo wane i radosne — i peni otuchy

bogiej wygldali skutków nowego przymierza.

Bardzo zrcznie umia wypadek ten radosny poeta poczy z osnowa

dramatu. Orestes bowiem, którego bogowie i areopag ateski odjli troskom

i smutkowi, wieczna zgod i sojusz nietylko w swojem, ale w wszystkich

Argeów imieniu przyrzeka ludowi ateskiemu i przyrzeczenie to ju w w.

280 dane, dla którego nawet Apollon u Ateny askawe przyjcie i przytuek

zbiegowi wyjedna, przysiga uroczysta zatwierdza, gdy do ziemi ojczystej

si oddala.

Podziwia wypada patryotyzm i przenikliwo polityczna Eschylosa, e
zwizek ten gorco poleca spóobywatelom ; cho by dzieem stronnictwa mu
znienawidzonego. Atoli nietylko wzmocni pragnie ojczyzn przez zbawienne

to przymierze; innego jeszcze celu waniejszego, wypowiedzianego w samym
kocu dramatu , chce dopi. Byo yczeniem wówczas wszystkich zacnych
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mów, aby zewntrzne wojny, dza sawy i chway przyguszyy midzy

Hellenami ch do sporów i odwiody od wani i bojów wewntrznych. Te-

go yczy i Eschylos, przewidujc w duchu zgubne podobnych zatargów

i kótni nastpstwa. Dla tego Orestes egnajc si, yczenie to objawia (p.

278 i 723 nstpp.); dla tego Atena zaklina Erynie, aby obywateli nie poró-

niay, umysów ich nie rozjadowiay i boju plemiennego nie wzniecay. Za

granicami kraju, (oto jej yczenie) niech Ares szaleje, niech bój si zapali,

gdzie pole si otwiera dla szlachetnej dzy sawy. A kiedy nakoniec Ery-

nie s przejednane i jako Eumenidy bogosawiestwo udzieli maja krajowi,

prosi je Pallada o te dary natury, ziemi i niebios dla niego, bez których na-

ród nieprzyjació przemóc i spoy nie zdoa.

III. Po okropnej scenie na kocu Choeforów uspokaja nieco przera-

one umysy powany i uroczysty pocztek Eumenid (prolog, od w. 1—63),

przywodzc na pami widzom pytyjskiego Apollona, sprawiedliwego zawia-

dowc wyroczni delfickiej i przyjaciela grodu ateskiego, oraz ukazujc pier-

wszy zawizek szczliwego sprawy rozwizania. A wypoczynku i wytchnie-

dnia tego potrzeba widzom, których niebawem niejeden widok niejeden

opis zatrwoy! Bo ju (w epejsodion pierwszem od w. 64—295) oto pos-

pny cie Kiitemnestry wzlatuje (po Charonowych wschodach) stygijska brama

i podega obrzyde Erynie, dotd w wityni Apollona skutkiem znuenia

w nie gbokim pogrone, do dalszej pogoni. Ju one wypieniaj wcie-

ko z zioncych piekielna zoci piersi w komatycznej pieni i w rozmo-

wie z bogiem, gównym ich antagonista (137—223 w.) odsaniajc obmie-

rza brzydot wntrza i zewntrzna obrzydliwa szkarad. A Eschylos lubuje

sobie w podobnych obrazach; i z sumiennoci i dokadnoci najskrupula-

tniejsza maluje okropno jdz gronych: syszysz prawie ich przeraliwe chra-

panie; czujesz zapach krztuszcy jadu z oczu si sczcego i wyziewów puc
i wntrznoci; widzisz na ywe oczy prawie, jak w chciwe szpony ju ju
maja schwyta nieszczliwego Oreslesa. Ale poeta , któremu tak wyborna na-

darzya si sposobno do pokazania mistrzostwa swojego w piastycznem obra-

zowaniu, zachowuje przecie, jak w ogóle sztuka starsza w Grecyi, miar i ró-

wnowag we wszystkiem. Stad na tern samem tle obrazu, którego jedna

poow zapeni owemi postaciami potwornemi, jawi si, jakby gwiazdy w po-

chmurnej nocy, Apollon, opiekun oczyszczonego Orestesa, i Hermes, który bez-

piecznie przeprowadzi nieszczliwca do miejsca, gdzie go czeka wybawienie

i wypoczynek po znojnym niepokoju. Koczy si za scena pierwsza kótni,
wani i wypowiedzeniem sobie wrcz wojny midzy bogiem wyroczni a bo-

giniami kltwy. Ledwie zasona spada na ten obraz, alici scena nastpna

nie mniejsz budzi groz. Orestes zadyszany, zamany trudem dopada wi-
tyni i posgu starego Ateny w jej grodzie; a tu za nim wpada tuszcza

Erynij. Zbiega twarz nacechowana cierpieniem , ale i wyrazem ufnoci w bo-

gów i ich obietnice; jdze za krwi chciwe niby swobodniej oddychaj, jak

gdyby im ciar spad z serca, bo pewne ju s, e ofiara z rk im si nie

wymknie. Od tej chwili (w dalszej czci Igo epejsodion jeszcze, w. 224

—

295) dramat dotd tuajcy si wraz z tuaczem ciganym ustala si i akcya
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pewnym, prostym postpuje torem. Chór rozwinwszy szeregi otacza jeca i w dzi-

kim, ponuro-wspaniaym hymnie (Parodos od w. 296—307; Stasimon pierwsze

od w. 308—369) opiewa okropne jego pooenie. Tak wiec znów szala prze-

chyla si niby na korzy Erynij. Ale Atena (w Efiejsod. drttgiem, od w. 370—462)

jawic sie i przybywajc na odsiecz winiów ipotpionemn
,
przywraca powtór-

nie równowag i , aby spór dotychczas nierozstrzygnity zakoczy
,
postana-

wia zwoa sad gardowy. Niespodziewa si chór takiego obrotu rzeczy; prze-

widuj jdze, e potga ich chwia si zaczyna. "Widoki tak niepomylne po-

winny byy wicej je rozdrzani, rozogni bardziej zo ich i namitno
a jednak w drugim Stasimon od w. 463-—

5

2 ^) nie przejawia si ani rozpacz,

ani wcieko szalona. Owszem pie ich na powana, uroczysta nastrojona

nut; bo Eschylos, któremu nie tyle chodzi o drobiazgowe wykoczenie szcze-

góów podrzdnych, ile o wyrazisto caoci i dopicie zamierzonego celu,

przez usta jdz piekielnych przemawia do ziomków i napomina Ateczyków,

aby szanowali prawa i uznali wadze poskramiajce swawol wyuzdana w pa-

stwie. Po tym chórze, penym nauk i rad zbawiennych, znowu scena si

zmienia. Przed areopagiem (epeisodion trzecie, od w. 527— 873) toczy si

sprawa Orestesa, a raczej Apollona z Eryniami. Spór koczy si. uwolnie-

niem obaowanego, za co tene z wdzicznoci przyrzeka w imieniu kraju

i swojem wieczne przymierze i przyja. Uwolnienie ofiary, której krew

cheptay ju w myli , rozdrzanio i dobodo do ywego Eryniom. To te

gniew i wcieko ich dochodzi do najwyszego stopnia siy, e najokropniej-

sze miotaj na okó groby. Lecz wkrótce wymowa Ateny, nacechowana

agodnoci i sia zarówno, jako te obietnica wiecznej, witej czci w gro-

dzie ateskim ujmuj tak dalece jdze rozjuszone, e zamiast przeklina i zo-

rzeczy, postanawiaj odtd bogosawi i sprzyja ziemi attyckiej, z warun-

kiem, e ich wadza w niczem nie bdzie uszczuplona. Po czem (w stasimon

trzeciem od w. 874—996) zaczynaj uroczyst pie bogosawiestwa; a sko-

czywszy j, udaj si (excdos) otoczone ludem ateskim w uroczystej i wie-

tnej procesyi do siedliska, t. j. do wityni przeznaczonej dla nich przez

Aten.
y

IV. Chór caej Orestei skada si z 50 osób. Dostarczy go poeciem zamony, Ksenokles z Afidnaj , a Eschylos uy go stosownie do po-

trzeb scenicznych. W kadej z trzech tragedyj wystpuj dwa chóry: gó-

wny i pomocniczy. Gówny chór stanowi: w Agamemnonie: Starcy;

w Choeforach: Branki trojaskie; w Eumemdach: Erynie. Pomocniczym

za chórem tragedyi iszej, t. j. sugami Klitemnestry byy tesame nie-

wiasty, które w Choeforach odgrywaj rol branek; w Choeforach za wyst-

puj ju w kocu Erynie ; a w Eumenidach nakoniec chór pomocniczy (pro-

pompoj) skada si z starców tragedyi iszej (areopagici) i z niewiast drugiej

tragedyi (kapanki). Wszystkie trzy chóry razem na kocu Eumenid w tym

porzdku, w którym wystpiy, schodz z orchestry w procesyi, tak e starcy

otwieraj, a Erynie zamykaj pochód. Co dotyczy rozkadu liczebnego, zdaje

si, e starców w Agamemnonie byo I2tu, branek i Erynij po I5cie; 8 cho-

reutów za wystpowao w satyrowym dramacie. Wystp Erynij róni si
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zupenie od zwykego wystpowania chóru. Ju bowiem przed rozpoczciem

dramatu chór pogrony w gbokim nie ley w wityni delfickiej , t. j. na

scenie. (Orchestra przedstawiaa plac wolny przed witynia) Wypdzony stam-

td przez Apollona chór znika zupenie z oczu .widzów, cigajc Orestesa,

i wpada póniej, ju po zmianie dekoracyi, w Atenach do orchestry w naj-

wikszym nieadzie; po czem podczas hymnu, którym spta chce ofiar swoje,

zwolna sie ustawia.



I.

AGAMEMNON



OSOBY DRAMATU.

STROZ.

CHÓR STARCÓW ARGEJSKICH.

KLITEMNESTRA.
POSE TALTYBIOS.

AGAMEMNON.
KASANDRA.
EGISTOS.

(SUGI KLITEMNESTRY, nieme osoby).

Seena przedstawia palc królewski w Argos ze skrzydami po obydwóch bo-

kach. W prawem skrzydle mieszkania czeladzi; w lewem gocinne pokoje

Przed paacem posagi i otarze Zeusa, Apollona i Hermesa. Na szczycie

paskim oficyny czeladnej , która za stranice suy, bo stamtd widok na góry,

morze i przylege okolice, Avida stróa, podnoszcego sie ze swojego lego-

wiska.



{Wstp czyli Prolog (w. 1—38.)

Stró.

Bogowie! uwolnienia bagam od niewczasów

Tej caorocznej stray, która z legowiska

Na strzesze Atrydowej , niby pies , odbywam

;

Ze szczytu pilnie baczc na gwiazd nocnych sejmy*

5. I na zwiastuny mrozów albo skwarów letnich:

Mocarze wietne, które z niebios stropu iskrz,*

Ze wiem dokadnie, kiedy gasn, kiedy wschodz.

I dzi pomienistego bacznie ledz znaku,

Co supem ogniogorym wie przeniesie z Troi,

10. Wie o upadku grodu; bo tak przykazaa

Mskiego serca pani i otuchy pena.

A kiedy nocny tuacz na ou, którego

Sen nie nawiedza, spoczn ros przewilony —
Bo nie sen, jeno przestrach towarzyszem moim,

15. Co nie da sennym mocno zawrze si powiekom, —
I zaradczymi na snu oskom rodkami,
wistaniem albo piosnk, sen odegna mniemam,
zy lej, utyskujc nad niedol domu,

Ze dawna nieskaono nim nie zawiaduje.

20. Bogdajby dzi niewczasów szczsny kres si zbliy
I dobrej wróby wiato ciemni rozwidnia!

(Milczenie. Na kracach przezrocza pomie byska.)
r

wieczniku czarnej nocy, witaj! Ty rokujesz,

Jasnego dnia witanie; do ochoczych plsów
Pobudzisz Argos cale, temu szczciu gwoli!

Hu ! ha l (Zbiega ze stranicy na scen.)
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25. Czemprdzej zawiadomi Agamemnonow
Maonk , aby, z oa zerwawszy si wawo, *

Dzikczynny krzyk radoci ku pochodni owej

Podniosa z caym domem, bo Troi gród run,
Jak goniec pomienisty jasno przekazuje.

30. Ja sam na swoje rk puszcz si w tan wawy
I z szczsnej biery wadców sam poytek wezm,
Bo szóstka mi potrójna pada na tej stray. *

Ol nieche do drogiego pana, do ojczyzny

Przywróconego, rk ta uciskam wkrótce!

35. O innem cyt! na kódk usta mi zamknito.*

Lecz dom sam, gdyby jzyk mia, opowiedziaby

Jak najdokadniej wszystko. Chtnie czek z tym gwarzy,

Kto wiadom rzeczy; gdy kto nie wie, lepiej milcze!
(Z miasta przybywa chór starców i wszedszy do orchestry okra tymele.)

(Anapestyczny parodos od w. 39 104.)

Przodownik chóru.

Lat dziesi temu, jak dzielny wróg

40. Pryarna, ksi Menelej,

I Agamemnon z nim, których bóg

Obu zaszczyci, w udziel

Dajc udzielne bero i tron —
Atrydów stado potne —

45. Z tysicem naw tych odbiegli stron,

Posiki wiodc orne
I pomsty krzyczc gono: na wzór

Kani, co w smutku bez miary

Po dziatek stracie wysokie chmur

50. Skrzydami prujc obszary

I po nad gniazdem koujc, trud

Wychowem pisklt podjty

Widz zniszczony. Lecz niebios gród

Ptaszce syszy lamenty

55. I za swych opiek sierocy stan

Mszczc si Apollon, Zeus lub Pan,

Chocia nierychem zbrodniarze
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Najciem Erynii karze. *

Tak Zeus, stró mony gociny praw,

óo. Atrydów szle za maonki
Gaszej * porwanie przez morze wpaw

Na Aleksandra — i czonki

Obciajcy pobudza bój,

Gdzie wraz z naszymi Trojanie

65. Znosz w rozlicznych zapasach znój,

Czy oparci na kolanie

W piaskach powodzi si topi,

Czy w rozprawach krusz kopj. *

Lecz jakikolwiek jest rzeczy stan,

70. Odwieczny wyrok sie zici;

Podpay ani ofiarny dzban

Nie poncej ertwy witej *

Nie zbagaj nienawici

Erynidy nieugitej

!

75. Dla lat zgrzybiaych za my od czci:

Od tej wyprawy wyjci
Tu zostalimy; podpor kij

Niemocy naszej chopicej.*

Bo jako zapa, co kcie i wre

80. Silnie w piersi modocianej,

Przecie bezsilny, by starce, mrze —
Dla dzy boju nieznanej:*

Tak czek zgrzybiay, gdy z lici pie
Osmuknie szron, o trzech nogach

85. Bez si, jak dziecko, jak mara w dzie

Bdna, peza po drogach.

(Z bram królewskiego grodu wyszy tymczasem sugi, niosc krue i czary

ofiarne, i otoczyy otarze. Równoczenie ukazuje si KLITEMNESTRA
z licznym orszakiem i nakazuje rozpocz ofiar.)

Ty, Klitemnestro , królowo, mów,
Co zaszo, córo Tyndara?

Co tam nowego? lub jakich sów
. 90. Ufasz powieci, e si pomieni

Na okó wysana ofiara?
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Bogom bo wszystkim, co miasta s stra,
Nieba i rynku, górnym i bezdeni,

Ot ! na otarzach ofiary si arz. *

95. Tu — tam w niebiosa pomieniste ary
Strzeliy, czyst i bog
Oleju wzniecone podog,

Z komnat królewskich zbone chonc dary.

Powiedz, co moesz i co ci rzecz susza;

100. Na trosk lekarstwo mi podaj,

Która mylami zemi serce wzrusza;

Chocia nadzieja boga z ofiar bodaj

Tryska i bólem przeymanej broni

Duszy od zjadyeh frasunków pogoni.

(Meliczny parodos* od w. 105— 1 59.)

Chór.
Strofa.

105. Jam mocen gosi przewag wyprawy
Ksit, bo z wrób pomyln wysana;

A ufno w bogów dotd niezachwiana

I przeznaczony dla rycerskiej sprawy

Czas daje natchnienie do piewów.

1 10. Wic piewam, jako dwubere Achiwów
Zg'odne przywództwo na czele modziey
Zbrojnej w oszczepy, co pomszcz upiey.

Ciko krzywdzcej , wysya z Hellady

Wadarz powietrza na Teukrów posady.

1 1*5. Bo tu przy dworze na samym wyjedzie

Królowie ptaków wodzom naw na gniedzie

Widnem z daleka si jawi po prawej

Stronie: ten czarny, ów grzbiet ma biaawy,

Zrac zajczyce podem obciona,

120. Rozpacznym biegiem ostatnim zemdlon.

Uderzcie w ale ponure!

Wdy dobre niech wemie gór!

Anlistrofa.

Otenczas wojska wróbita troskliwy,

Sposób Atrydów wojennych mylenia
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125- Dwoisty baczc, rzecze i zjawieniu

Naczelnym wodzom tak tumaczy dziwy,

Ich w zbójcach zajca poznawszy:

„Wyprawa nasza potg stargawszy

Pryama kiedy — caego narodu

130. Skarby bezmierne, zniesione do grodu,

Wedug przemonych zabierze wyroków.*

Oby bóg tylko zawistny otroków

Naszych obozem dla Troi pogromu
Stojcych nie star! Bo warzy tu w domu

135. Czysta Artemis w sercu gniew, e z podem
Zeusa skrzydlaci goce przed porodem

Matk rozdarli drc z strasznej trwogi;*

Gdy spów uczty nienawidzi srogiej/'

Uderzcie w ale ponure!

140. Wdy dobre niech wemie gór!

Epodos.

„To te bogini pikna,* co z tkliwoci
Nad drobnej dziatwy srogich lwów saboci
Czuwa i zwierzt, mieszkaców dbrowy,
Z rozkosz wita "zaród prrzypiersiowy,

145. Niech z spów wieszczby, z pomylnoci smutek

Wrócej , bog'i wyprowadzi skutek

!

Peanie zbawczy,* wstaw si! Niech w przystani

Naw nie wstrzymuje greckich od przeprawy

Dugo przeciwnych wiatrów dciem, ani

150. Sama obiaty nie da nieprawej,

Nieniednej ,* która rzuci ziarno zwady

Pomidzy krewnych i do do zagady
Ma bezwstydna uzbroi. Bo w domu
Tu za powrotem czycha rzezi dziecka

155, Pamitna zemsta, okrutna, zdradziecka!"

Tak smutek z szczciem Kalchas wadcom wróy,

Radzc si wieszczków skrzydlatych podróy,

Wic zgodnie z tern w ale uderzcie ponure!

Wdy dobre niech wemie g*ór!
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(Pierwsze Stasimon, od w. 160— 241.)

piew (rot chórowych).
Strofa i.

160. Zeusa, ktokolwiek jest," po tern imieniu

Wzywam, gdy wedug jego to podoby:

Bo po ogldnem rzeczy rozwaeniu

Nie wiem nikogo , oprócz Zeusa , ktoby

Rozstrzygn zdoa, czy trosk marne brzemi
1Ó5. Z ufnoci moefe porzuci na ziemie!*

Antistrofa 1.

Ten, co by przedtem gwacicielskiej buty

Penym wadarzem, nie yje w pamici
Nawet; a wtóry ze rzdów wyzuty

W zapasach z Zeusem.* Wic kto peen chci

170. Dobrej ochoczo tryumf Zeusa gosi,

Dank najprzedniejszy mdroci odnosi.*

Strofa 2.

Bo Zeus mdroci drog nam wytyka
I miertelnikom zakon swój ogasza,

e niedola mistrzyni jest nasza.

175. To serce nawet i we nie przenika

Wskro straszna trwoga na cierpie wspomnienie

I mimo woli przychodzi baczenie.

aska to bóstwa, które wiata wity
Ster dziery rk potn ujty.

Antistrofa 2.

1 80. To Agamemnon , sdziwy wódz floty

Achejskiej , wówczas rozway roztropnie:

I nie ofuka wróbity pochopnie,

Lecz zniós pokornie przeciwnych klsk groty

;

Kiedy niesplawno morza gód i trudy

185. Na Achejczyków sprowadzia ludy.

Na faloomnem wybrzeu Aulidy

Obozujce na przeciw Chalkidy. *

Strofa 3.

A wicher od Strymonu sierdzisto si sroy,

Przewok sprawia, godem zabójczym lud morzy,

190 Do portu broni wstpu, na Inni pomiata
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Majtkami i w okrty na kotwiach koata

I nieprzerwanem dciem Argeów kwiat chonie.

Gdy za Kalchas ksitom, jakim gniewem ponie

Artemis, by oznajmi i na przebaganie

195. Bogini poda rodek przykrzejszy ni fali

Ds morskiej: e Atrydzi koszturem o ziemi

Stuknwszy rozpaczliwie, w gos si rozpakali;*

A nti strofa 3.

Starszego wtenczas z ksit gos ozwa si mski

:

„Nieposuszestwo ciga dolegliwe klski;

206. Wdy klsk dla mnie cik take, gdy nó zmiecie

Ofiarny domu mego okras, me dzieci,

I gdy do rodzicielsk przy otarzu skrwawi
Krwi córki! — Có bez bólu? ali si pozbawi
Towarzyszów? Czy straci mam zwizkowych nawy?

205. e dziewiczej ofiary pragn z gromkim gniewem,

Co nawano uciszy bronic przeprawy,

Susza ; bodaj zbawienia ona bya siewem

!

Strofa 4.

Woywszy w koniecznoci jarzmo kark, zmieniony,

Bezbonik ju nieczyst, niecn myl zionie,

210. Na wszystko gotów rzuci si rozzuchwalony."

Bo skoro raz nieszczciem w grzechu czek utonie,

Wystpków ródo, bezwstyd, zuchwalstwa przymnoy.
Wic przeama si

,
patrza na rze córy hoej

:

Bo mier jej pomci krzywdy niewiasty pomoe,
215. Bdc wstpn obiat wyprawy na morze.

Antistrofa 4.

Nie mogy ani proby, ani jej zaklcia

Na imi rodzicielskie, ni panieskie lata

Powstrzyma sdziów, dnych walk, od przedsiwzicia.

Sam, kiedy ofiarników koca ju dolata

220. Modlitwa, nad otarzem rantuchem owiana

I, niby kol, z gówk obwis trzyman,

By z wabnych ust nie pada w boleci nadmiarze

Kltwa na dom, z si wszystkich starownie strzec kae.

Strofa 5.

Przemoc j kiezna i zaniemie kae.

4*



225. Szkaratu wstga na ziemi spyna:
A ona w wszystkich ofiarników twarze

Z oczu g"rot serca krajcy cisna.

Pikna, by posg, przemówi chce gosem,

Jakim biesiady w komnatach rodzica

230. Niegdy krasia, gdy umysem chtnym
Los ojca szczsny i bogi dziewica

Wstydliwie gosem sawia pontnym.*
Antistrofa 5.

Po tern, co stanie si, widzie nie chciaem,

Nie powiem. Kunszt wdy Kalchasa nie zwodzi.

235. A Dike bóle ludziom równym dziaem
Nauk na przyszo zbawiennych nagrodzi,

Wypadków nie chc przewidzie, bo pocó
W zach si rozpyn? Z ciemni to wynurzy

Jasny wschód soca! — Ot! tej, co nadchodzi.

240. Co sama jedna na Apji jest stróy,

Jak yczy, wszystko niechaj si powodzi !

*

(Pierwsze "Epejsoclion od w. 242— 348.)

Przodownik chóru.

Z szacunkiem, Klitemnestro , twojej wadzy winnym
Przychodz; bo si godzi, cze nalen odda
Maonce króla, kiedy m odbiea tronu.

245. Ty powiedz, chtnie sucham, masz-li dobre wieci

Lub czy ich si spodziewasz, e obiat speniasz?

Acz gniewu nie obudzisz, zbywszy mi milczeniem.*

•

K 1 i t e m n e s t r a..

Jak stara mówi g*adka, niechaj z matki-nocy

Bogiego ona równie szczsny dzie wykwita!

250. Nowiny radoniej szej , nili tuszysz, suchaj:

Pryama gród zdobyli dzielni Argeowie.

Przodownik eh ó r u.

Co? c<>? bo niedowierzam , moe-m sio osysz!
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Klitemn estra.

W Acheów mocy Troja. Jasno- si tumacz?

Przodownik chóru.

Do serca wpeza rado —
- i wytryska zami.

Klitemnestra.

255. Ze prawd szczera mówisz, wiadkiem oko twoje.

Przodownik chóru.

Czy niezawodne znaki sa rkojmia tobie?

Klitemnestra.
Sa. Przeczby by nie miay? chyba bóg mi mami.

Przodownik chóru.

Azali sennym marom ufasz atwowierna?

Klitemnestra.
Nie daj wiary zmysom, gdy sen je obcia.

Przodownik chóru.

220. Wiec moe wietrzna wieci umys swoi nadziewasz?

Klitemnestra.
Przyganiasz mi zaiste! by dziewczynie pochej.

Przodownik chóru.

I kiedy gród Pryama w niwecz obrócono?

Klitemnestra.
W nocy, mówi, co wiato t obecnie rodzi.

Przodownik chóru.

Jakiby goniec raczy tak dobieg tu wczenie?

Klitemnestra.

265. Hefestos* z szczytów Idy wiatym blaskiem cisn.

Wic gorza stos po stosie, a ognisty goniec
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Tu dopad. Z Idy bowiem Hermesowej skale

Na Lemnos , z tej za wyspy wzgórzu Zeusa , Atos,

Trzeciemu z rzdu, wiecznik jasny przekazano.

270. Górujc nad falami, jakby po wód grzbiecie

Pojeda, ar sosnowej gowni si pomyka
Rozkosznie, a strzelajc zotem, niby soce,
Makistu stranikowi bystro spojrza w oczy.

Bez zwoki tene baczny, snem bo niezmoony,

275. Posaca urzd wiernie peni i zaega
Pomienny stos, co w dali do Eurypu nurtów

Ordzie w skok biece szle Messapios stróom.'

Na przemian ognionon wie ci pchnli dalej,

Pod kopcem suchym wrzosu iskr rozdmuchawszy.

280. Obfita agiew, szerzc poar niesabncy,

Równin wzdu Asopu przeskoczywszy, niby

Ksiyca blask, dosiga Kiteronu opok

I budzi stra nastpn do przesania znaku.

Nie zaniechaa przeto stra daleko widnej

285. Pochodni ar roznieci silniej, ni poprzednie,

I przez Gorg*opis wody przerzucona wiato,
Wdzierajc si na szczyty góry Egiplanktu,

Napdza do popiechu strae nieleniwe.

Podniety nie aujc, wysadzaj w gór
290. Niebawem sup ognisty, e po nad zatoki

Saroskiej brzegiem wzniosym przeniós pomie silny;

A wystrzeliwszy wyej , arachnejskich dobieg

Chochoów i stranicy tu w pobliu miasta.

Nastpnie do Atrydów grodu tego zajrza

295. Od uny ideowej nieodrodny promie.*

Ten przepis mieli sudzy i ochoczo jedni

Na subie zwodzc drugich, rozkaz wykonali;

Lecz pierwszy i ostatni goniec dziery przodek.*

Ot! takie ci przytaczam znaki i wiadectwa,

300. Przez które Troi upad m mi mój zwiastuje.

Przodownik chóru.

Niewiasto! Bogom potem gorcemi mody
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Wyra wdziczno. Teraz twoich sów bez przerwy

Suchabym w zadumieniu ; wic je powtórz jeszcze!

Klitemnestra.

Do Troi weszli nasi dzi. Niezgodne krzyki

305. W odmcie zamieszania spornie kóc miasto;*

Bo jak, gdy olej z octem w jedne wlejesz czar,

Niesforne w rozczeniu nieprzyjaznem zoczysz;

Tak w miecie poraonych i zwycizców okrzyk

Niezgodny wskutek doli ciera si nierównej.

310. Trojanie bowiem w koo trupów braci, mów
Pokotem rozoeni — a przy ojcach dziatwa —
Nad drogich sobie osób strat niepowrotn
RozwTodz rzewne ale z piersi ju niewrolnych.

A drugich, po rozpierzchych bojów nocnych znojach

315. Nieuporzdkowanych pod znakami, naczczych,

Napdza gód do niada, jakich miastu staje.

Wic
,
jak kademu losu traf posuy lepy,

W zdobytych na Trojanach mieszcz si ju domach,

Od szronu i od rosy ddu zabezpieczeni;

320. I niestrzeeni odtd przepi noc bez trwogi.

Gdy bogom grododziercom cze oddadz winn
I nie zniewa gmachów bóstw w zabranej ziemi,

Ju nikt zwycistwa zysku z rk im nie wytrci

;

Byleby chtka jaka do niegodziwoci

325. Na up rozakomionych tumów nie przywioda;

Albowiem, aby cao wróci do ojczyzny,

Nawrotem gonitw przestrze trzeba zbiec powtórnie.^

A nu co zawiniwszy bogom wojsko wróci,

Do pomsty cienie zgasych mogyby si ockn,
330. Cho klsk nieprzewidziane ciosy nie przymno. *

Odemnie, od niewiasty te syszae sowa.

Wszak dobre niech przeway stale i widomie!

Najwicej tern ród plonów tylu si uciesz. *

Przodownik chóru.

Niewiasto! roztropnego ma sd masz zdrowy.

335 J a bogom podzikowa chtnem sercem spiesz,
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Z ust twoich niezachwiane wieci usyszawszy

;

W nagrod bojów bowiem czesn dali saw.
(Klitemnestra odchodzi.)

O Zeusie wszechwadny! o nocy ty mia!

Sprawczyni chlubnej wietnoci!

540. Ty, która na Troi warowni rzucia

Sie nieprzebytej gstoci, *

Ze nikt ni ze starców, ni z rzewej modziey
Nie wybrn z niewoli hartownych obierzy,

Z choncej wszystko otchani.

345 Wic Zeusa, gociny praw stróa czcz pienie

:

On sprawc, on na Parysa *

uk z dawna ju napi, by ponny bet ani

Po za gwiazd przestworza, ani pad przedwczenie.

(Wtóre Stasimon od w. 349—447)

piew chóru.

Strofa.

O Zeusa gromie rozgasza co maj,*

350. Bo ladów dostrzec bez trudu.

Co chcia, doznali; a z miertelnych ludu

Gdyby kto wyrzek, e' bóstwa nie dbaj
Na nich, cho który zuchwale

Depce, co wite, bezbonik to wcale.*

355. Tych to potomstwo przeznao widomie,

Których w bój chu rozpasami

Wbrew zakonowi para, podsycana

Zapasem skarbów w bezmiernym ogromie.

Rzecz wcale dobra: zebrany bez sromu

360. Mie skarb, co sterczy skromnym chciom, w domu;

Wszake on ma nie broni,

Ani wydwignie ze zniszczenia toni,

Jeeli Diki przemonej *

Otarz podepta w sa^j chuci bezbonej,

A ntistrofa.

365. Podstpnej Ale popycha go córa

Nieznona, P.ejto bez czoa.
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Skry win trudno; grony blask dokoa

Bije od zbrodni; lek aden nie wskóra.

Jak spi faszywy, wytarty

370. Z czasem czernieje, gdy z blichtru odarty;

Tak on w nalenej u ziomków jest cenie,

Gdy cigajc ptasz lotne

W szale dziecinnym, ciga nieodwrotne

Na gród rodzinny swój upokorzenie;

375. I próne jego do bogów s, mody:
Ginie z ich wola klski sprawca pody.

Tak te w Atrydowym domu,

Nie srom Parysa, zbezczeci kryj orno

Gociny stó i mieszkanie

380. Przez obelywe maonki porwanie!*

Strofa 2.

Zostawia w domu zbrojnych zbór,

Wóczników tum, puklerznych mur

I majtków wojenne przybory

;

Za wiano niosc Troi zgon,

385. Dopada w lot Iljonu bron,

Zuchwalstwem amic zapory,

I w gos zajkli domu wieszcze: „Biada grodzie!

Och! biada tobie! biada wam pierwszym w narodzie!

oe! o g"achostwa niecne szlaki biada !"'

390. Wdy nie lc, na kochanków z sodycz, i niemi

Patrz: bo wdzik zamorskiej sza w duszach rozplemi,

e istota nadziemska w grodzie ród nich wada.
Lecz i wabne pos,gi przesyt wnet obudz,

1 bez ycia w renicy zapal ma studz.*

Antistrofa 2.

395. Widzenia senne mno al
Pont gry i ponne w dal

Uchodz; bo ledwie zawieca

Obliczem ubem, zrcznym wnet

Wykrtem z rk, na skrzydach — het!

400. Snu drog, dalej ulec,!

Wic taki osiad smutek przy ognisku w grodzie. *

Dotkliwsze wdy zmartwienie kraj rodzinny bodzie.*
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Skadkolwiek bowiem Hellas mów na wypraw
Wysaa morska, zewszd z zagrody wystaje

405. Ponura rozpacz; tam al serca wszystkim kraje

I mnogie ciosy w duszach ryj blizny krwawe:

Gdy ilu wyszo, wiedz — lecz popió i zbroje

Li wracaj za mów, co poszli na boje!

Strofa 3.

Bóg bitew, który trupy za zoto wymienia

410. I mier lub ycie w boju na swej szali way,
Pacz i ciki al midzy krewnymi rozplenia,

Kiedy nie mem ich, lecz lichym szcztkiem darzy

Gorcych prochów, zwartych w alnicach ozdobnych.

ród jków jednym pochwa nie szczdz osobnych

415. Dla rycerskoci: drugim, e na sawy szczycie

Dla cudzej ony swoje pooyli ycie.

Na Atrydów niejeden zasi sarka w duchu

I gniew poczty z bólu bliski jest wybuchu.

A w ziemi wrogów wielu po znojach spoczywa

420. I kryje w koo miasta ich Iljoska niwa.*

Antistrofa 3.

Gos rozgniewanych ziomków obcia si mocno
1 winie ka wymierza kltwy narodowej;
Tego za , co zakryte ciemn szat nocn,
Trwonie wygldam, wybi trosk nie mogc z gowy.

425. Bogowie sprawcom bowiem rzezi nie przebacz;

I temu z czasem dole czarne przeinacza

Erynie, kto przez zbrodnie szczcia zay w yciu,

I strc cie bezsilny po mienia rozbiciu

W przepa. Blask sawy zbytni grony, bo Zeus z góry

430 Grom na cinie. Przenosz fortun, od której

Nienawi stroni. Miasta burzy albo doli

Jeca zay, bynajmniej nie po mojej woli!*

Epodos.

W skutek wiata pomylnego
Gród przechodzi w rczym biegu

436 Radosna pogoska,

Czy prawdziwa, któ odgadnie?
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Któ wie, azali nie zdradnie

Osuta sie boska?

Któ pochy do tyla albo w ciernie bity,

440 By tem, e ponce zwiastuj co szczyty,

Zapala si zbytnie ; a potem
,
gdy wieci

Czczy blask czas rozwionie, przymnoy boleci?

Ilekro niewiasta berem w kraju wada,
Nim zici si, szczcia blask wielbi wypada.

445. Wiarliwych bo niewiast oblec wnet sowa
Na okó; lecz wczenie niknie i przepada

Ba, gdy zwiastunem onej biaogowa!

(Drugie Epejsodion od w. 448—64 1.)

Przodownik chóru.

Dowiemy si niebawem, ali ogniorode

Znamiona, zapalane przez kolejne strae,

450. Wieciy prawd, albo, niby w snach widzenia,

Promieni bogiem wiatem zmysy odurzyy.

Od brzegu oto! pose zblia si, uwieczon
Gazki oliwnemi * ; a kurzawy, siostry

Rodzonej kau, obok ddu pragncy rczy,

45-5. e niemym posem nie jest i e nie przez un
Rozarzonego w górach ognia wie przesya.

Zaiste! albo rado wiksza wznieci mowa, —
Lecz o przeciwnym skutku wzdragam si i myle
Pomylny objaw oby koniec mia pomylny!

460. Ktokolwiek miastu temu yczy mie inaczej,

Niech sam owoce zbiera zoliwoci grzesznej !

*

(Pose przybywa)

Pose.

Witaje-e droga ziemio rodzinnego Argos!

W dziesitym roku wreszcie po zawodach tylu

To jedno dopisao, e ogldam ciebie.

465. Oh! ju zwtpiem prawie, ali, gdzie najmilej,

Spokojnie w Argos kraju zo koci w grobie.

Wic witaj mi, ojczyzno! witaj, soca blasku!
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I Zeusie, stróu kraju! witaj, królu w Pyto!

Ju tu nie spucisz na nas z uku zgubnych betów,

470. Którymi pray dosy nad Skamandra brzegiem !

*

Bd odtd nam wybawc, piecze miej o zdrowie,

Apollo mony! Nadto wszystkich boju bogów,

Hermesa gównie wzywam, opiekuna mego,

Drogiego posa, który posom poszed w podziw. *

475. A wy, bohaterowie, tej wyprawy sprawcy,*

askawie przyjmcie garstk wracajc cao
Z dzid cisku! Was, przysionki królów, miy grodzie,

Szanowny tronie, bóstwa nasoneczne, witam !

*

Jeeli przedtem kiedy, dzi spojrzeniem bogiem
480. Udarzcie po tak dugiem oddaleniu króla;

Bo wiato w ciemnej nocy niosc wam i wszystkim

Tym wspólnie, * Agamemnon
,
pan dotd si zblia.

Wic godnie go witajcie, jak naley tego,

Co Troi gród rozora, karccego Zeusa

485. Lemiesza do zniszczenia roli zaywajc.
Nie zoczysz tam otarzy, ani wity bogów,

A wyplenione z szcztem kraju jest nasienie.*

Tak cikie jarzmo Troi narzuciwszy, starszy

Z Atrydów, wadca wraca, uzacniony szczciem

490. Ora, najgodniejszy czci z spóczesnych ludzi.

Z ziomkami Parys, rcz, z tern si nie odezwie,

Ze wystpkowi chosta dana nie wyrówna;

Bo zbrodniarz, osdzony za upien kradzie,

Rozmin si z grabie, do zagady srogiej

495. Ojczyzn i rodzinny gród przywiódszy spoem.*

Podwójn tak skarcono Pryamidów win.

Przodownik chóru.

Acheów wojska pole, witaj zdrów z wyprawy!

Pose.

Zdrów jestem. Wdyju bogom umrze si nie wzbraniam.

Przodownik chór u.

Tsknota do ojczyzny ali ci trapia.?
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Pose.

500 e w zach radoci teraz oko si rozpywa.

Przodownik chóru.

Wam take tej saboci sodki ból dojmowa?

Pose.

Co mówisz? Pouczony moe ci zrozumiem.

Przodownik chóru.

Po wzajem kochajcych tga was opada.

Pose.
Wic gród ten, mówisz, tskni za stsknionem wojskiem?

Przodownik chóru.

505. e czsto guche jki rozpieray piersi.

Pose.
Przecz dusisz w sobie al, co umys twój zaspia?

Przodownik chóru.

Milczenie z dawna dla mnie lekiem na zmartwienie.

Pose.
Czy w niebytnoci panów lkae si kogo?

Przodownik chóru.

e teraz mier, jak tobie, zdaje si rozkosz.

Pose.
510. Bo te wszystkiego chlubnie dokonano.,,. Prawda,

Przez tyle lat to, owo skadniej si darzyo,

Nie wiodo si w czem innem; wszake oprócz bog"ów

Któ wolen od przygody przez cay bieg ycia?

Nu opowiedzie miabym uciliwo przykrej

515. Przeprawy i przystani rzadko, le ndzot:
Skd zacz? która chwila dnia bez skaro" mina?
A stay ld straszniejszych cierpie nam przymnoy:
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Namioty nasze byy tu przy murach wrogów;

I z nieba rosa, tudzie bonia grunt wilgotny

520. Przemoka odzie nasze rc niszczyy cigle,

e wos w tych niewygodach rozczochrany dzicza.

Có dalej ? Gdyby chcia kto zim ptakobójcz

Opisa, któr Ida wraz z niegiem zesaa,

Jak nigdy srog, — albo lata spieki, kiedy

525. Do snu poudniowego morze si pokada
I fal nie koysane wiatrem nie przelewa — - — *

Lecz pocó skary teraz? przeminy znoje;

Miny dla tych, którzy w grobach s, e nawet

Nie chcieliby z nich powsta, gdyby wolno byo.

530. Przecz zgasych mam wylicza? a ywemu pocó
Nad losu zawistnego ubolewa gniewem?

I owszem, bóg wTas egnaj klski i nieszczcia!

Wszak nam, Acheów wojska szcztkom ocalonym,

Zwycistwa zysku brzemi klski nie przeway;

535. Bo ptakiem przeleciawszy morze, ld, — tu w domu
Pochlubi si nam wolno przed tym soca blaskiem,

e wreszcie Troje wzia Argejska potga

I lup uprowadzony bogom swym w Helladzie

W wityniach zazuiesila ku ozdobie wiecznej.

540. Ktokolwiek to usyszy, winien sawi miasto

I wodzów, nie mniej wielbi lask mon Zeusa,

Bo on dokona tego. Wszystko wiesz ju teraz.

(Klitemnestra wród mowy p&sa nadesza.)

P rzodownik chóru.
Dowodów dosadnoci zawsze dni starce. *

Przestaem wtpi jednak, syszc powie twoje,

545. Co zaj i obchodzi winna dom ten gównie
I Klitemnestre , mnie za skoni do radoci. *

Klitemnestra.
Radoci mej okrzyki ju si rozlegay

Poprzednio, kiedy pierwszy nocny przyby goniec

Ognisty, znaczc Troi wzicie i zburzenie.

550. ajano mi otenczas: „Zali lepo wierzc

Pomiennym znakom mniemasz, e runa Troja?
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Obyczaj to niewieci byle czem si wzdyma !

"

Wic jawnie marzycielk pocha mnie nazwano.

Nie zaniechaam jednak obiat i z rozkazu

555. Mojego okrzykami yczliwymi miasto

To tu, to ówdzie brzmiao, a z otarzy bogów
Kadzide wonny pomie w gór si unosi.

Dla czegó duej ciebie mam tu bada teraz?

Usysz wszystko wkrótce z ust samego króla;

560. A spieszno mi, by ma wielkiej czci godnego,

Gdy wróci dzi do domu, przyj jak najlepiej.

Bo có milszego moe by dla ony, kiedy

Z wyprawy jej maonka cao bóg przywróci,

Ni wrota mu otworzy? Donie wic królowi:

565. Niech wraca jak najprdzej do stsknionej woci!
Maonk wTiern znajdzie w domu za powrotem,

Jak j zostawi, stróa starannego grodu, *

Do ma przywizan , zych nieprzyjaciók,

A. zreszt sta sobie, e pieczci adnej

570. Nienaruszya jemu w dugim lat przecigu. *

Rozkosze z innym mem, i zakaa sawy
Nie wicej jej s znane, nili szew elazu.

To samochwalstwo bowiem, pene szczerej prawdy,

Nie razi, gdy niewiasta zacna je wypowie. *

(odchodzi.)

P r zo d o w n i k chóru.

575, Syszae, co sowami wytwornemi rzeka,

A tumaczami one niewtpliwej prawdy!

Ty teraz powiedz, pole, o co stoj, ali

Menelej, wadca drogi ziemi tej powraca

Do kraju, i czy cao z wami wraz przybywa. *

Pose.
580. Nie umiem gadko wytrz wabnych sów z rkawa,

By niemi przyjaciele dugo si durzyli.

Przodownik chóru.

Wic jake w tern, co powiesz, zbratasz dobro z prawd?
Bo rozbrat midzy niemi nie tak atwo ukry !

*
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Pose.
Z nienacka m ten znikn z achejskiego wojska

585. Wraz z swym okrtem. Prawdzie si nieprzeniewierzam.

Przodownik chóru.

Czy odsta samowolnie, gdy odpyn z Iljon, *

Lub burza, wspólna kieska, od was oderwaa?

Pose.
Trafie, niby zrczny ucznik, w cel od razu

I duofa kiesk w kilku wyrazie sowach.

Przodownik chóru.

590. Niedoszy- was posuchy od eglarzy innych,

Azali z yciem uszed, lub zaton w morzu?

Pose.
Nikt o tern wiadomoci pewnej mie nie moe,
Krom ywiciela ziemskich tworów, Heliosa.

Przodownik chóru.

I jaki by pocztek, jaki koniec burzy,

595. Zesanej na eglarskie hufce w gniewie boym.

P o s e

Radosnej dnia pogody mci si niegodzi

Zowrogiem sowem. ask tern si traci bogów.

Gdy nieszczsnego ciosu grony zwiastun miastu

Z pospnym wzrokiem wie o wojsk porace giosi,

óoo. I ju o %vspblnej ranie, któr gród odebra,

Wspomina, ju o mnogich, wymieniajc mów
Bez liku, których Ares ulubionym biczem

Wytpi, obosiecznej dzidy ostrzem zgubnem.

Wic gdy takiemi klski ojuczony przyjdzie,

605. Erynii peanem wita go naley. ::

Lecz ja, zbawiennych czynów zwiastun, przybywajc
Do miasta, z pomylnoci rozradowanego,

Jak dobre z zem pogodz, jeli mam opisa

Zesan w cfniewie bo^ów na Acheów buzn-?



65

6io. Bo najniepizyjaniejsze przedtem si spikny
ywioy — ogie z wod — iw sojuszu staym
Zniszczyy nieszczliw, Argeów potg.
Zapada noc, gdy klska hukiem fal zawya:
Okrty o okrty wydmy trackie z trzaskiem

615. Ciskay, a w gwatownej wichrów sierdzistoci

Strzaskane i miotane fala rozkieznana,

Gdy deszcz na domiar zego z gradem z nieba lun,
Bez wieci si przepady, w dal porwane wirem.

My, skoro soca wietny blask rozwidni przestwór,

620. Okwicie wód egejskich grzbiet ciaami mów
Achejskich i szcztkami naw zasany widzim;

W nieuszkodzonym bowiem tramie okrtowym
Z odmtu kto nas, icie, wykrad lub wyebra:
Bóg jaki, nie miertelnik: ster ujwszy silnie.*

625. A Tyche,* zbawicielka wdziczna, na okrcie

Usiada, e na kotwiach nie zgniót go ds burzy,

Ni rzuci na wybrzea opoczyste wzgórza.

Gdy tak topieli morskiej i grocej mierci

Uszlimy, za biaego dnia, nie ufni w szczcie,

630. Stroskani rozwaamy styranego wojska

Cios wiey, które wicher bez litoci rozmiót.

Obecnie, jeli który z nich przy yciu jeszcze,

Nas umarymi mieni. Có bo w tern dziwnego?

I my, e los podobny spotka ich, mniemamy.

635. Oby wypado wszystko dobrze! Lecz Menelej

O! wierz mi, on najpierwszy domu próg przestpi!

Bo jeli promie soca jego gdzie wyledzi

Przy yciu i rzeiwego, za przyczyn Zeusa,

Którego wol dotd nie jest, ród ten zetrze,

640. Nadziei promyk jeszcze, e do domu wróci.

To usyszawszy wiedz, e prawd usyszae.
(Odchodzi.)

(Trzecie Stasimon od w. 642—725-)

piew chóru na przemian.
Strofa I.

Któ pierwszy miano nada Helenie:

I trafnie wcale i tak stosownie,
5
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Jej, która wojny zaega, gownie

645. I przez swe luby ludy w bój eni?
Czy niewidzialny kto w przeznaczenia

Przeczuciu jzyk nauczy brzmienia?

Bo jako imi jej wypowiada,

Z niej miast, naw, mów bya zagada ;
*

650. Gdy j z za wietnej kotary oa
Zefir tchem silnym uniós przez morza. —
Tu za ni ladem nieznanym tuszcza

Myliwych, tarcz zbrojna, si puszcza;

Krwawy bój niosc, gdzie Simojs wTpada *

655. Do morza, na brzeg yzny wysiada.

Antistrofa I.

To spokrewnienie, czyli strapienie*

Na Ilionu miasto zesaa
Obaczna zemsta, któr Zeus paa,

Pomny na sprone stou shabienie

660. I praw gociny. Cho w pón por,
Tych przeto karci, co pieni skore *

Skadali na cze maonki modej:

Dziewierzy, którym weselne gody
piewem wysawi losy kazay.

665. Wnet gród Pryama zmieni zgrzybiay

Hymn w lament; zami oblewa luby;

Parysa jczc sprawc zaguby

Zowie w gos; ycie bo w zach mu tonie,

Gdy lud w krwi pywa w kraju obronie.
::

Strofa 2.

670. Tak moe kto drapiene lwi,

Cho chtnie pier macierzy ssie,

Wychowa w domu bez mleka;

I dzionek ycia ucieka,

Gdzie pieszczoch dziatwy askawy.

675. I starszym jest do zabawy.

Czsto on ono zalega,

Niby dzieci niemowlce,

Lub ledzc radonie rce
Laso do eru nadbiega.
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Antistrofa 2.

680. Lecz z czasem w nim rodziców duch

Objawi si i godny brzuch

Nasyci z jagnit bankietem

;

Opiece takim odwetem,

Wbrew woli, pacc starania,

68 5. Krwi owiec broczy mieszkania.

Bólu bez granic we dworze

Sprawia mordem tym w oborze.

Wic bóstwo kapana Aty
Paso dla domu zatraty. *

Strofa 3.

690. Do Troi grodu tak niegdy ona

Wesza, majtku klejnot uroczy;

Promieniem bogim strzelaj oczy;

Gadka, jak morza cichego tonie,

I kwiatu równa w serca mio wionie.

695. Lecz przemieniona kres kadzie smutny

lubom i, naksztat jdzy okrutnej,

Nietowarzyskiej, stróa ogniska

Wysanka, * zy z ócz dziewic wyciska,

Wpadszy do dzieci Pryamowych grona.

Antistrofa 3.

700 Przypowie ojców mówi sdziwa:

„Stary zamonych rodów dostatek

Wci si rozplemia, nie mrze bez dziatek;

Niedola przecie nigdy niezbyta

Z potoku szczcia rodowi wykwita." *

705. Przyganiam temu, mam wasne zdanie:

Zbrodnia przy pierwszej winie nie stanie,

Jeno do innych dalej przechodzi,

Do tej podobnych, która je rodzi. *

Wdy ród pobony pikne dziatki miewa.

Strofa 4.

710. Swawola w sercach niezbonych oddawna

Zakorzeniona do niecnoty sprawna;

A prdzej póniej, gdy now porodzi

Zbrodnie i chwila stanowcza nadchodzi,
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cignie gniew Aty, bogini-mcicielki

715. Niepowcignionej , niezomnej, na siebie,

Która, podobna do swej rodzicielki,

W czarnej aobie cay dom pogrzebie.

Antistrofa 4.

Promienna Dike w kopcianych za siada

Lepiankach, ludziom sprawiedliwym rada;

720. Zotych, lecz zlanych krwi gmachów unika

I odwracajc twarz z wstrtem ucieka

Do bóstw otarzy witych. To te mienie

Wielkoci wietne — chocia szych popaca
U ludzi — u niej w adnej nie jest cenie;

725. Lecz do suszneg'o koca wszystko zwraca.

(Agamemnon ukazuje si na wysokim rydwanie tryumfalnym; po jego bo-

ku Kasandra; za nimi wozy z brankami trojaskiemi i liczny orszak goców,

kopijników, bydo ojuczone upem zabranym i t. d.)

(Trzecie Epejsodion od w- 726—923).

Przodownik chóru.

Mój Panie i królu! pogromco Iljonu!

Atreusa potomku, jak ciebie powita?
I jake ci uczci, by ani zbytecznie

Ni mniej
,
jak przystao, wesele wysowi,

730. Jakiego doznaj, statecznie.

Nie mao bo ludzi pozorem czczym woli

Uudzie, mijajc si z prawem; gotowi

aonie zapaka nad smutnym w niedoli,

Cho tak nie folguj skwapliwie alowi,

735. e serce ich nad tem zaboli.

Podobnie ochot podziel radosnych,

Oblicze nieskonne do miechów rozgonych
Niewolc ustroj ukadnie.

Dobrego wdy trzody swej znawcy nie zdurzy*

740. Obudne spojrzenie, cho sodycz wynurzy

I milac i aszc sie zdradnie.

Gdy ty dla Heleny prowadzi na boje

Swe hufce, jam zgani, przyznaj, chu twoje;
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Bo niby na wag rozsdku zamiary

745. Twe wzite nie byy, ni sterem rozumu

Ogldnie kierowa otenczas, e tumu,

Tej skonu nieuchronionego ofiary,

Zagrzewa odwag gwatown..*
Obecnie przenika do gbi serc rado

750. yczliwa, e znojom walk stao si zado!
Ty zasi wróciwszy, z cisoci gruntown
Rozpoznasz i zbadasz starannie,

Kto z twoich poddanych spraw miasta doglda
O królu 1 godziwie, a kto z nich nagannie.*

Agamemnon (z rydwanu tryumfalnego).

755. Najpierwej wezwa Argu i rodzinnych bogów
Naley: oni bowiem przyczycami mego
Powrotu, oraz kani susznie wymierzonej

Na miasto Pryamowe. Jzykowe szermy

Obroców nie wayy nic u bogów, którzy

760, Do krwawej urny gaki czarne, mobójcze
Wrzucili, jednozgodnie chcc zagady Troi:*

Ze, kiedy do naczynia przeciwnego siga
Z nadzieja wta rka, dna dotkna próni.

Dzi miejsce grodu dym i zgliszcze jeszcze wskae;

765. Ofiary Aty tl si, a stygncy popió

Bogatych skarbów zbiory puszcza z dymem tustym.

Dla tego z serca gbi bogom si naley

Podzika; z ich to aski w gniewnem uniesieniu

Zastawilimy sida i dla biaogowy
770. W perzyn gród obróci potwór argeowy:

Zrodzone z konia plemi, tarczowników naród,

Co w skok dopadszy murów o zachodzie Plejad,

Przesadzi je, by srogi lew, i krwi królewskiej

Naliza si do sytu.* T przemow najprzód

775. Powita chciaem bogów. — Twoje zdanie zasi

Pamitam i podzielam, z niem wcale si zgadzam.

Niestety! mao ludzi t posiada cnot,

Przyjació czczc nie zajrze im szczliwej doli;

Cho zazdro, gdy do serca jad zabójczy wsczy,
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780. Podwaja ta choroba dotknitemu bóle:

Bo ju to pod ciarem wasnej swej niedoli,

Ju te na widok cudzej pomylnoci — jczy.

Wiem o tern z dowiadczenia i w przyjani ludzkiej

Obudzie si przejrzaem — mar, cie chwytajc,

785. Gdziem liczy na yczliwo, zudzon pozorami.

Odysej, cho jedyny on z przynuki z domu
Wyruszy, wprzg si w jarzmo, ono znoszc ze mn;
Bd e o zgasym mówi , bd e o yjcym. *

To wszystko, co dotyczy spraw miasta i bogów,

790. Zoywszy wspóln rad, razem rozwaymy.
Tam trosk nasz bdzie, zabezpieczy temu

Byt duszy, co jest dobre; a zaradzczych leków,

Gdzie bdzie ich potrzeba, nie aujc wcale,

Z rozwag i starannie palc , odcinajc,

795. Dowiadczym, ali wrzodu ból da si rozegma.

Obecnie dom przywitam i pozdrowi bogów
Domowych przy ognisku podniesieniem rki:

e z domu w dal wysawszy do mi sprowadzili.

A Nike
,
popleczniczka , niech mnie nie odstpi !

*

Klitemnestra (wychodzc z paacu).

800. Obywatele Argul siwa rado miasta!*

Nie wstyd mnie mio swoje do maonka w waszej

Wyrazi przytomnoci; z czasem bowiem trwona
Niemiao nas opuszcza. Przeto, pouczona

Nie cudzem, ale wasnem dowiadczeniem: niesmak

805. Opisz ycia, póki m dobywa Troi.

Ju to, e opuszczona bez maonka ona
Zostaje w domu , sprawia ból niewysowiony

;

A kiedy nadto wieci smutne bez przestanku

Jej uszu dobiegaj i po gronej druga

810. Groniejsza jeszcze wpada, budzc jki w domu.

Zaiste! cierpie strasznych miara si przebierze.

I gdyby ran by tyle m mój odniós w boju.

Ilekro wie do domu o tern donosia,

Podziurawiony bardziej byby nili przetak.

815. A gdyby by tylekro skona!, jak mówiono,
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Trójciay niby Geryon, byby czsto w yciu.*

(Odpycham myl o mierci), móg si tern poszczyci,

e trójodmienne ziemi wzi odzienie na si,

Raz mierci ulegajc po przemianie kadej.

820. Z powodu tych trwocych, ponawianych wieci

Czstokro okrciam koo szyi powróz;

Lecz inni pochwyciwszy gwatem odwizali. *

Z przyczyny teje syn twój jest tu nieobecny,

Orestes, zakad mojej i mioci twojej,

825. Chociaby si godzio; lecz nie dziw si temu.

yczliwy nam przyjaciel, Strofios z Focys ziemi,

Oresta wychowuje: on, co niewyranie

Klsk grom mi wróy, kiedy obok wzmianki, jakie

Niebezpieczestwa tobie gro pod Iljonem,

830. I tern przestraszy, jako, gdyby rad pastwa
Rozpdzi bunt pospólstwa, gminu jest zwyczajem,*

Na domiar klski tego, który upad, zdepta.

A wiedz, nie udz kamnym sowa te pozorem.

Có powiem ci o sobie? Wypakaam zdroje

835. Rzsistych ez, e kropli oczom ju nie stanie;

A nadto zaognionych pónem w noc czuwaniem

Blask przygas od rzewnego paczu, gdy o stróach

I znakach ognioziejnych wcale zapomniae.*

Nu znów usnam, lekkie trzepiotanie skrzydem

840. Brzczcej muszki z marze mi budzio, w których

Widziaam klsk na ciebie wicej si walcych,

Ni czas by móg pomieci, który przedrzemaam.

To wszystko przecierpiawszy, teraz witam ciebie

Weso myl, zowic stróem tej owczarni,

845. Kiersztakiem zbawczym nawy, * w)^sokiego rodu

Filarem mocnym, ojca jedynakiem drogim,*

Wdrowca spragnionego wzmacniajcym zdrojem,

Pogod ciszy bogiej po hukliwej burzy,

Wybrzeem niespodzianie jawicem si majtkom.

850. Przyjemnie jest, przygody wszelakiej uj cao;
Dla tego tych przydomków godnym ci by mieni.

Lecz zawi niech nas mija! dosy klsk podobno
JronoSllismy. (Schodzi kilka stopni po wschodach wiodcych na scen.)
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Teraz, drogi mi maonku,
Z rydwanu twego zejd; lecz panie, Hionu

855. Pogromco, noga swoj nie dotykaj ziemi!

Przecz, suebnice, dotd moci mu pod nogi

Kobierce odwlekacie, jak wam przykazano?

Pokrowcem szkaratowym wawo pokry ciek,
By Dike nadspodzianie do domu go wwioda. *

860. Urzdzi zreszt susznie wszystko skrztno moja

Snem niezwalczoaa , wedug rozporzdze boskich.

Agamemnon.
latoroli Ledy! stray tego domu!

Do niebytnoci mojej stosowaa mow,
Bo dugo j rozwioda. Wszake szczer chwa,

865. Ten dar zaszczytny, obce usta winny skada.
Nie chciej-e obyczajem biaoglowskim zbytnie

Rozpieszcza mnie, ni wzorem barbarzyskim wita
Przeraliwymi krzyki, wlokc si po ziemi!

Na pochód mój nie cigaj nadto nienawici

870. Kobierców roztaczaniem. Bogów tylko trzeba

W ten sposób czci. Po tkankach rónobarwnych nigdy,

miertelnym bdc , nie miem chodzi bez obawy.

Ty, dam, jak czowieka czcij mnie, nie jak boga.

1 bez podciea tkanin ukwiecionych sawa
875. Rozchodzi si po wiecie, a najwikszym boga

Podarkiem, myl stateczna. Icie, wielbi tego

Naley, kto zakoczy dni na szczcia onie.

Gdy w wszystkiem tak postpim, bd dobrej myli. *

Klitemnestra.

yczeniom moim, mu, nie sprzeciwiaj-e si!

Agamemnon.
880. Nie skonny do zmiennoci umys mój, wiedz o tern!

Klitemnestra.

ali z obawy lub ten uczynie bogom?
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Agamemnon.
Jeeli kto, jam wyrzek zdanie to z rozwag,.

Klitemnestra.

To wykonawszy, co ty, có zrobiby Pryam?

Agamemnon.
Stpaby po szkaracie wedug mego zdania.

Klitemnestra.

885. Nie lkaj-e si przeto zbytnie przygan ludzkich!

Agamemnon.
Opinia ludu mona wiele u mnie way.

Klitemnestra.

Nie godzien ten zazdroci, komu nie zazdroszcz,.

Agamemnon.
Niewiacie nie przystoi, spory lubi zwadne.

Klitemnestra.

Pozwoli sie przekona, szczliwego zdobi.

Agamemnon.
890. Czy tyle waysz sobie w walce tej zwycistwo?

Klitemnestra.

Usuchaj, dobrowolnie ustp mi pierwszestwa!

Agamemnon.
Gdy taka wola twoja, wic co ywo! niech kto

Rozwie mi obuwie, stóp zason wiern!
(Milczenie.)

Niech jednak po purpurze miele kroczcego

895. Zawici boskiej pocisk nie dosignie z góry!

Bo lkam si, by szczcie domu nie przygaso,
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Gdy nog rebrolitych tkanek blask przydepc.

Lecz dosy O tem (Wskazujc na Kasandr.)

Przyimii te dziewice obca

yczliwie w domu! gdy na pana agodnego
900. Przychyliem okiem patrzy bóstwo z wysokoci.

Niewolniczego jarzma nikt nie znosi chtnie.

A ona z mnogich skarbów kwiat ncijpowabniejszy,

Od wojska dar zaszczytny, ze mn sza do Argos.

Obecnie, gdy posuszny chci twej ulegem,

905 Do domu spiesz, idc pawoczyst ciek.*

Klitemnestra.

Jest morze ; któ osuszy ono , co w swem onie

Purpury zdrój obfity, który niepoytym
Potokiem pynie zawsze i ubarwria szaty,

Podsyca i oywia? Z aski bogów, królu,

910. Ten gród ma podostatkiem szkaratowych tkanek;

A mie i skpi sobie, tego nie rozumie.

Byabym lubowaa na sponiewieranie

Kobierców mnóstwo, gdyby wieszczek byl mi wróy,
e za te cen ycie maonkowi zbawi.

915. Gdzie zdrowe s korzenie, liciem dom si gai,*

Co cieniem bogim broni od sonecznych skwarów.

A ty, gdy do zagrody wrócie domowej,

Rokujesz mi ród zimy bogie ciepo wiosny;

A kiedy z cierpkich jagód wino Zeus wytacza,

920. Natenczas, za powrotem zwyciskiego ma
Do grodu, chód agodny wionie po komnatach.*

O Zeusie! wykonawco! zi yczenia moje!

Poruczam tobie to, co uskuteczni mylisz.

(Wchodzi do paacu wraz z Agamemnonem.)

(Czwarte tasimon od w. 924— 969.

piew chóru.
Strofa 1

Czemu dusze trwona eni
925. Straszny obraz niewzruszenie?
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Czemu wieszczy piew natchniony

Bez rozkazu, nieproszony?

Czemu ufne w siebie siy

Duszy, niby sen zawiy

930. Nie odepchn, go, a ducha

Nie pokrzepi znów otucha?

Jake to dawno, gdy zbrojna naw sia,

Dc do Troi, do piasków na brzegu

Cum wyrzuceniem odzie przyczepia l

*

Antistrofa i.

935- Wszake teraz s. z powrotem —
Wasne oczy wiadcz o tern;

Wdy bez lutni wtórowania

Dusze w gbi co nakania,

e hymn Erynidy piewa;

940. Bo jej wcale nie rozgrzewa

Zaufanie w ywot bogi;

I przenika wskro dreszcz trwogi

Serce, co bólem koace cinione,

e kieska zici si. O! niech, jak kamstwo,

945. Run przeczucia w niwecz obrócone!

Strofa 2.

Zaiste! z czasem sia si poera
Zdrowia okwita; bo choroba z boku,

Zgubna ssiadka ocienna, naciera.

Ludzi pomylno, po szczcia potoku

950. Pync, o skryt gruchoce si ska;
A gdy nabytych skarbów cz wyrzuc.

W trwodze , t, klsk wprawdzie dom zasmuc
I jk w nim szerz, lecz te straty mae
Byt dalszy domu caego ocal —

955. I ód si morza nie pokryje fal.

Hojno za Zeusa i coroczne plony,

Oto i dosy przed godem obrony!

Antistrofa 2.

Ale krew czarn, któr raz miertelny

Stoczy z ofiary, e ziemi przybruka

960. Przed zbójcy stop, czyj urok tak dzielny,
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Aby j wskrzesi? Wszak mistrza ta sztuka

Zgasych wskrzeszania pozbawia ywota —

*

I star go Zeusa piorun. Gdyby dola,

Jak mi bogów przeznaczya wola,

965. Rzec nie wzbraniaa wicej , ust ochota

Wbrew rozsdkowi wszystkoby wyrzeka.

Tak w gbi warczy serce i zacieka

Rozpacz umysem rozarzonym miota,

Zali zawio losu w czas odmota!

(Czwarte Epejsodion od «w. 970—15350

Klitemnestra (wychodzi z paacu).

970. I ty wnijd teraz! Tobie mówi to, Kasandro!

Gdy Zeus uchwali , aby w grodzie tym niemciwym
Wspólnic rk umycia i ofiary bya,*

ród mnogich sug orszaku przy otarzu boga,

Co na ten dom pomylno zlewa, umieszczona.

(Kasandra dumnie si odwraca.)

975. Wic zejd z pojazdu tego! Dumy zbd zuchwaej!

Wszak syn Alkmeny, niegdy zaprzedany, gosz —
Schyliwszy kark pod jarzmo podda si przemocy.*

A gdy na kogo spadnie cios ten przeznaczenia,

Do zamonego domu dosta si, dank trzyma.

980. Bo ci, co nadspodzianie plon obfity zli,

Surowi s dla sug wbrew prawu i susznoci.

Syszaa, czego po nas moesz si spodziewa.

Przodownik chóru.

Dla ciebie jasne sowa jej
;
po za sidami

Niewoli nieszczsnemi sucha jej mogaby
985. Lub nie; jakkolwiek moe i tak nie usuchasz.*

Klitemnestra.

Zaiste! jeli ona obcych, barbarzyskich

Nie tylko jest wiadoma dwików, by jaskóka,*

Przemówi jej do serca, e usucha pewnie.
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Przodownik chóru.

Id! rada jej do doli twej zastosowana;

990. Powolno oka dla niej , schodzc z wozu tego.

Klitemnestra.

Nie bawi mnie tu duej przy niej przed wrotami,

Bo wewntrz domu stoj do caopalenia

Gotowe przy ognisku ju ofiary z jagnit,

W podzik za t rozkosz tak niespodziewan.

995. Ty, chcesz-li by powoln, nie le si do czynu
;

A jeli nie rozumiesz niewiadoma mowy,
Odpowied daj skinieniem rki barbarzyskiej.

Przodownik chóru.

Tumacza dokadnego trzeba cudzoziemce

Pochliwej, by zwierzyna wieo usidlona.

Klitemn estra.

1000. Szalona! bezrozumnej pychy sucha niecnych

Podszeptów — i po stracie rodzinnego miasta

Do tego wchodzc brank nie da si okiezna,

A ducha upartego wespó z krwi wypieni.

Sów wicej nie zmarnuj, nie chcc si ponia!
(Odchodzi.)

Przodownik chóru.

1005. Ja bo si kajam nad ni raczej, nili gniewam.

Nieboga! nue z wozu zejd, a ulegajc

Musowi, tym postpkiem powi jarzmo twoje!

(Milczenie.)

Kasandra
(ogldajc sie, spostrzega przed paacem posag Apollona).

Strofa 1.

Ach! ach! o ziemska dolo!

Apollo! achl Apollo!
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Przodownik chóru.

ioio. Do Loksyasa czemu skargi te zanosisz?

Nie ten to bóg nadstawia ucha trenom zawym

. .. . c Kasandra.
Antistrola I.

Ach! ach! o ziemska dolo!

Apollo ! ach ! Apollo

!

Przodownik chóru.

Powtórnie alu gosem wzywa tego boga,

1 015. Któremu nie przystoi w smutku by pomoc!

Strofa 2.
Kasandra.

Apollo! ach! Apollo!

Dróg stróu! Ty mój los

Zniszczye i powtórnie

Zadae mierci cios !

*

Przodownik chóru.

1020. Nieszczcia wasne ona pewnie wieszczy bdzie.

Sn jeszcze niewolnic boski duch owiewa!

. . r Kasandra.
Anti strofa 2.

Apollo! ach! Apollo!

Co los mój, stróu dróg,

Zniweczy, dokd wiedziesz?

1025. Przez jaki przej mam próg?

Przodownik chóru.

Przez próg Atrydów domu; jeli nie wiesz o tern,

Ja powiem ci, a wiedz, e nie kamliwe sowo.

„ r Kasandra.
Strofa 3.

Ha! mury przeklte od bóstwa!

Przelanej pokrewnej krwi wiadki

1030. Obmierze i powrozów mnóstwa;

Krwi ma pokalane jatki!
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Przodownik chóru.

By pies myliwy, bystry wch ma cudzoziemka,

Bo przepowiada, czyj krew obaczy w domu.

*

. ,. L r Kasandra.
nti strofa 3.

Ach! ach! bo wiadectwom tym wierz:

1035. Dziateczki we zach oto ton!
A ojcu piecze na wieczerz

Podano z cia ich przyrzdzon!*

Przodownik chóru.

Od dawna wie nas dosza o twej wieszczej sawie.

Proroków jednak wcale w kraju nie damy.

or Kasandra.
Strota 4.

1040. Przebóg! ach! có teraz knuje?

Jaki cios tam w domu nowy
Okropny i grony gotuje!

Co na krewnych spadszy gowy
Zada ran niezgojon!

1045. A pomoc ach! zbyt oddalon!*

Przodownik chóru.

Proroctwa ostatniego wcale nie pojmuj;

Rozumiem pierwsze; w grodzie mówi o tern gono.

...... Kasandra.
ntistroia 4.

Na to donie sie omiela,

Ach! nieszczsna? tak lubneg*o

1050. Maonka pokrzepisz kpiel?
Jak wypowiem koniec zego?
Cios straszny niebawem spadnie!

Ju rce obie ciga zdradnie!

Przodownik chóru.

Nic dotd nie rozumiem; g*ubi s" w domysach,

1055. Jak ciemn, zagadkow wieszczb wytumaczy!
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Strofa 5.
Kasandra.

Ach! ach! o zgrozo! co tam si jawi?

Czy to sie Hada?
Sieci ach! ona! — ona sie krwawi;

I ona mier zada!

1060. Niech tuszcza,* w tym rodzie krwi nigdy nie syta,

Okrzykiem tryumfu ofiary krew wita!

Przodownik chóru.

Domowi temu jakie miota kaesz krzyki

Przeklte?* Twoje sowo mnie nie rozwesela.

W serce szkaratnej krwi potok si toczy,

1065. Jak, kiedy silnym wyparta pociskiem,

Z ycia ostatnim ubiega poyskiem!
A kltwa Aty ach! tak rczo kroczy!

. . . , f r Kasandra.
Antistrofa 5.

Ach! patrz! od wou precz z jaowica!*

W paszcza zasonie

1070. Czarne go rogi podstpnie pochwyc,
Uboda. On tonie

I ginie w naczyniu, we wodzie aziebnej.

rzezi we wannie ci mówi haniebnej

!

Przodownik chóru.

Wyroczni wykadaniem bystrem si nie chwal;

1075. Lecz sowa te wró mi klsk jawnie wcale.

1 kiedy to wyrocznia sowem wieszczem ludzi

Nadziei pewnej poruczy?

Proroków wielosowna sztuka trwog budzi

I nieszcz lka si uczy.

_. c , Kasandra.
Strofa 6.

1080. Biada mi, biednej! jak smutny mój los!

Bo klsk moje wraz wyjkn w gos.

Przecz mnie niebog dotd przywiód on?

Ach! pocó? abym wspólny miaa zgon!



O I

Chór.

W prorockim szale i boskiem natchnieniu

1085. Los opakujesz swój w niepiewnem pieniu,

Jak sowik jaki, co rzewliwe tony

Dzwoni a dzwoni wci nieutulony

I „Itys, Itys" jczc w smutnym trenie

ycia oskara okwite strapienie !

*

. . r „ Kasandra,
Antistrofa 6.

1090. Ach! ach! sowika szczliwy jest los.

Bogowie stroj go w pierzasty wos
I dali ycie bezpieczne, bez skarg;

-Mnie za dwusieczny miecz rozpata kark.

Chór.

Skde, ach! skde ciebie napada

1095. Ponna trwoga? czy boskie zrzdzenie?

Nut grobow przecz na widziada

Ty utyskujesz, wtórujc jkiem
I przenikliwym westchnie rozdzwiekiem ?

Skd pie zowieszcze bierze natchnienie?

... d Kasandra.
Sirofa 7.

1 100. Och! och! nieszczsne Parysa luby,

Dla krewnych wasnych zawarte zguby!

Och! rodzinnego Skamandru wody,

Nad brzegiem twoim zszed mi wiek mody
Niegdy — a teraz w okoo Kocytu

1 105. 1 Acherontskich nadbrzeów szczytu

Ach! ja nieszczsna wczenie
Wieszcze zanuc pienie!*

Chór.

Co teraz rzeka wyranemi sowy,

Dostpne nawet dla dziecicej gowy.
1 1 10. Mnie w serce bodo, niby ukszenie

Wa, bolesne twoje utrapienie;
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A kiedy w lament trwoga twa uderzy,

Dreszcz wskro mi przebiey!

. . P Kasandra.
Antistroia 7.

Och! och! straszliwa niedola Troi!

1 1 15. Przywalon rumem gród twój nie stoi.

O liczne ojca prze cao grodu

Obiaty, zgubne dla trzód trawnych rodu

!

Wszystko na próno! nie byo rady,

Do przeznaczonej szed gród zagady.

1 120. Ach! zdrój cieplej krwi mojej

Wnet te ziemi napoi!

Chór.

Równe poprzednim i tych sów znaczenie.

Nieprzyjaznego ach! boga nad tob
Do si obcia, e w grobowym trenie

1 125. ale wylewasz z jkliwa aoba.
Ach! jakie, jakie bdzie zakoczenie!

Kasandra.

Nie przez zason zatem odtd si pokae
Proroctwo

, j ak dziewica nowo-zalubiona. *

Z powistem jasnym wiejc, jak o wschodzie soca
1

1
30. Poranny wiatr, zaszumi, e, by fal morsk,

Wypie i na wierzch klsk od mej okropniej sza.

Ostrzega was nie bd nadal przez zagadki

;

A wy mi powiadczycie, jak dochodz wchem
I rozeznaj trop klsk dawno przeminionych.

1135. Nie wyjdzie z tej siedziby chór, co jednogosy,

Rozstrojem dwików rac, piewa tren zowieszczy.

Przeciwnie, upojona ludzk krwi rodowa

Erynij ma niezbyta, zuchwalc si wicej

Szaleje w grodzie dalej , kdy rozgoszczona

1
1
40. To hymn rozgasza straszny o wystpku pierwszym, *

To znów zorzeczc temu, co pogwaci brata

Maeskie oe, * kltwy miece na z kolei.

Chybiam, czy trafiam w cel, by przedni ucznik?
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Czy wróka kamstw, ebraczk gadatliwa jestem?

1 145. Ty zarcz mi przysiga, jako wiadczy bdziesz,

Ze grodu tego dawne znane mi przestpstwa.

Przodownik chóru.

Na có by si przydao obowizujacej

Przysigi sowo wite? Ty za w zadumienie

Mnie wprawiasz, e za morzem wychowana, miasta

1
1 50. Obcego dzieje prawisz, jak naoczny wiadek.

Kasandra.

Apollo wieszczy ducha tego przela we mnie.

Przodownik chóru.

Paajc mimo bóstwa do ciebie mioci?*

Kasandra.

Wzbraniaa mi wstydliwo przedtem , mówi o tern.*

Przodownik chóru.

Prawda, delikacikiem wikszym kady w szczciu!

Kasandra.

1 155. Dobija si o wzgldy szermierz zakochany.

Przodownik chóru.

Azali po maesku z sob wy ylicie?

Kasandra.
Obietnic nie ziciam Apollowi danych.

Przodownik chóru.

Czy wtenczas boskim duchem bya ju owiana?

Kasandra.
Przepowiedziaam ziomkom cay ogrom nieszcz.

Przodownik chóru.

1 1 60. I nie cigna gniewu boga tern na siebie?

6*
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Kasandra.

Od kiedym go zawioda, nikt mi nic nie wierzy.

Przodownik chóru.

Nam zdaje si, e szczer prawd przepowiadasz.

Kasandra.

Ocli! biada! biada! och boleci!

Czuje gwatowny zapd do wieszczenia prawdy

1 1 65. Ju znowu i porywa wir mnie wstpnych biada!

Ot! patrzcie, tam na progu domu czy widzicie

Malekie dziatki widmom sennych mar podobne?

Bodaj nie krewna doni ta zabita dziatwa;

W rcztach drobnych z wasnych cia przygotowany

1 1
70. Dwigaj pokarm, (jake opakane brzemi!):

Wraz z sercem trzewa, ' które ojcu je podano!

Dla tego zemst, wiedcie, gnuny tchórz w lwiej skórze.

Co w ou si przewala dumnie, warzy w sercu —
Okrutna ; a jej celem biada ! ten, co wróci,

1 175. Mój pan, (bo znosi musz jarzmo niewolnictwa).

Naczelny wódz okrtów, Troi grodoburca,

Nieszczcia nie przeczuwa, jakie brzydkiej suki

Podstpny jzyk, który, jakby skryta Ate,

W rozwlekej mowie rado kama, mu gotuje.

1 1 80. Niewiasta si odwaa na to — 1 zabija

Maonka. Jake nazwa potwór ten zajady?

Czy nazwa j gadzin, albo Scyll w skalach

Gniedca si,* eglarzów szkodn niszczycielk;

Zaciek Hadu matka,* która jadem wani

1,85. Nieprzeblaganej pryska na przyjació? Jake

Radosny krzyk wydaa, jak gdy w bitwie szala

Zwycistwa si przechyli,* ona, co na wszystko

Gotowa rzuci si — i niby ucieszona,

e cao m powróci! Chocia wiary sowom

I tu nie dadz moim, nieche i tak bdzie!

Nadejdzie przyszo; wkrótce ty jej si doczekasz

I prawdomówna wieszczk nazwiesz mi ród jków.

1 190.
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Przodownik chóru.

Co rzeka o Tyesta biesiadzie z cia dziatwy,

Rozumiem — i truchleje i strwoony sucham,

1 195. Gdy wierny wizerunek prawdy nakrelia;

Lecz reszt usyszawszy, zbity z toru badze.

Kasandra.
Powiadam ci: dzi ujrzysz mier Agamemnona.

Przodownik chóru.

Stul usta nieszczliwa, pene gronych proroctw!

Kasandra.
Dla odsonionych klsk wdy niema ju ratunku.

Przodownik chóru.

1200, Tak, jeli si uiszcza. Oby tak nie byo!

Kasandra.
Ty pragniesz odwrócenia; onym mord na myli.

Przodownik chóru.

I jaki m okrutny zbrodni tej dokona?

K a s a n d a.

Proroctwa mego sowa znowu opaczye.

Przodownik chóru.

Wic przesyszaem w trwodze wykonawc zbrodni?

Kasandra.
1205. Hellenów mow jednak znam a nadto dobrze.

Przodownik chóru.

I wieszcz pytyjski zna j; przecie ciemna wcale.

Kasandra.
Ach jaki ogie nagle serce mi rozarza!

Lycejski Apollonie! biada mi! ach biada!

Ot! ta dwunona lwica, z wilkiem spólkujca,
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1 2 1 o. Gdy lew szlachetny odbieg,— mier mnie biednej zada!

I jakby czarnoksiski napój zaprawiaa,

Przechwala si, e myto za mnie do domiesza: *

A ostrzy brzeszczot zgubny przeciw maonkowi,
By krwi przelaniem mci si tego, e mnie przywiód.

12 15. Na pomiewisko wasne przecz to dwiga duej:

I prt i wiece wieszcze na okoo szyi?

Precz z tern! nim umr sama, wszystko to poniszcz.

Precz! precz na zatracenie! wnet si zcz z wami!

Zbogacie inn At kltwy waszej ci !

*

(Rzuca kosztur i wiece; poczem zaczyna zdejmowa z siebie odzienie ka-

paskie).

1220. Ot! patrzcie, sam Apollo ze mnie wieszcze szaty

Zdejmuje; bo wasnemi oczyma on widzia,

Jak ze mnie i w tym stroju krewni nieyczliwi

Szydzili, pomawiajc o szalestwo jawne."

Wybrana Feba, biedna, o ebranym chlebie,

1225. Jak czarownica bdna, przymieraam godu,

A teraz wieszcz wieszczego we mnie tchnwszy ducha,

Do takiej mi niedoli mierciodajnej przywiód.

Nie otarz rodzicielski, ale pniak mnie czeka,

Gdzie ciep krew ofiarny nó wytoczy z ciaa.

1230. Nie puszcz wdy w niepami naszej mierci bóstwa

!

Powstanie inny mciciel znowu nam: syn wasny
Zabójstwa ojcowskiego pomci si na matce.*

On, bdny tuacz, z kraju tego wydalony,

Przybdzie i dopeni miary klsk w tym grodzie.

1235. Przysig uroczyst zarczyli bowiem
Bogowie, e go wróci jk miertelny ojca.

Ja, niewolnica obca, pocó biadam teraz,

Ja, com widziaa Troi upad a do koca,
I kiedy ci, co krajem tym wadali, z boskich

1240. Wyroków dopuszczenia tak sromotnie gin?
Wic pójd i polegn! ponie mier gotowam!

Was, Hadesowych ciemnic bramy, w kocu witam !

::

miertelny cios od razu niech we mnie uderzy,

Abym, gdy krew z zabójczej rany si wysczy,

1245. Zamkna bez podrygów oko konajce!
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Przodownik chóru.

nieszczliwa bardzo, oraz mdra wcale

Niewiasto ! dug mow rzeka. Lecz gdy los swój

Dokadnie przewidujes;
,
przecz, jak jaowica

Powolna, do otarza przystpujesz miao? *

Kasandra.

1250. Nie sposób uj, kochani, choby si i zwleko.*

Przodownik chóru.

1 chwilka maa nawet droga czowiekowi.*

Kasandra.

Ju nadszed dzie i zysku mao mi z ucieczki.

Przodownik chóru.

Nieszczcie cignie na ci duszy twej odwaga.

Kasandra.
Chwalebny skon pociech sodk dla czowieka.

Przodownik chóru.

1255. Nie powie sowa tego nikt w pomylnej doli.

Kasandra (zblia si do grodu).

Ach! biada ci, rodzicu, wraz z zacnemi dziemi'.*

(Odwraca si z odraza).

Przodownik chóru.

Co tobie? Jaka zgroza std odpycha ciebie?

Kasandra.
Ach! biada! biada!

Przodownik chóru.

Dla czegó biadasz tak? strach ali ci przeyma?

Kasandra.
1260. Te mury cuchn mordem, wieej krwi posok.
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Przodownik chóru.

Có mówisz? Wo ofiarna wionie od otarzy.

Kasandra.

Nie wo to, jeno zaduch zgniy, jakby z grobów.

Przodownik chóru.

Zaiste! nie syryjska wo ty czujesz w domu.

Kasandra.

Lecz pójd ju. Tam w domu jeszcze los opacz
1265. Mój — i Agamemnona. Dosy si nayam.

Och! biada! przyjaciele!

Nie lamentuj trwona bez potrzeby, niby

Ptak w gszczu. Powiadczycie mi to po mej mierci,

Gdy za mnie, biaogow, padnie biaogowa
1270. I za bezecnej ony ma m polegnie!*

Gocin temi sowy witam, mierci bliska. *

Przodownik chóru.

Nieboga! opakuj los ci objawiony!

Kasandra.

Raz jeszcze si odezw; ale skarg rzewliwych

Nie bede rozwodzia. Heliosa blaofam

1275. W tym dniu ostatnim ycia, by mciciele króla

Na wrogów mordu winnych, zanim si spodziej,

Podobn wymierzyli kar — i tern samem
Pomcili branki, która acnie z rk ich lega.

Ach! dziwny los miertelnych! jeli szczsny, cie go

1280. Zniweczy ladajaki; gdy nieszczsny, gbk
Wilgotn potrzyj nieco, a bez ladu zmaes/J. ;:

Lecz wicej nili wasny, los ów mi zasmuca.

*

(Wchodzi do grodu).

Chór.

Ze szczcia, ma zado, z miertelnych któ powie?

I grodów sawionych * zamoni panowie
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1 285. Nie rzekn : „Ju nie wchod! " Nikt wstpu nie wzbroni.

Gród zburzy Pryama za bogów sn spraw
I wraca uzacnion ich piecz askaw
Atryda, odetchn w rodzinnej ustroni-

Có z tego? gdy teraz krew ojców w krwi swojej

1290. Obmyje i mierci mier drugich przypaci,

By zgasych przebaga, któ jeszcze nie straci

Z miertelnych, gdy o tern usyszy, nadziei

I wiary w pogod ywota kolei?

A g a m e m n o n (w paacu).

Ach biada! w samo serce ugodzony padam!

Kto z chóru.

1295. Cyt! jczy kto, e w serce cios go rani zgubny.

Agamemnon (j. w.).

Ach biada mi! powtórnym ciosem, mi dobito!

Inny z chóru.

To króla jk! a z jku sdzc, ju po wszystkiem!

Inny.

Wiec rad zómy, jakby najbezpieczniej pomóc. *

Inny.

Lud wszystek przez herolda wezwa, by si zgruchn
1300. Do królewskiego grodu - oto moja rada.

Inny.

Ja wol jak naj spieszniej spa na karki zbójcom,

Z dobytym mieczem w rku zbada czyn wystpny.

Inny.

I ja do tego zdania skaniam si. Gosuj
Za sprystoci w czynie. Zwoka tu nie w por.

I h n y.

1305. Widzicie co si wici. Wstpna to przegrawka

Tych, co chc si narzuci miastu z samowadztwem.
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Inny.

Przecz leni si? Ci, którzy do potgi przyszej

Toruj sobie drog, zrcznych chwil nie zapi.

Inny.

Ja waham si i nie wiem, jak tu da rad:
13 10. Kto dziaa chce, powinien myle o przyszoci,

Inny.

Podzielam to mniemanie. Trudno bowiem poj,
By ludzkie sowo mogo wskrzesi zgasych z grobu. *

Inny.

Azali dla chwil kilku ycia ustpimy,

Jak tchórze, bezczeszczcym gród przywaszczycielom?

Inny.

13 15. Nie, tego znie nie mona; nad to mier przenosz.

mier raczej, nili ycie gwoli samowadcom,

Inny.

e jk si doby z piersi, ali wnosi z tego

Bezpiecznie wolno nam, e m wyzion ducha?

Inny.

Zbadawszy wprzód dokadnie rzecz, zoymy rad.

1320. Domyla si, rzecz insza — insza dobrze wiedzie.

Inny.

Zaiste! trudno zdania tego nie pochwali!

Co dzieje si z Atryd, wprzód nam wiedzie trzeba.

(Widok na komnaty grodu otwiera si. Klitemnestra z siekiera na ra-

mieniu. Zwoki Agamemnona i Kasandry le zakryte na ziemi

obok niej).

Klitemnestra.

Nie spon wstydem lica, cho wynurz zdanie

Przeciwne goszonemu przedtem, które zrcznie
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1325. Do pory stosowaam. Bo inaczej wrogów,

Co kami przyja, jake zdoasz spoy zdrad
Lub sie narzuci zgubn, z którejby na próno
Podskokiem rozpaczliwym w}^brn si kusili!

Mnie zawi zdawna do tej przynaglaa walki;

1330. Podjam j rozwanie po przewoce dugiej —
I oto! nad ofiar zemsty mojej stoj!

Tak — dokonaam czynu i nie zapr wcale:

Obrona lub ucieczka byy niepodobne;

Bezmiern bowiem przdz, niby sie ryback,

1335- Rzuciam na: zagady okaza szat;

Raniam potem dwakro, e dwa razy jkn;
Zmartwiay czonki — pada — upadego trzeciem

Dobijam ciciem; darem tym Hadesa, zg*asych

W podziemiu opiekuna, skarbic sobie ask. *

1340. Niebawem po upadku on wyzion ducha;

A wyrzuciwszy z siebie gstej krwi potoki,

Obryzga mi kroplami rosy ciemno-krwawej.

Nie mniej im rada byam, jak deszczowi Zeusa

Zasiewy, gdy w kielichu pód si zawizuje.

1345. Std przeto pochop bierzcie wy, Argeów starce,

Gdy wola, do radoci; bo ja tryumfuj!

I gdyby nad zwokami la obiat z czary

Godzio si, w tym razie byaby na miejscu;

Bo ten, co czar w grodzie Atrydów napeni
1350. Tylu kltwami, sam j za powrotem wypi.

Przodownik chóru.

Truchlej : tak bezczelne jzyk miece sowa.

Tak jeszcze nad zwokami majsi przechwalasz!

Klitemnestra.

Nazwijcie mnie, gdy wola, on obkan!
Z nieustraszonem sercem o tern, co widzicie,

1355. Rozprawiam. Ty czy chwali, czy przygani zechcesz,

To równo sobie wa. (Odkrywa zwoki)

Oto, Agamemnon.
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Maonek mój, leg trupem z tej dzielnej prawicy.

Zaiste! czyn mistrzowski! Tak wiec rzeczy stoj.

Chór.

Niewiasto! jakiego jadu,

1360. Wzrosego z ziemi albo z mórz ona,

Ty si napia albo najada,

Ze ci tak dzika wcieko napada.

I kltwa ludu p-ardzisz szalona?

Bodaj przepada z miasta bez ladu,

J 365. Obrzyda mieszczanom szkarado!

K 1 i.t e m n e s t r a.

Wskazujesz mi obecnie na wygnanie z miasta

I ciagfasz na mnie klatwe i nienawi ludu;

Na tego ma adnej nie skadajc winy.

Co bez wszelkiego wzgldu, jakby mier jagniciu

1370, Zadawa, których bezlik mia w wenistych trzodach,

Powieci córk wasna, dzieci mi naimilsze,

Aeby trackich wichrów ds umierzy gniewny!

Nie byo- lepiej jego z tej przepdzi ziemi

Za zbrodni zaka? Ty za, ledwie usyszawszy

1375. O moim czynie, chcesz by sdzi mi surowym!

Wiedz przecie : wolno grozi! Czoem bi przed tob
Gotowam nawet, mnie gdy do pokona twoja,

Jak moja tego. Gdy za inak bóg rozrzdzi,

Nauczy ci, acz póno, roztropnoci szkoda.

Chór.

1380. Czelnoci tchniesz wyuzdan,
Do urgania jzyk prze pycha.

Rozum odurzon mordem szaleje,

Ze kropla krwi, co dotd janieje

Na czole twem, bez pomsty zasycha!

1385. Jeszcze obmyjesz krew ty przelan

W krwi swojej z przyjació obran!*
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Klitemnestra.

Posuchaj ty wiec take sów przysigi witej.

Na wiadków bior Dik, córy mej mcicielk,

I At wraz z Erynia, którym na ofiar

1390. Zabiam jego: jako wcale si nie lkam,

By trwoga w grodzie moim kiedy zamieszkaa,

Dopóki na ognisku pomie nieci Egist,

Jak przedtem, dotd szczerze do mnie przywizany.

Nie sab on zaiste tarcz jest otuchy!

1396. Tu ley ten, co prawa ony swej pogwaci,

Chryzejskich córek w Troi rozkosz i ponta;*

A tam widzca jasno branka, uczestnica'

Miostek nocnych tego, z którym oe dzieli,

Od kiedy na pomocie jednym z nim przybya.

1400. Oboje maj za swe teraz: ten leg bowiem,

Jak rzekam; ona zasi, mionica jego,

Jak abd ,
przed skonaniem zanuci ,vszy treny

Ostatnie, przy nim pada; przeze sprowadzona

Dla mnie, by smaczny ksek do rozkosznej stypy.*

{Kommos od w. 1405— 1 536) .

„ . Chóru dzia 1.
btroia I

.

1405. Biada! och biada! obymy skonali

Wnet prdka mierci, która nas na oe
Dugich, bolesnych cierpie nie powali,

Lecz nieprzespanym snem ciao przemoe;
Gdy dla niewiasty wiele przecierpiawszy,

14 10. Leg z rk niewiasty pan nasz najaskawszy!

c f t C h ó r.
Systema T.

Szalona Heleno ! ach biada ci , biada

!

Ilu to mów, ach! mów bez miary,

Dla ciebie jednej tam przed Troj pada!

A teraz tego rzucia na mary *



94

strofa 2.
Chóru dzia II.

Icie! na wieki krwi plama niezmyta

Zbryzgaa ciebie, co, by niepoyta

1420. Kltwa, w tym domu otenczas bawia
I maonkowi niedol kuczya!*

Systema II.
Klitemnestra.

Tern zmartwiony nie ycz sobie,

Starcze, rychlej legn w grobie.

Nie miej gniewu ku Helenie

1425. Te, jakoby na stracenie

Prowadzia sama jedna

I zabia liczne dusze

Bohaterów, e katusze

Straszne znosi Hellas biedna!

. r T Chórudzial.
Antistrota I.

1430. Demonie! który na ród Tantalowy

I na bliniaków zo swoje wywierasz*

I zemsty gownie w onie biaogowy
Zapalasz, e a nam serca rozdzierasz,

Ot, by kruk srogi, depcc dumnie ciao,

1435. Jakby na tryumf hymn rozgasza miao!*

Antisystema II.
Klitemnestra.

Teraz prawd wielk rzeky

Usta twoje, e zacieky

Bóg si znca nad tym rodem.

On zaiste! on powodem,

1440. On krwi chciw dz poi

Trzewa, e, nim si ustoi

Krew broczca z dawnej rany,

Kanie z wieo znów zadanej!

Strofa 3.
Chóru dzia III.

Tak, gwatowego zaprawd demona

1445. Wspominasz, który w tym grodzie si wcieka,
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I o tern, biada! e nienasycona,

Kltwa brzemienna niedola dopieka.

Biada! ach biada! Zeus wszystkiego win!
On gówn, pierwsz wszech rzeczy przyczyn

1450. Bez woli Zeusa có ludziom sie stanie?

ali nie wszystko jest boskie zesanie?

c f ttt Chór.
Systema III.

Ach! ach! o królu! o panie mój!

Dla ciebie ez wyscz zdrój,

Lecz jake serce mio wyjka?
1455. Ot! uwikany w sieci pajka

Z bezbonej doni pade bez ducha!*

Strofa 4.
Chóru dzia IV.

Ach biada! jake sromotny los!

Powali ci podstpny cios

Obosiecznego obucha!

TTr Klitemnestra.
Systema IV.

1460. Mnie winisz o czyn ten; lecz niech si nie way
Nikt Agamemnona da miano mi ony.
Nie demon, do trupa tego ony z twarzy

Podobny, ów mciciel odwieczny, mierzionej

Atreusa biesiady sprawca, go zatraci

1465. I za krew dziateczek krwi jeg'o zapaci!

. .. . - Chórudzia III.
Antistrofa 3.

Ze obc jeste tej rzezi straszliwej,

Któ to przywiadczy tobie? któ, któ taki?

Lecz moe demon ci podega mciwy,
Co ju praojcom dawa si we znaki!

1470. Ares pomroczny gwatem wci si nurzy

W wezbranej krwi pobratymcz kauy
I dokdkolwiek obróci swe kroki,

Ros dziecicej odwily posoki!
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a «.• rrr Chór.
Antisystema III.

Ach! ach! o królu! o panie mój !

1475. Dla ciebie ez wyscz zdrój,

Lecz jake serce mio wyjka ?

Ot! uwikany w sieci pajka
Z bezbonej doni pade bez ducha

!

Antistrofa 4
Chóru dzia IV.

Ach biada ! jake sromotny los

!

1480. Powali ci podstpny cios

Obosiecznego obucha

!

A .. , TTr Klitemnestra.
Antisystema IV.

Azali zagady domu on nie knowa?
Ws^ak wspólna latorol, córk zabi drog,
Nad któr napaka si oczy nie mog

!

1485. Jak sam wic powali, tak ley na powa;
I niechaj zbytecznie w Hadzie si nie chwali;

Bo, jako sam czyni, od ostrza leg stali!

„. c C h ó r u d z i a V.
Strofa 5.

Có poczn? ponna wszelka tu narada.

Stroskana dusza w niemocy swej nie wie,

1490. Kdy nie pomoc, g*dy gród sie zapada.

Drze z przeraenia. Ju nie tylko kropi!*

Wali si z posad dom w krwawej ulewie!

Ach! ach! miecz mciwy w wieej krwi utopi

Wymierzajca sprawiedliwo Mojra,

1495. Na innym go ostrzc kamieniu.*

.
4

. T Chór.
Antisystema I.

O ziemio! ach! czemu w wntrza tweo-o cieniu

Dawnom nie spocz? Czemu patrze musz,

Jak w srebrnej wannie wyzion swa dusze!

Któ grób wykopie — zapacze na grobie?

1500. Czy ty, zbójczyni, przewiedziesz na sobie,

By za czyn straszny, plczc ma w trenie,

Bezczelnie w spronych modach baga cienia?
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Antistrofc 2.
Chóru dzia tt

Przez kogó bdzie wymownie pocliwalon

Bohater boski na swoim pogrzebie?

1505. I któ rzsiste zy stoczy przed siebie,

Prawdziwie w gbi swej duszy rozalon?

Systemu V.
Klitemnestra.

Nie przystoi o to tobie

By w kopocie! Leg z mej rki

Ona go te zoy w grobie.

1 5 10. Z grodu nie wybiegn jki —

Ifigenia li wybiey
I przywita, jak naley

15
1
5. Córze dobrej, tam przy toni

Bystrej jków i biadania,

Ojca uciskaniem doni.

. . . r C h ó r u d z i a V.
Antistrofa 5.

Tu walczy zarzut przeciw zarzutowi.

A jak roztrzygna w tym sporze, któ powie?

1520. Kto mieczem walczy, ten od miecza ginie

I krew przelana na morderc spynie.

Cierpi, kto zbroi, póki Zeus na tronie

Siedzi: tak w jego pisano zakonie.

Któ córk wyklnie, odepchnie od ona?

1525. Wszake z pniem ga cile zespolona!"

. .. , T Klitemnestra.
Antisystema V.

Teraz prawdy rzeke sowa.

Demonowi, co ród kole

Plejstenowy, * jam gotowa

Przysic, e nieznona dol

1530. Znios, byleby z tym grodem
Rozsta si, nad innym rodem
Si zncajc przez szerzenie
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Dziedzicznego mordu. Mienie,

Choby skromne, bdzie zado,

1535. Gdy sza mordu wzajemnego

dny wyjdzie z domu tego ! (odchodzi

)

(Exodos od w. 1537 do koca tragedyi.)

E g i s t o s

;w paszczu królewskim, otoczony kopijnikami, wychodzi z gocinnych pokojów).

Sdnego dnia wiatoci boga ! teraz przyznam, *

e bogi, miertelników sdzi, z wysokoci
Na brudy i przestpstwa ziemi pilnie bacz;

1540. Gdy w odzieniu, Erynid rk uprzdzonem,

Ogldam trupem tego ku radoci mojej

!

Ojcowskich rk wystpku yciem on przypaci!

Bo, aby wam wyjani rzecz, tej ziemi wadca
I rodzic tego, Atreus, Tyestesa, ojca

1545. Mojego a wasnego brata, wygna z kraju

I z domu, gdy o pastwa rzd z nim si rozpiera.

Wróciwszy póniej Tyest, schroni si nieszczsny

Na otarz domu, gdzie do tyla by bezpieczny,

I aby ziemi ojców swoj krwi nie zbroczy.

1550. Bezbony jednak rodzic tego, podejmujc
Tyesta gorczkowo raczej ni uprzejmie,

Udaje, e biesiad na cze dnia wyprawia

I z wasnych jego dzieci cia pieczystem raczy;

Nóg koce i rczta w dó zagiwszy, tak e
1555. Biesiady uczestnikom byy niewidzialne.

Niczego niewiadomy Tyest bierze, zjada

Nieniedny pokarm; widno, e dla zguby rodu;*

A skoro obrzydliwo czynu sweg'o pozna,

Zajkn, pad, wyrzuci z siebie miso dzieci,

1560. Zagady nieskoczonej yczy Pelopidom

I miece kltwy suszne na bezecn uczt,

By cay Plejstenidów ród tak zgin niecnie!

Z pobudek oto takich ten na powa ley
A mnie, mnie dusz spisku susznie zwa wypada.

1565. Bo mnie, trzeciego z rzdu, wraz z nieszczsnym ojcem
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Wypdzi, gdym by dzieckiem jeszcze w powijaczkach.

Na powrót dorosego Dike sprowadzia;

Acz w oddaleniu nawet pod nim doki kopic
Wszelakich poruszyem spryn do tej kani.

1570. Dla tego mier z rozkosz zniósbym teraz, widzc,

Jak tego Dike mona osadzia w matni.

Przodownik chóru.

Egicie! nie zaszczytnie czy szyd z wystpkiem!
Przyznajesz, e z rozmysem mord ten popenie,e sam spryn gówn opakanej mierci! .

1575. Wiedz przeto: gowa twoja, rcz ci, nie ujdzie

W ludowym sdzie kltwy i kamionowania.

E g i s t o s.

Z bur-tnicy gdzie ostatniej ty mi tern odgraasz,"

Mnie, panu swemu, który ster objem rzdu?
Ha! poznasz, starcze, wkrótce— dawne to przysowie—

1580. Ze uczy si w twym wTieku roztropnoci trudno.

Lecz pta i mczarnie godu staro nawet

Poucz i niemylnie umys jej wylecz.

Czy patrzysz, a nie widzisz? Przeciw ocieniowi

Nie wierzgaj przeto, aby do krwi si nie ukó!

Przodownik chóru.

1585. O tchórzu! Ty wic miae, pokalawszy oe
Maeskie, zada mierci cios bohaterowi

Bolesny, gdy zaledwie wróci z pola bitwy?

E g i s t o s.

I te obmyjesz sowa w ródle ez gorcych.

Orfeja jzykowi twój wbrew si przeciwi:

1590. Ów bowiem wiód za sob wszystko dwikiem gosu,

Ty, drczc bezrozsdnym szczekiem, do wizienia

Zawiedzion bdziesz, gdzie ci chosta obaskawi.

Przodownik chóru.

Wic ty Argeów panem chcesz by odtd, ty, co
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Mord jemu obmyliwszy, wasna rk jednak

I595. Nie miae czynu tego powi a do koca?

E g i s t o s.

Podstpem spoy tego, to ju oczywicie

Do ony naleao. Jam mu podejrzany

Dla dawnej by niechci Wszake z skarbem jego

Obywatelstwem odtd rzdzi popróbuj.

1600. Na krnbrno i ocietno silne mam wdzida;
Rumaka upornego nie przepasz owsem —
Nie, godem, nienawistnym ciemnic towarzyszem,

Wnet przekornego ducha w onym upokorz.

Przodownik chóru.

Przecz ma tego, tchórza pody, wasn rk
1605. Nie miae zetrze? Byo trzeba zabi onie.

Zakale kraju tego i rodzinnych bogów?
Niechybnie Orest jeszcze soca blask gdzie widzi,

By dotd przybieawszy, ask bogów silny,

Obydwóch i pokona i ze wiata zgadzi.

E g i s t o s.

1 610. Ze czynów, nie sów tylko pragniesz, wnet przypacisz!

Przodownik chóru.

E g i S t O S (do sug swoich).

Nu ywo ! towarzysze ! Walka z bliska grozi

!

Przodownik chóru (do chóru).

Nu ywo ! za miecz kady niechaj wawo chwyci

E g i s t o s.

I ja za miecz uchwyc; umrze si nie wzdragam.
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Przodownik chóru.

1615. Twej mierci wzmianka rado sprawiasz. Los roz-

strzygnie!

Kitemnestra (wpada).

Nie! nie! Klsk, mu drogi, wieych nie cigajmy!
Ju dosy nieszcz, dosy krwi si ju przelao.

Tu to, co dotd zto, smutne dao niwo.

Pogardza zdrowa rada, haba dla zwierzchnika.

1620. Rozejdcie si do domów raczej, ty — i starce,

Nim ka za czyn wemiecie. Cierpielimy dosy!
Gdy jeszcze nam nie dosy nieszcz tych, znie

przyjdzie

Raz gromki, co gniew ciki bóstwa nam wymierzy.

Tak radzi biaogowa, nu jej sucha susza.

E g i s t o s.

1625. Mam znie, gdy dorzucaj gb obelyw,
Gdy tak bluzgaj, ask boga si bezpieczc.

Przodownik chóru.

Nie zwyczaj to Argeów, bak wieci niecnym.

E g i s t o s.

Za to ci póniej kiedy dojm do ywego.

Przodownik chóru.

Przenigdy! nu Oresta bóg sprowadzi do nas!

E g i s t o s.

1630. Wiem, e wygnacy tak karmi si nadziej.*

Przodownik chóru.

Wic szafuj , hulaj
,
podepc prawa

,
póki wolno.

E g i s t o s.

Wiedz, kiedy za gupot wemiesz chost cik.
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Przodownik chóru.

Chwal si, by kogut, gdy przy kurze si naperzy.

Klitemnestra.
To próne wycie niech nie trwoy ciebie. Wspólnie

I035- Ja z tob gród, panami bdc, urzdzimy.

< E g i s t o s i Klitemnestra wchodz, do paacu ; Chór udaje se do miasta.)
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CHOEFORY
CZYLI

OFIARA GROBOWA.



OSOBY DRAMATU.

ORESTES , syn Agamemnona i Kliternnestry.

PYLADES
,
jego przyjaciel i towarzysz.

ELEKTRA, siostra Orestesa. .

KLTTEMNESTRA.
EGISTOS.

KIL1SA, niaka Orestesa. •

SUGA.
CHÓR SUEBNIC (branek trojaskich).

Seena przedstawia paac królewski w Argos, jak w poprzedzajcym dramacie.

W orchestrze grób Agamemnona. ORESTES i PYLADES nadchodz po

podrónemu ubrani (droga po lewej stronie widzów) i przystpuj do grobu.



{Wstp czyli Piolog (w. i—31.)

O r e s t e s.

Hermesie w gbi ziemi, Zeusa namiestniku, *

Wysuchaj prob , zbawczym bd mi sprzymierzecem.

Z wygnania wreszcie wracam do ojczystej ziemi,

Ja, Orest nieszczliwy^ wkradszy sie kryjornie,

5. Gdzie z reki biaogowy skrycie i podstpnie

Nie swo/ mierci zgin rodzic mój najdroszy.

I oto nad mogiy wzgórkiem ojca wzywam,
By askawego ucha skoni Jtu przysidze:

Rodzicu , krwi przelanej pomci si wróciem
10. Z rozkazu Loksyasa, który wyda wyrok,

e twoich dni zabólcv lesfna z rak Oresta.

Bogosaw przeto, ojcze, przedsiwziciu temu!

Godzina, któr bóstwa aska przeznaczya

Na dokonanie pomsty czynu, ju nadesza.

15. A teraz w zach skpan przyj racz ofiar ;

*

Za trud opieki pierwszy kdzior Inachowi

Zlo3^em w hodzie , tobie drugi w dowód smutku. *

Nie bdc tu obecny, nie pakaem, ojcze,

Twej mierci, anim rk nie ama nad twym grobem.

(Z czeladnych pokojów zblia si CHOR w aobne suknie ubrany, aby /.o-

y ofiar na grobie Agamemnona. W podobnem odzieniu ukazuj e si na

kocu orszaku ELEKTRA)

20. Co widz? có ten orszak niewiast znaczy, który

W aoby stroju czarnym zblia si powoli?

Có stao si? có zego std rokowa sobie?
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Azali nowa klska w dom ten ugodzia?

Lub czy te susznie wnosz, e pyn wity ojcu

2 5- Wylej. z czar, ofiar bagajca zg-asych?

Zaiste nic innego. Zdaje mi si nawet,

Ze siostra , e Elektra w gronie tern nadchodzi,

W aoci pogrona. Zeusie, woam, pozwól

Mi pomci mierci ojca, sprzyjaj mi w tej walce!

(Do Pyladesa).

30. Pyladzie! zejdmy z drogi, by dokadnie zbada,

Co znaczy ma ten pochód uroczysty niewiast.

(Orestes i Pylades kryj si w pobliskoci.)

(Parodos od w. 32— 95).

tpiew Chóru przy grobie w Orchestrze.

Strofa 1.

Wysane z domu wity pyn
Przyszy my wyla z czasz,

A czste razy gromkich rk
35. Znaczyy pochód nasz.

Na licach ponie krwawy lad

Paznokci z wieych bruzd

I jki rzewne, karmi serc,

Wci z naszych pyn ust.

40. Ju poszy w szmaty tkane szaty,

Dziki ból rozszarpa je;

I kwef, co pier zasania, w paty
Rozdarty w gorzkiem utrapieniu.

Ze wszech stron rozpada si

45. Po roztarganem odzieniu.

Antistrfa 1.

W widzeniach sennych zemst tlc

I przyszy wróc los

Zatrwoy straszny upiór gród.

Najey w gór wos,

50. Pobudzi przeraliwy krzyk,

e cay paac zblad,

Gdy o pónocy niby grom
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Do izb niewiecich wpad.
A snów wieszczkowie, w których sowie *

55. Prawdy glos odzywa si —
Rczycielami ich bogowie —
"Wyrzekli, e tam w ziemi onie

Zgasych cie zawici tchnie

I na zbójców mst zionie!

Strofa 2.

60. Na odwrócenie zegfo och ! z bezwdziczna szle

Ofiara, rodzicielko-ziemio ! ona mnie

Bezbona niewiasta. — Strach bierze

Mnie wyrzec to sowo! ecz jaka w ofierze

Jest pomoc? Czy zatrze krew te, co przelana?

65 Ach biada! znkane ognisko — i biada!

Do posad wstrznity gród chyli si, pada.

Bez soca promienia noc gród ten zacienia,

Co straci przez straszny mord pana!

Artistrofa 2.

Niezomna, niezachwiana, niezmoona cze,

70. Co przedtem ycia ludu stanowia tre,
Zamara obecnie. — Li trwoga

Umysy zakóca. Pomylno, jak boga.

I wicej ni bóstwo wielbi miertelnicy. *

Wdy za dnia w niektórych cios Diki uderzy

75. Znienacka, a drugim czas ycia ubiey
Leniwie we zmroku "ród nieszcz natoku;

Znów inni we wiecznej ciemnicy !

*

Strof 3.

Krew, co do karmicielki-ziemi wsika ona,

.Zawrzaa i do pomsty dga nieroztopiona.

80. A winowajc dugo Ate zapalczywa

Katuje, e w niedol ze wszech stron opywa. *

Antistrofa 3.

Gwacicielowi onic nie nadadz leki.

Cho wszystkie wody, oem jednej ciekc rzeki,

Zbryzgane krwi zbrodniarza zmywayby donie,

85. Toczyyby swe fale próno przed si tonie,
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Epodos.

Mnie za — (ach! bóstwa okrutna uchwaa
Na mnie podwójne nieszczcie zesaa,

Gdy w obcym kraju dni pdz w niewoli)
,

Koniecznie czyny pochwali wypada,

90. Prawe czy krzywe, w skutek ycia doli,

Acz z wstrtem w sercu i czvnie nie rada;

A pod zasona po zwierzchnika zgonie

Paczc tej, gdy al tumi w onie)."

(Epejsodion pierwsze od w. 94—660.)

Elektra.

Niewiasty! grodu tego rzdne suebnice,

95. Gdy przybyycie ze mn, aby mi w ofierze

Bagalnej uczestniczy, pytam was o rad;
Na grób ten pyn zaduszny lejc, jake dobra
Przyjaznych sów i jake bag"a mam rodzica?

Czy powiem, e mowi kochanemu nios
1 00. Ofiar t od ony tkliwej , od mej matki ?

Na to brak mi odwagi; lecz co wyrzec, nie wiem,

Gdy olejem bag'alnym grób ojca oblej.

Azali prosi jego, jako zwyczaj kae,

By tym wTet za wet odda, którzy szl ten wieniec,"

105. I ka odmierzy w miar nieprawego czynu?

Lub czy na mier rodzica pomnc, mam w milczeniu

Ten pyn bez czci wysczy
;
potem za, gdy ziemia

Wypije go, za siebie porzuciwszy czar,

Jak gdyby po spenieniu obiat oczycialnych, •

no, Ucieka z odwrócon z przeraenia twarz? :;

Wesprzyjcie przeto rad wasz, drogie sugi

!

Wszak równ nienawici gród ten ku nam paa.

Nie kryjcie si z mylami, niech was nic nie trwoy!

Przeznaczonego losu nie ominie wolny,

113. Ni ten, którego w jarzmo wprzga obca rka.

Podajcie wic, gdy lepszy nad mój wiecie sposób!
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Przodownica chóru.

Ja, co szanuje ojca twego grób, by otarz,

Wypowiem, gdy tak kaesz, to, co mam na sercu.

Elektra.

Mów, mów, gdy w takiej czci ojca grób u ciebie.

Przodownica chóru.

1 20. Pyn lejc, wypro szczcie dla tych, co przychylni.

Elektra.

Z przyjació jego kog*ó nazwa tak wypada?

Przodownica chóru.

Wprzód siebie; potem wrogów wszystkich Eg"istosa.

.Elektra.

Dla siebie i ciebie wiec szczcia baga bede.

Przodownica chóru.

Ty sama rozwa dobrze , bo wiadoma tego.

Elektra.

125. I kogó nadto w poczet sprzymierzeców wlicz?

Przodownica chóru.

Pamitaj na Oresta, cho jest na wygnaniu,

Elektra.

To wielka prawda. W por przypomniaa mi to.

Przodownica chóru.

A potem zbójcom, kiedy wspomnisz o morderstwie

Elektra.

Có powiem? Poucz sowem jeszcze niewiadom.

Przodownica chóru.

130, Niech bóg si zjawi jaki, albo te miertelnik —
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Elektra.

Sad ma-li na nich zoy, albo wzi z nich pomst?

Przodownica chóru.

Mów bez ogródki: który mord odpaci mordem.

Elektra.

Od bóstwa zada tego ali nie zuchwalstwem?

Przodownica chóru.

Nie miaoby si godzi, zem odpaci wrogom?

Elektra.

135. Najwikszy w kraju cieniów i pod socem z goców,
Hermesie w gbi ziemi, pomó mi zgromadzi
Podziemne bóstwa, które z przeraeniem patrz

Na krew rodzica, aby prób suchay moich;

I Ge take wezwij, która wszystko rodzc,

i/io. Znów kiekiem, co wydaa i odchowa, bierze.

Ten pyn ofiarny z czary leja zg-asym, woam:
Rodzicu! litociwem udarz mi spojrzeniem

I syna Orestesa; niech doczekam chwili,

Gdy brat najmilszy sercu domu próg* przestpi.

145. Tuamy si przedani od rodzonej matki,

Od kiedy za maonka ona w zamian wzia
Egista, co na tobie mordu z ni dokona.

Ja w domu niewolnica , a z dziedzictwa swego
Wygnany Orest; oni w tern', co ty mozolnie

150. Iw pocie czoa zebra, butnie rozkoszuj.

Wysuchaj mnie rodzicu, bagam ciebie o to,

Oresta niech do domu szczsny los przywróci

;

A mnie, ach! dodaj si mi, bym cnotliwsza bya
Od matki i od on ej w czynach witobliwsz

!

155. Ot! o co bagam dla nas. Przeciwnikom zasi

Niech zjawi si, zaklinam, kto, co ciebie pomci.
Rodzicu! niech przypaca mierci, twoi zbójcy!

Wród bogich pomylnoci ycze umieciam
Te straszn kltw; one ciskam na ich gowy.
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1 60. Wic wylij, ojcze, z grobu nam bogosawiestwo.
I oraz mona Gee i zwyciska Dike.

Tak modlc si wylewam zdroju strumie wity;
A wy jkliwym gosem wedug- obyczaju

Dawneg*o tren gTobowy nucie na cze zmarych! >:

(Elektra spenia ofiar ; chór wtóruje obrzdkowi piewem.

Cf piew chóru (od w. 165— 180).
Strofa. r J '

165. Z rzewnym lamentem znikemu panu

Nika rocie ze
Na ten szanowny kopiec kurchanu,

Gdy zdrój leje si
wity szczodrym potokiem, co ze

170. Odwróci i zjedna zbawienie.

Bierz w uszy, panie, pobone me pienie,

Które k'tobie strapiona pier szle.

Antistrofa.

Ach ! o ucisku 1 o zgrozo doli

!

Jaki rycerz dom
175. Gonic na ostre wybawi z niewoli?

ali Ares grom,

Potna rka scytyjski uk
Napiwszy, do wroga wymierzy?

Albo te z mieczem dobytym uderzy,

180. Z bliska w krwawej potrzebie na bóg?*

Elektra.

Ju wypi grób rodzica pyn z ofiarnej czary.

Lecz posuchajcie dalej , co dziwneg'o zaszo.

Przodownica chóru.

Mów, bo strwoone serce pier mi rozkoace.

Elektra

Na grobie oto! widz wosów kdzior city.

Przodownica chóru.

185. Jakiego ma albo wysmukej niewiasty? : '

:
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Elektra.

Wnioskujc ze wszystkiego atwo to odgadn.

Przodownica chóru.

Wiec jak pouczysz modsza podeszlejsze w leciech?

Elektra.

Prócz mnie nikogo nie ma, coby uci pukiel —

Przodownica chóru.

Wrogami s, którymby tak al wyda trzeba —

Elektra,

i go. A jednak podobiestwo oczywiste ma do —

Przodownica chóru.

Do czyich wosów? powiedz. Tegom zbyt ciekawa.

Elektra.

Podobne wcale moim zwoje te na oko.

Przodownica chóru.

Byeby to tajemny dar od Orestesa?

Elektra.

Najwicej, icie, jego wos przypominaj

Przodownica chóru.

195. Orestes czyby dotd przyby si omieli?

Elektra.

Zapewne lok ucity przysa w hodzie ojcu.

Przodownica chóru.

Nie mniej do ez pobudza to, co rzeka teraz,

Nu nigdy noga jego w domu nie postanie!

Elektra.

Mnie take ó potokiem w serce si rozlaa
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200. I pier mi na wskro przeszy niby ostry pocisk,

A z oczu dawno wyschych ciek niewstrzymane,

By fale morskie, g"orzkich ez kropliste zdroje

Na widok tych kdziorów. Jake mie nadzieje,
"

e z mieszczan który kos te za swoje uzna?

205. Nie cia jej te, icie, ta, co go zabia:

Rodzica moja, chocia wcale rodzicielskich

Dla dzieci uczu nie ma; owszem jest ich wrogiem.

Lecz có mnie upowania utrzymywa jawnie,

e dar to najmilszego sercu z miertelników,

210. Oresta? a wdy sama schlebia mi nadzieja!

Och! oby goca gosem kdzior móg przemówi,

By fale wtpliwoci mn nie pomiatay

;

A ja lub jawnie wstrt mie moga do kdzioru,

Jeeli city z gowy jest nieprzyjaciela,

215. Lub, gdy pokrewny, abym z nim, z ozdob grobu,

Zoon w hodzie ojcu, razem zy ronia!

Wezwijmy przeto bogów! wszak wiadomi, jakie

Miotaj nami, niby eglarzami, burze;

Bo jeli nam zbaAvienia wiato ma zajanie,

220. Z nasionka pie niebawem rosy w gór strzeli.

Lecz oto! znak tu drugi: wycinite lady

Jednakich stóp — do moich wcale s podobne!*

Dwojakie stgna wieo w ziemi wydeptane;

Te jego wasne, one zasi wspówdrowca
2 2 5. Jakiego; bo wstpiwszy w stopy tej i pity

Olady, zgoa do nich trop mych nóg przypada.

Ach ! ból mi serce cisn ! myli si zamiy

!

(Orestes i Pylades przystpuj z uboczy.)

O r e S t e S (przystpujc do Elektry).

Zbonymi bogów bagaj lubami , by inne

yczenia twoje szczsnym uwieczyli skutkiem.

Elektra.

200 Co dotd pomylnego zdarzy mi raczyli?

Orestes,

Ogldasz, kogo w modach przyzywaa dawno.
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Elektra.

Za kime z miertelników zdaniem twem tskniam?

O r e s t e s.

Oresta wród lamentów w gos woaa czsto.

Elektra.

I jak dalece tedy ycze swych dopiam?

O r e s t e s.

235. Przed sob widzisz z ludzi najdroszego tobie.

Elektra.

Przychodniu! niewtpliwie sie zarzucasz na mnie!

Orestes.

Sam siebie z wasn szkod w one uwikabym.

Elektra.

Urg*a chcesz i szydzi z mojej biednej doli!

Orestes.

Urgam zatem z wasnej, jeli z twojej szydz.

Elektra.

240. Wiec Orestesem, bratem, ciebie zwa mi wolno?

Orestes.

Oblicznie mnie samego widzc, nie poznajesz;

A przedtem aobnego loku zwój spostrzegszy

I wyraone lady moich nóg zmierzywszy,

Uniosa sie radoci, sadza, e mnie widzisz.

245. Ucite z gowy brata (ot! do pleszu przyó!)-

Kdziory te azali do twych nie podobne?

Obejrzyj t tkanin, twojej rki wyrób,

Nabite poch pasma, zwierzt wizerunki ..."

(Elektra zdumiewa sie.)
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Pohamuj si w radoci , siostro ! nie tra zmysów

!

250. Wszak przeciw nam zawici ziej krwi najblisi.

•Elektra.

Rodzicielskiego zamku trosko ukochana

!

Otucho opakana ! rodu bogi zbawco

!

Zaufaj, a odzyskasz przodków gród dzielnoci!

Oblicze drogie! Odtd z czterech wzgldów prawo

256. Masz do mnie: ojcem bowiem ty mi bdziesz nadal;

Ja za przenoszc na ci mio dawniej matce,

Znienawidzonej susznie, tudzie siostrze, która

Ofiar bez litoci pada, przynalen,

Mam w tobie brata wreszcie, co mi cze przywraca.

260. Niech teraz Kratos, Dike, z nimi samotrzeci,

Najpotniejszy z wszystkich, Zeus si tobie doda i

O r e s t e s.

Zeusie! spojrzyj z gór}^ na zamysy moje ?

Na zacne plemi ora wejrzyj, pozbawione

Rodzica, który zgin w krgach 1 zadzierzg*ach

2Ó5. Zajadej mii. Oto, pód osierocony

Mrze gód zabójczy; jeszcze sil mu nie dostaje,

By wzbi si up ojcowski unoszc do gniazda !

Podobnie mnie i one, o Elektrze mówi,
Osierociaa dziatw wolno ci oglda,

270. Obydwóch jedn kltw z domu wywoanych.
1 có? gdy dzieci ojca, który niegdy szczodrze

Czci ciebie obiatami , zgadzisz
,
jaka wtenczas

Do równie hojna ciebie uczci ofiar datkiem?

To, gdy pisklta orle zetrzesz, nigdy potem

275. Nie zeszlesz ju miertelnym znaków wiarogodnych;

I gdyby szczep królewski zwid i zmarnia, w wita
Twój otarz nie ociecze krwi ofiarnych bydlt

!

Wic wspomó! Bez mozou gród podwigniesz wietny,

Co teraz poniony wrzkomo si zapada.

Przodownica chóru.

280. Zamilczcie, dzieci, zbawcy ojcowskiego gniazda,
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By szpieg, rozmow wasze skrycie podsuchawszy,

Wszystkiego jzykowi gwoli grododziercom

Nie doniós, których chtnie ujrzaabym kiedy
W pomieni smolnym dymie strasznie konajcych!

O r e s t e s.

285. Moneg*o Loksyasa wyrok nie zawiedzie!

On sam niebezpieczestwo to mi podj kaza
I w o-os zawezwa, trwoc namitnoci dzikich

Burzliw walk, które pier wypal, gdybym
Nie poszukiwa zbrodni na zabójcach ojca;

290. A kaza mi ich zgadzi z wiata równ mierci,

Mnie strat ojcowizny ju rozjuszonemu.

Nieposuszestwa, doda, dusza katuszami

Przypaci i bezlikiem przykrych przeciwnoci.

Na przebaganie bogów za z niepodnej ziemi

295. Ludowi si wywie ka, a nam choroby:

Trd, co gboko w ciao warszy si kem zjadym.

Pierwotn krzepko zdrowia zwtli i wyniszczy,

Ze jadem moru struty wos ubieli skronie.

Ha! jeszcze mi czem innem on, Erynid zemst
300. Zagrozi, z niepomszczonej ojca krwi wylg.

Bo zgroz przejmujce mroczne gromy zmarych,

Co z doni niepobonej rodobójców legli:

Szalestwa i snów bahe strachy mnie, co jasno,

By za dnia, widz w nocy, jak brwi marszczy rodzic,

305. Przeposz, wypowiedz mir, wypdz z miasta,

Spiowym biczem choszczc ciao zohydzone.

A taki, gdzie przy ucztach wawo kielich kry,
Gdzie zdrój si leje ofiar zbony, nie postanie;

Ze wity niewidzialny ojca gniew go przeg"na,

310 Do domu nikt nie przyjmie, ani ani uczci.

Wzgardzony, bez przyjació zejdzie z wiata wreszcie,

Strawiony strasznej ndzy niweczca sia.

Zaiste! przepowiedniom takim ufa trzeba.

A chobym im nie ufa, czyn speni si musi.

315. Pobudki liczne pr mnie, w jedno zespolone:

Wyrocznia boga, ao po rodzica mierci
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I ndzy twarde brzemi. One nakazuj,

Spóziomków, najsy niej sz}^ch ród miertelnych ludzi,

Ich, co przemogli Troj serc bohaterskoci,

320. Wybawi z obmierzego jarzma dwóch biaogów.
Bo on niewieciuch ! Wkrótce poznam , czy si myl.

Przodownica chóru.

O Mojry przemone! wraz z Zeusem w tej sprawie,

Co z prawa wypada, stanówcie askawie 1

„Obelg obelgi si paci przewina,"

325. Tym Dike okrzykiem* kar si dopomina.

„Mord krwawy w zabójcy krwi obmy wypada;" 1

„Za zbrodni ka," starej przypowieci rada.

Strofa 1.
O r e s t e s.

Ojcze! o ojcze nieszczsny! có tobie

Powiem albo co zrobi,

330. Zdaa wróciwszy tu, gdzie lege w grobie,

By mrok rozwiecie podziemny?

Prawda, i lament, gdy sawy
Zwiastunem jest tych, co dzierawy

Atrydów stróami, przyjemny!*

L
. c Chórudzial.
Strofa 2.

335. Dziecko! pomienn czeluci zarzewie

Istoty zgasego nie schonie;

W pónym on jeszcze wyjawia si gniewie!

Rozlega si lament po zgonie

I czyn zbrodniczy staje na widoku;

340. A dzieci al suszny po ojcach

W dusznych boleci burzliwym natoku

Podnieci do zemsty na zbójcach!

Elektra.AnUstroia r.

Ojcze! z kolei al teraz doleci

zawy ciebie. Przy grobie

345. Brzmi pie jkliw dwoje twoich dzieci.

Z bezbronn tuacz bezdomy
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Zeszli si wraz przy kurhanie.

ali ze nigdy nie ustanie?

Nie zdoa- nic Aty zmóc gromy?

Przodownica dziau I. chóru.
Strofa 3.

350. Apollo zapewne twój lament przemieni

W dwiczniejsze okrzyki wesela.

Nie jki niepiewne pogrzebowych pieni,

Lecz nut peana wielbiona wygrana

Wprowadzi nowego ci w gród przyjaciela!

O r e s t e s.
Strotu 4.

355. Pod Iljon oby by gardo da,

Jednej, rodzicu, z Licyjskich strza

Ostrzem zabójczem przeszyty;

W dziedzictwie saw twój miaby gród,

W ycia pielgrzymce za krwi twej pód
360. Pozazdroszczone zaszczyty.

A twoje zwoki grobowiec wysoki,

Gdzie o brzeg Troi prd amie si fal,

Mieciby w sobie i koi nasz al.

. . . Chóru dzia II.
Antistrola 2.

Miy drach druchom, co w chlubnym zamiarze

365. Tam padli, zacnego hetmana

Cnot janiejc, u wadców w Tartarze*

Sprawiaby cny urzd kapana.

Bo na tym wiecie królów bye wzorem,

Co rzdztwu, które los powierzy,

370 Zado czynili, — gdy idc cnót torem

Na wodzy lud berem ty dziery!
>

r Elektra.
Antistrola 4.

A eh ! tak , rodzicu
,
gdzie Troi gród

Sterczy nad brzegiem Skamandra wód
Lec nie dozwoli los tobie

375. ród skutych grotem dzid ludów my!
Och! byo owym, od których ty
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Zgine, przepa si w grobie

W dalekiej stronie — a nam o ich zgonie

Usysze zdaa nieponn tu wie!
380. Nie taka ndz przyszoby nam znie!*

, T , Chór cay.
Mesodos. J

yczenie to nie da odway si zotem,

Ni Hyperboreów szczliwym ywotem,
Co gono wyrzeka wraz z jkiem. *

Wdy chosty podwójnej raz strasznym rozdwikiem
385. Ogusza mnie. Domu bo tego obrona

Ju w grobie — i zbrodnia szalona

Posoka zwierzchników pokalaa donie —
A dzieci niedola najprzykrzejsza chonie!

Slrofa :;.

Elektra.

Sowo twoje, by ostrze strzay,

390. Utkno w uchu gboko.
Zeusie, który z podziemia zmroku

Na przestpstwo rki zuchwaej

Zsyasz z chost, nierych At,
Daj za ojca równa zapat

!

c , ,- , Chóru dzia I.
btrota 6.

395. Ach! oby los mnie na czas ten zachowa, •

Gdzie hymn tryumfu wrzasn gardem caem,

Pohutnywajc sobie po nad ciaem
Ma i ony, lecych na powa!
Przecz dusi w sobie gniew, co si przelewa

400. Wierzchem, gdy w sercu zawzitem si warzy,

Gdy rozjtrzenie z mojej paa twarzy,

Jakiem wzburzona do dna pier nabrzmiewa!

. .. c O r e s t e s.
Antistrofa 5.

Kiedy na nich Zeus wielowadny
Prawice cignie i — biada!

405. Cios, co by ich rozpata, zada?

Mir krajowi wrócie bezzdradny;
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Za bezprawie prawo niech karze;

Bagam was, podziemni mocarze!

, . r Przodownica dziau II. chóru.
Antistroia 3.

Tak, prawnie posoka, gdy stoczy si w ziemie.

410 Do krwawej zagady podnieci!

Mord wzywa do pomst)' Erynidy plemi,

Na których przyczyn dawniejsza przewin
Mci druga, ta haso znów daje do trzeciej.

Strofa 7.

Elektra.

Gdzie, gdzie jestecie, panie w Hadesie?

415. Zgasych wielmone wadczynie! Oto!

Niech wasza rada pomoc przyniesie

Wywoanemu z domu z sromot.

Wszak to ostatni z rodu po Atreusie!

Do kosfo bowiem uda sie, o Zeusie?

. . , Chóru dzia II.
Antislroia 6.

420. Znów serce w piersi gwatownie koata;

Twe narzekanie rzewnie mi porusza.

Mga pospnoci si obwodzi dusza

Wówczas i cika mn rozpacz pomiata,

Ilekro lament aosny usysz.

425 W serce za twoje gdy wstpi otucha

I zbrojna ufno, kir otrzsam z ducha;

Wiar bo w lepsz przyszo si koysz.

. .
, r Orestes.

Antislroia 7.

W rzecz jakiem sowem ug*odz prawie?

ali, gdy krzywdy tej, co nas rodzi,

430. Nam wyrzdzone skromniej przedstawi?

Wdy krzywd nie zmniejszy nic ni zagodzi.

Bo, jak wilczyca ciep krwi zjuszona,

Zawici srog matka bucha z ona

„. c Chóru dzia I.
Strofa 8.

Arejski lament chór nasz wszcz:
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435- Na kisejskiej paczki wzór

Ryknam w gos targajc wos,

I uderze dziki spór:

To z boku w gb, to z góry w dó:

Bdny w ciele wyry tór;

440. A gromki raz, co grzmoci skro
Nieszczliwa, wtór do cia. *

zgrozo! ono zawistna, zuchwaa!

Bez ez, bez jku, jak wroga wróg grzebie,

1 bez orszaku ona, królu, ciebie,

445. Maonka swego w grobie zoy miaa!

Strofa 9.

Antistrofa 9.

Antistrofa 8.

O r e s t e s.

Ha! wszystk mi niecnot

Twój jzyk opowiada.

Ach biada mi! ach biada!

Rodzica wdy sromot

450. Przypaci z aski boej

;

A do ta si dooy!
Gdy pomst uskuteczni,

Umiera mi bezpiecznie.

Elektra.

I o tern wiedzie tobie:

455.- Pokaleczywszy zwoki,

Nie starszy krwi t>osoki,

Zgrya one w grobie.

A z mierci tej rodzica

Bezczesnej bezwstydnica

460. Wysnua pasmo tobie

Nieszczcia w ycia dobie.

Chóru dzia II.

Obecnie wiesz, jak rodzic zmar.

Mnie wzgardzon i bez czci,

By zego psa, co trdy ma,

465. Wyrzucono precz za drzwi.

I odtd wci ach biada! ach!
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(miech bo dawno obcym mi!)

Tumiony al rozsadza pier

I tonam skrycie w zach!

470. Ot! co si dziao. Co sysza, przyjm w uszy,

Wszczep w serca cichy grunt, w pamici zapisz'

Sam reszt zbada wczenie si pokwapisz,

A do niezomna przeciwników skruszy!

, x , O r e s t e s.
btroa 10.

Wzywam ci, ojcze, wzywam twej pomocy!

Elektra.

475. Gos mój z twym cz, pawic we zach oczy,

Chór.

I chór nasz cay przywtórzy ochoczy:

Suchaj nas i z grobów nocy

Wzejd do wiata na t ziemi,

Przeciw wrogom wied twe plemi!

Antistrofa 10.
O r e S t e S.

480. Z sia niech sia, prawo walczy z prawem!

Elektra.

Prawnie do prawa pomócie bogowie!

Chór.

Syszc te mody, przechodzi mi mrowie.

Wyrok speni si niebawem

Losów dawno czuwajcych

485. Na gos waszych prób gorcych!

Strofa 1 1

,

Chóru dzia I.

Ach! przeklestwo na tym domu
Ciy i krwawego gromu
Aty rozhuk przeraa.

Zgroza patrze na niedol,

490. Na nieznon i na bole,

Których czas nie umarza!
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, . ,. C h ó r u d z i a II.
Anbstroia n.

Wdy nikt obcy nie ocali

Grodu tego i z oddali

Nie zawita zbawienie.

495. Li sam zwad si wybawi,

Gdy wci w wasnej krwi sie pawi;

Oto, Hadu bóstw pienie.

Przodownica chóru.

Bogi podziemne! bierzcie chtnie w uszy

Mody gorce i wlejcie do duszy

500. Dziatwy tej mstwo i dajcie zwycistwo!

O r e s t e s.

Rodzicu! ty, co zgin mierci nie królewsk,

Wysuchaj prób i wró mi rzdy w grodzie twoim!

Elektra.

I ja podobn, ojcze, mam do ciebie prob:
Bez szwanku na Egista niech sie straszn wrzuc !

*

O r e s t e s.

505. Natenczas uroczyste lud ci sprawi uczty;

Inaczej przy biesiadach sutych pozostaniesz

Bez czci, cho kby dymu z ofiar buchn w gór. *

Elektra.

A ja z dziedzictwa mego po rodzicu wity
Ofiary zdrój wylej tobie w dzie wesela,

510. Mogile oto twojej dajc w czci przodek.

O r e s t e s.

O Geo! wró mi ojca, aby na bój patrza!

Elektra.

O Persefaso! wietne udziel nam zwycistwo! *

O r e s t e s.

Na kpiel pomnij, ojcze, w której ci zabito.
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Elektra.

I na sie, w której na mier przeznaczony skoczy.

O r e s t e s.

515. Nie z spiu byy sida, w których ci schwytano.

Elektra.

W haniebnie i podstpnie uknowanych wnikaci!

O r e s t e s.

Czy na sromot tak, ojcze, si nie ockniesz?

Elektra.

Czy nie podniesiesz w gór z grobu gowy drogiej?

O r e s t e s.

Wic przyszlij przyjacioom twym mcicielk Dik,

520. Lub przyczy si, by równ, zbójca wzi zapat,

Jeeli pokonany wydrze chcesz zwycistwo!

Elektra.

W woaniu ostatecznem, ojcze, mnie wysuchaj!

Nad grobem oto widzc dziatki swe siedzce,

Ulituj si lamentu córki twej i syna.

525. Do szcztu nie zatracaj Pelopidów rodu!

Natenczas i po mierci ty y nie przestaniesz.

Bo dzieci s zbawcami umarego ojca

Imienia; one naksztat pawów sie na wierzchu

Trzymaj, z toni wtek wókna ocalajc.

530. Wic suchaj! wszak o ciebie skargi te rozwodzim;

Sam zbawisz si, do modów tych skoniwszy ucha!

Przodownica chóru.

Nieopakan dol i grób ojca sawic,

Jak suszna, zbone sowa wasze rozwiedlicie.

Wszelako, gdy do czynu rami uzbroie,

535. Do czynu przystp teraz, ufny w ask boga.
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O r e s t e s.

Niebawem. Nie od rzeczy jednak bdzie dociec,

Dla czego pyn ofiarny la kazaa, czemu

W tak pónej dobie baga ze nieprzebagane.

Zgasemu, co nie zwaa na to, cze z tchórzostwa

540. Oddano. Jak tumaczy czyn ten sobie, nie wiem.

Bo datek nie wyrówna wcale przewinieniu!

I choby kto pyn wszystek la, by z jednej zbrodni

Oczyci si, trud próny: takie moje zdanie.

Ty, chciom czynic zado, mów, gdy wiesz co o tern

!

Przodownica chóru,

545. Wiem dziecko ; byam przytem. Wskutek snów i strachów

Ponocnych, przeraliwych zatrwoona, szczodr.

Ofiar, ta bezbona baga grób niewiasta. *

O r e s t e s.

Czy snu wiadoma tyle, aby go opisa?

Przodownica chórn.

Jak sama mówi, nia, e powia mij.

O r e s t e s.

550. Có dalej? Jaki sen ten obrót, koniec bierze?

Przodownica chóru.

Owija ja w pieluchy, jakby dziecko jakie.

O r e s t e s.

Jakiego eru da wylg narodzony?

Przodownica chóru.

Do wasnej piersi we nie potwór przysdzia.

O r e s t e s.

I có? nie skaleczya ona jej poczwara?

Przodownica chóru.

555. Zgnionej krwi kaway wraz z mlekiem wyssaa.
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O r e s t e s.

Nie ponne wiec widziada na ni ma jej zesa.

Przodownica chóru.

Krzykna przeraliwie przez sen w strasznej trwodze.

wieczniki mnogie . w nocy mroku pogaszone,

Natychmiast rozwidniy grd na rozkaz pani;

560. A potem te bagalne szle na grób obiaty,

Na pewne w trwodze liczc na ich piecz zbawcz.

O r e s t e s.

T ziemi i rodzica grób pobonie wzywam,
By sen mi by skutecznym i do celu zawiód.

Mem zdaniem za niechybnie zici si powinien.

5Ó5. Bo kiedy z tego, co ja, ona narodzony

Potwór w pieluchy moje owinity zosta

I z piersi tej ssa pokarm, co mnie wykarmia,

I z mlekiem matki gruzy krwi zawrzaej yka,
A ona, trwog zdjta, zakrzykna z bólu, —

570. Gwatown mierci zgin musi ta, co potwór

. Zrodzia tak okrutny; ja za, ja we mij
Przemieni si, zabij j, jak sen obwieszcza.

Snu tego przepowiednim sdzi czyni ciebie.

Przodownica chóru.

Tak niech si stanie! Mów, co dalej przykazujesz

575. yczliwym ci lub zrobi, albo te nie czyni.

O r e s t e s.

Pokrótce powiem Oto ty, Elektro , wnijdziesz,

A radz- dobrze ukry t przewag moje,

By, jak podstpem sami zadawili ma,
Godnego czci, ich zdrad te podszedszy nagna

580. W te same zgubne sieci, jako Loksyas orzek,

Apollo, król i wieszczek nigdy nie zawodny.

W podrónych sukniach bowiem, niby obcy przybysz,

Nadejd wraz z Pyladem, towarzyszem broni

I przyjacielem domu, pod dziedzica wrota.
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585. Obydwaj parnasyjsk przemówimy mowa,

Narzecza w Focys kraju naladujc dwiki.
Z odwiernych icie nikt nas nie powita z czoem
Pogodnem, gdy w wystpkach gród ten si rozbryka.

Wdy poczekamy, a kto z miasta koo grodu

590. Przechodzc nas spostrzee i przemówi sowa:
„Dla czegó przed pielgrzymi prob wrota Egist

„Zamyka? przecie w grodzie siedzi i wie o tern?"

Gdy tedy próg przestpi dziedzicowej bramy
I na rodzica krzele wzniosem zocz jego,

595. A twarz w twarz on ku mnie wyjdzie na spotkanie,

To dumnie w gór wznoszc, to spuszczajc oczy,

Nim jeszcze ozwie si: „Skd jeste cudzoziemcze

?

li

Gwatownem ciciem miecza trupem go poo.
Otenczas Erynida, nig*dy krwi nie syta,

óoo. Wypije niezmiszan, trzeci raz ykajc. *

Ty w domu wic na sprawy miej baczliwe oko,

Aeby skadnie wszystko i po myli poszo,

(Do chóru).

Wam przykazuj jzyk pohamowa; milczcie,

Gdzie milcze trzeba; mówcie, gdzie z poytkiem bdzie.

605. Na wol tego zasi wszystko inne zdaj,

Co w boju broniononym ducha mi pokrzepi.

(Orestes i Pylades odchodz traktem wiodcym do miasta; Elektra udaje sie

do izb niewiecich).

(Stasimon pierwsze od w. 607--670).

Strofa 1.

fpiew chóru.

Ziemia bez liku potworów
Okropnych ywi; w powodzi

Morskich przepaci i norów
610. Straszyde grona moc brodzi;

Powietrze w szalonym plsie

Porz ogniste pochodnie,

Ptak i zwierz wiedz dowodnie
O wichrów i wciekych burz dsie.
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Antistrofa i.

615. Lecz któ zuchwao wysowi
Czowieka zdoa? któ chuci

Niewiast bezczelnych, gdy powi
Gotowe hab, co skóci

Spokojne dni pasmo. Bo nierzd

620. Znosi poycie, gdy ona
Mio niepraw do ona
Dopuci, u ludzi i zwierzt. *

Strofa 2.

Czyja myl pocha bez statku nie biey,

Niech wie, jak córa Testyosa zoliwa
625. Zamach na ycie syna wykonywa.

Pochodni ycia, co, odkd macierzy

W porodu chwili syn odbieg, przetrwaa

Wiek przeznaczony na tej ziemi, w gniewie

Na podpa rzuca w niszczce zarzewie,

630. Gdy dz mordu rozjuszona paa. *

Antistrofa 2.

O innej take ze zgroz niestety

!

Wspomnie, o Scylli zajadej, wypada,

Która kanakom zotolitym rada, .

Ujta darem Minosa, dla Krety,

635. Dla wrogów gubi rodzica: kdziory

Niemiertelnoci Nizosowi z cich^

Bezwstydna, gdy snem bezpiecznym oddycha,

Ucina. Hermes go dosign skory. *

Strofa 3.

Po cikich klsk tych wspomnieniu

640. Przecz nad przekltem w grodzie tym stadem

W niewczesnem rozwodzi si pieniu ?

Pocó wymienia chytre fortele,

Gdy ciciem zgadza zajadlem

Ma, którego w zbroi spiowej

645. Niegdy si nieprzyjaciele

Srodze lkali? Przecz uczci dalej

Bezsilny w grodzie rzd biaogowy
Lub otarz, gdzie nikt ofiar nie pali?
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nti strofa 3.

Lemnijska zbrodni na czele

650. Wie stawia. Kltwa po ziem obszarze

Dostaje si onej w udziel. *

Wolno wdy z Lemnu straszna przewina

Postawi zaka ten w parze. —
Krwawy wystpek bogów gniew budzi.

655. Sromotnie szczepy te gin
Ludów. Bo czem si bogowie brzydz,
Nikt tego wielce nie way z ludzi.

Czy faszem moje sowa si widz,?

Strofa 4.

Do piersi miecz przytknity wnet
660. Przez ciao na wskro przenika,

Gdy wrazi go mona Dika.

Bo zetrze w proch, da wet za wet

Za nieprawoci zbrodniarza,

Co Zeusa wszechmoc zniewaa!

ntistrofa 4.

665. A Diki cios niechybnie tnie,

Bo Ajza go ubezpiecza, *

Na brusie ostrzc stal miecza

M,dra za, cna Erynis szle

Do domu z czasem ot! syna,

670. By krwaw, ka wzia wina

!

(Epejsodion drugie od w. 671— 803.)

(Orestes i Pylades w sukniach podrónych z kilku towarzyszami wracaj

i zbliaj si do paacu królewskiego).

Orestes (puka do drzwi oficyny).

Hej ! wrotny, syszysz ? Stuka kto do wrót dziedzica.

—

Czy jest kto w domu? chopcze! pytam si powtóre.

—

I trzeci raz ci woam, otwórz! niech kto wyjdzie,

Jeeli dom Egista gocinnoci wiadom.

oiUga (przy bramie).

675. No! no! ju sysz. Skd i co zacz, cudzoziemcze?

9
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O r e s t e s.

Niebawem id i donie grodu tego panom
O mojem tu przybyciu. Nios wieci nowe.

Lecz pospiesz si! Noc bowiem na rydwanie czarnym

Ju zblia si i czas ju pielgrzymowi spocz,
6 80. Kotwice zarzuciwszy w jakiej g*dzie gospodzie.

Niech wyjdzie tu ktpkolwiek, co ma wadze w domu,

Bd pani, bd pan domu, jak wypada raczej.

Niemiao bo wstydliwa sów mi nie pomiesza

;

Swobodniej te mszczyzna do mszczyzny mówi
685. I bez ogródki janiej myli swe „tumaczy.

(Suga odchodzi. Wkrótce potem Klitemnestr a zblia si z licznym

orszakiem, w którym take znajduje si Elektra).

K 1 i t e m ii e s t r a.

Wdrowcy! mówcie teraz, czeg"o wam potrzeba.

Cokolwiek dom mie taki winien, nasz posiada:

Cieplice, oa, które uznojone czonki

Pokrzepi, tudzie wprawn, jak naley, sub.
690. Jeeli za rzecz wana, gdzie narady trzeba,

Do mów to naley, z nimi pomówimy.

O r e s t e s.

Daulijczyk, obcy tutaj , z Focys id kraju.
::

Po drodze, gdym do Argos zda, dokd oto

Pieszo przywdrowaem, swój tómoczek biedny

695. Dwigajc, mnie obcego m nieznany spotka,

O cel podróy spyta; sam te, dokd zmierza.

Powiedzia — by to Strofios z Focys, jakom w toku

Rozmowy si dowiedzia — i tak rzecze do mnie-:

Poniewa droga twoja wiedzie ci do Argos,

700. Rodzicom o tern donie nie zapomnij-e mi.

Ze Orest dni dokona , wra to w pami sobie.

Czy tedy zechc krewni zwoki zwie do kraju,

Lub, na wygnanie wieczne go wskazujc, w obcej

Pochowa ziemi, na to przynie mi odpowied.

705. Bo dotd spiowego kruu ono kryje

Popioy ma, gorzko opakiwanego.
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Wypeniam polecenie. Wszake czy rodzicom

Lub bliskim krwi donosz, niewiem; wdy powinien

Waciwie ten usysze, który mu da ycie.

Elektra.

710. Ach biada! Z gruntu szczcie nasze wywrócone!

niepoyta kltwo! brzemi straszne domu!
Ach! ile wyledzia, cho leao z drogi,

Z daleka niszczc, miecc niechybnym pociskiem.

1 Orest ot! któremu szczsna pada biera,

715. Gdy stopa go z obrbu nieszcz w dal uniosa,

I ten mnie nieszczliwej zgas z przyjació liczby!

On, który domu w mroku szau zgronego
Mia sodkim by lekarzem, wedug sów twych zgin.*

O r e s t e s.

Gocinnym ludziom rodu tak wietnego obym
720. Pomylne niosc wieci móg by da si pozna

I dozna gocinnoci za to. Có bo moe
Dla gocia podaszem by, ni dom gocinny?
Wdy bezbonoci by mi si zdawao, krewnym
Nie donie wydarzenia tego, kiedy sowo

725. Mnie wie, a uprzejmo wasza tak kazaa!

Klitemnestra.

Nie skpiej za przysug podzikujem tobie

;

Mniej miym w grodzie gociem dla tego nie bdziesz.

Wszak inny, chocia póniej, z t przyszedby wieci.
Lecz wielki czas przychodniów, uznojonych dug

730. Pielgrzymk godnie podj, czem i jak wypada.

{Do sugi.)

Do sali, do gocinnej mszczyzn, wprowad tego

I powróciwszy jeg*o towarzyszów take;

A w grodzie zaspokoisz wszelkie ich potrzeby.

Jak ka, uskutecznisz; zdasz mi spraw potem.

735. My zasi usyszan wie doniósszy panu,

9*
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W przyjació mnogich gronie uradzimy snadnie,

Co w razie tym nieszczsnym czyni nam naley.
(Odchodz wszyscy oprócz chóru.)

Przodownica chóru.

Nue! yczliwe domu suce,
Za cao, zdrowie Orestesowe,

740. Kiedy zaniesiem mody gorce?
ziemio wita! wzgórze grobowe

Szanowne, które królewskie ciao

Wodza korabli ach! przysypao,

Suchaj nas teraz, pomó obecnie:

745. Teraz pora, by Pejto, co niecnie

Sida zadzierzga, wesza z nim razem,*

1 aby Hermes, bóg nocy, * rami
Krzepi do boju, kdy z elazem

elazo sie amie!
(Kilisa, niaka Orestesa, wychodzi zapakana z komnat niewiecich.)

750. M obcy, jak si zdaje, przyniós wie nieszczsn,

Bo niak Orestesa widz zapakana.

Kiliso! có za bram dworu cie prowadzi?

A smutek, myto gorzkie, towarzyszem twoim!

Kilisa.

Egista jak naj spieszniej pani do przychodniów

755. Przywoa mi kazaa, aby m od ma
Rzecz wie szczegóowo i dokadnie zbada.

Ah! onej rado wielka, cho w sug przytomnoci

Pochmurnem ócz spojrzeniem miech pokrya wntrzny,

Z powodu pomylnego dla nich wydarzenia.

760. Lecz dla rodziny smutna wcale ta nowina,

Wyranie od prz}*byszów w grodzie oznajmiona.

A on, gdy wie usyszy i wano jej zgbi,
Twarz szczciem rozpromieni! Ach! ja nieszcznica'

Ile to zdawna na mnie nieszcz uderzyo,

765. Nieukojonych dotd w grodzie Atrydowym,
Gorycz obolae serce napawajc?
Tak wielkiej klski jednak dotd nie zaznaam!
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Poprzednie bo cierpliwem sercem zniosam ciosy,

Lecz Orestesa, trosk duszy mej ucieszn — —

!

770. Od matki odebrawszy jam go wychowaa,
W niespanych uciszajc nocach, gdy zakwili,

I mnogie inne znoszc ach! daremne teraz

Kopoty! — Nierozsdne dziecko, niby zwierze,

Rozumnie trzeba chowa — jake bo inaczej ?

775. Kruszyna nie przemówi, póki w powijaczkach,

Czy gód ma, czy pragnienie, czy potrzeb inn.

Bo brzuszek u dzieciaczków samowadnym panem.

To te zgadywa czsto przyszo mi — (a mylny

Czstokro, jak to bywa, domys by) — i wtenczas

780. Pieluszki dla chopczyny praam, tak e praczki

I niaki zatrudnienie w jedno si spoiy.

Wdy chtnie si podjam tych trudów podwójnych

I z ojca rk Oresta wziwszy piastowaam.

A teraz biedna sysz, e dokona ycia,

785. I musz woa ma, co gród zesromoci

I wieci tej nadstawi chtliwego ucha!

Przodownica chóru.

I jake uzbrojonym stawi mu si kae?

K i 1 i s a.

Co mówisz? nie rozumiem. Janiej si wytumacz.

Przodownica chóru.

Czy z stra 011 przyboczn, albo sam przybdzie?

Kili s a.

790. Kazaa mu pod bokiem mie wóczników tuszcz.

Przodownica chóru.

Nie dono mi za tego obmierzemu panu!

Li jemu, by bez trwogi sucha, ka tu przyby
Pospiesznie — a ty sama bd wesoej myli!

W poselstwie zmilcze sówko czasem dwignie spraw.
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K i 1 i s a.

795. Azali ta wiadomo rozwesela ciebie?

Przodownica chóru.

A gdyby Zeus na rado smutek ten zamieni?

K i 1 i s a.

Orestes umar; grodu speza z nim nadzieja.

Przodownica chóru.

Nie jeszcze. Blachy wieszczek poznaby si na tern.

K. i 1 i s a.

Co mówisz? Masz-li wieci inne krom syszanych?

Przodownica chóru.

800. Ju id, id z doniesieniem, jak ci rozkazano.

Bog"owie strzeg pilnie tego, o czem czuj.

K i 1 i s a.

Usucham i postpi wedug zlece twoich.

Daj Boe, aby wszystko szczsny wzio koniec!

(Odchodzi.)

(Stasimon wtóre od w. 8^4—855.)

piew chóru.
Strofa i.

Zeusie! Olimpu bogów wiecziry panie!

805. Wysuchaj moje pokorne baganie:

Szczsn pomylno zlej na plemi, które

Czeka z tsknot, rycho wemie gór
Dobre. Wszak proba moja tchnie susznoci.
Wic strze go, Zeusie, swoj wielmonoci

!

Strofa 2.

810. Wynie go, Zeusie, nad wrogi we dworze!

Bo skoro twoja potga go wzmoe,
W dwójnasób i trzykrotnie

Wywdziczy sie ochotnie.
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Antistrofa i.

Wybaw sierot po kochanym królu

Si 5. Z niedoli jarzma, od dalszych klsk bólu!

Hamuj nieszczcia, co bij na nieg~o,

Aby, gdy zwolni pdu gwatownego,
W zdrowiu rodzinne móg- oglda strony,

Do których dawno zda, ju stskniony!*

Strofa 5.

820. Bogowie! wy, co na klejnotów zbiory,

Schowanych w grodzie do skarbnej komory,

Baczycie, ucho nakocie przyjanie:*

Zbrodniom poprzednim niech wymierzy kanie
Sd nowy; lecz krew, w której gród wci brodzi,

825. Niechaj ju nadal mordu nie zapodzi!

Mesodos.

Ty za, co dzierysz we wntrzu opoki

Wielk jaskini, dwignij gród rodzica,

Aby radoci promienn rzenica

Przenika rbek ponocnej pomroki !

*

Antistrofa 3.

830. Syn Maji niechaj czynnie, jak si godzi,

Przyoy rki; on, co albo szkodzi,

Lub, kiedy zechce, tchem bogim pokrzepia;*

On, co w pomroku nocnym wzrok zalepia

Nieprzeniknion ciemni swego sowa,

835. I za dnia nie mniej zamysy swe chowa!

Strofa 4.

Wtenczas hojne dary z mienia

Zoym w domu w dniu zbawienia,

By oczyci gród: niewiecie

Treny piejc wraz po miecie

840. Jkliwie, aonie.*
Bo gdy czyn ten powiedzie si,

Dla nas szczcie stad uronie,

Z rodu kltwa za sie zniesie.

Antistrofa 2.

Mnie, gdy pora nadejdzie do czynu,

845. I wedug- ojca rozkazu, co wzywa
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Na gos ci: pomsta, synu,

Niech speni si straszliwa!

Antistrofa 4.

Niechaj w tobie Perseusza

Ozwie sie odwana dusza. *

850. Pomó zgasym, pomó ywym
Przyjacioom czynem mciwym,

A zyszczesz podziki.

Zanie mord tam do komnaty,

Niechaj legn, z twojej rki,

855. Którzy winni ojca straty!

(Epejsodion trzecie od w. 856—949).

E g i S t O S (bez orszaku).

Nie z wasnej id woli; pose mi zawezwa.

Podobno ludzie jacy przyszli, wie przynoszc

Nie podana wcale o Oresta zgonie.*

Ha! gdyby si rozesza w domu, zdolna trwog
860. Zmieszana z bólem cierpkim wznieci w jego wntrzu'

Gdzie jeszcze dawna rana jtrzc si dopieka.

Czy prawd oczywist mieni wie syszan,
Alboli te niewiecie strachy ba zrodziy,

Co wystrzeliwszy w gór ponna idzie w niwecz?

865. Có zdoasz mi obwieci, aby mnie owieci?

Przodownica chóru.

Syszaam wprawdzie; wszake sam wybadaj obcych

Przybyszów w grodzie. Wagi nie ma sowo moje,

Gdy wolno ci samemu prawdy w tern dochodzi.

E g i s t o s.

Wic pójd; sam na pole wywiem si dokadnie,

870. Czy na swe oczy widzia jego zgon, lub tylko

Pogosk posyszawszy niepewn rozgasza.

Przenikliwego duszy oka nie omami!

(Odchodzi.)
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Przodownica chóru.

Zeusie! có powiem? od czegó rozpoczn

Bagania, gdy proby si cisn natoczne?

875. Jak w miar yczliwe uczucia wyra?
Bo teraz bez zwoki jawnie si okae,

Czy w boju zabójczym bro mordem skrwawiona

Zupenie do szcztu ród Agamemnona
Wytpi , lub Orest , zaegszy pochodnie

880. I ognie ofiarne, swobody dzie godnie

Obchodzc, znów rzdy obejmie w narodzie

1 w spadku po przodkach zamony skarb w grodzie.

W tak grone zapasy sam jeden pobiey
I z dwoma Orestes walecznie si zmierzy.

885 Niech wyjdzie zwycizca!

E g i S t O S (w paacu).

Och! och! och! ach biada!

Przodownica chóru.

Ha! suchaj! có stao si? có tam w domu zaszo?

Uchodmy std, g*dy dzieo tam si dokonywa,

By nas o udzia w mordzie tym nie posdzono;

Bo walka oczywicie kresu ju dobiega!
(Chór oddala sie po za grób Agamemnona. Po chwili wypada z paacu suga.)

Suga.
890. Ach biada mi! ach biada! Pana mi zabito!

Ach biada mi ndznemu! po raz trzeci woam,
Egistos ju nie yje! Ale jak naj spieszniej

Otwórzcie! Zdj zapory z dwierzy niewieciego

Mieszkania! Jeno wawo! Zwija si tu trzeba,

895. Cho umaremu nic ju pomóc nie podobna!

Za póno ju! ach biada! Wdy na guchych krzycz!

Do picych sowa trac! Gdzie jest Klitemnestra

?

Przecz zwleka? To jej gowy ju si ima ostrze

I bodaj w proch nie runie pomsty mieczem cita!

Klitemnestra (wypada z komnat niewiecich).

900. Có zaszo? Jakie krzyki w domu caym wznosisz?
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Suga.
Umarli, oto powiem, zabijaj ywych!

Klitemnestra.
Niestety! cho pod barw, sowa te rozumiem.

Podstpem giniem takim, jakim zabilimy.

Niech poda mi kto topór mobójczy! ywo!
905. Zobaczym, czy zwyciym, albo upadniemy!

Do tego ju popchna mi niedola moja!
(Orestes i Pylades wracaj z grodu, którego bramy na cigaj otwart

O r e s t e s.

Ha! ciebie, ciebie szukam. On ju ma za swoje.

Klitemnestra (spostrzega w grodzie zwoki Egistosa).

Biada! ju nie mam ciebie, Egistosie drogi!

Orestes (rzucajc si ku niej).

Ty kochasz go? Po mierci zo ciebie w grobie

9 1 o. Tym samym : umarego nie opucisz nigdy

!

Klitemnestra.

Pohamuj si i szanuj ono to, mój synu,

Na którem czsto drzemic snem agodnym ssae
Drobnemi usteczkami pokarm macierzyski!

Orestes (do Pyladesa).

Pyladzie! có? czy wezdrgn si przed mordem matki?

Pylades.

915. W có inne Loksyasa wieszczby si obróc,

W wityni Pyto dane? W có przysigi wito?
Prócz bogów nieprzyjació innych si nie lkaj! ;;

Orestes.

Sów prawd przekonywasz; czuje, dobrze radzisz.

(Do Klitemnestry.)

id za mna teraz; obok niego ty poleesz.
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920. Za ycia by ci droszym od mojego ojca;

Po mierci pij te przy nim , bo ty jeszcze kochasz

Onego; tego za, co winna, nienawidzisz.

Klitemn estra.

Ja, ma,tka twa, staroci' z tob chce doczeka.

O r e s t e s.

Ty, zabójczyni ojca, y masz zemn, razem?

Klitemnestra.

925. Nie mnie, lecz Mojre o to, synu, chciej winowa,

O r e s t e s.

I tobie Mojia wyrok ten przygotowaa.

Klitemnestra.

Zorzecze gronych matki lkaj si. mój synu!

O r e s t e s.

Popchna mnie w nieszczcie ty, co mnie zrodzia.

Klitemnestra.

Nie odepchnam ciebie; w dom ci przyjacielski —

O r e s t e s.

930. Sprzedanym by po dwako syn wolnego ojca.'
;:

Klitemnestra.
Gdzie cena, która za t przeda otrzymaam?

O r e s t e s.

Mnie wstyd, wyranie w oczy tobie to powiedzie.

Klitemnestra.
Nie, nie wstyd si! Wdy pomnij te na winy ojca.

O r e s t e s.

W komorze nie lyj tego, co si znoi bojem/
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Klitemnestra.

935. Bolenie onie, dzieci, rozsta si z maonkiem.

O r e s t e s.

Wdy znoje mów ywi gnune w domy ony.

Klitemnestra.

Wiec zabi mie zamylasz, wasna matk, synu?

O r e s t e s.

Nie ja, ty sama sobie ycie to odbierzesz.

Klitemnestra.

Suk mciwych matki strzec si radz ci , mój synu

!

O r e s t e s,

940. A przed sukami ojca dokade si schroni?

Klitemnestra.

By ywa koo grobu szlocham nadaremnie. *

O r e s t e s.

mier ojca mego wyrok ten ci napisaa.

Klitemnestra.

Ach! mij porodziam, mij wychowaam!

O r e s t e s.

Zaiste! prawd tobie straszny sen wywróy!
(Wpycha ja do grodu.)

945. Zabia bez zakonu — cierpe te to samo!

Przodownica chóru.

Zapaczmy nad obydwóch losem nieszczliwym.'

I.ecz kiedy Orest tyle krwi przelawszy win
Najcisz cign! na si, promy razem o to,

By wiato domu tego nie zupenie zgaso!
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(Stasmon trzecie od w. 950- 987).

piew chóru.

950. Przysza za czasem na ród Pryamowy
Dika — a zemsty jej przycisza kara;

Dom te nawiedza Agamemnonowy
Lwów stado srogie i Aresów para. *

Wdy banit wygra. Pytyjskie wyroki

955- I g'°s yczliwy boga jego kroki

Zwróciy do domu!

Strofa 2.

Pohutnywajcie sobie, e dom pana

Uszed ju nieszcz i dzy zniszczenia,

Jak, dyszaa para krwi zbrukana!

960. Los to by nie do zniesienia!

A ntistrofa i.

Tych, co rze skryt wykonali radzi,

Chytra bogini wpycha w zdradne wniki;

Sama mciciela do boju prowadzi

Widocznie córa Zeusa, (która Diki

965. Uczczona mianem jest od miertelników

Trafnie zupenie), wzrok na przeciwników

Miotajc zagubny!

Antistrofa 2.

Tak zapowiedzia wyrok. Loksyasza,

Co w rodku ziemi w olbrzymiem urwisku, *

970. Kdy Parnasos w gór skro unasza,

Wada przy Pyto ognisku!

Epodos.

On ci do tego skoniwszy podstpu
Przysa, by zbrodni acz póno ukara.

Sowa boskiego powaga przystpu

975, Niech wzbroni chciom, ze zymi si para!
Rzdy Olimpu uwielbia si godzi,

Ju wiato sie rodzi!

Ju twarde jarzma pkaj ogniwa!

Dwignij si, grodzie! Py, co ci pokrywa
980. Oddawna, strznij, a wkrótce czas bogi,
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W którym rzecz kada do koca dobiey,

Jego przez grodu przeprowadzi progi;

Gdy klatwe cika ofiara umierzy

I dom oczyci ze wszelkiej zakay.

985. Otenczas szczcia umiech posmutniaej

Czeladzi dol znów lepsz wygodzi.

Ju wiato si rodzi!

(Exodos od 988 — do koca).

(Z podwojów królewskiego gi-odu wychodz Orestes i Pylades z orszakiem.

Sudzy nios paszcz, którym Kditemnestra obwinwszy Agamemnona zabia.

Zwoki Egista i Klitemnestry wpó odkryte na marach wnosz).

Orestes (wskazujc na ciaa).

Patrzajcie! oto kraju dumnych wadców para,

Zabójcy ojca, grodu straszni burzyciele!

990. Wyniosej duszy niegdy, kiedy tron zasiedli,

Dzi przyjaciómi jeszcze, jak z wspólnego losu

Ich wnosi wolno, przysig dochowali stale.

Bo na to si spiknli, aby zabi ojca

I razem umrze. Zado stao si przysidze.

995. Widzicie oto take, nieszcz tych wiadkowie,

Zdradziecki przemys, pta na biednego ojca,

Co powizay rce, skrpoway nogi.

Jak one nazwa trafnie wymoAvnemi usty?

Sidami na zwierz dziki, czy te mar caunem,

1000. Wiklcym nogi? Nazwa pacht je myliwsk,
Zdradliw, albo paszczem na nóg popltanie?

Rozbójnik niechaj sobie sprawi samolówke

Podobn, aby chytrze chwyta przechodzcych;

A yjc z pieninego upu t praktyk,

1005. Niech wielu wydrze ycie, krzepic serce mordem! :J

(Do sug.)

Roztoczcie jak szerokie i pokacie w koo
Stojcym to pokrycie ma, aby ojciec

Nie mój, lecz ten, co wszystko widzi, Heljos z góry

Bezbone rodzicielki mojej ujrza zbrodnie
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ioro. I kiedy mi u sadu da wiadectwo jawnie

em sprawiedliwie godzi na mier matki mojej

:

O Egistosa mierci wcale nie wspominam;

Wzi bowiem cudzoóca za swe suszna kar.

Lecz ta, co tak ohydnym sza podstpem z mem,
1015. Po którym sodkie brzemi dzieci niosa onie,

Oh! sodkie niegdy! dzisiaj sn znienawidzone —
Có powiesz, gdyby mij lub gadzin bya,

Czy niedraniona gbiej moga jad zapuci,

W srog"oci i bezprawiu dalej si posun?
1020. Podobnej towarzyszki ycia nigdy sobie

Nie ycz ; bezpotomnym zej , bogowie , wol.

Strofa.
Chór.

Ach biada! biada! o czynie smutny!

Jaki koniec ty wzia okrutny!

Lecz ach! uczycom take rozkwita

1025. Niedola obfita!

O r e s t e s.

Czy winna lub niewinna? Ta powiadcza szata.

Wszak ojca krwi Egista miecz j zarumieni!

Nie pozaciera jeszcze czas plam krwawych ladów,

Co wietn tej purpury barw pobrukay!

1030. Wnet sam pochwalam siebie, to biadajc na si
Przemawiam" do tkaniny tej rodzicobójczej

I czyn , ród cay, dol moje opakuj,
Bo to zwycistwo zaka niesie mi sromotny!

Antistrofa.

Nikt z ludzi ycia nie przejdzie drogi

1035. Próen winy i troski zowrogiej.

Ach nie! kadego wczeniej strapienie

Lub póniej doenie!

O r e s t e s.

Ha! wiedcie, jaki obrót wemie sprawa moja!

Mnie, jak wonic konie rozhukane, z toru
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1040. Unosi obkana sia niezmoona.

Ju w piersi sza na nut dzik pie mi wiszcz,

e zatrwoone serce skacze i podryga.

Dopókim wic przy zmysach, powiem przyjacioom

Nie bez susznoci jam na ycie gali matki,

1045. Znienawidzonej bogom, ojca zabójczym.

A nadto do tej zbrodni wieszczy gos pytyjski

Podniet by i bodcem; on zawyrokowa,

e popeniwszy czyn ten win si nie zmaz

;

A gdybym go zaniecha, ach! nie nazw kary,

1050. Bo okrutnoci bólów sowo nie wypowie.

A teraz patrzcie oto! jak zaopatrzony

W oliwn rószczk i ten wieniec pójd, kdy
W porodku ziemi wity gród Apollo dziery

I niepoytym ogie pali si pomieniem. *

1055. Uciekam przed pokrewn krwi — a bóg zakaza

Przytuku przy ognisku innem mi poszuka.

Ach! kiedy mi powiadczy wszystek lud Argeów,

Jak straszne klski na mnie mord rodzicy cign.
Daleko od ojczystej ziemi si bkajc,

1060. yw czy umary saw zbieg zostawi *

Przodów ni ca chóru.

Szlachetny czyn spenie! Na przeklestwa straszne

Jzyka nie rozwizuj, ani blunierst-w nie mie!
Argeów cae miasto ty oswobodzie,

Padalcom dwom odwanie by z tuowu ciwszy.

O r e s t e s.

1065. Ach! ach! jakie niewiasty tam na ksztat Gorgonów *

W odzieniach czarnych widz, w których wos roz-

pierzchy

Wkrcone gsto mije. Precz! tu nie zostan.

Przodownica chóru.

Najdroszy synu ojca! Jaka ciebie mara

Przeraa ? To si nie bój ! w rku masz zwycistwo.
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O r e s t e s.

1070. Nie mara to czcza, ponna, co mnie tak przeraa.

Wyranie oto widz matki psy zoliwe.

Przodownica chóru.

Dotychczas twoje donie krwi zmazane wiea;
Dla tego obkanie umys twój ogarnia

!

Orestes.

O królu Apollonie! Liczba si pomnaa —
1075. Iz oczu ich kroplami krew si sczy czarna!

Przodownica chóru.

To jedno ci oczyci: Loksyasa dotknij!

A od nagaby klsk i bólów si uwolnisz!

Orestes.

Och! wy ich nie widzicie! ale ja, co widz,

Uchodz stad. Mnie duej ju tu nie pozosta!
(Ucieka).

Przodownica chóru.

1080. Niech bóg pomaga tobie i yczliwem darzc
Spojrzeniem w niebezpiecznych strzee ci przygodach!

Chór.

Alió w królewskiej stolicy i trzeci ^

Wicher i straszna nawaa,

Szerzc zniszczenie, przewrzaa!

1085. Wszcza si trwoga, gdy niebogie dzieci

Krwawa poara biesiada.

Pada grom drugi — i król nasz pada;

Cios w ani ach! w tego ugodzi,

Co w boju Acheom przewodzi!

1090 Teraz wpad trzeci: czy nazwa go zbawc,
Czy zagady dalszej sprawc?
Kiedy ustanie, kiedy dokona

dza zniszczenia upiona?

10





III.

EUMENIDY.

10^



OSOBY DRAMATU.

WIESZCZKA PYTYJSKA.

APOLLON.

ORESTES.

CIE KLITEMNESTRY.
CHÓR ERYNIJ czyli EUMENID.

ATENA.

KAPANKI ATENY.

OBYWATELE ATESCY.

Widok na witynie Apollona w Delfach z przysionkami po obu stronach.

Z przysionka po prawej stronie wychodzi WIESZCZKA PYTYJSKA w sza-

tach kapaskich, z laurowym wiecem na gowie i z prorockim koszturem

w reku. Modli si do bogów- zaoycieli wityni delftckiej i do bóstw oko-

licznych. Poczem siada na trójnogu. Orchestra przedstawia otwarte miejsce

przed witynia.



{Wstp czyli Prolog od w. i—63.)

Wieszczka pytyjska.

Najpierwej z wszystkich bogów oddaj cze w modach
Pierwotnej prorokini: Gei;* po niej córce

Temidzie, co po matce, jak wie gosi, wtóra

Zasiada w tej wyroczni. Trzecia t wityni
5. Z Tytanek rodu inna Ziemi córa, Febe,

Bez gwatu i z Temidy wola odzierya.

Ta one w dniu urodzin daje w upominku*

Febowi, który zato od niej wTzi przydomek
Delosski staw i raf porzuciwszy wtedy,*

10. Bóg na przystpny nawom brzeg Pallady wysiad;*

Skd do Parnasu posad przyby na te niwy.

Przeprowadzaj boga, cze oddaj, zbona
Synowie Hefestosa,* drog mu gotujc

I przed stopami dzik uprawiajc ziemi;

15. A gdy zawita, jemu hod gboki naród

Wraz z Delfem, sterowadnym kraju królem, skada;*

Zeus rodzic za, wieszczego tchnwszy ducha w piersi,

Mianuje go prorokiem czwartym w tym przybytku

I odtd przez Loksjasa wieszcze usta mówi.

20. Tych bogówT w moich zbonych modach naprzód wzywam.
Wdy ciebie wielbi take, Pallas przedsionkowa,*

I nimfy, co Korykis ska przepacie dzier,:*

Przytuek miy ptastwu, bóstw gocin czst:
Gdzie Bromios, co go w ywej mam pamici, wada,*

25. Odkiedy bóg, Bakchantek tuszczy przewodniczc,

Penteja, niby kota, nagna w mierci sida.*
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Plejstosa zdrój, potg Posejdona wreszcie*

I Zeusa, co do kresu wszystko doprowadza,

Wezwawszy siadam potem wieszczka na trójnogu.

30. Dzi wejciu bogosawcie wicej ni dawniejszym,

Bogowie! a z Hellenów kto przytomny, niechaj,

Jak padnie los, si zbliy wedug obyczaju:

Wyroki daj wieszcze za przewodem boga.

(Wchodzi do wityni. Wkrótce powraca zgroz zdjta, podpierajc si r-

koma o mur wityni.)

Ha! zgroza mówi o tern, zg*roza patrze na to,

35. Co z domu Loksyasa mnie wypdza znowu!

Och ! z si opadam z trwogi , czonki odrtwiay,
Do biegu rak uywam, nogi nie nad;
Staruszka bo strwoona dzieckiem , do niczego *

Przypezam do wityni szczodrze uwieczonej :

*

40. Wtem w rodku nawy zocz na kamieniu * ma
Od bogów przekltego. — Blaga przebaczenia,

A w doni krwi ociekej * nagi miecz i z rosej

Oliwki uaman rószczk trzyma , rószczk *

Starannie nienobiaej weny szczodrym kosmem
45. Obwit w koo, g~dy tak powiem zrozumiale.

A tu przed owym mem dziwna niewiast rzesza

Rozparta w krzesach pi. Och! nie! to nie niewiasty!

Lecz ali Gorgonami nazwa one? przecie

Do wizerunków Gorgon wcale nie podobne!

50. Widziaam-ci ja kiedy obraz ich, jak z jadem
Fineusa ulatuj.* Te za tu bezskrzydle

I czarne cae; straszne, e obrzyd czyni.

Chrapicych oddech nie da zbliy si bezpiecznie,

A z oczu jad si sczy nieprzyjemnej woni.

55. Odzienia maj, jakich w obec wizerunków

Bóstw, ani w strzechach ludzi miewa nie przystoi.

Plemienia nie znam, coby z tuszcz t obcowa,

Ni ziemi, któraby si moga tern pochlubi,

e taki ród bezkarnie i bez bólu karmi.

60. Co dalej ma nastpi, o tern niechaj radzi

Pan tej wityni , Loksyas , mocarz wTielowadny.
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Lekarzem on proroczym i tumaczem znaków
I kady dom oczyci z grzechu i od zmazy.*

(Wchodzi do prawego przysionka.)

(Epejsodion pierwsze od w. 64— 295.)

(Otwiera si widok na wntrze wityni za pomoc ekkyklemy. Na kamieniu

w rodku nawy siedzi Orestes: wos jego rozpierzchy w wielkim nieadzie,

twarz trupiej bladoci. W okoo niego na krzesach Chór Erynij, w nie

pogrony. Obok Orestesa Apollon, w gbi Hermes.)

A p o 11 o n.

Nie zdradz cie; do koca z bliska lub z daleka

65. Gotowym zawsze tobie bdc opiekunem,

Probami nieprzyjació twych nie dam si zmikczy.
I teraz skrpowane snem ot! widzisz jdze!

Znuona znojem cikim tuszcza obrzydliwa,

Zgrzybiae Nocy córy, których nie poda
70. Zaiste bóg, ni czowiek, ani zwierz adne.

Do zego s stworzone; to te w zych ciemnicy,

W Tartarze tam pod ziemi przebywaj twory,*

Co w ludziach i Olimpu bogach budz zgroz.

Uciekaj jednak, uchod! ale nie tra ducha,

75. Gdy ciga ciebie bd po obszernej ziemi,

Którdybd obdna stopa ci poniesie,

Przez morza i ostrowy toni wód oblane.

Zawczenie wdy wygonem przykrym si nie uznój

!

Dopiero gdy w Pallady grodzie staniesz , siadaj

80. Bezpiecznie i oburcz obejm posg stary!*

Bo tam
,
gdzie nas -czekaj w sprawie tej sdziowie

I sowa pojednawcze, tam wynajdziem rodki,

Jak wydrze ci na zawsze z tego utrapienia.

Bo ja do matkobójstwa te skoniem ciebie.

Orestes.

85. Nie umiesz krzywdy czyni, królu Apollonie!

A e nie umiesz, nie chciej by zapamitliwym!*

Potga twa za rczy za pomylny koniec.



A p o 1 1 o n.

Zaufaj! adna trwoga nie daj si ponka!
A ty, Hermesie, bracie mój po jednym ojcu,*

90. Strze go i, czem nazwisko ci mianuje, bd mu
Przewódzc, opatrujc tego, który w mojej

Opiece. To Zeus, dawca tej godnoci, tego

Czci, który miertelników szcznie przeprowadza.

(Orestes z Hermesem oddalaj si.)

Cie Klitemnestry
(wzlatuje brama stygijsk, twarz obrócony ku Eryniom).*

Wy picie! ha! azali pora to do spania?

95, Gdy mnie, w umarych wiecie z waszej winy szydem

Okryt, mobójstwa zarzut przeladuje

I bdna poród cieniów haba cisfa zewszd!

Powiadam wam, tam w Hadzie srogie znosz mki,
A jednak aden z bogów tern si nie obruszy

100. I za mn si nie ujmie, za mn, tak sromotnie

Skrzywdzon od dziecicia najdroszego sercu,

Co rk matkobójcz mnie zamordowao!
Patrz oto na te rany, sercem im si przyjrzyj!

To we nie oko ducha jasno wszystko widzi,

105. lepota na dniu tylko miertelników dziaem!*

Wszak czsto wam skadaam niezmieszane winem
Obiaty, te bagalnie nieodurzajce,

1 wyprawiaam uczty nocne u ogniska

W godzinach, gdy bóg aden ofiar nie odbiera.*

1 10. To wszystko dzi, jak Avidz
?
poszo w poniewierk —

A on ucieka rczo , by pierzchliwa ania.

Wybrnwszy lekkim skokiem z poród waszych sieci,

Uchodzi i szydercz miece na Was wzgard.

Ju czas was upamita si, boginie Hadu!

115. Ja, Klitemnestra, w marnym nie was teraz wzywam!

Chór (jczy.)

Cie Klitemnestry.
Ha! jczcie! on ucieka podczas — — on daleko!

O nieprzyjació moich one maj piecz!*
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Chór (jczy).

Cie Klitemnestry.
Zbyt twardy sen twój ; doli- mej nie luto tobie?

Orestes, matki swojej zbójca, ot uchodzi!

Chór (jczy).

Cie Klitemnestry.
1 20. Ha! jeszcze we nie jczysz! czemu si nie zrywasz?

Umiesz-e co innego, jak niecnot broi?

Chór (jczy.)

Cie Klitemnestry.
Znuenie wraz z sennoci spoem si sprzysigy
I strasznej jdzy oto wcieko si zomiy.

Chór
(podwójny jk wydaje; poczem Przodownica chóru i reszta Erynij wola).

Ha ! baczno ! ap ! ap ! imaj ! trzymaj ! chwytaj

!

Cie Klitemnestry.
125. Przez sen zwierzyn cigasz; grasz, by pies owiecki,

Którego zmys myliwski nigdy nie opuszcza.

Có czynisz? ocknij-e, niech trud nie zmoe ciebie!

Katuszy nie zapomnij dla niemocy sennej!

Susznymi wyrzutami kol i siecz twe serce

!

130. Wszak wyrzut, niby do, mówi, bodzie mdrych.
Dalej -e! puc dech krwawy wyszlij za zbrodniarzem,

Zniszcz, wysusz go oddechem, twych wntrznoci arem!
Wic ywo, w tej powtórnej zaszczuj go obawie!*

(Znika.)

Przodownica chóru.

Ocknij-e ! obud ty te owe
,
jak ja ciebie.

135- pisz jeszcze? wsta-e ywo! ze snu si otrznij!

Zobaczym, czy przegrawka senna nas zudzia!
(Erynie zrywaj si kolejno i ustaAviaja si po obu stronach sceny bliej Apol-

lona i miejsca zjawiska. Jeden dzia piewa strofy, drugi antistrofy.)
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st f ,
piew chóru (komatyczny).*

Biada! biada! o habo! siostry wziymy cios! —
Ju nie jeden daremnie ból nam 'zgotowa los! —
Utrapienie nas ciga, ciga nieznone ze! —

140. Zwierzyna usza z sieci, ju nie ma jej, ju nie! —
Z rk zdobycz wypuciam , w twardym zgraona nie

!

Antistrofa i.

Synu Zeusa! och biada! chytrych si chwytasz dróg! —
Po nas, letnich boginiach, depcesz sam mody bóg! —
Zbieg, bezbonik, przeklty syn jest u ciebie w czci! —

145. Ty bogiem, a wykrade zabójc matki mi! —
Któ kiedy sprawiedliwie czyn ten pochwali ci? — .

Strofa 2.

Sromotny wyrzut koln mi we nie;

Niby wonica biczem, bolenie

dem serce, trzewa zacina!

150. Czuj, czuj, jak srogiego kata

Chosta okrutna ha! mn pomiata

I mroc krew w gb sie wrzyna!

Antistrofa 2.

Tak broj modsze bóstwa, co prawa

Gwac zuchwale. Struga ot! krwawa

155. Otarz skazia gór i doem!
Tak, tak, na ziemi wejrzyj redzin!
Tulc do siebie bezbona win,
Przesika zbrodni krwi spoem!

Strofa 3.

Jak chciae, proroku, najwitsze otarze

160. Przybytku twojego zbrodnicza krew mae.
Ze wzgard praw boskich nad mierci ofiar

Masz piecz i kruszysz potg Mojr star!*
Antistrofa 3.

Mnie kuczy zmartwienie, a tego nie zbawi.

Cho schroni si w ziemi , i tern nic nie sprawi.

165. Bo gdy kto pod kltw, wnet tego dopada

Mcicieli gniew gdziebd — i w gow cios zada!

A p O 1 1 O 11 (wystpuje /, gbi wityni).

Won std! czempredzej z domu tego precz wam ka,
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Wynocie si z przybytków tej wityni wieszczej,

Abycie, gdy was mija rebrnoskrzyda, pchnita*

1 70. Ciciwa zotonitna, w lot uksi, z bólu

Nie plway w gruzowatych brylach czarnej ludzkiej

Posoki, która z trupich cia wycheptaycie.
Od miejsc tych powiconych miejcie si z daleka!

Tam pójdcie, g-dzie o gow sd, g*dzie oczy upi,
175. Gdzie rzezie, gdzie w ywocie pód dziecicy truj,

Gdzie trzebi i kalecz czonki , kdy zwyczaj *

Kamionowania i gdzie jcz przeraliwi

e

I wyj na pal wbici. Otó to do jakich

Uroczystoci lgniecie wy, mierzione bogom.

180. To caa posta wasza ju dowodem tego.

Wam raczej w krwioerczego lwa jaskini mieszka
Wypada; wara zasi od ssiadowania

Z wyroczni tej siedliskiem tworom tak plugawym!

Wic precz std., precz ! gromado bez pasterza , uchod,

185. Bo takiej trzody chtnie z bogów nikt nie wodzi!

Przodownica chóru.

Z kolei mnie wysuchaj , królu Apollonie

!

Wspówinowajc ciebie w sprawie tej nie zowie;

Nie, sam zdziaae wszystko; twoja li w tern wina!

A p o 1 lo n.

I to dla czego? Tyle wolno- jeszcze mówi.

Przodownica chóru.

190. Kazae przez wyroczni jemu zgadzi matk.

A p ol 1 o n.

Jam kaza ojca mierci pomci. I có dalej?

Przodownica chóru.

Dalej : podje wieym mordem skalanego.

A p o 1 1 o n.

I schroni si radziem do tego przybytku.
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Przodownica chóru.

A nas lysz, comy dotd go przeprowadziy.

A p o 11 on.

195. Nie godzi si wam wchodzi w obrb tej wityni.

Przodownica chóru.

To przecie obowizek ten woony na nas.

A p o 1 1 o n.

Co? jaki obowizek? chwal-e si z urzdem!

Przodownica chóru.

Zabójców rodzicielki z domu wypdzamy.

A p o 1 1 o n.

A có? gdy z niewiast która ma zgadzi z wiata?

Przodownica chóru.

200. Nie krewny wtenczas sprawc morderczego czynu. *

A p o 1 1 o n.

Ha! to pogardzasz wcale i masz za nic zwizki,

Zawarte pod opiek Hery i Kronidy!

Tern samem w poniewierk poszaby Cypryda,

Darzca najsodszemi ludzi rozkoszami.

205. Bo wze, którym on z mem los kojarzy,

Gdy prawem umocniony, witszy od przysigi.*

Gdy tym pobaasz, e si zabijaj wzajem,

Gdy obojtna gniewu nawet nie masz do nich,

Bezprawnie Orestesa, mówi-, przeladujesz.

210. Bo jedno w uniesieniu zbyt do serca bierzesz,

Na drugie spokojniejszem wcale patrzysz okiem.

Lecz Pallas niechaj zbada mdra, przy kim prawo.

Przodownica chóru.

Owego ma jednak, wiedz, nie spuszcz z oka.



A p o 1 1 o n.

Wic cigaj go i trudów przyczy jeszcze sobie!

Przodownica chóru.

215. Sowami nie uwaczaj dostojestwu memu!

A p o 1 1 o n.

Urzdu twego, icie, nieprzyjbym darmo.

Przodownica chóru.

Bez tego wielkim, mówi, obok tronu Zeusa.

A teraz — ha ! krew matki pdzi mi na sady —
Pogoni za tym mem w lad, by za zwierzyna.

(Chór oddala si w dzikim nieadzie).

A p o 1 1 o n.

220. Ja za pomoc bd i ocal zbiega.

Bo wziwszy raz w opiek, gdybym samochtnie
Mia zdradzi go, w obliczu bogów i miertelnych

Ciyaby mi srodze jego niech gniewna!

(Znika w gbi wityni).

(Scena si zmienia. witynia Pallady na zamku w Atenach; w jej nawie

Orestes przy posagu bogini).

O r e s t e s.

Ateno! mona pani! za rozkazem boga

225. Przybiegem. Przyjm zoczyc, przyjm go miociwie!

Ju kltwa mnie nie nka; z kau do obmyem —
Jam czysty ju, bom zatar zmaz w innych domach
I obcowaniem z ludmi. Po tuactwie dugiem
Na morzu i na ldzie, Loksyasa wieszczym

230. Posuszny poleceniom, do wityni twojej

I do posgu twego zbliam si , bogini

!

I tu do koca wytrwam, a zapadnie wyrok.

(Chór Erynij wpada nagle z gwatownoci i w zamieszaniu dzikióm),

Przodownica chóru.

Wen dalej! Oto zbiega patrz tu lad wyrany!
Wic ywo za niemego zdrajcy skazówkami!
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235. Bo jak za rannym w tropy pies jelonkiem biey,

Tak my krwi napojonej cieki szlak ledzimy.

Zziajane dugim znojem puca si zrywaj!

To te zakty wszystkie ziemi przemierzyam,

I w lot bez skrzyde sadzc przez gbiny morza

240. Pdziam na wycigi z okrtami za nim.

Ha! on gdziekolwiek w kcie tu jest przyczajony,

Bo zapach wonny ludzkiej krwi mnie dolatuje.

(Do drugich Erynij)

Patrz! rozpatrz si dokadnie! ledcie naleycie,

By uj nie zdoa skrycie kani matkobójca!

T

^ . piew chóru.
Strofa I.

r

245. Alici on znowu opiek okryty:

W okoo posgu bogini obwity

Chce czeka na sdów wyroki!

Antistrofa 1.

Przenigdy! Rodzicy krew ziemia wypia!
Tej adna ach biada! nie wskrzesi ju sia !

250. Gdy w py wsik pyn niky posoki!

Strofa i

.

Zapacisz mi za to! Czerwon z y krew

Wyopi ywemu, uracz si trzew
Wydart zdobycz, niepitym napojem;

Antistrofa 2.

A siy ywotjie zniszczywszy, tam w wiat

255. Zapdz ci zmarych. Tam matki swej kat

Przypacisz morderstwa cierpieniem mi swojem!

Strofa 3.

Tam zoczysz, jak kady z miertelników rzeszy,

Czy przeciw rodzicom zelywoci zgrzeszy.

Czy bogów zbezczeci lub prawa przyjani

260, Pogwaci, nie ujdzie zaduonej kani.

Antistrofa 3.

Bo wyrok Hadesa surowy tam czeka

W gbokich przepaciach podziemia czowieka;

Na wszystkie on sprawy- miertelników ba<

Uwanie i w ksidze pamici je znaczy.
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O r e s t e s.

265. wiczony w nieszcz szkole mnogie znam sposoby

Bagania * i wiem dobrze
,
gdzie wypada mówi

A gdzie potrzeba milcze. Wszake w tej przygodzie

W gos ozwa mi si kaza mdry nauczyciel,

Bo zblada ju i niknie krew na mojej doni

270. I zaka matkobójczy cakiem ju spókany.

By wiey jeszcze, kiedym przy otarzu boga

Febosa si oczyci prosic ofiar?

I wielu sów by trzeba, gdybym nazwa wszystkich,

Co bez uszczerbku dotd ze mna obcowali.

275. Starzejc spoem sam czas wszystko pozaciera.

Ustami wic czystemi zbonie Atene,
Królowa kraju tego, wzywam, aby do mnie

Z pomoc pospieszya. Tak bez krwawych bojów

Z samego mnie i z ziemi i z ludu Argeów
280. Na wieki sprzymierzeców wiernych bdzie miaa. *

Czy przeto po odlegych niwach Libyi kraju

Nad brzegiem wód Trytona, rodzinnego nurtu, *

W oboku albo jawnie wawo kroczy biegnc
Na odsiecz przyjacioom, lub czy po równinie

285. Flegrejskiej, by dowódzca dzielny, wzrokiem strzela,*

Niech przyjdzie — to z daleka bóg woanie syszy—
Niech przyjdzie mi wybawi z tego utrapienia!

Przodownica chóru.

Nic ciebie nie zasoni, ani Apollona,

Ani Ateny rami. Opuszczony cakiem

290. Zniszczejesz, zapomniawszy, co to rado duszy,

Z wyssan krwi ofiaro nasza! cieniu marny!

Ha! milczysz? czy jzyka zapomniae w gbie,

Obiato powicona i karmiona dla mnie ?
*

Za ycia jeszcze, nim ci zarn na otarzu,

295. Ju pasiesz mi! Lecz suchaj hymnu, co ci spta.
(Przodownica wchodzi na tymel , reszta Erynij ustawia si w orchestrze,

piewajc wstpny chór czyli parodos od w. 296— 307.)

piew chóru,

Nu! Nue! do w doni oplemy go koem!
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Zacznijmy pie zgrozy, jak postanowiono,

I losy miertelnych obwiemy wraz spoem,
Co nasze przysdza je grono.

300. Ha! rado sprawiaj nam suszne wyroki.

Bo z czystem kto sercem do czyst, wynurzy,

Nasz mciwy gniew temu da pokój gboki,
Ten ycie przepdzi bez burzy.

Lecz jeli kto zgrzeszy, jak czowiek ten oto,

305. I kryje do zbój cza, my zgasych wiadkowie,

Jawimy si zaraz,!?mszczc zbrodni z ochot,

A kocem swym za krew odpowie!

(Stasimon Isze od w. 308—369).
Strofa 1.

Nocy ! co mi zrodzia, choszczceg'o ducha

Zgasych w ciemni i ywych, sko, o matko! ucha:

310. Szydzi ze mnie Letoi syn, wydar zwierzyn,

Co winna krwi przebaga matkobójstwa win.
Niechaj wic zabrzmi pie w koo ofiary.

Co w obkanie, co w szalestwo wprawi,

Umys opta i zmysów pozbawi:

315. Hymn Erynij bez wtóru cytary,

Który ywotne siy ludzi trawi! *

Antistrofa 1.

Taki los nam niezomna Mojra przekazaa,

Wiecznie biec za tych ladem, których skro zakaa
Strasznych gniecie wystpków, a zstpi pod ziemi.

320. Wdy miru nawet w grobie nie ma owo plemi.

Niechaj wic zabrzmi pie w koo ofiary,

Co w obkanie, co w szalestwo wprawi,

Umys opta i zmysów pozbawi:

Hymn Erynij bez wtóru cytary,

325. Który ywotne siy ludzi trawi!

Strofa 2.

I ta nam od powicia dola przeznaczona,

Z niemiertelnymi nigdy spoem nie przebywa.

Nikt take nie podziela uczt naszego grona

;

I biae szaty Mojra wzbronia nam wdziewa!
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330. Burzy domy naszym dziaem;

Gdy krewnego krewny zgadzi

Chytra zdrad, ha! z zapaem
Za tym nasza pogo sadzi —
I cho silny w skok pospiesza,

335. Zetrze siy nasza rzesza !

*

Antistrofa 2.

Komubd znojem naszym oszczdzim tej troski,

Suszna, aby wyroków naszych nam nie mci
I nie prawowa nas. To Zeus z stolicy boskiej

Ród nasz krwi pokalany i mierziony strci.

340. Rzutkim skokiem przeto w tropy

Z wysokoci za nim spadam
I nieznone brzemi stopy

Na nieprzyjaciela wkadam,
A mu nosra sie osunie

345. W pdzie i w nieszczcie runie.

Strofa 3.

Wtenczas wynioso ludzi, co si wspina

W niebo, nikczemnie peza w pyle ziemi,

Gdy w plsach nasza nieszczsna druyna
Zblia si, szaty odziana czarnemi.

Artistrofa 3.

350. Szwanku nie czuje w szalonej lepocie,

Tak gstym mrokiem otacza go wina;

A o zgronym w ponocnej ciemnocie

Dornie rozgony jk ludu wspomina!

Strofa 4.

Tak niewzruszenie pozostanie. *

355. Obrotne celu nie c^biamy,

A pomne winy przez baganie

miertelnych zmikczy si nie damy;

Piastujc urzd pogardzony

Z daleka od bóstw w pleni norze

360. Bez soca, dokd doj nie moe
Czek wiata ni w nocy zgrony!

Antistrofa 3.

Któ przeto z ludzi si nie boi,

11
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Czyjego strach nie zdejmie ona,

Gdy syszy o potdze mojej,

365. Co mi od bogów powierzona

A dana od Mojr a do koca!
Sdziwa wiekiem oodno dzier
I to nie habi mnie, cho lee

Pod ziemia mam w ciemni bez soca.
(Atena, tarcza i dzida uzbrojona, ukazuje si w powietrzu na rydwanie ru-

makami zaprzonym.)

(Epejsodion wtóre od w. 370—462.)

Atena.

370. Z daleka usyszawszy gos mi wzywajcy,

Od brzegów Skamandrowych , kdy kraj posiadam, :::

Kraj, który z zabranego upu szczodrym dziaem

Acheów naczelnicy i przedniej si me
Na wieki mnie wraz z rol wszystk powiciwszy,

375. Tezeja synom dali w darze wyborowym, — *

Skwapliwie tu przybiegam niezmczonym biegiem,

Bez skrzyde, warczc wkls tarcz i rumaki

Zaprzgszy artkonogie do rydwanu teg*o.

Alici niewidziany tum tu widz w kraju.

380. Nie trwoy mnie jednake, nie, zdumiewa tylko

Ten widok. Któ jestecie? Spoem wszystkich pytam

:

I ma przy posgu moim siedzcego,

I was, co niepodobne do adnego z tworów,

Od bogów niewidziane midzy boginiami,

385. Do ludzi podobiestwem te si nie zbliacie.

Lecz nie doznawszy krzywdy, nie susza, by sowem *

Ly drugich. Temis tego nigdy nie pochwali!

Przodownica chóru.

O wszystkiem w kilku sowach suchaj, córo Zeusa!

Jestemy nie przetrwanej nig*dy Nocy dziemi;

3qo. W podziemnym grodzie zw nas kltwy boginiami.

Atena.
Znam ród wasz teraz, oraz znam przydomki brzmienie.
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Przodownica chóru.

Niebawem dostojestwo nasze poznasz take.

A, t e n a.

Tak, dowiem si, gdy jasno mi je kto opisze.

Przodownica chóru.

Zabójc miertelników wypdzamy z domu.

Atena.

305. I kdy dla mordercy koczy si ucieczka?

Przodownica chóru.

Tam, gdzie nie zwyka nigdy przemieszkiwa 'rado.

Atena.

Czy za tym szczujc sykiem take idziesz w pogo?

Przodownica chóru.

Tak jest. Przewiód na sobie, by zabójc matki.

Aten a.

Przed gniewem strasznym innej moe dra potgi?

Przodownica chóru.

400. Do matkobójstwa moe- by do silny bodziec?

Atena.

Z przytomnych dwóch jednego dotd wysuchaam.

Przodownica chóru.

Przysigi, wiedz, nie zoy, ani stronie spuci. :;:

A t e n a.

Nad suszny czyn przenosisz sn susznoci pozór.

Przodownica chóru.

I jak to ? Poucz-e mi , nie ubog"a w mdro.
1

1
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Atena.

405. Niesuszno przez przysigi nigdy nie zwyciy.

Przodownica chóru.

Wybadaj go i wyrok wydaj sprawiedliwy.

Atena.

Mnie poruczacie sporu tego rosztrzygnienie?

Przodownica chóru.

Przecz nie? Wielbimy godnie godn uwielbienia.

Atena.

Có na to, cudzoziemcze, z swej strony odpowiesz ?

410. Lecz nazwij wprzód ojczyzn, ród i twe przygody,

A potem zwal ze siebie zarzut ci zrobiony,

Jeeli ufny w prawo, przy posgu moim
Ot siedzisz, do ogniska chronic si mojego,

By zbonie zbaga win na wzór Iksyona.*

415. Na wszystko to odpowied daj mi zrozumia!

O r e s t e s.

Ateno! mona Pani! naprzód trosk wielk
Odejm ci, w ostatnich sowach wyraon.
Nie bagam oczyszczenia: nic ju nie zakaa

Rk moich, które oto posg twój objy;
420. A wielkiej wagi dowód na to ci przytocz.

By niemym zbrodniarzowi nakazuje prawo,*

A krwi oczyszczajc przypiersiowe zwierz,

Zarnite rka ma, win iegfo zmyje.

A ja, jam ka ten dawno zmy ju w domach innych

425. Przez bydlt rze ofiarn i w zdrojowych aniach.*

Tern sowem przeto trosk te usuwam na bok.

Jakiegom zasi rodu, dowiesz si natychmiast.

Pochodz z Argos kraju; ojcem moim — znasz go
Dokadnie — Agamemnon , wódz korabnych mów,

430. Bo wespó z nim wyniosy Troi gród zburzya.
Ten tedy ach! haniebnie zgin za powrotem;
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Rodzica moja czarna zbrodni go zgadzia,

Podstpn na tkanin sieci zarzuciwszy —
A ania wiadkiem bya okropnego mordu. *

435. Gdym wróci, bo poprzednio z kraju mnie wygnano,

Zabiem rodzicielk: tego nie zaprzecz,

Za mord drogiego ojca odpacajc mordem.
Lecz win tego czynu Loksyas dzieli ze mn.
On grozi katuszami, co zakój serce,

440. Gdybym na winnych krzywdy tej nie by poszuka.

Ty sd postpek, ali suszny lub nieprawny;

Pod twoj bo opiek poddam si wszystkiemu!

Atena.
Za wana to jest sprawa, aby j rozstrzygn*
Mia który z miertelników. Nawet mnie o mordzie

445. Spenionym w gniewie sdu wyda nie wypada.

Wszelako gdy wszystkiego zgoa dopeniwszy,
.

Opieki w domu moim czysty i bez zmazy

Szukae, miasto ciebie przyjmie bez zakay.

Lecz one std odprawi, rzecz nieatwa wcale;*

450. A gdy wygranej w sprawie wyrok im nie przyzna,

Krajowi jadowita piana, któr w gniewie

Na ziemi scz, zrodzi straszn, wieczn plag.

Tak rzeczy stoj teraz. Pójd, czy zostan:

I to i owo wielkie sprawia mi strapienie.

455. Jednake gdy ju sprawa dosza do tej pory,

Przysigych mordu sdziów wybrawszy dostawi,

Stanowic sd gardowy na wieczyste czasy.

Wy wiadki i dowody miejcie w pogotowiu

I ku stwierdzeniu prawa przysig odsiecz siln.

460. Wybrawszy co najlepszych z mych obywateli,

Powróc; niech sumiennie spór rozstrzygn, wierni

Przysidze faszywego strzegc si wyroku.
(Atena oddala si).

«

(Stasimon wtóre od w. 463 — 526).

strofa 1.
piew chóru.

Ot l zakon nowy zburzy ad wszelki,
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Jeli zabójca ten rodzicielki

465. Pomimo strasznej przewiny swojej

Przy sprawie w sadzie tym si ostoi.

Natenczas snadnie sad ten pobudzi

Do zuchwaoci miertelnych ludzi' —
I nieraz w dugiej czasów powodzi

470. W rodziców pier do dziecka ugodzi.

Antistrofa 1.

Bo gniew zacieky naszej druyny,

Dotd ledzcy miertelnych winy,

Przestanie tropi wszelakie zbrodnie

I kady mord si speni swobodnie.

475. To te gdy skrzywdzon kto od ssiada

Poskary blinim, z nich si dobada,

Jak ze usun; wdy próno radz;

Skutecznych lekarstw biedni nie dadz.

Strofa 2.

Niechaj potem nieszcz ciosem

480. Powalony, trwogi gosem
Nikt nie woa: „Diko mona!
v Erynid potgo zbona!"

Ojciec albo matka przecie,

Których wiey cios przygniecie.

485. Wkrótce jczc tak zabiada;

Gdy gród Diki si zapada.

Antistrofa 2.

Boja czsto yciem darzy

I powinna by na stray

Duszy cigle. I z przynuki

490. Dobrze w mdre ro nauki.

Lecz bojani witej kto nie

ywi i przechowa w onie,

Bd lud/bd te czowiek jaki.

Aa Dike uczci taki?

Strofa 3.

4.95. Nie chwal ycia w nierzdnej swawoli

Pdzonego, ni w jarzmie niewoli.

Pomiernoci bóg palm przysdza:
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Wszystkiem innem inaczej rozrzdza.

Trafne oto sowo ci wypowiem:
500. Z bezbonoci zuchwao sie rodzi;

Upragniona za i boga wchodzi

W dom pomylno wraz z duszewnem zdrowiem!

Anlistrofa 3.

W powszechnoci strzec tego ci ka

:

Zawsze Diki szanuj otarze;

505. Cho zysk widzisz, bezbonymi stopy

Nie depc onych, bo idzie ka w tropy.

Czeka czyny nagroda waciwa.
Wiec rodzicom niech winna cze dawa
Kady, a gdy w dom z drogi przybywa

510. Go, gociny niech szanuje prawa!

Strofa 4.

Kto bez przymusu i z wasnej woli

W sprawiedliwoci ywot wci wiedzie,

Ten nigdy wr cikiej nie bdzie biedzie,

Ani nie przezna do dna niedoli.

51 5. Zuchwalec zasie. co grzeszna dusza

Prawom wbrew wszystko zmiesza, zachwieje,

Zwinie za czasem agle, gdy reje

Wichry szalone schwyc, i pokrusz.

A c tistrofa 4.

Na guchych woa, gdy nieprzebrn iony

520. Wir go silnymi krgi oskoczy;

A bóg si mieje, gdy ma zoczy

Zacito, który, klsk zgnbiony
Niepojmowan, na wierzch nie zdoa
Wybrn. Z czasem przy Diki opoce

525. Dawna pomylno tak si zdruzgoce;

Nikt go nie pacze, ginie obcy zgoa!

(Atena wystpuje na czele dwunastu Areopagitów i obywateli , którzy siadaj

w gbi teatru. Przed nimi po jednej stronie otarz, po drugiej stó z naczy-

niami do losowania. Przy otarzu Orestes. Chór w orchestrze, jak po-

przednio.)
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(Epejsodion trzecie od w. 527— 873).

Atena.

Daj znak , heroldzie ; ucisz naród tu zebrany

!

Niech przenikliwym gosem trba brzmi Tyrreska,

Tchem wydobytym z piersi ludzkiej napeniona,

530. I niech dononym dwikiem w uszy ludu dzwoni.

Bo skoro radne koo miejsca ju zajo,

Nastpi winna cisza, aby si dowiedzia

Lud wszystek, co na wieki postanawiam; dalej,

By spraw tych rozsdzi mona bez przeszkody!

(Wony daje znak trba. Apollon jawi si i staje przy boku Orestesa).

Przodownica chóru.

525. O królu Apollonie! wadaj, kdy panem.

Lecz jaki udzia, powiedz, masz w obecnej sprawie?

A p o 11 on.

Zawiadczy chc, e m ten ju w wityni mojej,

Bagajc na otarzy stopniach mej opieki,

Przezemnie z winy mordu oczyszczony zosta,

540. I wspólnie si prawowa, gdy powodem jemu

Jam by do tego, e sw matk zgadzi.

(Do Ateny.) Nue!
Rzecz zagaj i pokieruj spraw, jako umiesz.

Atena (do Erynid).
i

Wam dajc gos, zagajam sdu posiedzenie.

Bo powód, gdy z kolei pierwszy gos zabierze,

545. Jak najdokadniej spraw ca nam wyoy.

Przodownica chóru.
Nas wiele; jednak zwiz bdzie nasza mowa.

(Do Orestesa.)

Ty odpowiadaj teraz na pytanie kade.
Nasamprzód powiedz, ali ty zabie matk.

O r e s t e s.

Zabiem. Tego zaprze nie podobna wcale.
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Przodownica chóru.

550. Tern samem raz ju tedy powaliam ciebie.*

O r e s t e s.

Nie le dotd, a ju chepisz si przed czasem.

Przodownica chóru.

Winiene opowiedzie dalej, jak zabie.

O r e s t e s.

Ot rka ta, zeznaje, miecz wraziem w erardo.

Przodownica chóru.

Z czyjej-e to porady? Któ podmówi ciebie?

O r e s t e s.

555. Wyrocznia boga tego, jako sam powiadczy.

Przodownica chóru.

Bóg wieszczy ciebie przywie mia do matkobójstwa?

O r e s t e s.

Tak jest — i dotd kroku tego nie auj.

Przodownica chóru.

Inaczej mówi bdziesz, gdy ci sad potpi.

O r e s t e s.

Na pomoc mi przybdzie rodzic z grobu nocy.

Przodownica chóru.

560. Na pomoc zgasych liczysz ty, zabójco matki?

O r e s t e s.

Podwójnej zbrodni grzechem ona si splamia.

Przodownica chóru.

A to jak? Chciej-e sdziów w sprawie tej owieci
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O r e s t e s.

Maonka zabijajc mnie zabia ojca.

Przodownica chóru.

Ty yjesz jednak; ona przez mier swoje wolna.

O r e s t e s.

565. Dla czegó jej za ycia nie przeladowaa?

Przodownica chóru.

Zabity przez ni czowiek nie by jednej krwi z ni.

O r e s t e s.

A ja to mam ze krwi by mojej rodzicielki?

Przodownica chóru.

Azali nie nosia ciebie w swym ywocie?

Potworze! krwi matczynej drogiej si wypierasz?

O r e s t e s.

570. Obecnie, Apollonie, za mn wiadcz i spraw
Zdaj , ali sprawiedliwie mord ten popeniem
Bo wykonania czynu ja si nie wypieram.

Lecz krew czy ci si zdaje susznie lub niesusznie

Przelan, rozsd, abym sdziom to owiadczy.

A p o 1 1 o n.

575. Przed wami, przed Ateny wielk rad powiem,

Co prawda. Wieszczem bdc, faszu nie rozsiej.

Z wieszczego tronu nigdy nic nie obwieciem
Mowi, biaogowie, ani miastu, czego

Nie by rozkaza rodzic mój, Zeus olimpijski.

580. Wam przeto, w jakim zakon jego powaaniu.

Rozway i rodzica rad usucha radz.

Przysiga bo od Zeusa wcale nie moniejsza!*

Przodownica chóru.

Wic Zeus, powiadasz, kaza tobie t wyroczni
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Ogosi Orestowi, aby ojca mierci

585. Mszczc si, na wzgldzie nie mia czci winnej matce?

Apollom
Nie jedno to zaprawd, czy m zacny, co go

Zaszczytnym bera darem uczci bóg, polegnie

Z rk biaogowy, albo wskro przeszyty wóczni
Z daleka wypuszczon z doni Amazoskiej

!

590. Ha! suchaj, o Pallado! i Avy, co siedzicie

Tu w koo , by rozstrzygn spór ten gosem waszym

:

Z wyprawy gdy powróci, kdy saw gon
On zjedna sobie, ona wita go obudnie,

Sporzdza ani, a na kocu samym caun

595. Roztacza nad maonkiem i w misternej sieci

Nieodmotanej wiklc cios zadaje jemu.

Jak opisaem, taki koniec by czczonego

Powszechnie ma, wodza korabnego wojska.

A opis ten zrobiem, aby lud rozjtrzy,

600. Któremu polecono w sprawie tej da wyrok.

Przodownica chóru.

Na ojca los Zeus pilniej wedug sów twych baczy

;

A spta sam Kronosa . sdziwego ojca. *

A co? czy wrcz twej mowie to si nie sprzeciwia?

Was wzywam , zwacie na to ! was na wiadki bior.

A p o 1 1 o n.

605. Potwory obrzydliwe i mierzione bogom!
Okowy rozku mona; jest na to lekarstwo

I liczne wcale rodki do ich rozwizania.

Lecz gdy przesiknie ziemi py posok ma
Raz zabitego, tam ju nie ma zmartwychwstania.

610. Skutecznych na to zakl rodzic nie wymyli,
On, który wszystko zreszt w gór albo na dól

Obraca i sadowi bez tchu wysilenia!

Przodownica chóru.

Bacz na to, jak obronisz obaowanego.
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On, co pokrewnej matki krew na ziemi przela,

615. On miaby w Argos, w ojca domu przemieszkiwa?

Do jakiche otarzy jawnie mie si zbliy?

Kto z braci go pokrewnej przyjmie do biesiady?

A p o 1 1 on.

To jeszcze powiem; ty na sowo bacz prawdziwe!

Ta, któr matk zowi dzieci, nie jest dziecka

620. Pocztkiem: ona tylko karmi zapód wiey.
Pocztek daje rodzic; matka go, by obcy

Zadatek, chowa, jeli bóg go nie uszkodzi.

Na dowód tego suchaj , co ci powiem dalej

:

By ojcem mona nawet bez matki. Ot! wiadek
625. Opodal stoi, córa Zeusa olimpijska,

W ywota matczynego ciemni nie karmiona,

A szczep, jakiego adna z bogi nie porodzi.

Ja za, Pallado, jako wedug si we wszystkiem

wzrost i powodzenie miasta i narodu

630. Twojego dbam , tak dzi te do ogniska twego

Szl tego, aby wiecznie twoim by poddanym
1 ty, bogini, miaa sprzymierzeca z niego

I z. jego pokolenia. Tak bo niech zostanie

Na wieki; niech potomstwo wiecznie strzee zwizku!

Atena.

635. Wam rozkazuj teraz wyda wyrok w sprawie

Sumiennie. Dosy bowiem rzecz ju roztrznito:

Przodownica chóru.

My wszystkie ju pociski z uku spuciymy!
Ciekwam sysze teraz, jak wypadnie wyrok.

Atena.

Có zrobi, by z ust waszych nie sysze wyrzutów?

Przodownica chóru.

640. Co naleao , wszyscy syszelicie. W sercu

Szanujc moc prz)^sigi sdcie, przyjaciele!
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Atena.
Attycki ludu, suchaj teraz, co uchwalam.

Raz pierwszy sadzc w sprawie o krwi przelew, wiedcie,

e odtd w pokoleniu Egeowem sdziów

645. Wysok rade t na wieki postanawiam.*

Tu na Aresa wzgórzu, kdy Amazonki
Obray niegdy lee, kiedy rozjtrzone

Na Tezeusza zbrojnie w kraj wtargny, * i gdzie

Gród nowy na przeciwko grodu jego wtenczas

650. Dwignwszy Aresowi powiciy — skd te
I skaa i pagórek wziy nazw — tu wic
Pokora i jej siostra, bogobojno, krzywdy
Niech broni czyni za dnia i w ponocnej ciszy,

Dopóki przez dodatki ::e obywatele

655. Nie zmieni praw. Lecz kto do czystej wody mtów
Domiesza brudnych, temu w smak nie pójdzie napój.

Wic bezrzdowi ani wadzy despotycznej

Bi czoem, majc piecz o mój lud, nie radz;

Bogobojnoci take niech nie sposzy z miasta,

660. Bo bez bojani który czowiek sprawiedliwy ?

Gdy tej potdze zasi odda cze powinna,

Opok zbawcz zyszcze kraj i miasto, jakiej

Z miertelnych ludzi nie ma nikt, czy zamieszkuje

ród Scytów ludu albo Pelopsow ziemi.

665. Tak wic nieprzekupion zyskiem i czcigodn
Surow rad, niby stra nad pogronym
W nie ludem czuwajc, ziemi tej stanowi.

Ot ! t nauk dzisiaj raz na zawsze moim
Obywatelom daj. Teraz wstacie wszyscy

670. I gak wziwszy spór ten sdcie , wykonanej

Lkajc si przysigi. Na tern kocz mow.
(Podczas dyalogu dystychicznego sdziowie z kolei bior gaiki z otarza i wrzu«

caj do urny.)

(T Areopagita wrzuca.)

Przodownica chóru.

Wdy jednak nam, krainy tej uciliwemu
Cechowi, radz adnej nie wyrzdzi krzywdy!



(II Areopagita wrzuca.)

A p o 1 1 o n.

Ja lka si za ka moich i Zeusowych

675. Wyroków; gos ich celu niech nie chybi nigd)M

(III Areopagita wrzuca.)

Przodownica chóru (do Apollona).

Niepowoany imasz si tej sprawy krwawej.

Tu bawic, na dal czystych nie dasz ju wyroczni.

(IV Areopagita wrzuca.)

A p O 11 O n.

To pewnie mój te rodzic bdny obra sposób,

Z pierwszego oczyciwszy mordu Iksyona?*

(V Areopagita wrzuca.)

Przodownica chóru.

680. Ha! dobrze ja jednake, gdy si nie utrzymam

Przy prawie, cika kieska nawiedze te ziemie.

(VI x\reopagita wrzuca.)

A p o 1 1 o n.

Nikt cie*bie nie powaa, ani modsze, ani

Bóstw starsze plemi Przy mnie bdzie wic wygrana,

(VII Areopagita wrzuca.)

Przodownica chóru.

Podobnie te w Feresa domu postpie,
685. Od mierci przez odrwienie Mojr wygawszy ludzi. *

(VIII Areopagita wrzuca.)

A p o 1 1 o n.

Nie godzi- si wic dobrze czyni cnotliwemu.

A zwaszcza gdy usilnie o to baga w biedzie?

(LX Areopagita wrzuca.)

Przodownica chóru.

Bóstw starych ty zdeptae wadz i sdziwe
Boginie po zdradziecku odurzye winem.
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(X Areopagita wrzuca.)

Apollon.

690. Ty wnet, nie otrzymawszy w sprawie tej zwycistwa,

Plwa bdziesz jadem wcale nieszkodliwym wrogom.

(XI Areopagita wrzuca.)

Przodownica chóru.

Poniewa si natrzsasz ze mnie starej mody,
Poczekam tyle tylko, by usysze wyrok;

Bo jeszcze nie wiem, ali gniewa si na miasto!

(XII Areopagita wrzuca.)

Atena.

695. Rozsdzi ostatecznie spór naley do mnie

;

A na Oresta korzy bier sw doo.
Bo mnie na wiat ten adna matka nie wydaa:
Pci mskiej z caej duszy sprzyjam, cho maestwa
Zawiera nie chc; caa bowiem yj w ojcu.

700. Nie tyle przeto u mnie way mier niewiasty.

Co ma , opiekuna domu , miaa zabi.

A przy iloci równej gosów Orest wygra.

Wysypcie tedy gaki z naczy jak najwawiej
Wy z sdziów, którym urzd ten jest powierzony.

O r e s t e s.

705. O Febie Apollonie! jake spór si skoczy?

Przodownica chóru.

O Nocy, matko czarna, ali patrzysz na to?

O r e s t e s.

Mnie albo powróz czeka, albo wiato zbawcze!

Przodownica chóru.

A nas pogarda , albo na dal cze jednaka

!

Apollon.
Policzcie, przyjaciele, wyrzucone gaki

;
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710. A bójcie si skrzywdzenia, gatunkujc one.

Bo brak jednego gosu wielka sprawi bole,
Gos jeden wicej zasi dwignie gród z upadku.

Atena.
Od krwawej winy ma tego sad uwolni,

Bo równa jest oboich kresek oto liczba.

(Mówic te sowa Atena dorzuca gak swoje do liczby uwalniajcych,

Apollon znika).

O r e s t e s.

715* Pallado zbawicielko! ród mój ocalia!*

I mnie pozbawionego ojczystego kraju

Przywracasz do! Niejeden powie wnet z Hellenów:

Argejski ma ten oto znowu mieszka w mieniu

Ojczystem za przyczyna Feba i Pallady

720. I za sprawa trzeciego, co do koca wszystko

Przywodzi i ocala. On to z wzgldu na mier *

Rodzica mnie wybawia z rk rzeczników matki.

Odchodzc teraz std twej ziemi i ludowi

Przysig rcz wit, e po wszystkie czasy

725. W przyszoci nieprzetrwanej aden król mej ziemi

Pól waszych nie najedzie hufcami zbrojnymi,

Albowiem ja sam wtenczas, w grobie ju zoony,
Na tych, co mi przeama t przysig moje,

Nieprzewalczonych zesze przeciwnoci si,

730. Utrudni pochód, smutne dam na drog znaki,

By podjtego znoju samych wnet al byo.

Gdy zasi dochowaj przysig" i gdy miasto

Pallady uczcz trwale sprzymierzon wóczni,
Natenczas ja im take sprzyja bd wicej.

735- Wic egnam was, bogini, ciebie i lud miasta.

Potg nieuchronn miej w zapasach z wrogiem,

Co szczciem i zwycistwem wóczni ci udarzy!

(Orestes odchodzi).

Chór.

Ha! prawa stare bóstw modsze plemiona

Depcc bezczelnie z rk mi wytrcacie!
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740. Lecz ja nieszczsna, srodze rozjuszona,

Na t krain po czci utracie

Z trzew jad wyzion, jad óci, co biada!

Klsk nieznon ziemicy tej zada!

O Diko! porost bezlici, wyprzay
745. Naokó puste poobóczy pole;

A jad morowy, co kanie na role,

mierci skazami napeni kraj cay!

Jcz? Có poczn? Lud z nas si wymiewa.
Biada! nieznone s nasze cierpienia!

750. O dziatwo Nocy wielce nieszczliwa!

Smutek nas trapi w skutek ponienia.

Atena.

Rad moich wysuchajcie, zniecie to bez gniewu!

Bo was nie pokonano. Równa gosów ilo
Spór susznie rozsdzia bez sromoty dla was.

755. Wdy Zeus wiadectwo jasne da przez sw wyroczni,
I ten sam, co j wyrzek, ten si zjawi wiadkiem,
e Orest, mordu sprawca, kani wzi nie winien.

Uciliwego przeto dla tej ziemi gniewu

Nie miejcie, ani gniewu przez nieurodzaje

760. Nie wywierajcie, z puc swych nieprzyjazn ziejc

Pian, co, by kosy, zniszcz rol niezra.

Ja bowiem uroczycie wam to obiecuj,

e wite wy siedliska i przybytki w kraju

Tym mie bdziecie, gdzie na wietnych was otarzach

765. Siedzce czeka wielka cze obywateli.

Chór.

Ha! prawa stare bóstw modsze plemiona

Depcc bezczelnie z rk mi wytrcacie!

Lecz ja nieszczsna, srodze rozjuszona,

Na te krain po czci utracie

770. Z trzew jad wyzion, jad óci, co biada!

Klsk nieznon ziemicy tej zada!

O Diko! porost bezlici, wyprzay
Na okó puste poobóczy pole;



A jad morowy, co kanie na role,

775. mierci skazami napeni kraj cay.

Tcze? có poczn? Lud z nas sie wymiewa.
Biada! nieznone s nasze cierpienia!

O dziatwo Nocy wielce nieszczliwa

!

Smutek nas trapi w skutek ponienia

!

Atena.

780. Czci nie tracicie! w zjadym wic nie karzcie gniewie

miertelnych kraju, bóstwa, zem nieuleczonem.

Zeusowi zreszt ufam i, przecz wspownie o tern? —
Wiem sama jedna z bogi, gdzie komnaty klucze,

W której zamknity ley pocisk piorunowy.

785 Lecz gromu nie potrzeba. Ty, powolna radzie,

W wciekoci nie mie z paszczy na pól skiby jadu,

Z którego szkodny wcale owoc si wyradza.

Naway óci czarnej wybuch gromki ucisz,

Gdy ze mn otoczona czci masz przemieszkiwa

!

790 A kiedy w tym przestronnym kraju pierwociny

W ofierze za pomylno dziatwy i maestwa
Zbierajc , mojej rady chwali nie przestaniesz !

*

C h ó r.

Ja to mam cierpie! Ha!

Bóstwo odwiecznej mdroci
795. Pod ziemi, mieszka ma

Wzg*ardzone, wyzute z g~odnoci!

Nie, nie! burzy si krew

We mnie, wyzion gniew

Wszystek! Ach biada! ha!

800. Jaki ból w serce mnie dga?
Matko Nocy, ty bacz

><a gniew mój! Oto patrz,

Chytrociami niezwycionemi
Bogowie niwecz cze moje w tej ziemi!

Atena.

805. Gniew ten wybaczam tobie; podeszej sza-4 wiekiem.
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Lecz chocia dowiadczenia wicej masz odemnie,
I mnie mdroci miark Zeus da niepoledni!
To te wam przepowiadam, e, cho si udacie

Do innej ziemi, za tym zatsknicie krajem.

8 1 o. Zaszczytów bowiem wikszych bliska przyszo temu

Przysporzy narodowi; zaczem ty te, czesny

Przybytek dzierc obok Erechteja grodu,

Od mów i od niewiast zborów doznasz czci
Tak wielkiej, jakiej nigdzie nie dostpisz w wiecie.

815, Tu wic w dziedzinie mojej ani mi zabójczej

Niezgody nie rzu koci, co skaon modzie
Po trzewu do szalestwa popchnie zajadego

;

Ni serc obywateli, by kogutów zmysu,

Nie rozjadawiaj, aby ród nich bój plemienny

820. Si gniedc do wzajemnych mordów nie poduszcza.

Niech bój wre za granic, nie we wasnym kraju

!

Tam ot! dla dzy sawy pole jest otwarte.

Kogutów na dziedzicu wojen nie podam.
To czeka ci odemnie: Bdc dobrodziejk,

825. Odbierzesz dobrodziejstwa i wielbiona wicie
Posidziesz ze mn wraz ten kraj tak drogi bogom

!

Chór.

Ja to mam cierpie ! Ha

!

Bóstwo odwiecznej mdroci
Pod ziemia mieszka ma

830. Wzgardzone, wyzute z godnoci!

Nie, nie ! burzv sie krew

We mnie! wyzion gniew

Wszystek! Ach biada! ha!

Jaki ból w serce mi dga?

835. Matko Nocy! ty bacz

Na gniew mój! Oto patrz,

Chytrociami niezwycionemi

Bogowie niwecz cze moje w tej ziemi

!

Atena.

Nie znu si rad dobrych udzielaniem tobie;

840. Bo nie chc, aby rzeka kiedy, e ci starsz

12*
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Bogini modsze bóstwo i lud tego miasta

Haniebnie wypdzili z niegocinnej ziemi.

Nie! jeli wita tobie wadza jest Pejtony,

Co sodko i agodnie mówi przez me usta,

845. Tu pozostaniesz w kraju; jeli za nie zechcesz,

Niesusznie na to miasto wywrzesz gniew i mciw.
Zo wtenczas i niesusznie naród ten ukrzywdzisz.

Bo wolno tobie prawna w ziemi tej posiado
Zyskawszy, by po wszystkie wieki uwielbian.

Przodownica chóru,

850. Ateno mona! jaki dajesz mi przybytek?

Atena.

Dla cierpie niedocigy; ty go zechciej przyj.

Przodownica chóru.

A gdybym go przyja, jaka cze mi czeka?

Atena.

Bez ciebie aden dom nie dozna powodzenia. *

Przodownica chóru.

Wic tyle mi potgi ty wyjedna mylisz?

Atena.

855. Kto ciebie uszanuje, tego wywyszymy.

Przodownica chóru.

Zarczasz, e na zawsze to mi sie zostanie?

Atena.
Nie wolno mi obieca, co sie nie uici.

Przodownica chóru.

Poruszasz mi widocznie, gniew mój si umierza.

Atena.
Dla tego zyszczesz sobie w kraju tu przyjació.
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Przodownica chóru.

86o, Có tedy dla tej ziemi kaesz mi wybaga?

Atena.
Cokolwiek do piknego kresu doprowadza,

Czy ziemi ono temu albo rosa morska

Lub wzrost niebiosa daj. Niechaj wiatrów tchnienia,

Rozgrzane soca blaskiem, kraj ten przebiegaj;

865. Owoce ziemi, tudzie byda mnogie trzody

Obywatelom niechaj wci si obradzaj

I pód w ywocie matek ma bogosawiestwo.
Dla bezbonoci jednak bd nieubagan,
Bo naksztat ogrodnika, chtnie widz, kiedy

870, Szczep zacny w kraju klski smutnej si uchroni.

To twoj bdzie trosk. Ja za w Aresowych
Gonitwach wietnych zdziaam, e to miasto saw
Zwycisk si okrywszy zasynie na ziemi.

(Stasimon trzecie przeplatane Anapestami od w. 874—996).

ei . , , S p i e w c h ó r u.
Strofa 1. choru. r

Zamieszkam obok Pallady

875. I nie pogardz tym grodem,

Który wraz z jego narodem

Ares i Zeus wszystkowady

Kocha, e stoi na stray

Bogów i zbawczym otarzy

880. Helleskich bóstw jest klejnotem.*

Wic wybagam yczliwemi

Modami, by mu przy zotem
Sonecznem wietle ze ziemi

ona wytrysa okwicie

885. Pomylno sodzca ycie!

Atena.

yczliwo dla mojego ludu

Kazaa mi mone boginie,

Których nie zbagasz bez trudu,
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Nakoni, w tej osi krainie.

8go. Bo dziaem ich , ludzkimi losy

Kierowa; i kogo w swym gniew: e

Dosign, ach biada! ten niewie,

Skd w yciu na wal si ciosy! *

A wina, co z ojców na spada,

895. W ich rce go gna i milczca —
Cho krzyki on miota — zagada

Na miazg go w zoci roztrca!

Antistrofa 1. chóru

Podmuchu drzewom szkodliwy,

(Ot! tak yczliwo wyra,)
900. Nie wiej ! ty kieków zbó, skwarze,

Nie spal i miedze tej niwy

Mijaj ! a wróg urodzaju,

Mór, niech nie wchodzi do kraju!

Maciorki dobrze karmione

905 Dwojgiem jagnit o swej porze

Niech beda uszczliwione!4/4/ 4/W podziemnej kopal za norze

Lud amic kruszec obficie,

Niech bóstw dar czci naleycie !

*

Atena.

g 1 o. Syszycie, grodu stróe,

Jej szczsne przyrzeczenie?

Erynis w wielkiej cenie

Jest tam u bogów w górze

I u tych w gbi ziemi.

915. Sprawami za ludzkiemi

Skutecznie ona wada,
Ze ten wesoo piewa,

Ów zami sie zalewa
4/

I na swój ywot biada!

Strofa 2. chóru.

920. Nie chc, aby mów sia

Wczesna mierci sie zomia;
A dziewicom hoym bogi
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ywot w stadle dajcie, bogi,

Którzy macie to w swej mocy;

925. I wy, Mojry, matki Nocy
Córy take, odwiecznego

Prawa stróe, co kadego
Z ludzi nawiedzacie strzech

I niesiecie tym pociech,

930. Których ycie cnota synie,

Zdarzcie to, wite boginie!

Atena.

Wielce mnie cieszy, e tak askawie

Dla mego kraju to przyrzekaj.

Tudzie Pejtony wzgld bogosawi,*

935. Co w obec rzeszy twardej, odmownej,

Sowom dodaa siy wymownej

;

Lecz Zeus zwyciy, przewodnik w zborze.*

A nam w szlachetnym o dobro sporze

Zawsze wygrana bywa przyznana.

Antistrofa 2 chóru.

940. Niech niesyty klsk bój w grodzie

Nie wre nigdy, ni w narodzie

Rozjtrzonym czarn ziemia

Krwi przesika nie rozplemia

Rzezi bratniej i zniszczenia!

945. Oto moje s yczenia.

Owszem niech lud w szczerej zgodzie

Suy sobie ku wygodzie

I radoci! W nienawici

Niech si nawet zgodno ici!

950. • Bo na ludzi klski mnogie

To lekarstwo wcale bogie.

Atena.

Wic wynalaza, bdc przychyln,

Do sów zbawiennych drog niemyln?

W gronych tych twarzach czytam, e wiele

955- W zysku mie bd obywatele.
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Bo one chtne zawsze czczc chtnie

I przestrzegajc prawych dróg skrztnie,

I gród i ziemi na sawy szczycie

Na wieczne czasy wy postawicie!

Strofa 3. chóru.

960. Cze ci i zdrowie na szczliwoci onie!

Cze i zdrowie tobie, ludu, tu przy tronie

Zeusowym osiady w grodzie !

*

Córze miej miy, w por mdrej rady

Peen, pod skrzydami zostajc Pallady

965. Cze zyszczesz u Zeusa, narodzie!

(Podcsas piewu lego na skinienie Ateny kapanki z zapalonemi pochodniami

ukazuj si.)

Atena.

Cze i wam! A teraz spiesz

Naprzód i wityni wska
Wam przy witym ognia arze,

Podnieconym przez t rzesz.

970. Nue! zstpcie ród ofiary

witej woni do pieczary — *

I oddalcie to od miasta,

Co szkodliwe; skd zysk wzrasta,

Do zwycistwa tern pomócie!

975. Wy za nami w pochód ruszcie,

Pokolenie Kranaowe,*

Czczc mieszkanki w kraju nowe.

Niech ma u obywateli

Wdziczno, kto si dobrem dzieli!

Antislrofa 3. chóru.

980. Cze wam i zdrowie! Tern egnam wszystkich w miecie
Powtórnie; czy bóstwem, czy ludmi jestecie,

Mieszkacy Pallady grodu!

A jeeli zbonem sercem mi uczcicie

Jako spómieszkank, przenigdy na ycie

985. Wam skary si nie dam powodu!
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Atena.

Zanosz dziki tobie za twych sów yczliwo —
I przy pochodni blasku wiatorodym ciebie

Sprowadz do mieszkania w gbi pieczar ziemskich

Wraz z kapankami, które wiernie strzeg*a mego

990. Posgu. Oraz do nich przyczy si tumnie
Kwiat cay Tezeusza ziemi, wietny orszak,

Zoony z chopit, niewiast i z staruszek grona
*

Woywszy purpurowe szaty, czcijcie one —
A blask pochodni jasny niech toruje drog,

995. By te wadczynie kraju, odtd wam przyjazne,

W przyszoci los pomylny zgotoway mom!
(Atena z kapankami schodzi do orchestry. Za nia Areopagici, prowa-

dza Eumenidy. Zamyka pochód orszak Ateczyków i Atenek.

)

^Koniec czyli exodos od w. 997— 1014.)

Strofa 1.
Kapanki.

Wejdcie do domu, wadarki drogie,

Nocy odwiecznej dziatwo bezdzietna,

Kdy ta wita wiedzie was wietna.

1000. Ziomkowie! mody wy czycie bogie!

Antistrofa 1

.

W gbiach wieczystych na ziemi spodzie

Wam sie dostana, bóstwa wielmone,

Dary ofiarne, mody nabone.

Czy mody bogie, cay narodzie!

Strofa 2.

1005. Wzgldne, przyjazne temu krajowi,

Czcigodne, idcie! Po drodze

Rade promiennych pochodni blaskowi,

Które pomienny ar godz.
A wy rozgonie — piejcie radonie!

Antistrofa 3.

1010. Lud przy pochodni blasku obiaty
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Na zawsze bdzie wam skada:
Zeus, co przenika spojrzeniem swem wiaty,

Z Mojr gród ask t nada.

A wy rozgonie — piejcie radonie!

KONIEC CRESTEI.



II. PROMETEA.
/Napisana i przedstawiona okoo 470 ^ prz, Chr.)





WSTP.

I. Prometeusz w okowach (da(T/j.córrjc) i Prometeusz wybawiony (kitófie—

voc) stanowi dwie czci trylogii tragicznej, która na wzór Ores'ei nazwano

Promete. Wspominaj te staroytni o Prometeuszu ogniokradzcyz lub ognio-

biercy (jzupcpópoc, p. Gellius Att. noct. XIII, 18, 4) i ten to dramat by nie-

wtpliwie pierwszym aktem trylogii, lubo w spisie staroytnym wymieniony

podobno na ostatniem miejscu (p. Welcker, die Aeschylische Trilogie, wstp.)

Gellius w miejscu wyej wskazanem przytacza z dramatu tego wiersz: aiyto^

d' o~ou Set xai kycw rd xatpia , t. ). „gdzie trzeba, milczc — mówic zasi,

co ku rzeczy." Bywaj prócz tego przytaczane jeszcze dwa inne wiersze, lecz

bez dosadnych dowodów, e odnie je naley rzeczywicie do tego dramatu.

Polegajc gównie na wiadectwie Cycerona , wnosi wolno , e pierwsza

cze trylogii osnuta bya na podaniu o kradziey lemnijskiej. Mówi bowiem

Cycero (w Tusc. Disput. II. 10) ,,Nieche wystpi Eschylos. . . . Jake u niego

Prometeusz znosi ból, którego doznaje skutkiem kradziey na wyspy Lemnos,

Skd ogie, jak wie, miertelnym skrycie

Dosta si, gdy go mdry Prometej

Podstpnie wykrad, za co niestety!

Skarcon od Zeusa, najwyszego boga.

Rzecz wic w wstpnym dramacie dziaa si na pónocnym brzegu wy-

spy Lemnos, kdy wypalony ju za czasów przed - Chrystusowych krater wul-

kanu Mosychlos sterczy w gór; u którego stóp leao miasto Hefestyas.

Osobami w dramacie wystpujacemi byy: pierwsza i gówna sam Prometeusz,

odwanie i zrcznie, jak naley domyla si tego, wykradajcy iskr z kuni
Hefestosa, drugiej osoby dramatu, i przenoszcy ja w rodzaju krzesiwa, t. j.

w klaczkach zapaliczki. Odwanie i zrcznie dokona musia czynu tego, gdy
wedug fragmentu, przypisywanego Eschylosowi, nawet niemiertelnik lka
si by powinien, aby zbliywszy si do krateru nie spali si niby komar*).

*) e Prometeusz ogie , który podug wieci rozpowszechnionej pomidzy Grekami
Zeusowi kradnie, bierze z wulkanu na wyspie Lemnos, najpierwej znanego Hellenom, to nie jest

wynalazkiem lub nowatorstwem Eschylosa, lecz miejscowem podaniem, które pocztek wzio
w obrzdku lemnijsko-kabirowym.
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Hefestosa, który wedug Eschylosa samego w Sycylii „elazo kuje, siedzc

na wulkanu szczycie/' w podobnej sytuacyi w Lemnos take wyobrazi sobie

trzeba. Pomocnikami jego za , oraz niemymi wiadkami akcyi nie byli moe
jak zwykle, Cyklopowie, lecz trzej Rabirowie, t. j. synowie Hefestosa i Kabiry.

Jakie osoby chór skaday i jaka bya tre ostatniej gównej sceny w tym

dramacie, tego wolno domyli si ze sów Oceanid w Prometeuszu w oko-

wach, gdzie w kocu smutnej pieni tam nuconej przypominaj sobie piew

wcale innego rodzaju, t. j. Hymenej , piewany przez nie przy kpieli i o-

nicy Prometeuszowi , kiedy sobie polubi ich siostr Hesyonc. Zaczem oso-

by dramatu wedug wszelkiego prawdopodobiestwa (Welcker) byy nastpne:

Prometej , Hefestos, trzej Kabirowie, Hesyone i chór Oceanid. Rozpoczyna

si dramat niewtpliwie ogniokradztwem. scen oywion piewem chóru i dy-

alogiem, zawizanym midzy tyme a Prometeuszem. rodkow cz, w któ-

rej zwykle w dramatach Eschylosa ustaje wszelka akcya, zapeniaa moe roz-

mowa Hefestosa z przybyszem o tyranii Zeusa, o ludziach, o sztukach, które

Hefestos midzy bogami wykonywa a Prometej chcia zaszczepi i rozkrzewi

midzy miertelnikami. Dalej moe Hefestos, dla którego w samotnoci i od-

osobnieniu zjawienie si przybysza musiao by podane , rozmawia z nim

o istocie sztuki, a w proroczem przeczuciu o ich wpywie, rozwoju i losie

pomidzy Hellenami. Ostatni za scen (— a wszystko to podug Welckera)

stanowio zapewne poczenie si Prometeusza z Hesyon; a uroczysto ta

odbya si w Lemnos , aby nie rozrywa jednoci miejsca. Lemnos nawet sto-

sownem wcale do tego obrzdku byo miejscem, gdy Hefestos, nie majc a
do owej chwili adnego polecenia od Zeusa a natur spokrewniony z Prome-

teuszem, nie mia powodu opiera si temu zwizkowi. I tak wic, w przy-

tomnoci Hefestosa, Kabirów i Oceanid, opiewajcych po wykonanym szcz-

liwie zamyle niezawodnie istot i si ognia, tudzie skutki, które ogie wy-

wrze na miertelników, i wielbicych ostatecznie Hefestosa i Tetyd , lub inne

tych dwóch ywioów wzajemne stosunki, Prometeusz czy si z Hesyon,

otrzymujc j niby w nagrodzie za czyn bohaterski, czyli kojarzy si ogie

z woda. (Powtarzam raz jeszcze , e konstrukeya ta dramatu opisana podhig

Welckera).

II. i. Straszna otcha rozdziela koniec Protncleusza ogniokradzcy a po-

cztek Prometeusza w okoiuach. Nie dziw przeto , e pie chóru na wcale

inn nastrojona nut. Tam dobrodziej miertelników za czyn wietny wie
tn otrzymuje nagrod: czy si wzem maeskim zHesyom:; tu gwaciciel

zakonu Zeusa odbiera srog chost: psy skrzydlate króla bogów, jak Eschy-

los zowie sepy w Agamemnonie (w. '.^"t, szarpi wntrznoci odrastajce

przykutego do dzikiej skay Prometeusza. W prologu czyli wstpie od w. 1

do i2ygo Kratos i Bia, chtni zawsze wykonawcy rozkazów Zeusowych,

i hefestos. bóg ognia ziemskiego, prowadza Prometeusza okutego w kajdany

przychodz do pustej i górzystej Scytów siedziby. Tu Hefestos, cho ze

wstrtem i peen litoci i spólczucia dla przyjaciela i pokrewnego boga, sil-

nymi wizami nogi i ramiona cisnwszy 1 ostrym klinem piersi przepdzie- -
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do stromego skal urwiska przyku go musi. Jk i westchnienia aosne przy

tej pracy dobywajce si z piersi jego gusza obelywemi i bezczuemi szyder-

stwami towarzyszcy mu sualcy Zeusa ,
napdzajc go natarczywie, aby obo-

wizku na woonego dokona dokadnie i bez zwoki, i odgraajc si wspo-

mnieniem surowego wadcy, który za lekcewaenie lub zaniedbanie rozkazów

cikiemi chloszcze karami. Nie dosy na tern. Natrzsaj si nawet z m-
czennika, nazywajc mczestwo jego nagroda za nieposuszestwo i zapata

za dary dane ludziom wbrew woli Zeusa. Prometeusz na szyd i obelgi nie od-

powiada ani sowem. Dopiero gdy kaci go odstpili, przerywa milczenie:

wzywajc duchy ywioów, eteru i powietrza, rzek i morza , matk ziemi

i wszystkowidzce soce i biorc ich na wiadków haby, której od bogów

on, sam bóg take, doznaje. Wkrótce jednak obaczy i uspokoi si: cierpienie

nie przyszo na niespodziewanie; przewidzia je i zniesie, jak bdzie móg
najmniej. Wywiadczy bowiem mnogie dobrodziejstwa ludziom, da ogie,

liczne kunszta, zbawienie; i oto przewinienie, dla którego tyle katuszy znosi

i znosi dugo bdzie. Wtem (Parodos od w. 128 — 293) przyjacielska po-

ciech przynosz mu Oceanidy. W norach swoich dosyszay siczku mo-
tem bicia; nadbiegy przeto i z przeraeniem ogldaj katowanego Tytana,

wyraajc w mowie spótczucie i bole, która przeyma ich serca na widok

gwatu wykonywanego przez Zeusa na starszych bóstwach. A nie prdzej przesta-

nie Zeus ponia i upokarza je zdaniem Oceanid , a albo nasyci si wymierza-

niem chosty lub sam utraci bero wytracone mu podstpnie z rki. Myl t
nieogldnie przez chór rzucona podejmuje Prometej i zapewnia je, e przyj-

dzie kiedy czas, gdzie Zeusowi zagraa bdzie utrata tronu i e on sam

tylko wtenczas niebezpieczestwo to odwróci zdoa przez wyjawienie jemu

jedynie znanej tajemnicy; lecz Zeus, dodaje, o niej nie prdzej dowie si, a
jego wybawi a sam odpokutuje za wyrzdzona mu obelg. Przepowiednia ta

zdaniem Oceanid nazbyt zuchwaa , aby jej wiar da mogy. Poczem Prome-

tej na ich yczenie zaczyna opowiada, dla jakich przyczyn Zeus wymie-

rzy kar na niego. Mówi wic o walce z Tytanami, o pomocy danej Zeu-

sowi; zwierza si dalej, jak zaj si sprawa miertelników, ocali ich od za-

gady, odj im widok na przeznaczenie czyli los i da ognia pomie. Odpo-

wied Oceanid zawiera lekka nagan; atoli nie wiadomo, czy gania nieposu-

szestwo w ogóle , którego dopuci si on niszy bóg wzgldem wyszego

bóstwa, albo te to, e niepomny na wasne dobro powici si za innych

i tein samem nie wielkiej przezornoci da dowody. Prometej wanie dalej

zamierza objawi Oceanidom, co jeszcze wycierpie mu trzeba w przyszoci,

kiedy ojciec Oceanos sam si jawi. (Epejsodion isze od w. 294—556). I on

naley do Tytanów ; ale uleg potulnie przemocy wadcy Zeusa. Przyczyna,

dla której Prometeusz mczony i katowany, nie jest mu nieznana; on sam,

jak przyznaje , wzi udzia w jego czynie . cho nie cign za to równej

kary na siebie. Obecnie sprowadzio go yczenie, aby nie pomoc mczenni-

kowi. To te nakania go, aby wszed w siebie, i zmieni sposób mylenia,

zaniecha uporu przeciw potniejszemu i zda si na ask nowego wadcy.

Tak bowiem spodziewa si Oceanus, e uda mu si przejedna- Zeusa i wv-

V
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jedna u niego wybawienie z cierpie krewniakowi. Atoli Prometej nie pra-

gnie takiego pojednania. Zeus (takie jego zdanie) i tak nie wysucha go;

owszem obawia si naley, aby na porednika take nie wywar gniewu.

Wic wycierpi, co mu przeznaczono, a Zeus kiedy zmieni sposób mylenia.

Wraca przeto Oceanos do domu, nie osignwszy zamiaru przyjacielskiego,

a Oceanidy zaczynaj pie jkliw (Stasimon isze od w. 405—43y), wyraa-

jc w czci ich wasny al nad cierpieniami Prometeusza i surowoci Zeusa,

w czci strapienie caego rodu ludzkiego z powodu wasnego i wszystkich

starszych bóstw upadku. Prometeusz zasi, jak gdyby chcia pocieszy si t.

myl, e czyn, dla którego cierpi, nie bezskuteczny ani bezowocny, w du-

giej mowie chlubi si z dobrodziejstw, które wywiadczy rodowi ludzkiemu.

Przygana chóru, powtórnie delikatnie wyraona nie zwraca wcale na si uwagi

bohatera; a kiedy Oceanidy z tern odzywaj si, e, byleby nie zapomnia

o sobie, jeszcze kiedy w dalekiej przyszoci pojedna si moe z Zeusem

i wysokich dostpi dostojestw, Prometej w odpowiedzi wskazuje na wieczne

Mojry i mciwe Erynie, których wyrokom jak on sam, tak Zeus te podlega.

W sprzecznoci z bezbonoci t jest piew chóru (Stasimon di'ugie od w
529 — 556), w którym tene opisuje swój sposób mylenia: cze, jaka Zeusów

i bogom niebieskim oddaje; mki Prometeusza, stawiaj.cego opór Zeusowi

z mioci do ludzi, i niedostwo i niemoc rodu ludzkiego w stosunku do

bóstwa.

W tej chwili wanej
,

gdzie sodkie i agodne przemówienie Oceanid

moe chwilowe przynajmniej byoby zrobio wraenie na upartym umyle Prome-

teusza, jawi si Io, córka argejskiego króla Inacha, syna Oceanosa , a zatem wnu-

czka tego ; ale u Eschylosa i w ogóle w mytologii uchodzca za mierteln

niewiast. (Epejsodion 2gie od w 557—872.) Otó ona take ofiar tyranii i nie-

sprawiedliwoci nowego króla bogów. Zeus kocha ja i pragn ja posi;
lecz e natychmiast nie bya powoln, wydal nieszczliw na up mkom, które

na ni zesa gniew Hery zazdrosnej. Zmienion majc posta, gnana przez

grone widma, dgana strachem i szalestwem, bka si po ldach i morzach,

i na tej to tuaczce dobiega do najodleglejszego kraca ziemi. Obydwaj te-

dy, ona i Prometej , rozwodz gorzkie skargi na sprawc cierpie swoich
;
po-

czer drugi pierwszej oznajmia, e sprawc samego czeka w dalekiej przyszo-

ci niedola i utrata rzdów i e on tylko od Zeusa los ten zdoa odwróci;

ale e uczyni to dopiero wtenczas, gdy sam bdzie wybawiony z kajdan swo-

ich, czego jeden z potomków Iony dokona. Równoczenie przepowiada jej

wasn dol: jakie koleje przechodzi bdzie i jakich dozna przygód na tula-

ctwie; jak do Egiptu zabkan, uwolni Zeus od szalestwa, przywróci jej pier-

wotn posta
,

jak wreszcie Zeusowi porodzi syna . którego póny potomek

wanie jego bdzie wybawc. To, nowym napadem szalestwa dotknita,

ucieka; a chór przejty wskro jej nieszczciem wygasza myli i uczucia

swoje w piewie (Stasimon trzecie od w. 873—892), którego tre jest na-

stpujca: Tylko mio midzy równymi uszczliwia; nie przynosi poytku

ani szczcia, gdy niszy z wyszym, tem mniej, gdy niewiasta miertelna ko-

jarzy si z bogiem. Dla tego yczy sobie chór , aeby jej bóg aden niepo-
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da; a gdyby jej los taki mia by przeznaczony, nie wie, jakby uj moga,

gdy nikt unikn nie zdoa woli Zeusa. — A jednak, odpowiada Prometej

chórowi, odda si Zeus kiedy mioci, co go pozbawi tronu, gdy ja go nie

wybawi. Wtenczas duma jego upokorzy si i nauczy si wadca, jak si ró-

ni panowanie od suebnictwa. Tego blunierstwa sucha chór z trwoga;

nie wierzy w uiszczenie si przepowiedni i napomina blunierc, aby pomnia

na Adraste. Lecz Prometeuszowi podoci by zdaje si, paszczy si przed

Zeusem; u niego Zeus znaczy tyle co nic. Nie moe broni mu puszy si

jeszcze nieco wietnoci i dostojestwem swojem; ale nie dugo piastowa

on bdzie godno bogów pana.

Przerywa gniewliwe wybuchy mczennika Hermes przybyciem swojem

(Epejsodion 3cie od w. 930— 1060.) Jawi si, wysany przez Zeusa z rozka-

zem do Prometeusza, aby wyjawi, skd Zeusowi grozi owo niebezpieczestwo.

Prometej zuchwale na rozkaz ten odpowiada, i zarcza, e nic go nie skoni

do zdjcia zasony z przyszoci Zeusowej, e nigdy przed nienawistnym sobie

samodzierca nie upokorzy si; a kiedy nakoniec Hermes, napróno silc si

agodnem sowem nakoni i zmikczy upartego, straszniejszemi katuszami

grozi, mczennik groby si nie boi i nieustraszenie stawi chce czoo i znie
zapowiedziane katusze. To te niebawem uskutecznia si groba. ród wcie-

kej burzy (exodos od w. 1061 — 1074), grzmotu i byskawic Prometeusz wraz

z skala, do której przykuty, zapada si w przepaci, wzywajc matk-ziemi

na wiadka niezasuonych cierpie.

2. W wszystkich innych tragedyach Eschylosa Zeus wielbiony jako

mdry i sprawiedliwy zawiadowca spraw ludzkich i boskich. Charakter jego

za, nakrelony w Prometeuszu, wrcz temu sprzeciwia si. Stad te dramat

ten rozmaicie pojmowano. Schoemann (Des Aeschylos gefesselter Prometheus,

Greifswald. 1 844.) zestawi rozliczne zdania uczonych badaczy, poczem rozwi-

n obszernie wasne swoje , które wprawdzie z innemi wcale si niezgadza,

ale te niczyjej nie zyskao pochway. Chodzi gównie i przedewszystkiem

o to, z jakiego kto stanowiska zapatruje si na postpowanie Prometeusza.

Prometeusz pomóg Zeusowi dobi si 1 zadów; a poniewa Zeus chcia

wytpi ród ludzki, ów wykrad ogie z nieba, aby ród ludzki ocali od

upadku. Ogie bierze si tu w waciwem znaczeniu. Prometej ludziom za-

soni widok na ich los czyli przeznaczenie (fj.ópoc) i wszczepi w serca

ich lepa nadziej; a zatem dokona tego, e ludzie nie lkali si na dal

zego a spodziewali si dobrego. Dalej nauczy ludzi Prometej uwaa
zmian pór roku i bieg gwiazd , a tern samem uczyni ich panami przyrody.

Dla dobra ludzi wynalaz take liczby i pismo, jako te pami, matk muz;

wskaza nastpnie lekarstwa na choroby, zapozna z sztuka wieszczenia, podai

sposoby skadania ofiar bogom przyjemnych, odkry zakryte w ziemi skarby:

spi, elazo, srebro, zoto, jednem sowem dal miertelnikom wszystkie kun-

szta. Za te dobrodziejstwa ludziom wywiadczone przykuty do skay i na up
najsroszych cierpie wystawiony. To zatem, co si cywilizacya i uobyczaje-

nicm ludzi zowie, dzieem jest mczennika. Zdaniem bowiem staroytnoci.
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a nawet Platona, pozbycie si dzikoci i umysowa ogada, wic panowanie

nad natura, jest podstaw moralnej dojrzaoci i doskonaoci. Nie mona
zatem powiedzie, jakoby Prometej by zaspokoi tylko ziemskie i materyalne

potrzeby ludzi. Tern mniej wolno porówna go z szatanem, o którym grecka

staroytno nie miaa pojcia.

Zdaniem Schoemanna umysy ludzi Prometeuszowych oddaliy si od

bóstwa: ofiary bogom skadaj celem wieszczbiarstwa ; nie z pobonoci, jeno

w samolubnych poziomych celach, aby mocarzy zjednawszy datkiem i ofiar

tym sposobem odnie zysk jaki. Wszelako o tem nigdzie nie ma wzmianki,

aby tylko celem wieszczbiarstwa ofiary przez nich byway skadane. Dalej

Schoemann wcale nie dobrze pojmuje stosunek Iony do bogów króla, cho
cierpienia i tuactwo jej dowodz niewtpliwie srogoci i okruciestwa Zeusa.

Zdaniem Schoemanna Io nie zdoaa przenie na sobie, aby si podda woli

Zeusa: nie moga nadto pogodzi i oswoi si z myl poczenia si z nim

maeskim wzem. Tym sposobem nie tylko dziwny onie czyni zarzut, e
niewinnoci swojej natychmiast z rozkosz nie powicia Zeusowi, ale obwi-

nia oraz Her, a gównie Zeusa o niesuszno w obejciu sie z ona i o krzy-

czc niesprawiedliwo. Hera bowiem, strzegca witc~i maestwa, dziaa

stosownie do godnoci i charakteru, gdy na obcowanie maonka z obcemi

niewiastami gniewa si i niechtnem patrzy okiem. Gdyby wic, jak Schoe-

mann chce, Zeus dla tego nie broni Herze wystpowa nieprzyjanie przeciw

onie, poniewa jemu nie powolna przestrzegaa prawa, za którego przekro-

czenie jedynie Hera choszcze, maonka wadcy wiata byaby w sprzecznoci

z sam sob, karzc tak nielitociwie Ion, jeeli wiedziaa o jej postpku-

jeeliby za nie wiedziaa o nim, dziaaaby w zalepieniu, i w takim razie

na Zeusie straszna ciyaby wina, bo jemu naleao sówkiem prawdy zetrze

bielmo z oczu maonki. Nastpnie Schoemann w tem uwidzial osobliw si
i sztuk poety, e czytelnika (suchacza) przeniós cakowicie na stanowisko

Prometeusza, tak i poniekd z nim razem oskaramy Zeusa o niesprawiedli-

wo. Prawda, kto zupenie podda si^ wraeniu tragedyi, uzna w Prome-

teuszu wielki, olbrzymi, wzniosy, ale i dumny, cho nie szataski charakter

i przyzna, e cierpienia jego za wielkie w porównaniu z przewinieniem. To
naturalne wraenie przyczynio si gównie do tego, e powszechnie nie dobrze

zrozumiano tragedy. Z tm wszystkiem w tem, e podobnego doznawaj

czytelnicy wraenia i e czuj pocig do Prometeusza, nie wolno upatrywa

osobliwej sztuki; bo podug zaoenia caej trylogii wanie celu przeciwnego

temu przyjaznemu wraeniu dopi chce poeta — i zmiana na przyjazne i y-
czliwe uczucie dokonywa si w Prometeuszu wybawionym. ^Musielibymy wic
spóczucie z losem Prometeusza poczyta za niewczesne, przytumi jako nie-

uzasadnione i pierwsze zatarszy wraenia uczucia zamieni w przeciwne. Gdyby
za tego Eschylos by chcia dopi, uwaalibymy cel ten za niegodny tak

wielkiego sztukmistrza. Zreszt nie zgadzamy si na to, e pojednanie z Zeu-

sem, które ma nastpi, dowiedzie, e Prometeusz sabym samolubem, kiedy

zamyla si pogodzi z tym, przeciw którego tyranii zbuntowa si dla dobra

ludzkoci i która (tyrania) po tych przeprosinach na wieki si utrwali. Po-
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dug Schoeraanna wreszcie Prometeusza nie wolno poczyta za dobrodzieja

ludzi i za moralna potg, nie chcc Eschylosa pomówi o bezbono; gdyby

w takim razie poeta w sprzecznoci z swojem zdaniem o Zeusie i w sprzeczno-

ci z wiara ludowa rzdzc wiata przedstawi! jako niewdzicznika i okrutnego

samodzierce. Myt o Zeusie i innych bogach ma. e tak powiem, lice i nic.

Z dobrej lub niepomylnej strony ich przedstawiano, tak i bóstwa wedug

potrzeb sztuki odgryway to rol wzniolejsz , to nikczemniejsza, pozioma.

Zeus który w walce bogów wiata z bóstwami podziemnemi sta na czele

pierwszych i wietne wskutek rad Prometeuszowych odniós zwycistwo, jest

opiekunem porzdku i stróem prawa , a zatem i sprawiedliwoci. Ale Zeus

wyzu ojca Kronosa z rzdów! Dla tego bezbonego czynu ciy na nim

kltwa i z tego powodu Mojry i Erynie ujy rka swoj ster koniecznoci

czyli przeznaczenia {fatum), p. Eumenidy, w. 600 nastp. Z tej strony pojty

i przedstawiony Zeus w Prometeuszu; nie w sprzecznoci, lecz w zgodzie

z wiara ludu. Pojecie to i przedstawienie nie mogo zatem obraa! To
Zeus nawet wzgldem innych bogów postpuje sobie gwatownie i arbitralnie.

Gdy przeto zbyt wielkiej wagi nie przywiemy do zarzutów, które Prome-

teusz uniesiony gniewem i rozjtrzeniem czyni Zeusowi, a zwrócimy na to

uwag, e Zeus nie ma sposobnoci usprawiedliwi swojego postpowania

i broni sie przeciw zarzutom okruciestwa i samowolnoci: to jedynie

niezaprzeczonym okae si faktem, e Prometej skrad z niebios ogie i e
Zeus za to ^o karze. Podobna przewina, poczona z dumnym uporem, nie

moga uj bezkarnie, chocia pobudki do niej same w sobie s szlachetne.

Z tego wszystkiego wypada, e po obydwóch stronach jest wina. Pojednanie

i zaaodzenie wzajemnych pretensyj niezawodnie przedstawiono w trzeciej tra-

credyi. W naszym dramacie Zeus dopiero obj rzdy i potgi przyrodzone,

Mojry i Erynie, nalece do skadu bóstw starszych, przemony jeszcze wpyw

wywieraj i nie zrównay si (tale jak póniej) pod wzgldem wadzy z umy-

sowemi potgami. Poeta wic, który rzecz na scenie przedstawion umieszcza

w pewnym czasie, stosownie do tego czasu winien charakteryzowa osoby.

Tak sobie postpi Eschylos w rodkowej tragedyi. Zdania powszechnie przy-

jtego, e Zeus w Prometeuszu zoybawionym umierzy si ju nieco, mniej jest

okrutny, przystpniejszy i agodniejszego usposobienia, nie zbija Schoemann

argumentem swoim, e w pocztku wybawi07;ego Prometeusza pan bogów jeszcze

ten sam, co w naszym dramacie, i e Prometeusz wtenczas jeszcze doznaje

równie okrutnego obejcia si. Nie chcc zrobi wielkiego skoku, musia

Eschylos ukaza Tytana w tym samym stanie, w którym by w drugiej tra-

gedyi. Jak i z jakich pobudek za nastpio pojednanie, trudno wyporod-

kowa z pewnoci, nie znajc osnowy trzeciego ogniwa trylogii; lecz trudno

zgodzi si l Schoemannem , który twierdzi, e nie podobna wymyli pobudki,

dla którejby Zeus inaczej mia obej si, jak poprzednio, z winowajc. Pro.

blematyczne maestwo i to, co skutkiem tego ma nastpi: detronizacya

Zeusa przez jednego z potomków, nie moe by czczym wymysem, figlem

dramatycznym: zwaszcza e w kocu dramatu Hermes na rozkaz Zeusa wzywa

Prometeusza, aby nazwa owo maestwo. da od niego wadca bogów,

13*
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aby dokadnie i zrozumiale poda okolicznoci majce towarzyszy temu zdarzeniu
;

i ju dla tego samego, chobymy na nic wicej nie zwaali, nie podobna

przypuci, e Zeus rozkaz ten wyda jedynie dla tego, aby nienawi i upór

Prometeusza uwydatni si i okaza w caej zacitoci. Jeeli zatem mae-
stwo wzmiankowane jest wanem ogniwem w kompozycyi tragicznej, dalsza

osnowa wybawionego Prometeusza niem bya poczona z osnow drugiej tra-

gedyi. Schoemann (w odpowiedzi na recenzy Cesara) przyznaje, e Zeus jako

bóg, który nie jest bez pocztku i ograniczony jest pod wzgldem wadzy,

zawis od koniecznoci {fatu?n) zewntrz niego bdcej; e zatem detronizacya

jego moga nastpi. A e mu o to chodzi, aby wybada z Prometeusza ta-

jemnic, przeto susznie mona przypuci, e w tej potrzebie nieco zagodnia

i udobrucha si; z drugiej strony Prometeusz, skruszony dugotrwa kani,
gotów by wyda tajemnic, gdy odzyskawszy wolno móg dalej uy si

swoich na korzy i uszczliwienie rodu ludzkiego. Przytem zwaa te na

to wypada, e Zeus, cho postanowi wytpi ród ludzki, nie wykonywa tego

zamiaru na rodzie przez Prometeusza uksztaconym; e zatem czyn Prometeusza

i jego nastpstwa pochwaliwszy byt im zabezpieczy. To ustpstwo za, jako

te wyjawienie tajemnicy czy nie usprawiedliwia dostatecznie pojednania?

Myt o Prometeuszu nie odnosi si do ycia greckiego i do pokole
greckich, lecz w ogóle do rodu ludzkiego i tern róni si niniejsza tragedya

od innych. Zwierciedli si w Prometeuszu los i rozwój ludzkiego rodu. Pro-

meteusz jest uosobieniem ducha ludzkiego, cho nie przestaje by jednostka.

Co dotyczy innych osób wystpujcych w tym dramacie
, pomidzy su-

alcami Zeusa poledniejsze zajmuj miejsce Ktatos, wykonawcza, i Bia , surowa

sia; a przedniejsze Hefesios. Hefestos bowiem, bóg zlewajcy pomylno i sze-

rzcy zbawienie, który, gdy gboki pokój na ziemi w okó zalega, tworzy

to, co pikne, — wbrew zwykej dobrodusznoci wszdzie na wierzch wy-

chodzcej jak oliwa, zniewolony jest by narzdziem Zeusowego okruciestwa

i okowa w straszne pta przyjaciela swojego. To te narzeka gono nad

dol swoj i chciaby odkry by malek plamk na duszy Prometeusza, aby

uatwi sobie gorzk prac. Lecz darmo. Niepokalany w oczach jego Pro-

metej; i przeklina mu przychodzi znienawidzone z gruntu rk swoich rze-

mioso. Kratos i Bia przeciwnie, sugi chtne i bezczue, napdzaj i nacda

wzdragajcego si i opór, acz daremny, stawiajcego Hefestosa. Posta i strój

tych osób allegorycznych stosownie do mowy, której uyway, nie mogy by
odraajce, ani brzydkie. Hefestos mia na sobie odzienie rzemielnicze, staro-

attyckie Dedalidów, Hefestyadów i t. p., kiedy sztuk swoje zowie rzemiosem.

Hcrmesozvi
,

który z wysokoci spuszcza si za pomoc obuwia skrzydlatego

naley si daleko waciwiej i zasuenie tytu sofisty, którym sam wita Pro-

meteusza. Jest to obrotny szermierz, bronicy solistycznie rozkazów Zeusa,

dworzanin chytry i przebiegy, nadrabiajcy czelnoci i matactwem. Jedynie

idealne odzienie, jakie przystoi dla boga, nie pozwala poczytywa go za pro-

stego, podego sualca, jak go jednak Prometej mianuje w gniewie.

Wraenie sprawia gbokie i nie przemijajce scena w ogóle bardzo

wana, w której wystpuje przeladowana, nieboga Io. Dla wydania sprze-
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cznoci i rozmaitoci charakterów ukazuje si ona. Uwydatnia si bowiem wicej

stao niczem nie zachwiana Prometeusza obok rozpaczy Iony; a proroctwa,

które jej mczennnik objawia, dowodz, e nie upór lekkomylny i nieroz-

wany kieruje jego krokami. Odsoniwszy jej ostatecznie przyszo sowem
wanem, e póny jej potomek wybawi go z niedoli jarzma, (p. wyej), za-

ostrza tern ciekawo, uwag — i do natenia si budzi umysy.

Chór Oceanid nakoniec wystpuje boso, zapewne prawie cakowicie

nagi, jak go sztuka twórcza przedstawiaa, na skrzydlatym i gono skrzydami

szeleszczcym rydwanie; a za niemi w lad biey ich ojciec, sdziwy Oceanos,

na czworononym , lejcami nie kierowanym potworze, z którego zsiada natych-

miast. Oceanidy nacechowane prawdziwie niewiecim, piknym charakterem.

Do ez porusza je widok cierpicego bohatera; zy leja rozpoczynaj piew

i z delikatna odzywaj si przygana, e nie j si najskuteczniejszego rodka

do ocalenia siebie. Przestrzegaj, e ochoczo penic rozkazy zwierzchnika

zaywaby wczasu bogiego; e niepotrzebnie ujmuje si tak gorco i upornie

za miertelnikami, rodem sennym, nikym. Nie opuszczaj przecie krewniaka

mimo rady Hermesa i wol z nim wycierpie wszystko a do koca; skutkiem

czego nastpujce niebawem wzburzenie natury jeszcze gbsze czyni wraenie.

W ogóle wpyw bogi zmian i sprzecznoci, ciszy po burzy, powagi skokojnej

obok zapdliwoci gwatownej , wszdzie w greckiej tragedyi uczu si daje

;

i jedynie dla tego, aby uwydatni wicej to przeciwiestwo midzy spokojnym

i zacisznym wczasem a wrzawliwym wrztkiem walki, midzy szorstk suro-

woci a sodka agodnoci, tak czsto skadano chóry z starców lub niewiast.

Tak i tu wcale stosownie tkliwe Oceanidy otaczaj elaznego Prometeusza.

III. Prometeusz wybawiony {Xuóp,zvoq). W rodkowym dramacie za-

powiedziano upadek Zeusa: Zeus pojmie maonk, której potomek potniej-

szym bdzie od niego, strci go z tronu i odda na pastw mkom i cierpie-

niom wikszym od Prometeuszowych. Ale Zeusa gniew z czasem umierzy

si; pamitny na przepowiedni Prometeusza wczenie zbliy si i pogodzi

si ze skonnym do zgody. Na tych kilku datach, na kilku fragmentach ory-

ginau i na ustpie tumaczonym przez Cycerona oprze i dwign naley

budow trzeciego, kocowego dramatu trylogii.

Prometej rzeczywicie po upywie mnogich lat, które przeby w otcha-

niach Tartarowych, pokazuje si znowu na scenie przykuty do tej skay, z któr

wespó run do piekielnych czeluci, i sp szarpie wntrznoci jego odrasta-

jce. Z tego pooenia wybawi go chyba bóg
,
powicaj,c si za niego.

Usposobienie Prometeja wcale si zmienio. Cierpienia skaniaj go do wy
suchania i rad i porednika, którego obojtnie przedtem by odprawi.

Chór skada si z pokrewnych mu Tytanów. Oni zagajali dramat

opisujc dalek podró, przebyt tym celem, aby go odwiedzi. (Hermann,

Aeschyl. fragm. I, str. 363. 201. 202 z Arryana i Strabona). e Tytanom

wolno odwiedzi mczennika, na wany naprowadza wniosek. Za czasów,

kiedy Prometeusza przykuto do^Kaukazu, i póniej jeszcze, gdy go Zeus wtr.

cii w pieczary Tartarowe, Kronos wraz z potomstwem caem take by po-
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grony w tych samych ciemnicach. Musia wiec Zeus zaniecha dawniejszego

okruciestwa i pocz by pobaliwszym, skoro Tytanów z piekie wyswobo"

dzi. Tytanów jest dwunastu; liczba odpowiadajca liczbie bogów. Dalej chór

ich skada si z mszczyzn i niewiast. Pierwszy to przykad takiego skadu,

(Arystofanes : Rycerze (Hippeis), w, 585 Schol.) jeeli Eschylos podobnych

chórów nie by ju zaprowadzi w zaginionych ,, Mamkach Dyonizosowych,"

i w ,,Niobei". Do dwunastu Tytanów naleaa take Ternis. sdziwa matka

Prometeusza, która mu wszystko bya przepowiedziaa, starodawna bogini del-

licka, wpierw Gea zwana (p. Eumenidy, w. 3). A e pomidzy osobami „Pro-

meteusza w okowach" w kilku rkopismach mylnie Gea z Heraklesem
umieszczona, co dotyczy za Heraklesa adna nie moe zachodzi wtpliwo,
e w trzecim akcie dopiero wystpowa, przeto z wszelka susznoci przyj
wolno, e Ge te do trzeciego aktu przenie wypada. Wszelako Gea z Te-

mida nie stanowia tu jednej osoby. Wreszcie chór ten móg dzieli si na

dwa póchóry, mski i eski, pod jednym chórowodem. Herakles wystpuje

jako wybawiciel: czynnie, nie dyplomatycznie. Dyplomata poredniczcym

i pojednawczym by zapewne znowu Hermes, przybywajcy z nowymi rozka-

zami od Zeusa, jak to prawie ju by zapowiedzia w drugim akcie. Prome-

teusz naradza si z Tytanami; poczem Herakles zabija spa i rozkowujej pta,

czego bóg tylko zdoa dokaza. Tpiciel potworów, obroca i opiekun po-

krzywdzonych niesusznie, jest tu na swojem miejscu i w swoim ywiole.

Atoli nim wyswobodzi Prometeusza, zapuszcza si z nim w rozmow; tak

przynajmniej by przedstawiony na obrazie Panenosa w Olimpii. Opowiada

mu tedy (p. Hermann, frgm. nastpp.) czyny, wyprawy i przygody swoje, w stó-

sownem zreszt miejscu, gdzie w Eschjdcsowych dramatach ustawa zwyka

akcya. Po rozkuciu, kiedy wszystko zmierza szybko do koca i rozwizania,

opowiadanie to byoby niewczesne. Hei"akles. przykadajc uk celem strzau,

wzywa Apollona Agreus {Aypcuc «?' \~ó/.Xoj> óp$bv b(}uvoi fisZ-oc). Wyba-

wiony Prometej kadzie na si pta z gazek oliwnych lub wierzbowych;

pta te bowiem nosi na znak pokuty za dopenion kradzie. Nadto bierze

na rk piercie czyli obrcz elazn z oprawnym kamieniem , wyciosanym

z skay, do której by przykuty. Tym sposobem bowiem Zeus nie amie sowa
wyrzeczonego, e nigdy Prometeusza nie uwolni. Drugiemu za daniu Zeusa

zadosy si stao; bo podczas gdy Prometej symbol wiecznej niewoli na si

kadzie, Herakles przyprowadza do niego Chejrona, niemiertelnego mdrca,

który gotów jest zrzec si dla dobra Prometeuszowego swej niemiertelnoci-

Zszedszy nakoniec z skay mczennik tylowieczny, z piercieniem na

reku , uwieczony ozy gami, przystpuje do stou biesiadnego i bierze udzia

w uczcie na cze zalubin Tetydy z Peleusem sprawionej , o której rk Zeus

daremnie si stara, a która bya jedn z gównych spryn do wyswobodzenia

Prometeusza. (Porównaj: Schoemanna kompozycy: .,Der erlóste Prometheus''

i uwagi do niej).

IV. Satyrowy dramat 11fjo,U7J#EUc -upxusuc (t. j. rozniecajcy ogie)
podug Hermanna by] przedstawiony w 4 tym roku 76 tej Olimpiady. Kilku
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filologów niemieckich uczy, e dramatu pod tym tytuem u kilku staroytnych

pisarzy przytoczonego nie naley miesza z Prometeuszem 7iup<pópoq i za jeden

i ten sam poczytywa. W tragedyi Prometeusz jest ogniobierca i ogniodawc,

w satyrowym dramacie niecicielem ognia, który uczy obchodzi si z ogniem,

i do Satyra, co w zachwycie podziwu chce uciska i ucaowa nieznany mu
poprzednio ywio, woa przestrzegajc: „Satyrze! sprawisz brodzie swojej ból,

(bo parzy), [rpó.yo yi>;£iov apa iiEvd-rjGZi~ oó /'s)." Welcker twierdzi, e
rzecz dramatu odnosia si do ustanowienia wiat zwanych „Prometee" i e
opisywano w nim wycigi pochodniowe, odbywane podczas tych uroczystoci;

nadto e nie byo wcale adnego wewntrznego zwizku midzy nim a trylo-

logia, rónica si zupenie duchem i tonem.





IV.

PROMETEUSZ W OKOWACH.



OSOBY DRAMATU.

KRATOS, i

.> sualcy Zeusa.
BIA, )

HEFESTOS.

PROMETEUSZ.

CHÓR OCEANID.

OCEANOS.

10, córka INACHOSA.

HERMES.

Scena przedstawia skaliste wybrzee morskie w pustej okolicy. Po lewej

stronic morze, po prawej dzikie skal urwiska. Z prawej strony przybywaj:

HEFESTOS, niosc mot i okowy, i bóstwa KRATOS i BIA, prowadza

okutego w kajdany Tytana PROMETEUSZA.



(Wstp czyli prolog od w. i— 127.)

K r a t o s.

Do ziemi odlegego przybylimy kraju,*

W niezamieszka puszcze, do scytyjskich siedzib."

Pamita wiec winiene teraz, Hefestosie.

Na rozkaz od rodzica otrzymany, aby
5. Zoczyc tego przyku do ska przechyliska —

Wysoko w twardych wizów sidach niezomistych.

On bowiem kwiat twój , ognia blask wszystkorodnego,

Ukradszy, nim udarzy miertelników plemi.

Za takie przewinienie karz go bogowie,

10. By Zeusa uszanowa wadze si nauczy

I zarzek si mioci do miertelnych rodu.

Hefestos.

Wy, Bio i Kratosie,* ju dopenilicie

Rozkazu Zeusa; nic ju teraz was nie wie.
Lecz mnie odwagi braknie, pokrewnego boga

15. Do skay przyku gwatem na igrzysko wichrów.

A jednak mi konieczno zmusza speni czyn ten,

Bo ciko sów rodzica karze si pogarda.

(Do Prometeusza.;

Tetydy bogoradnej wielkomylny synu I

Wstrtnego ci ze wstrtem niezomnymi spiu
20. Mam przybi okowami do opoki dzikiej,

Gdzie nie dosyszysz gosu , ani ujrzysz ludzkiej

Postaci, a sonecznym arem pochaniany
Urody twej kwiat zwidnie ; kdy podana
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W gwiazd bujnej szacie noc ci dzienny blask zasoni

25. I soca promie znowu ranny szron roztopi, —
I wci katusze drczy beda cie te same;

Bo jeszcze sie nie zrodzi ten , co cie uwolni.

To za okazywan ludziom mio zyska,

Gdy gniewu bogów jako bóg sie nie lkajc,

30. miertelnych ty uczcie wicej , nili susza.

Za to wic ska t strzec bdziesz niepocieszn,

Bez snu, wyprostowany, zgi nie mogc czonków;

Jk wydobdziesz nieraz z piersi i westchnienie

Napróno nieraz. Zeusa gniew nieprzeblagany

:

35. Surowy i okrutny kady nowy wadca.

K r a t o s.

Nu! czemu zwóczysz, nad nim próno si kajajc?

Przecz nie pogardzasz bogiem u bóstw nienawistnym.

Co klejnot twój zaszczytny zdradzi miertelnikom?

Hefestos.

Ogniwem silnem spaja przyja i krwi zwizek.

Kratos.

40. Przyznaj; lecz rodzica woli nie usucha
Jak zdoasz? ali tego bardziej si nie lkasz?

Hefestos.

Nielitociwy- zawsze i zawzity srodze!

Kratos.

To na nic si nie przyda opakiwa jego;

Wic tern, co zysku nie da, nie trud si daremnie!

Hefestos.

45. Znienawidzone z gruntu moich rk rzemioso!

Kratos.

Przecz ono klniesz? Niewinna przecie, krótko mówic,

Niedoli oto tego wcale twoja sztuka.
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H e f e s t o s.

A jednak oby one by kto inny posiad!

.
K r a t o s.

Krom rzdów nad bogami wszystko ma przykroci,

50. Bo oprócz króla bogów, Zeusa, nikt nie wolen.

H e f e s t o s.

Poznaem to ot po nim — i nie przecz wcale,

K r a t o s.

Czy wic czem prdzej jemu nie zarzucisz petów,

By rodzic nie obaczy tej mitrgi twojej ?

Hefestos.

Ot! widzisz, ju gotowe w rku mam elaza.

Kr a to s.

55. Wic cinij mu ramiona niemi i przymocuj

Do skay je urwiska, gromko motem bija.

Hefestos.

Bez zwoki wcale dziea tego dokonywam.

K r a t o s.

Wbij silniej jeszcze, zakli, nie ustawaj wcale!

On zdolny si wywin z petów nierozjtnych.

Hefestos.

60. To rami tak przykute, e go nie wycignie.

K r a t o s.

I drugie przykuj mocno, aby si przekona,

Ze, cho przebiegy, tpszy przecie jest od Zeusa.

Hefestos.

Krom niego, susznie teraz niktby mnie nie ajali
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K r a t o s.

A teraz elaznego klinu zab okrutny

65. Przez piersi wskro mu przeszyj i przymocuj silnie!

Hefestos.

Ach! biada, Prometeju! al mi twojej doli!

K r a t o s.

' Znów zwlekasz? nad wrogami Zeusa znów si kajesz?

Bogdaje sam nad sob kiedy nie biedowa!

PI e f e s t o s.

Masz widok , od którego oczom straszna groza

!

Kratos.

70. To widz, e wzi za swe on tak, jak zasuy.
Lecz nue! jeszcze boki zewrzyj mu ogniwem!

Hefestos.

Niestety! musz. Wszake nazbyt mnie nie naglij

!

Kratos.

Nagli i krzycze owszem bd gardem caem.

Zejd na dó i potnie ujmij w krgi uda!

Hefestos.

75. Ju stao si; bez trudu dziea dokonano.

Kratos.
Wbij teraz ostre gwodzie kajdan z caej mocy,

Gdy sdzia jest surowy, co oceni dzieo.

Hefestos.

Stosownie do postaci twojej jzyk krzyka.

Kratos.

Ty bad-e niewieciuchem ! Lecz mnie zuchwaoci
80. I okrutnego serca nie przyganiaj czasem!
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H e f e s t o s.

Uchodmy! Ju ptami czonki zadzierzgnite!

Kratos.

Tu teraz bd upartym, kradnij wasno bogów

I daj ja dniowym tworom! Wdy có? Czy miertelni

Zdoaj ciebie z wizów tych i nik uwolni?

85. Faszywie rozmylnego mianem ciebie owi*
Niebianie. Ha! rozmysu trzeba tobie na to

Obecnie, jak z zadzierzgów tych ot si wywiniesz!

(Kratos. Bia i Hefestos odchodz.)

Prometeusz

Powietrze niebios boskie, chyolotne wiatry,

Potoków róda, fali morskiej nieskoczone

90. Rozkoszne koysanie, ziemio wszechrodzico.

I ciebie, Heliosie wszechwidzcy, wzywam:
Wejrzyjcie na mnie , co ja bóg od bogów cierpi

!

Spojrzyjcie na sromotne mki, które znosz,

Z któremi przez tysice lat ama sie bede!

95. Tak obelywe wizy nowy bogów wadca
Wymyli na mnie! Biada! Ach! obecne, oraz

I przysze opakuj mki! Kied}r, kiedy
Tych cierpie koniec wreszcie dla mnie si ukae?
Lecz có powiadam? Jasno wszystko przewiduj,

100. Co nastpi w przyszoci; adna klska na mnie

Nie spadnie niespodzianie, a los przeznaczony

Winienem znie, jak mona, snadnie, ja, com wiadom
Niepokonanej niczem koniecznoci siy.

Wdy nie podobna milcze, ani te nie milcze

105. O strasznej mojej doli. em miertelnym zdarzy

Zbawienie, w to wprzony jarzmo biedny jestem.

W odydze zapaliczki skradszy zdrój uniosem
Pomienia ognistego, który ludziom dzieln

Obron by i wszystkich sztuk nauczycielem.

1 10. Za te przewin moie taka znosz kar:
Przykuty acuchami wisz na powietrzu.
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Ha! cyt! gos jaki? jaka z daleka

Wo dolatuje? Boga? czowieka?

Lub obu razem ? * Czy do opoki

115. Na kracu wiata zawiody kroki

Kogo, by ujrza na wasne oczy,

Jaka niedola straszna mnie toczy?

Otom w okowach ja nieszczsny bóg,

Zeusa przeciwnik, wszystkim bogom wróg
T2o. Obmierzy, ilu z nich Krouidy gród

Zwiedza; a mio, która ludzi ród

Zbyt pokochaem, przyczyn katuszy.

Cyt! jaki zbliska o moje uszy

Szum znów by ptaków obi si lotu!

125. A od rczeg'o skrzyde tarkotu

wiszczy powietrze. Cobd przybiey

Do mnie, strach w duszy wznieca i szerzy!

(Od strony morza na skrzydlatych rydwanach córki Oceanosad ku gazowi

Prometeuszowemu , piewajc na przemian.)

(Parodos komatyczny od w. 128—293.)

piew chóru.
Pótchóru I. Strofa 1.

Nie bój si niczego! Pokrewna druyna,

Polotnych skrzyde niesiona zawodem,

130. Zmikczywszy zaledwie za dugim zachodem

Rodzica serce, na gaz twój si wspina.

"Wiatr silnym podmuchem mi on. W mej jamie

Powtórzy odgos szczk mota, e znami
Skromnoci mej , z oczu wstyd ulecia w zgrozie

:

135. Boso dopadam w skrzydlatym ot! wozie.*

Prometeusz.

Ach ! Tetydy podnej córy

!

Dziatwo Oceana, który

Niespracowanymi prdy
Wci oblewa ziemi ldy,

140. Patrzcie, ot! jakiemi pety
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Nad przepaci, ska ujty

W tej odbywa wysokoci
Stra mam nieofodna zazdroci 1

Pó chór u II. Antistrofa i.

Dostrzegam — i chmury brzemienne ach! zami
r

145. Zrzenice moje strwoone zalay,

Gdy widz, e marnie niszczejesz, do skay
Przykuty stali niezomnej ptami.

Bo nowy w Olimpie zarzdzca zasiada,

Wedug praw nowych bezprawnie Zeus wada,

150. A wszystko, co miao przed laty znaczenie,

Teraz na straszne idzie zatracenie!

Prometeusz.

Oby w ziemi mi pieczarze

By pogry, w trupiej strzesze

Hada, w bezbonym Tartarze,

155. Niezomnymi wizy srogo

Sptawszy, aby ni bogu

Ani innym ku uciesze *

Nie by widok mojej doli.

Teraz za musz, igrzysko

160. Biedne wiatrów dsom o-woli,

Wrogów znie urgowisko!

Pólchóru I. Strofa 2.

Z bogów któ tak zatwardziay,

Aby rado mu sprawiay

Twe nieszczcia? Któ nad doli

1 65. Twojej ndz, nie zaboli?

Chyba jeden Zeus, co w onie

Zawsze strasznym gniewem ponie,

Co przeznaczy na stracenie

Uranowe pokolenie,

170. On, co gnbi nie przestanie,

A si dzy zado stanie,

Lub kto bero mu obrotnie

Z rak wytr,ci niepowrotnie.

U
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Prometeusz.

Jeszcze mnie kiedy bdzie bez pochyby,

175. Mnie zelonego sromotnemi dyby,

Bardzo potrzeba zwierzchnikowi nieba,

Gdy o zamachu nowym zechce wieci,

Co go i bera pozbawi i czci.

Lecz ani dwiki sodkobrzmice proby
180. Mnie nie nakoni, ani straszne groby

Mnie nie zastrasza ; i nic nie obwieszcz,

A mi uwolni z kajdan, w których kleszcze

Dzikie mi uj — i zg'odzi si na to,

Zniewag moje zmy kani zapat!

Póchóru II. Antistrofa 2.

185. Odkazujesz si zuchwale

I uporu srogi wcale

Ból nie zama; a jzyka
Cito zbyt miaoci bryka.

Strach wdy szarpie dusz moje

190. I przeyma, bo si boj
O tw dol: jak i kiedy

Koca doczekawszy biedy

Ty zawiniesz do przystani

;

Gdy nieubagany ani

195. Dla prób przystpnego serca

Syn Kronidy, samodzierca!

Prometeusz.

Tak, srogi Zeus sam prawa stanowi.

Lecz kiedy zmikszy zgoa si zmieni;

Gdy bieda skrci kark uporowi,

200. Otenczas zo on nieczu zoy;
Zwizku, przyjani godnym oceni

Mnie — i chtnemu serce otworzy.

Przodownica chóru.

Wytumacz-e nam jasno teraz, odso wszystko,

Na jakim to wystpku Zeus przydyba ciebie,
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205. e tak ci obelywie, tak sromotnie karze?

Tak, poucz nas, gdy bólu powie ci nie sprawi.

Prometeusz.

Ból sprawia mi nieznony, gdy mam mówi o tern

;

Bolesno take milcze. Zewszd ze sie wali.

Gdy w sercach niemiertelni gniew zaczli warzy
2 1 o. I dzikie miedzy nimi wszczy sie niesnaski,

(Bo jedni chc Kronosa gwatem zepchn z tronu,

By Zeus panowa na dal; drudzy znów si sil

Na wieki Zeusa wyzu z rzdów nad bogami),

Otenczas ja, najlepsze podawajc rady,

215. Nie mogem wdy przekona i powolno wzbudzi

W Tytanach, w Uranowej i Chtonowej dziatwie.

Z poszeptu bowiem dumy zbyt rozzuchwalonej

Wzgardzili fortelami roztropnymi, sdzc,
e gwatem bez mozou rzd prowadzi bd.

220. A jednak nie raz tylko Temis, rodzicielka,

I Gea, wielu imion w jednej li osobie,*

Przepowiedziay mnie, jak. przyszo ma si speni
e ani przemoc ani gwat, lecz podstp tylko

Zwycizcom zabezpieczy zdoa panowanie.

225. Gdy wszystko to im w mowie wyuszczyem , oni

Uwagi na to nawet zwróci nie raczyli.

W okolicznociach takich wówczas mi najlepszem

Zdawao si by, razem z rodzicielk moj
Ochoczo ochoczego Zeusa wTesprze spraw.

230. Za rad przeto moj Tartarosa czarna,

Gboka otcha teraz sdziwego kryje

Kronosa, oraz wszystkich jego sprzymierzeców.

Takiemi dobrodziejstwy bogów król obsypan

Odemnie, ot! ta haba on mi sie wywdziczy!

235. Bo ju to sabo taka pono wszystkich wadców
Si ima, nie zaufa nawet przyjacioom.

Lecz o co mi pytacie, dla przyczyny jakiej

Mnie tak zbezczeci, teraz oto wam wyjani.
Zaledwie na ojcowskiej rozsiad si stolicy,

240. Alici midzy bogów dzieli dostojestwa,

14*
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Kademu inne dajc i z kolei wadze
Stanowic w pastwie. Li na biednych miertelników

Zeus nie ma wzgldu. Owszem ludzi ród ze szcztem

Wytpi si podoba i odchowa nowy.

245. Nikt okrom mnie zamiarom tym si nie przeciwi;

Jam jeden si odway i miertelnych zbawi,

Ze zdruzgotanych w Hadu ciemni nie pogry.
Dla tego mi katusze takie udrczaj;
Bolesno znosi one, przykro na nie patrze

250. em miosierdzie mia nad ludmi, sam dostpi
Niegodny byem jego! Ot! jak przystrojono

Mnie srodze! Icie! widok to habicy Zeusa!

Przodownica chóru.

Z elaza, z gazu serce, Prometeju, ten ma,

Którego twej niedoli widok do litoci

255. Nie skoni. Ja bo tego byam nie powinna

Oglda; gdy na widok serce mi si kraje,

Prometeusz.

Zaiste! w przyjacielskich sercach wzbudzam lito.

Przodownica chóru.

Wszak dalej, ni powiadasz, ty si nie posun?

Prometeusz.
Za moj spraw ludziom ycia los zakryty.

Przodownica chóru.

260. I jaki na t bied wynalaze rodek?

Prometeusz.
Nadzieje lepe w piersiach ludzkich zaszczepiem.

Przodownica chóru.

Zaiste! wielkie dobro udzielie ludziom.

Prometeusz.
Krom tego ogie take daem im w podarku.
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Przodownica chóru.

Wic teraz ród znikomy dziery ognia pomie?

Prometeusz.

265. Do mnogich przez to kunsztów droga mu otwarta.

Przodownica chóru.

Za takie przewinienia Zeus wiec, Prometeju, —

Prometeusz.

Bezczeci mi i nigdy nie zaniecha gniewu.

Przodownica chóru.

Nie wemie- nigdy koca twoje udrczenie?

Prometeusz.

Chyba jemu spodoba si , inaczej nigdy

!

Przodownica chóru.

270. Zeusowi? Wic nadzieja jaka? Czy nie widzisz,e "zbdzi? lecz jak, o tern mówi mnie rozkoszy

Nie sprawia, a ból tobie. Wic przestamy o tern;

Ty szukaj rodka, który z cierpie ci wybawi.

Prometeusz.

Kto za obrbem kieski nosfa stoi, temu

275. Udzieli rad i nauk atwo drczonemu
Niedol! wszake o tern wszystkiem ja wiedziaem;

Z namysem, chtnie-m zgrzeszy, tego nie zaprzecz

miertelnym niosc pomoc, sobie-m bied kuczy.

Wszelako nie sdziem, e w niedoli takiej

280. Przyjdzie mi zniszcze marnie na ska wietrznym szczycie,

Do pustej i odlegej góry przykutemu.

Przestacie jednak jczy nad obecn dol!

Zeszedszy na dó przyszych posuchajcie losów,

Abycie si o wszystkiem z gruntu dowiedziay.

285. Suchajcie mnie, suchajcie i spóczucie miejcie
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Z uciemionym teraz! to niedola bdna
Nawiedza be rónicy dzi tych, jutro owych.

(Oceanidy piewajc pie nastpujca wchodz na gaz, do którego Prome-

teusz przykuty).

Chór.

Do czego nas wezwae, Promecie, z ochot
Zrobimy to. Z lekko-lotnego ju oto

290. Siedliska, co wite powietrze, te ptasz

Szlaki, przerzyna wskro, stopa mnie chya
Unoszc do skay strasznej oto zblia.

Los cay twój wiedzie, to yczenie nasze.

(Od strony morza Ocean os przybywa na skrzydlatym rumaku).

(Epejsodion isze od w. 294—528).

O c e a n o s.

U kresu dugiej, Prometeju, drogi,

295. U ciebie jestem, kierujc rumaka
Tego, co lotem dorównywa ptaka,

Wol, nie lejcem. Bo niedoli srogiej

Twojej mi luto. Do politowania

Ju mi krewiestwo zdaniem mem nakania;

300. Ale i rodu nie majc na wzgldzie,

Któ w równym z tob stoi u mnie rzdzie!

e prawd , nie czcze pochlebstwa ci prawi,

Dowiesz si. Nue ! mów, czem ci w twej sprawie

Pomóc; a przyznasz, e nikogo niema,

305. Co, jak Ocean, wiary ci dotrzyma.

Prometeusz.
Ha! có to? i ty przyby na niedol moje

Spoglda? jak na sobie ty przeniose, aby

Równoimienny nurt i groty samorodne ;:

Sklepione porzuciwszy przyj do ziemi, matki

310. elaza? * ali przyszed, aby moje dol
Obaczywszy wraz ze mn bole nad klskami?

Patrz! oto widowisko: jak mnie, przyjaciela

Niedawno, który na tron zczonemi siy

Wyniosem jego, teraz Zeus katuje, drczy!
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O c e a n o s.

315. Prometeuszu, widz i najlepsza rad
Da myl ci, cho radzi sam umiesz o sobie.

Wnijd w siebie, zmie i przyjmij nowe obyczaje,

Bo i bogami rzdzi nowy teraz wadca.

Gdy sów dotkliwych miota nie przestaniesz, wnet ci
320. Usyszy Zeus, na wyszym choby zasiad tronie;

A icie, wtenczas bole, których w skutek gniewu
Doznajesz teraz, artem tobie si wydadz
Zaniechaj przeto gniewu twego, nieszczliwcze,

I myl o rodkach, jak z tej biedy si wybawisz.

325. Po starowiecku moe brzmi ci moja rada;

Lecz widzisz, Prometeju, jaka za zuchwao
Jzyka nader przykr ty wzie nagrod!
A wdy si nie pokorzysz nieugity klsk
I owszem do obecnej now doda pragniesz!

330. Nie! za nauczyciela mnie przyjwszy sobie,

Nie wierzgaj , radz-
,
przeciw ocieniowi ; widzc,

Jak srogi mocarz teraz samodzierczo wada.
A teraz sie oddal i dowiadcz, ali

Wybawi ciebie zdoam z tego utrapienia.

335. Ty milcz za i powcignij jzyk zbyt zuchway,

Bo jawnie, przenikliwy mdrcu, widzisz, jako

Jzyka czcze przechwaki czeka szkodna kara.

Prometeusz.
Zazdroszcz ci, e adna nie obcion wina,

Jakkolwiek udzia wzie w caej mej przewadze.

340. I teraz niechaj sprawy i nie czy zachodów;

Nie wzruszysz jego niczem; trudno skania ucha.

Sam strze si, by nie poszed tam po swoje szkod.

O c ea n o s.

Pouczasz blinich lepiej ni samego siebie;

Po czynie, nie po sowie to poznaj teraz.

345. Lecz od zamiaru mego wcale mnie nie wstrzymuj,

Bo tusze, tusze sobie, e te ask Zeus mi

Wywiadczy i uwolni ci z ucisku tego!
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Prometeusz.
Co rzek, oceni umiem, nie zapomn nigdy.

Przyjani bowiem z niczem ty si nie zaduysz;

350. Lecz nie trud si; bo próna, bezskuteczna dla mnie
Mozoa twa, gdy mylisz trudzi si w istocie.

Spokojnie si zachowaj, zosta na uboczy!

Sam bdc nieszczliwym , nie yczybym sobie

Dla tego, aby wielu ze to ugodzio.

355. Ach! nie! to mi zasmuca, ju niedola brata

Rodzonego, Atlasa, który na zachodzie*

Gdzie stojc na swych barkach dwiga nieb i ziemi

Filary, brzemi icie wcale nie pomierne.

I ziemiorodu al mi, Cylicyjskich jaski

360. Mieszkaca, gdy na wspomn, jak dziwotwór srogi,

Stugowy Tyfon dziki,* pokonany uleg

Przemocy; on, co wszystkim bogom opór stawi,

Z paszczki strasznej ziejc z sykiem wraz zagad,
A z oczu okropnego blasku miecc byski

365. Tym celem, aby Zeusa tron do szcztu zburzy.

Lecz czujny zawsze pocisk Zeusa we ugodzi,

Spuszczony z góry, ogniem pryskajcy piorun,

Co zamkn usta pene chepliwoci dumnej.

Bo ugodzony w samo serce od piorunu,

370. Co siy star, na wgiel on spalony spon.
Na powa rozcignity ten bezwadny tuów
Obecnie ley blisko nad cienin morza,

Brzemieniem przywalony Etny; a na szczycie

Wysokim siedzc kuje rozpalone bryy

375. elaza bóg Llefestos. Stamtd niegdy ognia

Potoki sie wylej, rac czeluci dzika

Sycylii urodzajnej równych pól zasiewy.

Tak gniew wyziewa bdzie Tyfon w ogniorodym

Potoku wci pocisków ar choncy miecc,

380. Cho od pioruna Zeusa w wgiel si obróci.

Lecz wiadomemu tobie moich nauk wcale

Nie trzeba; sam si wybaw z toni, jak rozumiesz.

Ja dol przeznaczon mi wycierpi teraz,

A serce srogie Zeusa z gniewu znów ochonie.
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O c e a n o s.

385. Azali nie wiadomo tobie, Prometeju.

Ze duszy gniew uleczy mona dobrem sowem?

Prometeusz.
Tak, jeli w susznej porze kto serce agodzi,

A nie hamuje gniewu, gdy wre silnie w sercu."

O c e a n o s.

A e kto z troskliwoci odway si na co,

390. Có stad za szkoda jemu, poucz mnie, uronie?

Prometeusz.
Uprzejmo nierozwana strudzi si daremnie.

O c e a n o s.

Wic pozwól, nieche na t sabo ju choruje.

Najlepsza, majc rozum nie mie go rzekomo.

Prometeusz
Przewina twoja wtenczas na mój karb poszaby.

O c e a n o s. '

395. Do domu mnie wyranie sowo to zapdza.

Prometeusz.
Obawiam si , by komu nie obmierz za lito.

O c e a n o s.

Czy temu, co na tronie wieo siad wszechmocnym?

Prometeusz.

Strze si, by serca jego nie oburzy na si!

O c e a n o s.

Niedola, Prometeju, twoja mnie nauk.

Prometeusz.

400 . Wic id i trwaj statecznie w tern widzeniu rzeczy!
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O c e a n o s.

Do tego skaniasz mow, com ju postanowi.

Szeroki szlak powietrza ju skrzydami bowiem
Ptak czworonony siecze i na legowisku
Domowem zgi kolana unuone pragnie.

(Znika).

Strofa i.

-I05.

(Stasimon iszt od w. 405—439).

tpiew chóru.

Ciko bolej nad nieszczciem twojem,

Prometeuszu, i niby ddu zdrojem,

Kroplistym ciekiem ez potok si toczy,

Które na lice scza mode oczy.

Nieznony bowiem obecny stan rzeczy;

410. Zeus si prawami swojemi bezpieczy,

Na dawnych bogów w dumie swej nie zwaa.

Berem przemocy jawnie si odgraa.

Antistrofa 1.

Ju jk po caej rozlega si ziemi;

I opakuj szlochami rzewnemi

415, .Sdziwej sawy pene dostojestwa

Twoje i chwa wraz twego krewiestwa

:

Bo ilu wite w pobliskoci niwy

Azy i zamieszka, twojej dokuczliwej

Dolegliwoci pacz bez rónicy

Wszyscy pospou biedni miertelnicy!420.

Strofa 2

Antistrofa

Tudzie ludy ziem Kolchidy :

*

Dziewki w boju niezachwiane:

Scytów kosze rozsypane

Koo morza Meotydy

Na ostatnim wiata kracu:'"

I rycerski kwiat Sarmatów,*

Co we wzniosych grodach lee

Majc bram Kaukazu strzee,
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A dzid ostrzem — zastp chwatów —
430. Gromko huczy w bitew tacu

!

Epodos.

Jednego przedtem widziaam boga,

Którego gniota haba tak sroga

W elaznych ptach, z Tytanów rodu

Atlasa. On to strop niebios grodu

435. Na barkach dwiga: olbrzymie brzemi!

Rycz mórz fale sporne, wr gbie,

Wzdycha Hadesa ciemne podziemie,

wite potoki paczliwym gosem
Tcza nad iegfo nieszczsnym losem!

Prometeusz.

440. Nie sdcie, abym z dumy, albo te z uporu

Zaciska usta. Serce ach! t myl re si,

Ze w tak samotnem jcze musz ponieniu!

A jednak nowym bogom któ
,
jeeli nie ja,

Któ inny porozdziela wszystkie dostojestwa?

445. Lecz o tern milcze wol. To wiadomym tego

Prawibym wam. Lecz ludzi jak skrzywdziem ciko,
Suchajcie, gdy poprzednio nierozsdnym daem
Rozsdek i rozumu siy rozbudziem;

A mówi to, nie ludzi chcc tern gani sowem,

450. Lecz by wykaza darów moich dobrodziejstwo.

Wic wprzódy majc oczy, oni nie widzieli,

A syszc nie syszeli; nie! podobni wcale

Do marnych snu postaci w dugiem czasów pamie
Mieszali lepo wszystko i nie znali zgoa

455. Kamienic nasonecznych, ni ciesielstwa sztuki.

Wkopani w ziemi, niby roje bachych mrówek
Mieszkali w bezsonecznych norach ciemnych jaski.

Po znakach pewnych ani zimy, ani wiosny

Kwiecistej, ni jesieni yznej w owoc bujny

460. Nie poznawali oni; nie! bez myli wszystko

Czynili na traf lepy, a na wschód i zachód

Niedostrzeony gwiazd ich baczy nauczyem.
Nastpnie wynalazem najprzedniejsz z nauk
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liczbach i wizanem pismem obdarzyem

465. Ich i rodzica zmylna wszystkich sztuk : pamici.
Ja pierwszy okróciem si dzikich zwierzt

1 wprzgem karki w jarzmo, aby miertelnikom

Ujli wyrczeniem brzemion najznój niej szych.

Rumaki uzdom rade, zamonoci butnej

470. Klejnoty, zaoyem pierwszy do rydwanów;
A wreszcie nie wynalaz nikt pierwej odemnie

eglarzy morzospawnych naw póciennoskrzydych.

Ot! takie dla miertelnych wymyliwszy sztuki,

Ja biedny sam dla siebie teraz nie znajduj

475, Fortelu, by z obecnej biedy si wywin!

Przodownica chóru.

Sromotna znosisz kiesk! Chwiejesz sie bez rady:

•By lekarz ladajaki, co zaniemóg'1 ciko;
W strapieniu trwoysz sob i nie umiesz znale
Lekarstwa, co dla ciebie byoby zbawienne.

Prometeusz.

480. Posuchaj dalej mnie ; a wicej ty si zdumisz

Sposobom i fortelom, które wymyliem.
Najwikszej wagi to: gdy kto na zdrowiu zapad,

Nie byo leków na to ni posilajcych

Ni zbawiennych, ni maci ; wic dla niedostatku

4*5. Sposobów schnli ludzie, a ja im lekarstwa

Kojce ból wskazawszy nauczyem miesza,

Przez które opdzaj sie chorobom wszelkim.

Wieszczenia mnogie rodki w szyk te uoyem.
Ja pierwszy tumaczyem ze snów, co w przyszoci

490. Nastpi, i z wróbami pbdrónemi ludzi

Obeznaem i z losów ciemnymi g"losami.

Lot krzywoszponych ptaków cile rozróniem,

Na takie podzieliwszy, co pomylno wró,
I na zowrogie; tudzie sposób ycia wszystkich

495. Wykazaem: i te, co z sob w wani yj,
I owe, które przyja i zayo czy.
I o gadkoci trzew i jakiej barwy winny
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By , aby si podoba bogom , i o óci
I o wtroby rónym ksztacie im prawiem.

500. I uda obwinite tuszczem, tudzie biodra

Spaliwszy na otarzach dugie, miertelników

Wdroyem w trudn sztuk i nieznane przedtem

Znaczenie ofiarnegD tumaczyem ognia.

Tak sobie postpiem w tem ; a w ziemi onie

505. Ukryte poyteczne skarby przed oczyma

miertelnych: spi, elazo, zoto, srebro, któ mie
Powiedzie, e je wczeniej odemnie wynalaz?

Nikt, nikt, wiem dobrze, chyba e ple bdzie brednie.

Wic sowem jednem tobie wszystko razem powiem

:

510. Od Prometeja maj wszelki kunszt miertelni.

Przodownica chóru.

Wdy niepomiernie pomoc niosc miertelnikom,

O sobie nie zapomnij czasem w swej niedoli.

Mam bog t nadziej, e okowów zbywszy

Potg jeszcze kiedy Zeusa ty dorównasz.

Prometeusz.

515. Nie tak to uskuteczni losy nieochybne

Postanowiy. Bólem i bezlikiem cierpie

Zamany z tych nareszcie wizów sie uwolni.

Bezsilna wcale sztuka w obec koniecznoci.

Przodownica chóru.

Któ koniecznoci sterem wada i kieruje?

Prometeusz.

520. Mojr trójca i Erynie niezapamitliwe.

Przodownica chóru.

Potga Zeusa ali korzy si przed niemi?

Prometeusz.

Nie ujdzie on wyroków icie przeznaczenia.
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Przodownica chóru.

I jaki czeka Zeusa los krom rzdów wiecznych?

P rometeusz.

Nie powiem tego; o to na mnie nie nalegaj!

Przodownica chóru.

525. Azali co witego to, co tak ukrywasz?

Prometeusz.

innych rzeczach mówcie! nie czas o tern prawi;

Przeciwnie jak najwiciej tai trzeba; tylko

Tak z petów ja sromotnych i mk si wybawi.

(Stasimon drugie od w. 529— 556.)

0i ~ piew chóru.
Strofa I.

r

Niechaj z wszechwadc Zeusem myli moje

530. Nie mi na sporne zapuszcza si boje!

Zawsze do bogów otarzy buchaj

e

W witej ofierze nie," gdzie nie przestaje

Fal toczy rodzic Ocean, pospiesz,

Ani przenigdy jzykiem nie zgrzesz!

535. To niechaj zawsze w mej duszy si wici
1 nigdy z mojej nie wyjdzie pamici.

Antistrofa 1.

Sodki zaiste ywot, gdy sowicie

Komu na dugiej wdrówce przez ycie

Nadziei pasmo wije wci otucha

540. I rado jasna trwale krzepi ducha.

Lecz dr na widok tysicznych katuszy

Trapicych ciebie. Nie bojc si w duszy

Zeusa, Promecie, wiedziony przekory

Duchem, zbytecznie uczci ludzi twory!

Strofa 2.

545. Patrz, -jak bezwdziczna mio twoja, clruchu!

Któ pomoc, odsiecz da ci z tworów dziennych?
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ali nie widzia, jaka do mar sennych

Podobni, wtli i sabi na duchu

Ludzie lepot tknici? Co uchwali

550. Zeus, nigdy ludzki zamys nie obali!

Antistrofa 2.

O tern mi widok twej przekona doli,

Prometeuszu! Och! brzmi inna w duchu

Pie przy dziewiczej ani niegdy, druchu,

Nucona witu radosnemu gwoli

555. Twoich zalubin, gdy siostr Hesyon*
Wianem zjednawszy poje za on!

(Epejsodion wtóre od w. 557 do 928.)

(Io, córka Inachosa, zamieniona od Hery w jaowice, wpada na scen; rogi

do maski przymocowane tumacza przemian.)

lo.

Jaki kraj to? lud jaki? Zali wzrok mi durzy?

Jaki m tam w skalistych okowach jest burzy

Igrzyskiem? Za jak-e ka cierpisz przewin?

560. Powiedz, w jak ja ndzna zabiegam krain?
Ach! biada mi! ach biada! giez znowu napada,

Ziemiorodu Argosa straszny wizerunek. *

Ha! tysic ócz stróa mi trwoy! Na ratunek

Przybdcie! Ot! podchodzi i chytrym przeszywa

565. Mnie wzrokiem, bo po mierci nawet nie pokrywa
Go ziemia; nie, z podziemia, by szczu biedn, wzbiey
I przepdza aknc wzdu morskich wybrzey.
A do tego zlepiona Avoskiem dudek trzcina

Usypiajce, dwiczne piosenki poczyna.

570. Ach biada mi! ach biada! dokde zaniesie

Mnie stopa w bdnym biegu? Zeusie, Kronidesie,*

W czem, w czeme kiedykolwiek przewiniam tobie,

Ze w jarzmo takich cierpie wprzge mnie w tej dobie?

I e ach! ach! niebog tak okropna mka,
575. Gdy giez przez ci zesany wci bodzie, — mnie nka?

Spal ogniem , zagrzeb w ziemi lub na er w otchanie
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Porzu morskim potworom! Wysuchaj baganie
Moje, królu! Tuajc si bdnymi szlaki

Dosy si nabiedziam; przecie w sposób jaki

580. Wybawi si z niedoli tej, nie widz zgoa.

Przodownica chóru.

Syszysz, jak bykoroga dziewka do bóstw woa?

Prometeusz.
Jak nie mam sysze córy Inachowej, szau

Dzikiego dem dganej , która mio w sercu

, Zeusowem roznieciwszy, na wdrówkach dugich

585. Znienawidzona Herze teraz si bieduje!

I o.

Skd imi znasz rodzica mego? nieszczliwej

Mnie powiedz! Co zacz jeste? ie tak prawdziwy

Przydomek mnie nieszczsnej dajesz sam niebogi!

Mówie, e chorob t zesay bogi,

590. Która niszczy i dem wciekoci mi kole!

Ach biada ! ofodna znoszc sromotna niedole

Dopadam tu, by wicher, w skok, bo gniew zawzity

Hery mi pdzi. Biada! ach! jakiem dotknity

Nieszczciem, komu jak mnie niedola dopieka!

595. Lecz oznajm jasno, jakie cierpienie mnie czeka

I rodek lub lek przeciw zemu daj
,
gdy wiadom '.

Przodownica chóru.

Mów i pomó dziewicy obdliwej rad!

Prometeusz.
Wypowiem wszystko jasno to, co wiedzie pragniesz,

Nie zagadkowo
,
jeno prosto si tumaczc

600. I szczerze, jak wypada mówi do przyjació.

Prometeusza widzisz, ogniodawc ludzi.

I o.

O zbawicielu wszystkich spoem miertelników,

Prometeuszu biedny, przecz te mki cierpisz ?
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Prometeusz
Dopiero-m przesta ali si na moje bied.

I o.

605. Czy nie wywiadczysz aski mi, o któr prosz?

Prometeusz.

Mów, o co prosisz; wszystko powiem chtnie tobie.

I o.

Wic powiedz, kto przywiza ci do ska urwiska?

Prometeusz.

Postanowienie Zeusa, ramie Hefestosa.

I o.

Jakiego przewinienia t przypacasz kani?

Prometeusz.

610. Jedynie tyle wolno mi obwieci tobie.

Io.

W dodatku obdneg*o wska tuactwa mego
Kres, kiedy dla mnie biednej pora ta nastanie?

Prometeusz.
Nie wiedzie to, dla ciebie lepiej, nili wiedzie.

I o.

Przynajmniej nie taj tego, co mam cierpie jeszcze.

Prometeusz.
Di 5. Przyczyny nie ma adnej, zajrze ci tej aski.

I o.

Wic czemu si ocigasz wszystko mi obwieci?

Prometeusz.
Z niechci nie, z obawy, by ciebie nie strwoy.

15
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I O.

Nie frasuj-e si o mnie wicej, ni mi mio.

Prometeusz.

Poniewa dasz, mówi trzeba mi. Wiec suchaj.

Przodownica chóru.

620. Nie jeszcze. Dogod razem moim te yczeniom.

Badajmy- o jej wasne bole one pierwej!

Niech sama nam koleje cierpie swych opowie,

A potem przyszych ciosów dowie si od ciebie.

Prometeusz.

Wypada ci powoln by, Io, ich chciom,

625. Tern wicej e rodzica twego s siostrami.

Stosowna wcale pora wreszcie , tam zapaka
I tam na dol swoje si poskary, gdzie skarg

Suchajcy wspóczucia rzewn z uroni.

I o.

Nie sucha waszych ycze niepodobna wcale.

630. Wic jasne sowa was o wszystkiem zawiadomi,

co pytacie mnie; cho srom mi wypowiedzie,

Czemu bósf kiesk zesa na mnie nieszczliwa

1 tak szpetn przemian posta moje skazi.

Zwiedzay kadej nocy sny komnat moje

635. Dziewicz i sodkiemi sowami durzyy:

„Szczliwa wielce panno! przecz tak dugo yjesz

W paniestwie, gdy ci wolno wietn zrobi party?
Pociskiem dzy bowiem Zeus przekóty pala

Mioci k'tobie i chce mio w sercu twojem

640. Wzajemn wznieci. Przeto nie odpychaj , dziewcz,

Ucisku Zeusa! Owszem, id na bujne ki
Lernejskie, gdzie rodzica trzody i obory,

By widok twój pragnienie Zeusa zaspokoi."

Sny takie kadej nocy mnie biedn trapiy.

645. Nakoniec przeamaam wstyd i rodzicowi

Opisaam sny w nocy mi nawiedzajce.
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On tedy do Dodony i do Pyto mnogich
Wysya g-oców, aby si dowiedzie, jakim

Przypodoba si bogom czynem albo sowem.
650. Wracali jednak niosc jeno zagadkowe,

Niezrozumiae, pene ciemnych sów wyrocznie.

W kocu odpowied jasna odebra sam Inach,

Z wyranym tym nakazem i tej treci, aby

Mnie z ojcowskiego domu i ojczyzny wypchn,
655. A ja po kracach ziemi bdna si tuaa.

Jeeliby za nie chcia, piorun Zeusa, (tak mu
Przepowiedziano) cay jego ród wytpi.

Posuszny przepowiedniom takim Loksyasa,

Wypdzi i wyrzuci z domu mie niechtna

660. Ze wstrtem; wszake Zeusa przymusio srogie

Wdzido to uczyni i przemocy ulec.

Niebawem si zmienia posta moja, w gowie
Oraz mnie przewrócio si i ot! rogata,

Szalestwa bodcem dgana dokuczliwym w pdzie

665. Dopadam do Cenchrei nurtu przeczystego *

I do lernejskich wyyn; a ziemioród pasterz,

Niepohamowanego okruciestwa Argos,

Tysicem ledzc ócz tu za mn w tropy biey.

Los niespodziany wprawdzie ycie mu odebra

Ó70. Z nienacka; mnie jednake boy bicz przegania

Z jednego do drugiego kraju sroejc.
Wiesz teraz, co si stao ze mn; jeli wiadom
Utrapie moich przyszych , oznajm i z litoci

Kamliw nie pochlebiaj mow; bo chorob

675. Najbrzydsz, zdaniem mojem, snu zmylone sowa.

Chór.

Ach! ach! niech twój jzyk milczenie zachowa!

Ach biada! przenigdy, przenigdy w mej duszy

Ta myl nie postaa, e o moje uszy

Tak, tak niesychane obij si sowa;

680. e wie, co oznajmi mczarnie i bole

Nieznone, miecz jakby dwusieczny, przekole
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Mi serce skostniae! Och! losów koleje!

Na widok Iony mk z grozy teje!

Prometeusz.

Zawczenie jeszcze jczysz ty, przejta trwog;

685. Poczekaj, a wszystkiego dowiesz si do koca

Przodownica chóru.

Mów, poucz! To choremu wcale jest przyjemnie,

Gdy przewiduje jawnie ból go czekajcy.

Prometeusz.

Czegocie wpierw pragny, atwo dopiycie
Przezemnie. yczyycie bowiem sysze od niej,

690. Z jej wasnych ust opowie przecierpianych bólów.

Suchajcie teraz dalej
,
jakie znie cierpienia

Dziewica jeszcze musi w skutek gniewu Hery.

A ty, Inachosowa latoroli , w serce

Wra sowa moje, aby kres tulactwa znaa.

695. Nasamprzód std zmierzajc ku wschodowi soca,
Przez nieuprawne ziemie pójd do koczujcych

Scytyjskich ludów, które na pojazdach tocznych

Wysoko maj strzechy swe w plecionych koszach

I uzbrojone w uki s daleko-none.

700. Do ludów tych si nie zbli! nie, wzdu brzegów morzem
Tuczonych wawym krokiem wyno si z krainy.

Po lewej za siedziby maj Chalibowie,

Kowale , których tobie trzeba si wystrzega

;

Nieludzcy i dla obcych oni nieprzystpni!

705. A gdy do rzeki susznie Hybrystesem zwanej *

Przybdziesz , nie przeprawiaj si , bo trudno przeby

J wpaw, a do samego zbliysz si Kaukazu,

Najwyszej z gór, skd wielk nurt buchajc si
Wytryska z szczytu wanie. Owe gwiazdosine

710. Chochoy trzeba przej ci i zej potem ciek
Wiodc na poudnie, gdzie do Amazonek
Zawitasz rzeszy, która nienawidzi mów
.! kiedy Temiscyr po nad Termodontem
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Zamieszka
,
gdzie pod morzem Salmydesu skaa *

715. Urwista, niebezpieczna majtkom, naw macocha.

Uprzejmie bardzo drog one tobie wska;
I przyjdziesz do cieniny Cymmeryjskiej * tu przy

Jeziora ciasnych bramach, któr opuciwszy
Odwanie wpaw zatok Meotyck przebrniesz.

720. Na wieki wielka sawa midzy miertelnymi

Z przeprawy tej uronie tobie i przydomek

Bosporu std zatoka wemie. Ty Europy
Puszczajc ld przepyniesz do Azyatów ziemi.

Czy bogów mocarz wic we wszystkiem wam gwato-

wnym
725. Nie zdaje si by? Oto pragn tej miertelnej

Ucisków — a na takie wskaza j tuactwo!

Zaiste! zalotnika zego och! dziewico,

W udziale miaa! Bo, co dotd usyszaa,
Za biedy twej przegrawk nawet nie poczytuj

!

I o.

730. Ach biada mi! ach biada!

Prometeusz.

Powtórnie jczysz, szlochasz; có uczynisz, kiedy

O znojach czekajcych ci prócz tych si dowiesz?

Przodownica chóru.

Wic inne jeszcze krom tych klski jej obwiecisz?

Prometeusz.

Cierpie brzemiennych w bole rozburzone morze'.

I o.

735- Wic pocó y mi na dal? Czemu si nie rzuci

Czem prdzej z tej chropawej skay do mórz gbi,
By na dnie roztrcona od utrapie wszystkich

Uwolni si? To lepiej, umrze ju od razu,

Ni dnia kadego nowe znosi cierpie ciosy!
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Prometeusz.

740. Zaiste! nie zniosaby, jak ja, udrczenia

Cierpliwie; ja, któremu mier nie przeznaczona.

Inaczej ona od klsk wybawiaby mnie.

Obecnie wytknitego nie ma dla cierpienia

Mojego koca, zanim Zeus nie runie z tronu.

I o.

745. Azali Zeus utraci moe kiedy rzdy?

Prometeusz.

Z rozkosz, sdz, na ten patrzaaby upad?

I o.

Nie miaabym, gdy mki takie na mnie zesa!

Prometeusz.
Wic dowiedz si, e stanie si to rzeczywicie.

I o.

I któ mu samodzierczej wadzy bero wydrze?

Prometeusz.
750. Wasne postanowienia jego nierozsdne.

I o.

I jak to? powiedz, jeli szkody nie przyniesie.

Prometeusz.
Maestwo zawrze; czego poauje kiedy!

I o.

Z bogini lub mierteln? jeli wolno, powiedz!

Prometeusz.
Przecz o to pytasz? Tego odkry ci nie mog.

I o.

755. Azali wic maonka strci go z królestwa?
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Prometeusz.
Potniejszego nili ojciec zrodzi syna.

I o.

Odwróci nic nie zdoa klski tej od nieg'o ?

Prometeusz.

Ja tylko, gdy z tych petów uwolniony bd.

lo.

A ciebie kto uwolni mimo woli Zeusa?

Prometeusz.

760 Potomek twego rodu na to przeznaczony.

I o.

Co mówisz? syn mój ciebie z doli twej wybawi?

Prometeusz.

Potomek w rodzie trzeci po dziesiciu innych. *

lo.

Nie atwo wytumaczy sobie t wyroczni.

Prometeusz.

Nie staraj si te dalej pozna wasny los swój

!

I o.

765. Co wpierw obieca w zysku, nie wydzieraj teraz!

Prometeusz.
Z dwóch opowieci jedne wicie ci zapewniam.

I o.

Mów, z jakich, i uczyni potem wybór pozwól!

Prometeusz.
I owszem. Wic wybieraj, czy opisa jasno

Niedol przysz, tobie lub mego wybawc!
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Przodownica chóru.

770. Tej jedno, a mnie drugie opisujc ask
Wywiadczy chciej i proby mojej nie odrzucaj

!

Jej oznajm przeto, jakie j tuactwo czeka,

A mnie twojego zbawc. Tego pragn bardzo.

Prometeusz.
*

Poniewa tak yczycie, duej si nie wzbraniam,

775- Wam wypowiedzie wszystko, co pragniecie sysze.

Wpierw ciebie zawiadomi, Io, o tulactwie

Bez miru; ty to zapisz do ksigi pamici.

Przebywszy wpaw cienin, co rozdziela ldy,

Gdzie soca tór pomienny wznosi si na wschodzie.

780. Pruj rnorza to ryczc, a do gorgonejskich

Cisteny pól przybdziesz
,
gdzie Forcysa córy *

Mieszkaj trzy, dziewice w latach ju podesze.

Podobne do abdzi, jeden zb i oko

Majce jedno, którym ani promie soca,
785. Ni blask ksiyca nocny nigdy nie przywieca;

A obok nich Gorgony, trzy skrzydlate sióstr)',
*

Nienawidzce ludzi, ze mijami w wosach,

Na któ^ch widok w kadym z ludzi dech zamiera.

Dla tego, aby ostrzec ciebie, to powiadam.

7go. Lecz suchaj, jeszcze inny grony widok wska.
Bezgosy eh, ostrozbych psów Zeusowych, gryfów,

Ty strze si; tudzie jezdnej Arymaspów zgrai

O jednem oku, którzy nad Plutona nurtem

Przelewajcym zote fale przemieszkuj. ::

795. Do onych si nie zbliaj! Poczem do narodu

Czarnego na ziem kracu przyjdziesz, siedzcego

Nad ródem Heliosa
,
gdzie nurt Etops pynie.

Nad brzegiem nurtu wdruj , a do wodospadu
Przybdziesz, gdzie z bybliskich stromych wzgórków

Nejlos
::

800. Czcigodne i przeczyste fale strca w gbie.
Ten zaprowadzi ciebie do trójktnej ziemi
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Nejlowej, kdy tobie i potomkom twoim

Osad wznie ustronna losy przykazay.

Jeeli które z sów mych ciemne, zagadkowe,

805. Powtórnie si rozpytaj , a dokadnie pojmiesz,

Gdy wicej mam niestety! wczasu, nili pragn.

Przodownica chóru.

Jeeli masz co jeszcze jej obwieci, albo

Jeeli co zapomnia z jej tuaczki zgubnej,

Mów! Gdy za wszystko wie ju, nam t ask wywiadcz,

810. O która prosiymy; to pamitasz na ni.

Prometeusz.

Ju usyszaa koniec swej wdrówki caej;

T aby bya pewn, em powiedzia prawd,
Oznajmi jej , co przed tern wycierpiaa, zanim

Przybya dotd, sowa swoje tern stwierdzajc.

815. Wdy tum sów niepotrzebnych tu pomin cakiem

I wprost do koca twojej powróc tuaczki.

Gdy do Molosów równin *) i do stromych wzgórków
Dodony przysza, kdy tesprockiego Zeusa

Siedziba jest wyroczna i gdzie dby stoj

820. (Cud niesychany!) mow obdarzone, które

Wyranie wcale ciebie i nie zagadkowo
Maonk przysz Zeusa synn mianoway —
Azali ci pochlebia takie powitanie?

Ty stamtd gzem pdzona po wybrzeu morskiem

825. Sadzia do zatoki wielkiej Rei;* skd znów

Napowrót po wichrzastej ciece si zbkaa.
W przyszoci kiedy, lo, zakt tego morza

Iosk (wiedz-e o tern) bdzie zwa zatok
U ludzi na pamitk twej wdrówki bdnej.

830. To niech dowodem bdzie mojej duszy wieszczej,

Co wicej widzi, ni to, co jest na widoku.

Co jeszcze pozostaje, wam pospou powiem,

Powracajc do toru pierwotnego mowy.
Na samym kracu kraju jest Kanobos miasto,

835. Tu po nad ujciem Nilu i przy grobli rzecznej.

Tam Zeus przywróci rozum tobie, pogaskawszy
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agodnie ciebie doni i dotknwszy tylko.

Stosownie do dotknicia Zeusa Epafosa

Czarnego zrodzisz, który w krajach przez szerok

840. Pojonych Nilu rzek da wybiera bdzie;

A pite pokolenie po nim z pidziesiciu *

Zoone sióstr do Argos wróci mimo woli;

Bo dziewic tum uciecze przed lubami z stryja

Synami pokrewnymi. Ponc z namitnoci,

845. By za gobicami tu tu w lad sokoy,

Uowi lub, za którym im si nie ugania
Zbawienniej byo, gdy bóg- zajrzy im cia dziewic.

W Pelasgii spoczn przeto; a niewiecie donie

I miao czychajca w nocy ich powali.

850. Bo kada z niewiast ycie maonkowi wydrze,

Utopi i zrumieni miecz dwusieczny w rzezi.

Tak niech si zblia Cyprys do mych nieprzyjació!

Jedyn tylko z dziewic mio do litoci

Pobudzi: nie zabije, lecz da si przejedna

855. Iz dwojga to wybierze raczej , by u ludzi

Lekliwem sercem zwana, ni skalana mordem.

Pocztek od niej wemie ród królewski w Argos.

Dokadnie to wyjani wielu sów wymaga;
Wic zwile mówic, z tego pokolenia wyjdzie

860. Bohater sawny ukiem , który mnie od mk tych

Uwolni. T wyroczni daa Temis, moja

Sdziwa rodzicielka i Tytanka z rodu;

Lecz jak i gdzie, nie powiem; na to czasu wiele

Potrzeba, a nie przyda ci si na nic wiedzie.

Io.

865, O zgrozo! o zgrozo! Ju znowu drg'am caa
I dusza wciekoci szalestwa znów paa
I do gza * niby pomienn skr pryska,

A serce strwoone o piersi si ciska.

Obraca sie wirem wzrok, wcieko mie dzika

S70. Unosi precz z toru; powcign jzyka
Nie zdoam i zamt sów daremnie wcale

O strasznej niedoli rozbija si fale!

( Wypada z sceny w dal. Pnuza).
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(Stasimon trzecie od w. 873— 892).

OJ , piew chó r u.
Strofa 1.

r

Mdrcem by, mdrcem, kto pierwszy w swej duszy

Myl te roztrzsa i przyoblek w sowa,

875. e w zwizku miedzy równymi si chowa

Jedynie szczcie. Temu wiec, co puszy

Majtkiem, albo co rodem si chlubi

Wyniole, biedny niech nigdy nie lubi!

Antistrofa 1.

Nigdy, przenigdy spólnic onicy
880. Zeusa Mojr trójca niech mnie nie oglda!

Niech mnie nikt z niebian za on nie da!
Ha! dr na widok lony, dziewicy,

Jak j tuactwa udrczeniem srogiem,

Hera katuje, cho wzgardzia bogiem!

Strofa 2.

885. Gdy równi sobie m z on, to chwal;
Maestwo takie nie zatrwaa wcale.

Nieuchronnego niechaj wzroku lepiej

Mioci we mnie mony bóg nie wlepi!

Antistrofa 2.

Bo walka wszelka byaby daremn,

890. Ponne zabiegi! Nie wiem, coby ze mn
Si stao? Bo przed Zeusow uchwa
Zaiste! ujby mi si nie udao!

Prometeusz.

A przecie przyjdzie czas, gdy Zeus, cho tak wyniosy,

Si upokorzy; takie bowiem luby zawrze

895. Zamyla, które jego z tronu i z królestwa

Wysadz ; tak i wtenczas cakowicie kltwa
Kronosa rodzicielska na nim si dopeni,

Rzucona wówczas, kiedy stary tron postrada.

Jak tego uj nieszczcia, aden z bogów dobrze

900. Pouczy go nie zdoa, krom mnie jedynego.

Ja wiem to i znam rodki. Nieche wic zuchwale
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Sadowi si, ufajc napowietrznym grzmotom
I w doni ognioziejnym betem potrzsajc.

Nie przyda si to na nic wcale i sromotnie

005. W upadku cikim run musi w straszn przepa.
Takiego przeciwnika sam na siebie teraz

Przygotowuje, cudo nie do pokonania,

Co gowni potniejsz stworzy od piorunu

I oskot, który grzmotu trzask zaguszy si,

g 1 o. I wstrzsajcy ziemi grony postrach morza

Na miazg zetrze: trójzb Posejdaonowy.

Ulegszy tej niedoli pozna Zeus natenczas

Rónice wielka miedzy rzdem a niewola.

Przodownica chóru.

Ha! tern Zeusowi blunisz, czego sobie yczysz.

Prometeusz
915. Co zici si, powiadam, i prawda: ycz tego.

Przodownica chóru.

I któby mia nadziej, e owadnie Zeusa?

Prometeusz.
Przykrzejsze jeszcze klski znosi mu wypadnie

Przodownica chóru.

Co? nie drysz, tak bluniercze wymawiajc sowa?

Prometeusz.
Przecz lka si, gdy mier mi nie jest przeznaczon?

Przodownica chóru.

920. Lecz mki boleniejsze moe sprawi tobie.

Prometeusz.

Niech sprawi! Jam na, wszystko ju przygotowany.

Przodownica chóru.

Ci, co przed Adraste korz si. mdrcami."
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Prometeusz.

Czcij, bagaj, przypochlebiaj si wci wadarzowi

;

Potga Zeusa u mnie znaczy mniej ni zero.

925. Niech wada i szafuje jeszcze krótk chwil,

jak chce; nie duga wadza jego nad bog'ami.

Lecz oto! tam spostrzegam Zeusa posannika.

Sugusa samodziercy wieo obranego.

Z poselstwem niewtpliwie nowem wcale przyby.

(Trzecie Epe;sodion od w. 930—1060.;

(Nadchodzi Hermes, unoszc sie w powietrzu za pomoc skrzydlatych j. o-

stoów; w rku ma kosztur wonego).

Hermes.

930. Do ciebie si odzywam, mdrcu arcycierpki,

Co bogom przewiniwszy da znikomym tworom,

Co najlepszego, ogie, skradszy go tajemnie.

Zeus kae ci wyjawi luby, które maj,

Jak czsto si przechwalasz, rzdów go pozbawi.

935. I tego nie odsaniaj w sposób zagadkowy:

Nie, jasno wszystko tumacz, aby mnie nie zmusi
Powtórnie, Prometeju, przyby. Widzisz bowiem.

e to postpowanie Zeusa nie ugaszcze.

Prometeusz.

Wyniosa mowa twoja but tchnie zuchwa;
940. Tak bogów sualcowi godzi si przemawia.

Wadacie nowi nowym trybem i sdzicie,

e klska g*ród wasz minie. ali z wysokoci

Tronów jam dwóch strconych tyranów nie widzia:

Trzeciego, rzdzcego wiatem teraz, ujrz,

945. Jak runie najhaniebniej wkrótce. ali tuszysz,

e nowym bogom czoem bd bi strwoony?

Daleki-m, nie, jam wolen wcale od tej trwogi.

Ty powró jak najspieszniej drog, któr przyby,

Bo na mnie si nie wywiesz nic, o co mnie badasz!
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Hermes.
950. Zaiste! ju poprzednio takim ty uporem

Wtrcie si do portu udrczenia twego.

Prometeusz.
Wiedz o tern i zawierzaj : tej niedoli mojej •

Przenigdy na sualstwo twoje nie mieniabym.

Odrabia oto skale tej paszczyzn wol,

955. Ni ojca Zeusa wiernym by w poselstwach sug.
Tak pac urganiem za urgowisko.

Hermes.
Za bogie sn uwaasz pooenie swoje?

Prometeusz.
Za bogie? Ha! w tak bogim stanie nieprzyjació

Chtniebym ujrza — a i ciebie midzy nimi.

Hermes.
960. Wic mnie niedoli swojej take winnym czynisz?

Prometeusz.
Pokrótce powiem: wszystkich nienawidz bogów,

Co wbrew susznoci drcz mi za dobrodziejstwa.

Hermes.
965. Nieznonym byby, gdyby zdrów mia by zupenie.

Prometeusz.
Och!

II e r m e s.

Tego gosu, icie, Zeus nie sysza nigdy

!

Prometeusz.

Tak, wszystkiego starzejc czas nauczy zwolna.

Hermes.
1

Rozumu jednak dotd ty nie posiad wcalo
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Prometeusz.
Zaiste'! bo z sugusem podym. nie gadabym!

Hermes.
970. Sn nie chcesz wic powiedzie, czego Zeus wymaga?

Prometeusz.

Dunikiem bdc pewnie tak mam si wywdziczy?

Hermes.

Szyderstwem mnie pozbywasz, jakby dziecko jakie.

Prometeusz.

Czy ty nie dzieckiem jeste? ha! nierozsdniejszym

Od dziecka, jeli mylisz ze mnie co wybada.

975. Mczarni, ni podstpu nie wymyli nigdy

Zeus, którymby mi zmusi to wypiewa jemu,

Dopóki nie rozwie petów obelywych.

Niech runie na mnie z góry ar ognisty gromu,

W zamieci nienych kosmów i w podziemnym grzmocie

980. Niech wszystko si pomiesza i pokóci z sob,

Nic z tego mnie nie wzruszy, abym wypowiedzia,

Kto jego kiedy strci z królewskiego grodu.

Hermes.

To rozwa, czy dla ciebie bdzie to zbawieniem.

Prometeusz.

Ju rozwaono dawno i postanowiono.

Hermes.

985. Szalecze! przewied wreszcie, przewied to na sobie,

Stosownie do twej doli powzi myl rozsdn.

Prometeusz.

Daremnie drczysz; mówisz, jak do guchej fali.

Niech si nie przyni tobie nigdy, abym Zeusa

Ulkszy si uchway, kiedykolwiek stchórzy!
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990. I znienawidzonego boga mia zaklina,

Niewiecim obyczajem zaamawszy rce,

By pta mi rozwiza. To si nie pokae.

Hermes.

Przekadam pilnie; wszake wszystko sn daremnie;

Bo proby moje serca twego nie porusz,

995. Nie zmikcz; niby rumak pierwszy raz w zaprzgu,

Wdzido gryzc wspinasz si i zrywasz lejce.

Lecz przywidzeniem wtem dumnie si bezpieczysz!

Bo upór, gdy roztropno nim nie pokieruje,

Sam przez si nic nieznaczy i wcale bezsilny.

1000. Zwa, jeli rady mojej nie usuchasz, jaka

Ci czeka nawanica i jak straszna fala

Klsk nieuchronnych. Zeus bo najprzód szorstki

Ten gaz ród huku grzmotu gromem piorunistym

Rozwali i twe ciao w nocy ciemnej zgry;
1005. A rami ci skaliste dwiga trwale bdzie.

I dugich czasów przestrze tam przebywszy, znowu

Do wiata dnia powrócisz. Wtenczas pies skrzydlaty,

Krwioerczy Zeusa orze, chciwie wielki kawa
Pochonie ciaa twego, —- go, co nieproszony

10 10. Przyczoga si codziennie i wtroby twojej

Zdobycz czarn gód swój syci bdzie zawsze.

I nie tusz sobie koca mki sie doczeka,

A jaki bóg" si zjawi, co w zastpstwie mki
Twe przyjmie na si, gotów zej do ponurego

iois. Hadesu i w Tartaru o'ebie bezsoneczne

Zastanów si wic dobrze; nie zmylona bowiem

Ta groba, lecz zaprawd seryo wyrzeczona.

Bo kamstwem kazi usta, tego nie rozumie

Zeus, owszem kade sowo jego si uici.

1020. Ty rozpatrz si i rozwa — i zarozumiaej

Krnbrnoci nie ce wicej sobie, ni roztropno.

Przodów ni c a c h ó r u.

Nam sowa Hermesowi w por powiedziane

Sie zdaj. On nakania ci, zaniecha /.wady



241

I pój za zdrow rad trzewej roztropnoci.

1025. Usuchaj. Bdzi bowiem robi wstyd mdrcowi

!

Prometeusz.
Od dawna znana ju bya mi wie
Syszana teraz; to od wrogów znie
Bezprawia, nie habi to wroga.

Niech ogniogory, dwuzebny mi grot

1030. Ugodzi z niebios, przestwór skóci grzmot

I wichrów gwatownych wa sroga —
Niech do dna ziemi zachwieje huk burz,

W oskotnym szumie pjan fala mórz

Niebieskich gwiazd tór niech pomiecie,

1035. Niech wichrów wciekych pochwyci mie moc
I straci na eb w Tartarowa noc —
Ha! on nie umierci mnie przecie!

Hermes.
Oto! zamiary zaiste! i sowa,

Po których poznasz, e kazi si gowa,
1040, Czegó bo zbywa mu do obkania,

Kiedy do szau i w probach si skania?

Dziewice, co wam lito jego ndzy,

Uchodcie z miejsc tych, uchodcie czemprdzej

!

Odurzy bowiem, nabawi zawrotu

1045. Was niewtpliwie ryk strasznego grzmotu!

Chór.

Daj inn rad ! Przemów do serca,

Usucham; rozkaz bo nielitony,

Niewczenie dany, mnie nieporuszy.

To to podoci dasz nieznonej ?

1050. Nie, cobd przyjdzie, z nim cierpie wol.

Pogardzam tymi, na których czole

Jest zdrady pitno — iw adnym jadzie

Brzydoty tyle nie widz , co w zdradzie !

Hermes.
Nie zapomnijcie danej wam przestrogi!

16
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io55- A- docignite kltw Aty srogiej

Nie skarcie na los. nie alcie si kiedy.

e Zeus z nienacka was nabawi biedy.

Nie, z wasnej woli same si gubicie.

Bo z wiedz wasz, nie znaga, nie skrycie

ioóo. Podstpem, w Aty wniki nieprzebrnione

Bez przynuki si wikacie szalone!

(Exodos) (Hermes oddala si. Gwatowny szum, oskot, wist w powietrzu,

trzsienie ziemi i t. p .).

Prometeusz.

Oto! ju w czyn si zamienia sowo:
Chwieje si ziemia — w dali ponury

Ryk si odzywa grzmotu — a z chmury

1065. Strzelaj byski un ogniow.

Wij si w kby kurzu tumany —
Dm wiatry spoem — w wani odmcie
amic si jeden z drugim zawzicie —
A strop niebieski z morzem zmieszany.

1070. Tu wiec nademna zawise wyroki

Zeusa zapadn jawnie, bez zwoki.

Och! tarn trwog*. O matko drog
I witobliwa! i tesfo boo-a

Woam, co wiato wszdzie rozplenia,

1075. Na me bezprawne patrzcie cierpienia!

(Prometeusz zapada si wraz z skaa).
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I. Arystofanes, gania i wyszydzajc niemiosiernie w komedyi ,,aby",

Eurypidesa, chwali przeciwnie i wynosi pod niebiosa Eschylosa zasugi i mi-

strzostwo w sztuce dramatycznej. A ma komedyopisarz tragika tego w wiel-

kiej cenie gównie z tej przyczyny, e kreli samych bohaterów i wielkie

charaktery. Na dowód wymienia tragedye ^Siedmiu przeciw Tebom CE~rd i~i

fiyjtac lub fy/jfiat) i Persózu. „Uoyem ," mówi w rzeczonej komedyi Eschy-

los o sobie, „dramat peen wrzawy bojowej, Siedmiu przeciw Tebom, e
kadego z suchaczy na widok jego ogarnia wojenny zapa. A przedstawiajc

Pcrsóiu, zapaliem w ludzie dz zwyciania nieprzyjació, gdy uwielbiem

uroczycie czyn ten bohaterski. Przeciwnie" — dodaje nieco dalej — ,,kocha-

nie nigdy nie ukazaem na deskach teatralnych." (W. 1021 i 1044 w edycyi

stereotyp.) Na to zgadza si Eurypides, bo ani ladu wdziku — jak twier-

dzi z przygana — nie ma w caym Eschylosie. Dalej o formie poezyi Eschy-

losowj mówi tene: „e chór czstokro a do rodka tragedyi piewa pie
po pieni, gdy tymczasem na scenie nic nie dzieje si; chyba e osoba jaka

n. p. Achilles lub Niobe zasoniona milczenie zachowuje i niczem nie da na.

koni sie do odezwania sie; a wreszcie ni stad ni z owad wybucha w dwa-

nacie bawolich wyrazów, grzywiastych , brwistych, upiorowych, niezrozumia-

ych dla widzów.'* Zarzuca nastpnie Eurypides Eschylosowi, e nigdzie nie

stara si o to, aby przez zaprowadzenie prologów uatwi suchaczom zrozu-

mienie treci i osnowy; e osoby jego nie wywntrzaja uczu, myli, skrytoci

serca swego i e nie przemawiaj jasnym jzykiem. (W. 907— 926; 11 19

nstpp.) Suchaczy, zdaniem Eurypidesa, ogarnia podziw; a zdumieni nie mog
sobie zda sprawy z wraenia, ani wyda sadu o utworze. Jzyk nakoniec

zowie uroczystym, górnym, nadtym i szumnym; i za ze ma Eurypides Eschy-

losowi take zbyt czste powtarzanie równych, czyli uywanie tak zwanych

epiftegmatycznych wierszy. *

Zobaczmy , czy lub jak dalece na sad ten pisa si wolno ; bo wedug
tego, co na samym pocztku powiedziano, gównie na Siedmiu przeciw Tebom
i Persów zwróci chcia Eurypides uwag

,
gdy tak cierpko przymawia ojcu

tragedyi.
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Tragedya „Siedmiu przeciw Tebom", to obraz oblonego miasta, i nic

wicej. Nowoytni poeci, chcc tego rodzaju utwory uczyni strawniejszymi,

przeplataj je miosn spraw. Eschylos za sztuce swojej przez pojedynek

braci zdolal nada istot tragiczn, zaokrglenie i rozwizanie. Nie ma w lej

tragedyi akcyi dramatycznej , w którejby sprzeczne chci i dnoci toczyy

bój z sob i w boju tym albo si niszczyy lub dalej rozwijay. Chybaby kto

tego dopatrzy si w maej rozprawie szermierskiej pomidzy Antygon a wo-

nym. Przeciwnie, tu jedynie piewaj i opowiadaj: chór wyraa trwog,

oczekiwanie, obawy, uczucia; goniec donosi, co si dzieje za bramami miasta,

a Eteokles stosowne do tych doniesie wydaje rozkazy i polecenia, jakie

uczyni naley w miecie kroki i przygotowania celem obrony. Potem oddala

si i walczy z bratem. Po chwili dochodzi wie o ogólnym wTypadku walki

i o bratobójstwie , cho szczegóowo walka nie opisana. Nastpnie ciaa braci

znosz na scen i chór i siostry opakuj polegych. Wreszcie wystpuje

Avony (herold) i zakazuje w imieniu rady miejskiej pogrzeba Polinejkesa.

Antygona objawia wol przeciwn rozkazowi. Chór rozdwaja si: cz od-

chodzi z Antygon, aby zwoki Polinejkesa, druga z Ismen, aby ciao Eteo~

kiesa zoy w grobie.

Dramat zatem ma zewntrzn tylko form dramatu. Pierwiastki wcho-

dzce w skad jego s albo lirycznej, albo epickiej natury. Ale pierwiastki

te, pikne i wspaniae, zasuguj na pochwa, któr Arystofanes udziela

w ogóle poezyom Eschylosa, nie na ostre przygany Eurypidesowe. Bo udao

si poecie poda pobudki do czynów i oznaczy stopie winy lub niewinnoci

osób dziaajcych.

Eteokles to król i wódz, jakim by powinien wadca narodu, odwany
i rozwany, bez namitnoci, wolen od zuchwaej pychy i chepliwoci. Naj-

mniej winy spada na niego za wydalenie brata. Przeciwnicy za, to ludzie

peni zuchwaoci i buty; wyjwszy Amfiaraosa, którego poeta nakreli z szcze-

gólnem upodobaniem; aby wszyscy inni w nim, niby w zwierciedle, przegl-

dajc si dostrzegli snadniej grzechy i wystpki swoje. Dowiadujemy si tedy,

e dwaj zbiedzy, przyjci przez Adrastosa, wszystkiemu s winni. Tydej to

morderca i niszczyciel pastwa swojego, który namawia Argos do zego; na-

zwano go te siepaczem Erynij, podegaczem do krwi przelewu i zgubnym

doradzc Adrastosa. Polinejkesowi za zarzucono bezczuy, nienaturalny po-

stpek: najazd na wasn ojczyzn. To te Polinejkes, jakby nie chcia zada
faszu imieniowi swojemu, którego swarolubcm , waliwym mianuje, 2 wasnego

popdu bez widocznej przyczyny wyzywa brata na rk; a Eteokles mówi

nim, e o prawie i susznoci nigdy nie pomyli nawet. Dla tego sam ufa,

e wygrana nie przechyliaby si na stron wyrodnego syna kraju, gdyby prawo

rozstrzygao. Z tern wszystkiem do przyjcia pojedynku i do wytrwania w przed-

siwziciu mimo napomnie chóru napdza go kltwa ojca i zbytnia duma,

nie pozwalajca mu chwyci si rodków innych lub innym pój torem. Pi-

kne i zacne s sowa jego, gdy si oddala, ab)- pa ofiar nieuchronn

losu, a przypominaj one ywo sowa J&asandry w Agamemttonie. Eteokles

1 Ain.fiaraos, to dwie ofiary godne litoci i spólczucia! Przewinienie i wyste-
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pno innych pociga je za sob i strac w przepa zagady. O nieszczli-

wym kocu Eteoklesa zawyrokowano ju za czasów Laiosa, który dla dobra

huki i kraju maej nawet nie chcia ponie ofiary, i za czasów Edypa, który

zawsze i wszdzie poczyna sobie namitnie i porywczo, (p. Uwagi).

2. Osnowa dramatu. Argejskie wojsko stano przed murami Teb i ob-

legao miasto przez czas duszy. Nareszcie dowódzcy postanowili przypuci
szturm ogólny. O tym zamyle Tejrezyas, wieszczek tebaski, za pomoc
wieszczb ptaszych i znaków ognistych dowiedzia si od Apollona i zawiado-

domi Eteoklesa, który niebawem obywateli tebaskich zawezwa na zamek.

W prologu (od w. i—77.) odzywa si Eteokles do obywateli w mowie pe-

nej ducha i zapau wojennego , napominajc ich do mnej wytrwaoci w obro-

nie ojczyzny. Wszyscy, krom niewiast, starców zgrzybiaych i dziatek niedo-

roslych, maj rzuci si do broni i walczy za kraj, który ich wychowa
i przysposobi na mów dzielnych . aby go w potrzebach cikich dzielnie

wspierali. Blisko i natarczywo wroga, niebezpieczestwo groce miastu,

a oraz ufno w bogów i w suszn spraw winny doda ducha kademu;
bogowie za, jak dotd strzegli grodu , tak te nadal nie odwróc oblicza i do

koca pomylnego wszystko doprowadz. Zaledwie po mowie króla lud rzuci

si z zamku do miasta z broni w rku, alici goniec przybiega z oznajmieniem,

e siedmiu wodzów argejskich zobowizao si przysig uroczyst albo wzi
miasto, albo pa na jego murach. Niebezpieczestwo wielkie i straszne, do-

daje goniec, bo zewszd ju szturmem gro. Wysuchawszy do koca wie
goca, król modli si do bogów, proszc o pomoc. Poczem cofa si, aby po-

myle nad rodkami obrony i stosowne wyda rozkazy. Po oddaleniu si

króla dziewice tebaskie (w Parodosie od w. 78— 157) uciekszy zdjte trwog
na zamek , woaj do bogów o pomoc wród lamentów, jków i okrzyków

trwogi i przeraenia. Na krzyk ich dolatujcy do miasta wraca z popiechem

Eteokles i (w Epejsodion pierwszem od w. 158—264) oburzony tym postpkiem

nakazuje dziewicom surowo milczenie. Dziewice uniewinniaj si, malujc

ywo obaw i trwog swoje w piknym i ywym dyalogu; a przekonane

wreszcie przeoeniami wadcy, który im wykaza niestosowno postpku,

przyrzekaj nadal zachowywa si spokojnie i lamentami nie przydatnymi do

niczego nie roznosi po miecie popochu. Atoli ledwie e Eteokles zbieg

pora drugi na dó do miasta, aby dalej kierowa obron grodu, a ju trwo-

ga nieco stumiona przejmuje na nowo serca dziewic. W Stasimon pierwszem

od w. 265—342 wyraa chór uczucia swoje, malujc w jaskrawych barwach

i opisujc niedol oblonego miasta i nieszczcia zdobytego grodu. Dopiero

na widok wysanego na wywiady goca i króla Etoklesa uciszaj si dziewice.

Goniec (w Epejsodion drugiem od w. 343— 678) opisuje szczegóowo dowódz-

ców oddziaów pojedynczych, zagraajcych bramom miasta: Tydeja. Kapa-

neusa, Eteoklosa, Hippomedonta. Partenopeosa , Amfiaraosa; a król przeciw

kademu z nich wybrawszy najmniejszych wojowników ze swoich : syna

Akastosa, Polifontesa, Megareusa, Hyperbiosa, Aktora, Lastenesa, stosowne

do pory udziela im rady. Wodzowie wybrani z oddziaami ludu niezwocznie



^48

po przemowie króla udawaj si na miejsce przeznaczone , a za kadym z nich

krótkie yczenie wysya chór dziewic w zwrotkach czterowierszowych. Ju
szeciu naczelników nieprzyjacielskich ma wyznaczonych przeciwników. Sió-

dma i ostatnia bram oblega Polinejkes, brat króla. Temu król sam stawi

chce czoo, bo „któ do tego wiksze miaby prawo? Ja ksi z ksiciem,

z bratem brat, wróg z wrogiem .«i zmierz w boju,' 4 powiada Eteokles. Na
próno chór stara si odwie go od tego zamysu. Guchy na proby i prze-

kadania dziewic, spieszy do zacitego boju. Dziewice przeraone (w Stasi-

mon drugiem od w. 679—754), jakby w przeczuciu nieszczcia królowi gro-

cego zawodz tren paczliwy nad smutnym jego losem. Jeszcze nie prze-

brzmiay ostatnie chóru zowieszcze sowa:

Dr caa, e ich dopadnie

Teraz szparka Erynida

a ju zziajany goniec (w Epejsodion trzeciem od w. 755—949) wpada na sce-

n i oznajmuje, co si stao. Nieprzyjaciel, jak dowiadujemy si z ust jego,

na gow wprawdzie pobity, Teby ocalone, ale dwaj bracia. Polinejkes i Ete-

okles, wzajemnie si zabiwszy legli w pojedynku. Chór w smutnym trenie,

bo nie wie, czy ma radowa si czy smuci si, widzc kltw Edypow
spenion, — opiewa wypadek nieszczsny. Niebawem jawi si siostry po-

legych braci: Antygon i Ismene, i, kiedy zwoki bratobójców zoono na

scenie, cz skargi rzewne z lamentem jkliwym chóru. Ju tu pokazuje sic

rozmaito uczu i charakteru sióstr, siedzcych nad zwokami braci. Anty-

gon oto, przychylniejsza Polinejkesowi, objawia stay, niezomny i dumny

charakter, który z drobnymi odcieniami zatrzymuje u wszystkich trzech tragi-

ków; Ismene za potulniejsa, suchajc raczej praw i przepisów nili krwi

zwizku, dla tego wicej przywizana do Eteoklesa, nad nim i jego losem

jedynie roni zy gorzkie. A kiedy (w exodosie od w. 959— 1084) herold

przybywa i w imieniu rady tebaskiej nakazuje uczci zaszczytnym i uroczy-

stym pogrzebem Eteoklesa jako obroc ojczyzny, Polinejkesowi za z po-

lecenia teje rady odmawia tego zaszczytu i pod surow kar zakazuje go

pogrzeba, aby zdrajca i najezdnik kraju rodzinnego sta si upem i pa-

stw dzikich zwierzt, Antygon mnie i dumnie wypowiada posusze-

stwo temu nakazowi i wbrew woli rady miejskiej . gdyby nikt inny nawet nie

chcia tej ostatniej bratu wraz z ni wywiadczy posugi, sama Polinejkesa

pogrzebie. Kiedy herold napomnieniem i przekadaniem nie zdoa odwie
nieugitej i nieustraszonej dziewicy od zgubnego dla niej przedsiwzicia, od-

dala si; a chór, ju poprzednio na dwie czci si podzieliwszy, przeprowa-

dza z siostrami na czele, kady oddzia z osobna, zwoki braci polegych na

miejsce spoczynku. Na tern koczy si dramat.

3. Dugo o tern rozprawiano i szeroko si rozpisywano, jakie dwie tra-

gedye z niniejsz stanowiy trylogi i w jakiem nastpstwie. Jak to czsto

bywa, widziano wicej nili dojrze, i docieczono wicej, nili zachowawszy

zimn krew i nie puszczajc si na skrzydach bujnej wyobrani na manowce

obdne zbada byo mona. Sd w tym wzgldzie uatwio wynalezienie efy-
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daskalii
,

przedtem nie dostrzeonej w kodeksie raedycejskira, która brzmi

w przekadzie polskim: „Przedstawiono za archonta Teagenidesa w Olimp.

oyj (t. j. 78mej) Zwycistwo odniós (Eschylos) trylogia: Laios, Edyp, Siedmiu

przeciw Tebom, i dramatem satyrowym Sfinks." Druga nagrod odniós Ary-

styas, (przedstawiwszy Perseusza, Tantalosa i dramat satyrowy Palajstaj ojca

Pratynosa). Trzecim spózawodnikiem by Polifradmon, który wystpi z te-

tralogia Likurgia.

Ze Siedmiu przeciw Tebom przedstawiono midzy Olimp. 76, 4 a 78. 2,

wnoszono ju z uwagi dodanej przez Scholiaste do w. 1053 i 1058 ab Ary-

stofanesowych , e z tragedya ta Eschylos wystpi po Persach; a po drugie

z doniesienia, e na przedstawieniu by Arystydes. Plutarch bowiem w bi-

ografii tego ma (c. 3.) powiada, e, gdy aktor o Amriaraosie wyrzek sowa:

,.Bo on nie zdawa si, lecz by chce najcnotliwszym!" wszystkich oczy zwró-

ciy si na Arystydesa, jakoby do niego byy wymierzone. Wniosek ten po-

twierdza wic w zupenoci wynaleziona przez Franza dydaskalia. Archont

Teagenes bowiem sprawowa urzd swój w iszym roku 78 Olimpiady, t. j.

468 przed Chr. Miemauie jednak, jakoby tragedya ta rodkow bya sztuk

trylogii, zbija najwymowniej ta sama dydaskalia i uczy nas zarazem, e po-

eta w trylogii niniejszej przedstawi niby w historycznem nastpstwie dzieje

domu Labdakidów smutne i straszne.

Co dotyczy przedstawienia tragedyi, Ateneos (Athenaeus, I p. 22. A.)

donosi, e tanemistrz Telestes (rozumie si, jako przodownik chóru) mimik
arcywyborn jak najdokadniej wyda i wyrazi wszelkie uczucia trwogi, prze-

raenia, obawy, zdumienia, smutku i t. d. Mistrz tak wyborny by oczywicie

Eschylosowi bardzo na rk i potrzebny, gdy w chórach mianowicie jzyk

jego jest czstokro trudny, zawiy, zagadkowy; a umieszcza w nich poeta

jednak wszystko to wanie, co stanowi poniekd istot jego tragedyj.





V.

SIEDMIU PRZECIW TEBOM.



OSOBY DRAMATU.

ETEOKLES , syn Edypa i Iokasty, król tebaski.

GONIEC.

CHÓR DZIEWIC TEBASKICH.
ANTYGON \

KWF^TT i

siostry Eteoklesa i Polinejkesa

WONY (herold).

Scena przedstawia zamek tebaski z widokiem na miasto i okolice. W okoo
otarze i posagi bóstw: Pallas Ateny, Posejdona, Aresa. Afrodyty, Apollona

i Artemidy. Lud tebaski tumnie zbiera si na zgromadzenie (do Tymeli

i przytykajcych do niej przestrzeni). ETEOKLES z orszakiem wychodzi

z bramy zamkowej.



(Prolog od w. i—77.)

E t e o k 1 e s.
*

Obywatele Kadma!* winien mówi grzeczy

Ten, który piecze ma o cao i na rufie

Kieruje sterem rzdu nieupionem okiem.

Bo, gdy los sprzyja, ask bóstw w tern kady widzi;

5. Lecz gdyby — co bro Boe ! — kieski grom ugodzi.

Po grodzie imi samo Eteoklesowe

Na wstpie wspominaby mieszczan tum w lamentach

Rozgonych. Wdy stosownie do przydomku swego
Obroca Zeus odwróci to od miasta Kadma!

10. Wam za wypada: i tym, co nie doszli jeszcze

Do dojrzaoci wieku, i tym, którym czas ten

Ju min, i tym, którzy wT si najlepszej porze,

Gorliwie j si sprawy, jak na wiek przystoi,

I broni bóstw krajowych otarzy, by nigdy

15. Ich czci nie zapomniano, i grodu i dziatek

I matki-ziemi naszej , drogiej ywicielki.

Bo trudu wychowania wszystkich si podjwszy,

Was modych po jej bogiem pezajcych onie

Na mów tarczononych sposobia sobie, .

20. Abycie j w potrzebie takiej dzielnie wsparli.

A dotd bóg przechyla si na nasze stron;

Bo, acz ju w obleniu gród trzymany dugo,

Najczciej przecie darz nas zwycistwem bóstwa.

Lecz dzisiaj nam ogosi wróbit, ptaszowieszczek, ;

25. Co duchem li i uchem bez pomiennych znaków
Na lot wieszczbiarskich ptaków- nieomyln sztuk
Uwaa — on , wyroczni takich mistrz , ogosi

:

e w liczbie wielkiej wojsko Achejczyków noc
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Zebrao si i godzi na Kadmosa miasto

30. Nu ywo! na przedpiernie i na baszty murów
Pospieszcie wszyscy ! biecie w cakowitej zbroi.

Obsadcie szace miasta, stacie na wie zrbach
I trwajcie z ufnem sercem u wrotnych wierzeji,

Zbytecznie nie lkajc si przybyszów tuszczy.

35. Bóg do dobrego koca wszystko doprowadzi!

Jam wysa na wywiady szpiegów std do wojska

I ufam , e si z celem drogi nie rozmin

;

Tych wysuchawszy nie dam spoy si podstpem!

(Lud zbrojny rznca sie co miasta. Goniec, szpieg, od stron}" miasta przy-

bywa.)

Goniec.

Eteoklesie zacny, Kadmejczyków wadco,

|o. Przybywam wie od wojska niosc ci prawdziw.

Na wasne-m oczy widzia to, co tam si dziao.

Ot! siedmiu bohaterów, tgich w boi a wodzów,

Nad tarcz, obwiedzion czarnym brzegiem, byków
Zarnwszy na ofb.r, we krwi bydlt potem

45. Nurzali rce, klnc si dnym krwi Fonosem,

Aresem i Eniona ,
* e oród Kadma zburz

Z kretesem i wyniszcz gwatem, lub zbrukaj

Te ziemie krwawa rzezi, daiac gardo sami.

I do Adrastowego woza przywizawszy

50. Posali upominki rodzicom do domu,

zy ronic ; lecz z ust adna nie wybieg"a skarga. *

elazne bowiem serce w piersi mów zieje

Pomieniem, na ksztat lwów, gdy wzrok ich pala mordem.

Nie idzie te w przewok groba przez mitrg:
55. Gdym wraca, losowali, by, jak pidnie biera,

Do bram z nich kady puki swoje poprowadzi.

Dla tego najdzielniejszych wybierz mów z miasta

1 ustaw ich czemprdzej kolo bramnych dwierzy,

Bo ju opodal wojsko Argu sunie. zbrojne

60. Od stóp do gów w obokach pyu, a na pole

Piana rebrnobiala z nozdrzy koskich kanie.

Ty, jak okrtu sternik baczny, czuwaj przeto



Nad miastem, zanim wojny nawanica z góry

Dopadnie, bo ju huczy powód wojsk ldowych.

65. Wic w lot do czynu por chwytaj jak najspieszniej

Ja na dal suy bd take okiem tobie,

By stranik wierny. O tern za pouczon jasno,

Co dzieje si na zewntrz, nie poniesiesz szkody!

(Oddala si.)

E t e o k 1 e s.

O Zeusie ! i ty, Ziemio ! i opiekunowie

70. Ojczyzny; wy, boginie kltwy i Erynio

Przemona ojca, z szcztem nie dozwólcie miasta,

Co Greków mowa mówi, wraz z ogniskiem domu
Zatraci i zdobyte zniszczy wrogów rk!
Na wolna te krain i Kadmosa miasto

75. Nie dajcie nigdy woy jarzma niewolnictwa!

Ocalcie! Do wspólnego dobra dy proba,

Jak tusz : miasto bowiem w szczciu wielbi bogów

!

(Król odchodzi. Po irwili z miasta przybywa chór dziewic.*)

iParodos od w. 78 1 5 y •)

r

_ . . S p i e w c h ó r u.
Dziewica 1.

A

Na klsk wielk, co w duszy strach budzi,

Wyrzekam! Oto ! z obozu tum ludzi

80. Ornych ruszy ; bez liku na przedzie,

Jak nurt, si toczc konnicy ma jedzie:

wiadkiem kurzawa wzbita pod niebiosa,

Dowodna prawdy zwiastunka bezgosa!

Dziewica 2.

Z pola ttnienie koskiego kopyta,

85. e ziemia jczy a, ucho me chwyta,

I szum si zblia, by potok, co spada

Z gór niewstrzymany.

Dziewica 3.

Boginie! ach biada!

Boginie! brocie od klsk, co sie wala,

Stojc na murach

!
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Dziewica 4.

Lud z tarczami stal.

90. Byskajcemi , wznoszc krzyk bojowy,

Na miasto nasze rzuci si gotowy

!

Dziewica 5.

Któ z bogów teraz za nas si zastawi,

Lub która z bogi? Ach! któ nas wybawi?

Dziewica 6.

Czy przed otarzem bogów si ukorz?

Dziewica 7.

95. Bóstwa na tronie wzniosym! teraz w porze,

J si posgów! Przecz z nadmia.ru jku
Zwlekamy? (Przykkuj przed otarzami.)

Dziewica 8.

Tarczy dosyszycie szczku?

Kiedy zaniesiem szat, wiecem strojne,

Jeli nie teraz, mody bogobojne?

Dziewica 9.

100 Sysz chrzst dzidy niejednej, szczek zbroi;

Có poczniesz? To nie zdradzisz ziemi swojej,

Aresie, stróu odwieczny ziemicy! *

Dziewica 10.

Spojrzyj na miasto, we zotej przybicy

Bóstwo, na miasto niegdy ulubione!

Dziewica 1 1

.

105. Wzywam was, bóstwa, was kraju zason,

Patrzcie na spoem bagajce grono

Dziewic i bdcie niewoli obron!

Dziewica 12.

Bo w kolo miasta podmuchami dgany
Aresa szumi wróg, by mórz bawany,

1 10. Kitami przybic!

Dziewica 1.

Nu! ojcze wszechwiata,

Obro! niech minie, Zeusie, gród zatrata!

Dziewica 2.

W koo lud z Argos Kadmosa zagraa

Miastu; i or zabójczy przeraa.
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A munsztuk pyski krpujcy koni

115. Jkliwym gosem na rze krwawa dzwoni!
Dziewica 3.

Siedmiu hetmanów przodkujcych w zbroi,

Z wóczni do rzutu rozbujan stoi

Przy siedmiu bramach, jak im biera pada.

Dziewica 4.

Ty, córo Zeusa mona, bitwom rada,

.
120. Pallado, ratuj! i ty, Posejdonie,

Jezdny wadarzu, co posiad mórz tonie

I ryby godzisz trójzbem , od trwogi

Uwolni , bagam , racz serce niebogiej

!

Dziewica 5.

Sta te, Aresie, jawnie do obrony!

125. Strze gród, co Kadma nazwiskiem uczczony.

Dziewica 6.

I ty, Cyprydo, bro od zguby grodu!

Z twej pochodzimy krwi , ty matk rodu !

*

Oto do ciebie pokorne nas mody,
Nas woajce do bogów, przywiody!

Dziewica 7.

130. Ty, Wilkoowczy, tp, niby wilk srogi,*

Szeregi wrogów! Suchaj giosów trwogi,

Latony córo! Artemis kochana!

I ty wó mnogo betów do koczana!

Dziewica 8.

Och ! sysz chrobot wozów w koo miasta

!

135. Czcigodna Hero! Ha! jak trzeszczy piasta

Pod cika osia, a silnie wstrzanione

Wóczni powietrze wiszcz, jak szalone!

Dziewica 9.

Có miastu grozi? Có je na dal czeka?

Jaki pooy kres boska opieka?

Dziewica 10.

140. Po blankach wzniosych kamienny deszcz warczy.

Dziewica II.

Och! Apollonie drogi! ach! spi tarczy

Szczka przy bramach!

17



2 5 8

Dziewica 1 2.

Zbony* niech zamierzy

Kres Zeus we walce, co wojn umierzy;

A Onka,* boga przed miastem królowa,

145, Niech siedmiobramny gród cao zachowa!

Dzia chóru I.

Wszechmocne bóstwa! Bogowie, boginie,

Dzielni obrocy w grodzie i w krainie,

To na up miasta w ucisku nie dacie

Innojzycznej rzeszy ku zatracie!

150. Suchajcie, bierzcie proby pene suszy

Wznoszcych ku wam rce dziewic w uszy!

Dzia chóru II.

Kochane bóstwa ! Zbaw cze grodu strae

!

Jak go kochacie , niech dzi si pokae

!

Patrzcie litonie na przybytki wite,

155. Przyjdcie na pomoc, miosierdziem zdjte!

Zbone ofiary raczcie mie w pamici,

Które wam miasto w czasie Orgiów wici !

*

(Król wraca z miasta.)

(Epejsodion pierwsze od w. 158—264.)

E t e o k 1 e s.

Was pytam , was , kobiety, plemi obmierzliwe,

Azali to dla dobra i zbawienia kraju

160. I czy oblonemu wojsku doda ducha,

e padszy przed bóstwami rodzinnemi plackiem

Krzyczycie, wyrzekacie — wy, obrzydn mdrcom?
Przenigdy w biedzie, ani w bogiej pomylnoci
Z niewiecim rodem nie chc y pod jednym dachem.

165. Bo, kiedy gór wezm, duma ich nieznona;

A w trwodze powikszaj klsk domu, miasta.

I teraz ot! tchórzliwym zatrwaacie krzykiem

Mieszczastwo, e gród w pochej obawie przebiega,

Najlepiej przysugujc si za miastem wrogom

;

170. Gdy my wród murów miasta sami si niszczymy.
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Zysk taki masz, mieszkajc razem z kobietami.

Lecz jeli kto rozkazów moich nie usucha,

Mowie lub niewiasty, lub ktokolwiek inny, *

Na tych niech wymierzona bdzie kara mierci

!

175. Nie ujdzie nikt zaiste! ukamionowania

!

M bowiem dba powinien o to, co si dzieje

Za miastem, nie kobieta; a tu niech nie szkodzi!

Slyszysz-li? czy te guchej próne prawi sowa?

Strofa i,

Chór.

Drogi Edypa synu, pena trwogi

180. Suchaam wozów turkoccych srogiej

Wrzawy i skrzypu piast za kó obrotem,

Zgrzytu i szczku krygów w koni pysku :

*

Wdzide w ognia urodzonych bysku!

E t e o k 1 e s.

A co? czy eglarz co na sztab okrtow
185. Si schroni z rufy, znajdzie rodek ocalenia,"

•Gdy nawa fal parta walczy z morsk toni?

Auti strofa 1,

Chór.

Do bóstw posgów sdziwych pobiey

Z ufnoci rzesza nasza, gdy u dwierzy

Miasta ryk zgubnej zawy nawanicy.

190. Odtd modlitw zdjta trwog bogów

Bagam, by grodu raczyli strzec progów!

E t e o k 1 e s.

Niech mur nas, o to procie, od dzid wrogów broni.

Czy to nie w rku bogów? To bogowie sami

Wynosz si, jak mówi, z grodu zdobytego.*

Chór.
Strofa 2.

195. Oby, dopóki ja yj, zbór bogów

Std si nie wyniós ; niechaj tego grodu

17*
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Nie ujrz oczy moje upem wrogów,

Ni strawionego ogniem ich narodu

!

E t e o k 1 e s.

Wzywajc bogów nie chciej mnie zagady knowa.
200. Bo posuszestwo matka pomylnoci, oraz

Zbawienia jest pocztkiem; tak przypowie uczy.

. .. . . Chór.
Antistrofa 2.

Przyznaj ; lecz moc bogów wicej znaczy.

Czsto w niedoli g*dy kto sobie rady

Da ju nie umie i wzrok mi rozpaczy

205. Obok , wybawi bóstwo od zagady

!

E t e o k 1 e s.

Ofiary, za wyrocznie dary skada bogom,

Do mów to naley, kiedy wróg zagraa
;

Wam zasie milcze o-odzi sie i czeka w domu

.

Strofa 3.
Chór.

Tylko z bóstw aski gród niezwyciony
210. Jest nasz i przeciw zgrai rozjuszonej

Nieprzyjacielskiej ostoj si mury.

Skd-e wic ó ta w przyganie ponurej ?

E t e o ki e s.

Nie broni ja ci wcale czci pobonie bogów;

Lecz by obywateli nie straszy zbytecznie,

215. Spokojnie sied i nie trwó sob ty nad miar!

. c Chór.
Antistrofa 3.

Gdy zmysy nasze uderzya wrzawa

I wojennego zgieku szum, obawa

Na ten czcigodny zamek, na stranic,

Nas zapdzia lkliwe dziewice.

E t e o k 1 e s.

220. A kiedy si dowiecie, e kto poleg, albo
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Raniony, na wie gono mi nie wykrzykajcie;

Bo tern, krwi miertelników, wojny bóg si pasie.

Przodownica chóru.

I teraz ot! parskanie dzikie koni sysz.

E t e o k 1 e s.

Gdy syszysz, sysze przecie nie chciej-e za gono!

Przodownica chóru.

225. Wstrznite z gruntu jczy miasto obsaczone.

E t e o k 1 e s.

Nie zaspokaja- was, e ja mam piecz o niem?

Przodownica chóru.

Obawiam si. Szczk broni wzmaga si przy bramach.

E t e o k 1 e s.

Zamilcz-e, i do miasta o tern ani sowa!

Przodownica chóru.

Bogowie wszyscy! zamku na up nie wydajcie!

Eteokles.

230. Bogdaj ci licho! milczkiem nie zniesiesz-li tego?

Przodownica chóru.

Bogowie miasta! brocie od niewoli jarzma!

E't e o k 1 e s.

Na cay gród i na si sama jarzmo wkadasz.

Przodownica chóru.

Wszechmocny Zeusie! grot swój zwró na nieprzyjació!

Eteokles.

O Zeusie! tworzc baby, jaki ród stworzye!
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Przodownica chóru.

235. Nikczemny, jak ród mów, którym gród zdobyto.

E t e o k I e s.

Znów w obec wizerunków bóstw zowrogie sowa ?
*

Przodownica chóru.

Tchórzliwa mi obawa jeyk rozwizuje.

E t e o k 1 e s.

O jedno prosz; wywiadcze mi grzeczno maa!

Przodownica chóru.

Mów, czego chcesz, natychmiast; bd wnet wiedziaa.

E t e o k 1 e s.

240. Stul usta, nieszczliwa, nie strasz mi narodu!

Przodownica chóru.

Zamilkn. Wraz z innymi znios wyrok losu.

E t e o k 1 e s.

To sowo twoje sysze wol, ni poprzednie.

A nadto, oddaliwszy si od bóstw posagów,

Co lepsza, pro, by pomoc niosy nam we walce,

245. Nastpnie lubów moich wysuchawszy, zacznij

Do bogów hymn radosny, wity na gos, podug
Zwyczaju helleskiego, pie ofiarowania,

Co wygna strach przed wrogiem z serc i ducha doda.

Ja przeto bogom, ziemi naszej opiekunom,

250. I pól i rynku stróom, tudzie tobie, Dirki

Krynico , i Ismena falom wrcz owiadczam :

*

Gdy wszystko si powiedzie, miasto ocaleje,

Ognisko wam ofiarne jagnit krwi zrumieni

I byków na cze wasze zarn wam lubuj;

255. Zwyciskie znaki wznios i upami wrogów
Wywalczonymi witnic boy dom uwiecz.
Tak bagaj zbonie bóstwa bez narzeka jku



I nadaremnie blacha nie chciej dysze groba,

Bo doli swej i tak si nie uchronisz wicej.

:6o. Ja jeszcze szeciu mów ze mn samosiódmym, :;:

Wielkiego mstwa, strasznych wrogom przeciwników,

U siedmiobramnych dwierzy miasta porozstawi,

Nim dotd si doniesie, wawo podegajc
agiew trwogi, wie goców gorco-kpanych

!

(Oddala si.)

(Stasimon pierwsze od w. 265—342.)

piew chóru.

265. Chtna-m do tego, acz strach si nie zdrzemie

W duszy — i troska, ocienna ssiadka

Serca, podsyca ar trwogi. Gdy plemi
Grodu dobywców widz, taki bije

Strach na mnie, z jakim widzi moe matka

270. Modych grzywaczy tu przy gniedzie mij.
Tu oto z caa sia wrosfów tuszcza —
W có si obróc? —- do baszt szturm przypuszcza;

Tam grad kamieni ostrych z rk miotany

Spada na mieszczan i zadaje rany.

.275. Piecz o Kadma narodzie i grodzie

Miejcie z si wszystkich bóstwa, Zeusa rodzie! *

Antistrofa i.

Gdzie do pikniejszej nad moje ziemicy

Si wyniesiecie, gdyby yzna niwa

I z wód , które ród Tetydy wysya *

280. Wraz z Posejdonem, co ziemi opywa,
Najlepsza: woda Dircejskiej krynicy —
Przez was wydan na up wrogów bya?
Wic bóstwa, grodu stranicy, na me
Za miastem zgubna klatwe, co oree

285. Z rk im wytrci i ich zetrze, rzucie,

Na polu sawy rodakom przywódcie!

Suchajcie w rzewnym wyjczonych tonie

Prób, bronic miasta na wspaniaym tronie!
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Strofa 2. O smutna dolo! gdyby gród ten stary,

290. Zdobyty wóczni wroga, niewolniczy,

W niwecz i w popió poszed brudnoszary,

Za wol bogów od Achejskiej dziczy

Starty sromotnie — i gdyby niestety!

Uprowadzono w jestwo nas, kobiety,

295, Cignc za wosy, by konie, i w szatach

Podartych mode i podesze w latach!

Ach! krzyk w upionym rozlegby si miecie;

I o jczce w gos branki niewiecie,

Na mier wiedzione, i peen katuszy

300. Los ich niejeden zadraby w swej duszy !

*

Antistrofa 2.

O smutna dolo! przed godow noc, —
Niby zaledwie rozwinite kwiaty

Wczenie zerwane! — zgwacone przemoc
Na straszn podró t pój z ojców chaty!*

305. Przecz mówi o tern, e lepiej tym w grobie?

Bo na up strasznej wydane aobie
Niestety! miasto, co w mocy jest wroga!

Tu jedni drugich wlok, tam rze sroga

Szaleje, ówdzie rzucaj podpay,

310. e okopcony sadzami gród cay.

Ziejc wciekoci Ares dziki huka,

Tpi narody i witoci bruka.

Strofa 3.

oskot po miecie. Naokó baszt szczyty *

ciskaj zamek. M wóczni przebity

315. Pada z rk ma i od piersi matki

Wydarte skwiercz krwi zbryzgane dziatki.

Tu wróg i upi i po grodzie bryka,

Z upiec rabu dziki si spotyka,

A ten, co z prón rk jeszcze, krzyczy

320. Na prónych plonu, by celem zdobyczy

Z nim si zczyli; ale przy podziel

Nikt mniej mie nie chce, ani równie wiele.

Jakie wic, jakie z tego, co si dzieje,

Wolno wysnowa nam sobie nadzieje?"
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Ahtistrofa 3.

325. Wszelaki owoc pól opadszy ginie

Marnie — i smutnem okiem gospodynie

Na spogldaj aonie; a dary,

Które wydaje roli grunt bez miary,

W zamcie fali prd unosi nikej.*

330. Sugom za nowym, którym los niezwyky
Brastwa znie trzeba u butnego ma.
U wroga, który przewTag ora
Zdoby je, tylko ta jedna si mieje
Nadzieja, e wnet ponura przypieje

335, Chwila konania, chwila wybawienia

Od opakanej niedoli cierpienia!

Przodownica I dziau chóru

Na zwiady m wysany, jak si zdaje, now
Nam niesie, przyjacióki, wie i ku nam sunie,

Wartkiemi wyrzucajc na przemian nogami.

Przodownica II dziau chóru.

340. I otó wadca take, syn Edypa, idzie

Z tej strony, by usysze now g"oca powie,
I jemu popiech kroku zwolni nie pozwala.

(Nadchodz Eteokles z miasta, z przeciwnej strony Goniec).

(Epejsodion wtóre od w. 343—676).

Goniec.

Donios wiadom dobrze o czynnociach wroga

I jak los przeznaczy bram z nich kademu.

345. U Projtosowych wrót ju Tydej si rozhuka;

Lecz przez Ismena fale wieszcz mu nie pozwala

Przeprawi si, gdy z ofiar wróba niepomylna.

Wic Tydej rozsroony i dliwy boju,

By smok w skwar poudniowy, sycz i na wieszcza,

350. Mdrego Oj klej desa,* obelywie fuka,

e mierci i bojowi asi si tchórzliwie.*
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Tak krzyczc wstrzsa kit trójkoczat, grzyw
Szyszaka, a u tarczy jego dzwonków lanych

Spiowy dwik roznosi straszne przeraenie.

355. Na tarczy wizerunek pyszny wyobraa
Sklepienie niebios arem gwiazd rozpromienione,

A w samym rodku ksiyc w peni, najprzedniejsza

Z gwiazd i rzenica nocy, ywym blaskiem strzela.

Tak puszc dumnie zbroja okazaa Tydej

360. Wydziwia pod nad brzegiem nurtu, dny walki,

By rumak, co nozdrzami parska i opienia

Wdzido, gdy rozarty czeka hasa trby,

jakiego przeciwnika temu dasz? któ rczy
Za Projta wrót obron, gdy wrzecidze pkn?

E t e o k 1 e s.

365. Przed zbroj wojownika nigdy ja nie zadrze

I ran mi nie zadadz wizerunki tarczy

;

Nie kola te bez wóczni kita ani dzwonki:
i/

A co o nocy mówisz owej na puklerzu,

Byszczcej promienist niebios g"wiazd wiatoci,
370. Zaiste! wróba bdzie mu ten nierozsadek.

Bo gdy ogarnie oczy noc ponura mierci,

Mowi dumny obraz, który dwiga w herbie,

Przedzierzgnie si w prawdziwy obraz mierci— susznie!

Sam wic sromot tak przepowiedzia sobie.

375. Przezorny Astakosa syn oto! si zmierzy

Z Tydejem; on wrót stróem i zason bdzie.

Zacnego rodu m to, co hod Wstydliwoci *

Oddaje i mowami gardzi junackiemi.

Leniwy do spraw podych, wstydzi si by tchórzem;

380. Potomek mów z siewu wzrosych, których Ares

Zachowa; icie! pól tych dziecko, Melanippos.

*

Wdy Ares kostki rzuca sam i sam rozstrzyg"a!

Krewiestwa zasi wite prawo go wysya,

By strzeg od wóczni wrogów matk, co go rodzi,

(Melanippos z czci, wojska odchodzi).

strofa 1.
Chór.

385. Dajcie zwycistwo temu, co nas broni,
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Bóstwa! To susznie bieg gród dwiga z toni!

Drze na myl przecie, e mierci przypaci

Krwaw wojaków lik za wolno braci!

Goniec.

Zwycistwo niech bogowie dadz mu, jak )^czysz!

390. Kapaneus, olbrzym drugi, wikszy od pierwszego,

Jak biera pa,da, stan przy Elektry bramie.

Ten, hardy, dalej siga myl, ni na ludzi

Przystoi i odgraa sie straszliwa kieska

Grodowi temu, czego bóg niech nie dopuci!

395. Bo, czy bóg chce lub nie chce, zburzy gród —tak mówi—,
Nie wstrzyma nawet Zeusa grom rzucony z niebios

Pochodu, a byskawic gownie i pociski

Piorunne z poudniowym skwarem porównywa.

Na tarczy ognionony m przedstawion nagi:

400. Pochodni w rku trzyma jasno gorejc
I woa, jak brzmi napis zoty: ,,Spal miasto!"

Któ z takim przeciwnikiem zetrze si? któ buty

Junaka nie ulkszy si dotrzyma kroku?

E t e o k 1 e s.

Skd wróg korzyci szuka, my zysk mie bdziemy;

405. Bo o zuchwao gupi wini i oskara,

By powód najprawdziwszy, ludzi wasny jzyk.

Tak dumnie si odgraa Kapaneus i gotów

To zrobi, co, z bóstw szydzc i jzykiem siekc

Z luboci gupi, miece (a miertelnik przecie!)' •

410. Na Zeusa ku niebiosom w gos w burzliwej mowie.

Lecz ufam, e dosie piorun ognionony
Go zasuenie. Wtenczas z soca poudniowym
Promieniem skwarnym icie nie porówna gromu

!

Naprzeciw niemu stanie silny Polifontes

;

415. Acz junak to zuchway, peen przecie ognia

I ducha — i przedmurzem bdzie niezachwianem
• Za Artemidy bogiej i bóstw innych spraw.
Mów, komu los na trzecia bram natrze kaza.

(Polifontes oddala sie z czci wojska).
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Antistrofa i.
Chór.

mier temu , co tak zorzeczy nam : gromu
420. Pocisk niech wstrzyma go, zanim do domu

Wtargnie mojego i dzidy zbrodniczej

Ostrzem mnie wygna z komnaty dziewiczej 1

Goniec.

Opowiem dale], komu los nastpn bram
Przeznaczy. Otó trzeci na Eteoklosa

425. Los pad z przechylonego hemu spiowego
I na Nejisk bram puki rzuci kaza.

Obraca on w krg zaprzg koni, co ze zoci
Zgrzytaj gryzc munsztuk i chc dopa bramy.

Na pysku udzienice dzwoni przeraliwie,

430. Oblane pian z nozdrzy dziko parskajcych. *

Misterny wizerunek zdobi tarcz jego:M w zbroi cakowity po drabiny szczeblach

Na mur nieprzyjacielski pnie si, chcc go doby;
I tene, jak wyryty napis wiadczy, woa:

435. e nawet sam bóg wojny z murów go nie strci.

Nu! temu przeciwnika postaw, co rkojmi
Da, e zasoni gród od jarzma niewolnictwa.

E t e o k 1 e s.

Postawi oto tego i powiedzie mu si.

(Wskazuje na Megareusa, który niebawem oddala si z czci wojska).

Ot! ju ten wyprawiony, co dumny z potgi

440. Ramienia, syn Kreonta, z rodu ludzi sianych,

Megarej. On rumaków dzikich ry i parsku

Nie zlkszy si, odwanie wyjdzie po za bramy
I albo legszy trupem winny dug ojczynie

Wypaci, lub zwalczywszy twierdz na puklerzu

445. I obu mów — upem dom ozdobi ojca.

Z junakiem innym chwal si i nie skp opisu.

c . c
Chór.

Strofa 2.

Och ! dla obrocy kraju bagam bogów
O dank zwycistwa, o zgub dla wrogów!
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Jake l dumnie gród w pysze szalonej !

450. Wejrzyj, mcicielu Zeusie, rozsierdziony

!

Goniec.

Z kolei do ssiednich wrót ateskiej Onki

Wrzaskliwie krzyczc inny, czwarty si przyblia ,

Olbrzymowego wzrostu witez Hippomedon.

Widziaem, jak on tcz wielk, to jest tarcz

455. Obraca, e, wyznaj, a mrowie mi przeszo.

A rzebiarz, który wyry dzieo na puklerzu

Misterne, by sztukmistrzem wcale niepolednim.

Tam Tyfon z buchajcej tchem ognistym paszczy

Lotnego brata ognia: dym wyziewa czarny

;

:;:

460. A sploty krte mii, do krgego brzegu

Przymocowane, wkls tarcz pokrywaj.
Aresem upojony on sam wpada z krzykiem

W bój i roznosi popoch wzrokiem, by Tyada. ::

Wymaga ogldnoci walka z takim mem,
465. Bo popoch grony u wrót ju si rozprzestrzenia.

E t e o k 1 e s.

Nasamprzód Onka Pallas, opiekunka miasta,

Ssiadujca z bram, gniewna, ma hardo
Powcignie, by od pisklt jadowit mij;
A dalej syn Ojnopsa , Hyperbios zacny, —

470. A czyni wybór ten, by trafi swój na swego, —
Jak chce, dowiadczy losu w tej cikiej potrzebie.

Bohater to, co posta, zbroje i odwag
Bez zmazy ma. Wybornie Hermes dobra pary !

*

Bo wróg zacity z wrogiem zewrze si zacitym

475. I zetr si na tarczach ich bogowie nawet

Nieprzyjacielscy: ów bo ogie ziejcegx>

Tyfona obraz ma, a ten na tarczy Zeusa,

Rodzica, — Zeus za stoi, miecac iskr srromu.

A e pokonanego nikt nie widzia Zeusa,

480. Zwyciym ze zwycizc, oni ty podadz !

*

(Hyperbios oddala sie z czci wojska).
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Antistrofa 2.
Chór.

Ten, ufam, czaszk o wrota rozbije,

Komu tarcz zdobi Zeusa wróg, co w ludzi

Sercach i w bog'ach wieczystych wstrt budzi:

Ow potwór brzydki, co pod ziemia yje! —

Goniec.

485. Tak niech si stanie! Teraz powiem ci o pitym,

Co u pónocnej pitej bramy ustawiony

Tu przy Amtjona, syna Zeusowego, grobie.

Na wóczni, któr wicej i namitniej kocha,

Ni bogów, nili oczy, on dufay klnie si,

490. e ni wbrew woli Zeusa Kadma gród rozburzy.

Tak wola w gos latorol lenej rodzicielki,

Chopczyna piknotwarzy, co mnieje ledwie.

Dopiero pierwszy mech na licu mu si puszcza,

Wiosennej ycia pory gstowosy zarost.

495. Lecz miay, niepodobny do nazwiska swego,

Bo, nie by panna mikki, dziko patrzc stoi

I nie bez chepliwoci zblia si do bramy.

Ot hab grodu tego na ulanym z piy
Puklerzu, na zasonie wklslokrgej ciaa,

500. Przymocowan gwodmi wietn paskorzeb
On dwiga. Wyobraa ona sfinks krwioercz.

Z kadmejskich mów w szponach ta jednego trzyma,

e tego przedewszystkiem razi musz groty.

Zaiste! tu nie przyby, by unika boju

505. I aby wstyd dalekiej tej wyprawie przyme
Partenopeos, rodem Arkadyjczyk.* M ten

Ojczynie nowej, Argos, spaca dug wdzicznoci,

Zagad groc miastu, czego bóg niech broni!

E t e o k 1 e s.

O ! gdyby to , czem gro , bóstwa im zdarzyy

!

510. Zaiste! z bezbonemi wespó przechwakami
Sromotna i okrutna mierci by zoineli!

I Arkadyjczyk twój w tym znajdzie przeciwnika.

(Wskazuje na Aktora i.
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Nie junak to, nie! dzielne ma do czynu ramie.

Brat tego, który przed nim si oddali, Aktor."

515. Nie cierpi on, by tamy nie doznawszy, jzyk
Do miasta wdar sie brama i zala je kiesk;

Ni tego, by ten wkroczy, co na tarczy dwiga
Nieprzyjacielskiej obraz zawistnego gadu.

Nie! Sfinks za miastem wywrze gniew na tego, który

520. J dwiga, gdy za wol bóstw pociski gste

J pray bd. Obym prawd przewidywa

!

(Aktor oddala si z czci wojska.)

Strofa 3.
Chór.

Sowa te w piersi serce moje kraj;

I wosów zwoje na gowie mi staj,

Blunierstwa zgraj i gdy sysz zuchwaej.

525. Oby im bóstwa tu grób wykopay!

Goniec.

Wymieni ci szóstego wodza, roztropnego,

Dzielnego w boju wieszczka Amfiaraosa.

U Homolojskiej bramy majc stanowisko,

Tydeja potnego aje w gos zelywie;

530. Zwie mobójc jego, burzycielem miasta,

Najprzebieglejszym w Argos mistrzem w ukrzywdzeniu,

Sugusem Er}^nidy i siepaczem, który

Doradzc Adrastowi by do zego czynu.

A potem brata twego szkalujc zowieszcze

535- Wyrzuca imi jemu, zowic go imienia

Swego wykonywaczem , istnym Swarolubem.

Nastpnie takie sowa z jego ust usyszysz

:

„Przyjemne bogom icie dzieo to i niebu!

„Podziwia je i wielbi bd potomkowie,

540. „Tak burzy gród rodzinnych i ojczystych bogów,

„Szturm przypuciwszy z si puków cudzoziemskich

!

„Któ prawnie rodzicielki krew ywotn wyssie?

„Ojczyzna przez zacieko twoje pokonana

„Jakeby po twej stronie stan moga w boju?
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545- "Ja r°l§ tego kraju moja krwi napoj,

„Ja, prorok, w nieprzyjació ziemi pogrzebiony

!

„Do boju wic! nie myl lec sromotna mierci!'

Tak mówi wieszcz spiowa maiac w reku tarcze,

Okrg; a nie byo na niej wizerunku.

550. Bo on nie zdawa si, lecz by chce najcnotliwszym

;

A w sercu jego niby gsty an si krzewi,

Którego owoc zawsze mdre rodzi rady!

Roztropnych i walecznych stawi przeciwników

Mu radz; straszny bowiem wróg*, co wielbi bogów.

E t e o k 1 e s.

555. Ha! jaka to nieszczsna gwiazda skojarzya

Sprawiedliwego ma z t bezbon zgraj!

Bo w kadej sprawie sojusz z ludmi zymi rodzi

Najgorszy owoc, który nie wart i zbierania.

Wydaje owoc mierci rola nieprawoci;

560. I kiedy bogobojny m na okrt wsidzie

Wród majtków popdliwej i blunierskiej dziczy,

Z przekltym od bóstw rodem mów wespó ginie;

Lub kiedy sprawiedliwy z obywatelami

Na bog*ów niepomnymi, gwaccymi prawa

565. Gociny yje, susznie razem w sie schwytany.

Raony wspólnym ciosem chosty boej pada.

Podobnie wieszczek ten, syn Oiklesa mówi,M mdry, sprawiedliwy, dzielny i pobony
I wielki prorok, e do tuszczy rozbójników,

570. Do ludzi zuchwaego jzyka w wyprawie

Wstrtnej z przynuki przysta, gwat zadajc sobie.

Tu wspólny z nimi znajdzie grób, jeli Zeus zechce!

Na bram zdaniem mojem nie uderzy wcale;

Nie, eby byl lkliwym i podszyty tchórzem;

575. Nie! wie, e w tej potrzebie musi straci ycie.

Jeeli skutek wezm wieszczby Loksyasza.

Wdy milczy bóg ten, albo mówi, co si sprawdza.

Dzielnego stróa wrót mie. bdzie m ów
We wrog'u cudzoziemców, w bitnym Lastenesie,

^80. Co starca ma rozsdek, krzepko si modziec/a.



Wzrok rzutki, przenikliwy, i do, co od boku

Zbrój neg'o tarcz miecza doby si nie leni.

Pomylno przecie ludziom bogów daje aska!

(Lastenes oddala si.)

Chór.

Suchajcie susznych, bogowie, modlitew

585. O cao grodu; niechaj klski bitew

Std na najedców rzuci wasza aska
I by ich gromem Zeus za murem strzaska!

Goniec.

Nakoniec ci o siódmym przed ostatni bram,
wasnym twoim bracie dam wiadomo, jaki

590. Wród przeklestw i zorzecze los grodowi yczy!

Zdobywszy mury miasta, obwoany królem,

Po odpiewaniu hymnu zwyciskiego myli
Na rk wyzwa ciebie i zabiwszy umrze,

Lub, jeli ujdziesz ywcem, za to e go wygna
595. Sromotnie z kraju, równo pomci si na tobie.

Tak woa Polinejkes bitny i rodzinnych

Ojczystej ziemi bogów wzywa, aby ucha

Skonili askawego na bagania jego.

Spijany nowy puklerz, piknie wyrobiony,

600. Podwójnym wizerunkiem ozdobiony dwiga

;

Bo ma okrytego otolit zbroj

Za rk tam prowadzi skromna biaogowa.
Niewiasta ta sie mieni Dika i og-asza

Wedug napisu : .,Ma teg'o zaprowadz
605. Tam, gdzie odzyska gród swój i dom rodzicielski."'*

Ot! takie naczelników owych s wymysy.
Ty sam wic rozwa teraz, kogo posa mylisz.

Mnie gani w mym urzdzie goca mie powodu
Nie bdziesz; ty bacz na to, jak ster miasta trzyma

E t e o k 1 e s.

610. Wciekoci zalepiony, nienawistny bogom
1 opakany wielce szczepie Edypowy!
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Ach biada! kltwy ojca dobiegaj kresu!

Lecz paka, ani jcze teraz si nie godzi,

By jeszcze nieznoniej szy smutek si nie wylg.
615. Susznie zwa Swaroubem Polinejku, wkrótce

Pokae si, co znaczy tarczy wizerunek,

I czy zocisty napis peen chepliwoci,

Ten dowód obkania, w boju ci ocali.

Tak, gdyby w czynach go i w mylach wspara Dike,

620. Dziewicza córa Zeusa, staby si to mogo.
Lecz ani, gdy z ywota matki wyjrza na wiat,

Ni, gdy pier mamki ssa i dorós lat modzieczych,
Ni, gdy zarostem gstym broda si pokrya,

Uwagi na i oczu nie zwrócia Dike.

625. To te i teraz, kiedy ojców niszczy ziemi,

Tak tusz , ta bogini nie da mu pomocy

;

Gdy fasz nazwisku swemu zadaaby Dike

Zaiste
,
posikujc niecnej zuchwaoci.

Ufajc temu pójd i sam z przeciwnikiem

630. Si zmierz. Któ do tego miaby wiksze prawo?

Ja , ksi z ksiciem , z bratem brat , wróg z wrogiem
Zetr si w boju. Dalej ! wawo mi przyniecie

Grot, pleszki i zason od pocisków, puklerz!

Przodownica chóru.

Edypa synu drogi, nie chciej w zacitoci

Wyrówna temu, co ma tak zowieszcze imi.

635. To dosy, e si ciera bd Kadmejczycy

Z Argej czykami! Z takiej krwi obmy si mona.
Lecz gdy rodzeni bracia mier wzajemn, sobie

Zadadz, tej zakay aden czas nie zatrze!

E t e o k 1 e s.

040. Tak ! gdyby znie bezprawie haby nie przynioso

!

Lecz doli zej , habicej chwali ty nie bdziesz.

Do boju wic! ze mierci zysk jedyny dla mnie!

L^ , Chór.
Strofa 1.

Czegó podasz, synu? Niechaj chciwa
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Boju zacito ciebie nie porywa!

645. Wszcztek zej chuci niech serce wyrzuci!

E t e o k 1 e s.

Poniewa spraw nasze prze do kresu bóstwo,

Obmierzy Febosowi cay ród Lajosa

Po nurcie kocytowym niechaj hysem pynie !

*

, . c Chór.
Antistrofa i.

Do bratobójstwa, co peen goryczy

650. Plon rodzi, prze ci gniewu giez zbrodniczy,

Do dzikiej , krwawej , bezbonej rozprawy

!

Et e o k 1 e s.

Oh! nieszczliwa kltwa kochanego ojca

Niezawe, osche oczy wci wytrzeszcza na mnie

I zysk wczeniejszej mierci przed póniejsza chwali.

„ . Chór.
Strofa 2.

655. Ty wdy si nie kwap! Ciebie nie obwini

Nikt o tchórzostwo, gdy ywot ci drogi.

Nie wnijdzie chmurna tam zemsty bogini,

Gdzie z rak ofiary odbieraj, bogi!

E t e o k 1 e s.

Bogowie na nas dawno ju nie dbaj wcale;

660. Jedynie mier im nasza sprawi rozkosz cenn.
Przecz wic si okupowa pochlebstwem od mierci?

e Chór.
Antistrofa 2.

Li teraz, gdy si zblia. Przeznaczenie,

Gdy z czasem burzy ds wcieky zwolnieje,

Na agodniejszym wietrzyku przypieje

665. Do ciebie. Teraz burza wre szalenie!

Eteokle.s.

Ju wr i kipi srodze kltwy Edypowe. *

18 ::
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Zaiste! a za nadto prawdziwe s nocne

Widzenia w snach, dzielce pastwo rodziciela!

Przodownica chóru.

Posuchaj niewiast, chocia ich nie lubisz wcale.

E t e o k 1 e s.

670. Mów, co si uskuteczni da, lecz zwile powiedz!

Przodownica chóru.

Och! nie chod, nie chod, panie, tam do siódmej bramy

E t e o k 1 e s.

Nie stpisz sowem ducha mego zacitoci.

Przodownica chóru.

Zwycistwem nawet zego bóg cztoskro zdobi. *

E t e o k 1 e s.

Nie mio, icie, sowo takie dla wojaka.

Przodownica chóru.

675. Wic rodzonego brata krew zamylasz przela?

E t e o k 1 e s.

Gdy bóstwa si przyczyni, mierci on nie ujdzie.

(Oddala si z reszta wojska.)

(Stasimon wtóre od w. 677— 748.)

Strofa ,.
piew chóru.

Dr! Niszczca ród bogini,

Co nie z bogów jest plemienia,

Klsk niemylna prorokini,

680. Erynida, na yczenia

1 zaklcia ojca kona,

Czego gniewna i szalona
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Antistrofa i

,

68 5 .

690.

Strofa 2.

695-

700.

Antistrofa 2.

705.

Strofa 3.

7IO.

715.

Chce Edypa kltwa: dzieci

Bratobójcza zwad nieci

!

Przybysz z obcej Scytów ziemi

Dzieli losy; on bez serca

Wasnociami wci ziemskiemi

Zwyk szafowa , miecz-morderca, *

Miecz elazny; ziemi tyle

Dajc, ile tam w mogile

Dla tych , co legli w potrzebie

Tracc dobra, si wygrzebie.

Gdyby wic wzajemnie sobie

Sami mier zadawszy, w grobie

Legli i czarnej posoki

Napoiy py potoki,

Któ bagalne da ofiary?

Któ obmyje ich od zmazy?

Ndzny domie, co ból stary

wieymi rozjtrzasz razy!

Przewinienia pomn stare :

*

Wkrótce za nie wzito kar
I w znaki daje si wnukom.
Oto! Laios naukom
Nieposuszny Apollona,

Co mu trzykro, e gród zbawi,

Przyrzek, jeli dni dokona

I potomstwa nie zostawi;

On Edypa, druchów radzie

Zej ulegszy, ku zagadzie

Ojcobójc sobie spodzi,

Który grunt, co jego zrodzi,

Rol do siewu niepraw,,

Zapuci odrol krwaw.
Ha! skojarzyo szalestwo

Obkane to maestwo!
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Antistrofa 3.

720.

Strofa 4.

725-

730.

Antistrofa 4,

735-

Strofa 5.

740.

Antistrofa 5-

745-

Klsk to morze ! To si burzy,

Fala wspina si lub nurzy,

To z rykiem skoczy do góry

Na rudel miasta. Li mury,

Co miedzy miastem a toni

Wznosz sie, chwilk efo broni.

Drze, by po wadarzy zgonie

Miasta nie schony tonie!

Dawna kltwa nieszczliwa

Niezbagana; a gdzie niwa

Zego obficie obrodzi,

Tam ludzi przemylnych mienie

Okwite z pokadu odzi

Wyrzuci trzeba w bezdenie !

*

Komu czci równie wiele

Bóstwa i obywatele

Moni w szczciu oddawali;

Ile Edyp od tej pory

Dosta, kiedy kraj ocali

Od mobójczej potwory.*

Póniej przeznawszy niebogi

Zgubne luby, nie móg srogiej

Znie boleci i dwie zbrodnie,

Gdy szalestwem serce ponie,

Wykona; mordercze donie

Wykuy oczu pochodnie;

A z ust gniewnych straszna pada

Na dni synów kltwa. * Biada

!

,. Zbrojnym w miecze niech los wyda
Wyrok, kto pastwem zawadnie!"

Drze caa, e ich dopadnie

Teraz szparka Erynida !

*

(Goniec wraca.)
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(Epejsodion trzecie od w. 746—938.)

Goniec.
Pieszczoty sodkie matek, bdcie dobrej myli.

750. Dziewice, uszed gród nasz jarzma niewolnictwa.

Przechwaki nieprzyjació dzielnych poszy w niwecz.

Otacza miasto cisza; powód nie zalaa

Go, cho bawany mnogie tuky je wród burzy.

Mur w okó nas zasania; bram bohaterowie,

755. Wytrawni i wiadomi bojów dzikich, strzegli.

W najlepszym stanie, cao wszystko u bram szeciu;

Li siódm obra sobie siedmiowadny ksi,
Przemony król Apollon, aby za nierozum

Lajosa na Edypa rodzie ka wymierzy!*

Przodownica chóru.

760 Jakieje nowej kieski grom uderzy w miasto?

Goniec.

Mowie zmarli z wasnych wzajem rk polegszy.*

Przodownica chóru.

Kto? o kim mówisz? straszne sowo mi przeraa.

Goniec.

Zbierz zmysy wic i suchaj: Ród Edyposowy

Przodownica chóru.

Och biada mi niebogiej ! Odgaduj klsk.

Goniec.

765. Od podwójnego cicia miecza w py si stoczy.

Przodownica chóru.

Do tego przyszo ? Zgroza ! lecz opowiedz dalej

!

Goniec.

Wzajemnie si zabiwszy padli trupem bracia.

Przodownica chóru.

Obydwóch wic zagarn razem spoiny demon.



280

Goniec.

On, on wytpi domu tego ród nieszczsny.

770. Gród ocalony; ale braci z królów rodu

Krwi ziemia si napia po wzajemnym mordzie.

I cieszy si i paka nad tem nam wypada.

Gród wolny i szczliwy, lecz dwaj naczelnicy,

Uywszy hartowanej stali z Scytów kraju,

775. Posiado kraju midzy siebie podzielili.

Nie wicej jednak ziemi zajm, ni potrzeba

Na grób, zabrani w skutek strasznej kltwy ojca.

(Odchodzi.)

(Stasimon trzecie od w. 778-813.)

piew chóru.

O wielki Zeusie i ojczyzny stróe,

Bogowie grodu, Kadmosa obrono,

780. Czy rado moje rozgonie wynurz,

e bez uszczerbku miasto ocalono,

Lub czy nad straszn niedol po zgonie

Wodzów, co icie swarliwi i wietni'"

Zgodnie z imieniem, polegli bezdzietni,

785. Bezbon chuci dgani, zy uroni?

Strofa I.

czarna kltwo, która na rodzinie

Edyposowej uiszczasz si ninie!

W sercu strwoonem krew ci mi mróz silny!

Ju, by Tyada, nuc piew mogilny,

700. Syszc, e braci nieszczliwych ciaa

Skrwawione le na powa bez duszy.

Walka, gdzie kopia tak kopi pokruszy,

Bogosawiestwa zaiste nie miaa!

Antistrefa I.

Wic nie przebrzmiaa, ach! nie, co do sowa
795. Kltwa spenia si Edyposowa!

Wci upór dziada we znaki si dawa;

1 o gród moja nie niknie obawa,
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Bo nie przemin nigdy sowa boe.
Och! opakani! wystpek wasz biada!

800. Przechodzi wiar! a nam al dojada,

Jakiego sowo opisa nie moe!
(Ciaa Polinejkesa i Eteoklesa suba wnosi na scen; towarzyszy temu orszak

aobny.)
Strofa 2.

Ot! jawnie, co rzek goniec, staje na widoku;

Podwójny smutek, klska podwójna zadana

Zuchwale, bratobójstwo wzajemne, wyroku

805. Podwójneg*o cios krwawy! Bo jak ma by zwana
Niedola straszna, co na ognisko si wali

Tego domu ? Kochane towarzyszki ! dalej

!

Antistrofa 2.

"Wichrowi jków niechaj w koo naszej gowy
Wtóruj w takt hukliwe uderzenia doni,

810. By wiose bicie,* które po Acherontowej.

Przez Apollona nigdy nie zwiedzanej toni

ód czarnoskrzydl pchaj do tej bezsonecznej

Ciemnicy, co przytuek wszystkim daje wieczny! —
(Antygon i Tsmene wychodz z patacu w szatach aobnych.)

Przodownica chóru.

Lecz oto Antygony widz i Ismeny

815. Oblicza; przybywaj smutnej powinnoci

Dopeni: wszcz aobne na mier braci treny.

Wypuszcz niewtpliwie pie pen aoci
Gbokiej z piersi wabnej i boleci wzdtej.

Wdy nam , nim zaczn siostry paczliwe lamenty,

820. Zabrzmie Erynid hymnem niestrojnym wypada
I pie skarg dzikich pen zoy na cze Hada

!

(Ciaa zoono przed wschodami wiodcymi na scen; siostry do nich si zbli-

ywszy siedz tam podczas piewu chóru: i\ntygona przy zwokach Polinej-

kesa, Tsmene przy ciele Eteoklesa.)

LAMENT CHÓRU.
Chór cay.

O siostry! strat najwiksz znkane
Z dziewic przepask wdzicznie spitych grona,
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Pacz i jcz, a zy nie kamane,
825. Nie, szczere szlochy z gbi pyn ona.

Strofa 1,
Chóru dzia I.

Och! och! niestety! bracia nierozsdni,

Zem nie zamani, nieposuszni radzie

Przyjació, ojca gród strasznej zagadzie

Powiecilicie walki z sob adni!

Chóru dzia II.

830. Nieszczni, icie, co nieszczsn gin
mierci wraz z rodu caego ruin!

Antistrofa 1.
Chóru dzia I.

Och ! och ! niestety ! wy, pustoszyciele

Gniazda i rodu, gdy z was kady yczy
Trzyma sam rzdu ster peen goryczy,

835. Có przez elazo, có macie w udziel?

Chóru dzia I.

Kltw rodzica Edypa sprawdzia

Dowodnie wita Erynidy sia.

strofa 2 Chóru dzia I.

Lewy bok jeden drugiemu rozpata.

Chóru dzia II.

Tak, tak przeszywa brat wntrznoci brata.

840. Spór rozstrzygajc. Ach! nieszczni, biada!

Och! kltwy! Dla was brat z rk brata pada!

Chóru dzia I.

Mówisz o ciosie tym, który elazem

Sobie i temu rodowi zarazem

Zadali, kiedy przeklestwo rodzica

845. W sporze zacitym ich wcieko podsyca.

Antistrofa 2.
Chóru dzia IL

Jk sie rozlega po miecie ponury.
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Chóru dzia I.

Jczy ziemica bratnia, jcz, mury;

Dobra, dla których z nienawici bie.
Na mier nieszczni, potomni odzier..

Chóru dzia II.

850. Tak, podzielia zawici zajado
Po czci równej midzy nich posiado;
Ale nie bdziem ni rozjemcy chway,
Ani te wojny bogu dzików brzmiay

Strofa

' *

Choru dzia I.

Ot! le. miecza powaleni ciosem,

855. Na powalonych czeka boju losem

Przypady — i có spytasz, czeka obu?

Zak.t w pieczarze ojcowskiego grobu.

Chóru dzia II.

Grodu lamentom bolesne wtór daje

Biadanie moje, co mi serce kraje,

8óo. Och! nie radosne wcale; alem, gniewem
Zaprawne i ez skropione wylewem,

Co pyn, z gbi serca, e si trawi,

Gdy po dwóch wadcach paczc w zach si pawi

!

. . r Chóru dzia I.
Antistroia 3.

Mog si skary na nieszczsnych miele,

865. Bo przez nich wiele klsk obywatele

I obce wojska poniosy, bez liku

Gin.c na polu bitwy, szyk po szyku.

Chóru dzia II.

Najnieszczliwsza was zrodzia z matek.

Które z ywota wyday pód dziatek;

870. Zawarszy z synem swoim wasnym luby
Maeskie — onych powia; a zguby

Wasnej uczycy trupem legli oni

Ciosem wzajemnym bratobójczej doni!
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875.

880.

88
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Chóru dzia I.

Okropnie ginc brat brata

Okrutnym ciosem rozpata

I pooyli kres zwadzie

Swarnej w wciekoci napadzie!

Chóru dzia II.

Ucicha zawi i w zbroczonem onie

Ziemi ywota krew zmieszana tonie.

Teraz krwi jednej s icie; a swaru

Rozjemca srogi by kruszec elazny,

Przybysz pontyjski, wydobyty z aru,

Ostrzony. Bóg za wojny, nieprzyjazny

Dzielca dziedzicznych posiadoci ici

Katwe rodzica straszna w nienawici.

Antistrofa 4,

890.

895.

Chóru dzia I.

Cierpienia , które znie mieli

Z woli boej, wycierpieli:

Pod ich ciaami biednemi

Bdzie bezdenna moc ziemi

!

Chóru dzia II.

Ach biada! ród swój okwitemi klski

Oni opletli! Wdy w kocu zwyciski

Krzyk wszczawszy kltwa przeraliwie wrzasa.

Gdy rozsypana w proch rodzina zgasa

Caa ze szcztem. Wznosi sie u brony

Aty tryumfu znak, gdzie powalony

Leg brat od brata; i po krwawym zgonie

Obydwóch ucich gniew mciwy w demonie.
(Potowa chóru staje po stronie Antygony okoo ciaa Polinejkesa, druga przy

Ismenie i zwokach Eteokesa).

LAMENT SIÓSTR.

Antygon.
Raony razi.
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I s m e n e.

Zabijajc padasz. .

Anty gone.

Wócznia zabie.

I s m e n e.

Od wóczni dni stradasz.

Antygon.
900, Ty zada krzywd.

I s m e n e.

Krzywda ci sie dzieje

Antygon.
Leysz, zabójco!

I s m e n e.

Ty leysz zabity

!

Antygon.
Ach! niech zy pyn.!

I s m e n e.

Och! niech za sie leje

Antygon.
ao wre w sercu.

I s m e n e.

Prze serce jk skryty.

Antygon.
Och ! biada ! biada ! och zami oblany

!

I s m e n e.

905. Och! biada! biada! gorzko opakany!
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Antygon.
Legfe z rak brata.&

Ismene.

I zabie brata.

Antygon.
Podwójna skarga.

Ismene.

I podwójna strata.

Antygon.
Oto! opodal dwa nieszczsne ciosy!

Ismene.

Jednakie braci zagarny losy

!

Antygon.
910. Och! straszne sowo!

Ismene.

Och! widoku srogi!

Chór. „

Mojro! klsk gronych dawczyni! O bogi

Edyposowy cieniu! i ty, Nocy
Bogini, Kltwo! strasznej jeste mocy!

Antygon.
Ach!

I s m e n e.

Ach

!

Antygon.
Och ! kieski nie do ogldania —
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I s m e n e.

915. On na nas cign, gdy wróci z wygnania.

Antygon.
W miejcie jednake zabity nie posta.

I s m e n e.

I — ocalony — on na placu zosta. *

Antygon.
Och! tak, da gardo —

I s m e n e.

I tego zakole.

Antygon.
Nieszczsny rodzie!

I s m e n e.

Och! okropne bole!

Antygon.
920. Braci rodzonych nieszczliwe zwoki!

I s m e n e.

Zlane sromotnie strugami posoki!

Antygon.
Strach mówi o tern

!

I s m e n e.

Och! widok to srogi!

Chór.

Mojrol klsk gronych dawczyni! o bogi
Edyposowy cieniu! i ty, Nocy

925. Bogini, Kltwo, strasznej jeste mocy!
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Anty g o n e.

Przeznale dobrze j na tej przeprawie.

I s m e n e.

I ty poznae j, nie póniej prawie —

Antygon.
Gród najedajc —

I s m e n e

Wstpu bronic dzid.

Antygon.
Och ! och ! ucisku

!

I s m e n e.

Och! nieznona biedo!

Antygon.
930. Grodu naszego —

I s m e n e.

I tej Tiaszej ziemi.

Antygon.
Ach! i mnie bieda gównie przed wszystkiemi

1 s m e n e.

Mnie nie mniej wcale.

Antygon.
Królu nieszczniku !

Eteoklesie

!

Is m e n e.

! ty, najezdniku!

Najoplakasi wy z wszystkich

!
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Antygon e.

Och biada!

935. Ofiary, których kltwy duch rozjad !

Ismen e.

Gdzie ich pog*rzebiem?

Antygon.
W miejscu, które czci

Ich odpowiada najgodniej.

I s m e n e.

Och biada!

Nowa do ojca cielesz si boleci !
*

(Wony nadchodzi.)

(Exodos od w. 939— 1013.)

Wony.
Oznajmi musz to, co rajcy ludu w miecie

940. Kadmosa uchwalaj i postanowili.

Chc tedy, by obroca kraju, Eteokles,

By. pogrzebiony w ziemi ukochanej onie

;

Bo przeciw wrogom bronic miasta straci ycie
I zbonie przodków wity strzegc bez nagany

945. mier poniós, gdzie dla ma zgin chlub pikn.
Tak o nim w obec was mi mówi rozkazano.

Lecz brata jego, zwoki Polinejkesowe

Niepogrzebione rzuci ka psom na pastw;
Bo ziemi Kadmosow byby zniszczy, gdyby

950. Bóg oszczepowi jeg"o nie by stan w drodze.

Po zgonie nawet jeszcze on ma by ohyd
Rodzinnym bogom, których tak zbezczeci, wiodc
Na miasto, by go szturmem doby, wojsko obce.

Dla tego zasuon od dzikiego ptastwa

955. Bezczenie pochowany dosta ma nagrod.

Nie wolno pod mogi zoy ciaa jego,

19
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Ni wielbi jkliwymi jego lamentami,

Ni zwok odprowadzeniem uczci przyjacioom.

Ot! co przewietna rada miasta uchwalia.

Antygon.
960. A ja owiadczam monym Kadmejczyków wadcom:

Cho nikt nie chciaby zoy zemna w grobie tego,

Ja sama si nara na niebezpieczestwo.

Pogrzebie brata, wcale tego si nie wstydzc,

e tej samowolnoci miasta opór stawie.

9Ó5. Przemone s krwi zwizki, która nas jednoczy

Po rodzicielce biednej i niebogim ojcu!

Wic zno cierpliwie krzywd, serce me, na któr
On zyma si, i powi ycie dla zgasego

Z siostrzeskiej ty mioci! Ciaa jego wilcy

970. aroczni nie rozszarpi. To si nie pokae!

Bo grób wykopi wasn rk i ostatni

Posug, cho niewiasta, oddam sama jemu.

Wynios go w buchastej szacie tej póciennej

I sama go pochowam. Nikt mnie nie powstrzyma!

975. Skuteczny ten wynajdzie sposób, kto odwany.

Wony.
Nie radz w tern zuchway opór stawi miastu!

Antygon,
ja radz-, niepotrzebnie ju si nie odzywa.

Wony.
Surowy sd wydaje lud, co uszed klski.

Antygon.
Niech wyda! Bez pogrzebu tego nie zostawi.

Wony.
980. Lud nienawidzi go, a ty grobowcem uczcisz?

Antygon.
Bogowie jemu czci nie odmówili jeszcze.



20,1

Wony.
Tak jest, nim kraj swój w wojny niedoli pogry.

Antygon.
Skrzywdzony za cierpienia paci cierpieniami.

Wony.
Lecz za jednego cay odpowiada naród.

Antygon.
985. Ostatnie sowo z bogów miewa zawsze Erys. *

To te pogrzebie tego ; duej nie rozprawiaj

!

Wony.
Wic podug woli wasnej czy; ja zakazuj.

(Oddala si.)

Chór.

Ach! ach! wyniose grodu niszczycielki,

Co szczep Edypa wytracacie wszelki,

990. Erynie grone , wy kltwy boginie

!

Có mi si dzieje? có poczn? uczyni?
(Zwrócony do zwok Polinejkesa.)

Jake nie odda ach! przez zy czci tobie,

Nie pój za ciaem i nie zoy w grobie?

Lecz ludu groba odstrasza, e trwoga

995. Zdejmuje serce! (Zwrócony do ciaa Eteoklesowego.)

Ach ! za tob mnosfa

Pójdzie aobna rzesza.

(Zwrócony znów do zwok Polinejkesa.)

Lecz ten biedny

Nie aowany krom od siostry jednej

W lamencie rzewnym, puci si w t drog!

Nie, tych rozkazów usucha nie mog.

(Chór na dwie czci podzielony rusza z miejsca. Jedna z Antygon idzie za

zwokami Polinejkesa, druga z Ismen za ciaem Eteoklesa.)

19"*
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Dzia I. chóru.

1000. Czy gród ukarze, albo nie ukarze,

Polinejksie, tych, co pacz ciebie.

Nasz orszak w grobu zoy ci pieczarze

I towarzyszy bdzie na pogrzebie.

To e to wspólna klska jest plemienia

1005. I ród Kadmosa pogra w rozpaczy;

Lud za tak dzisiaj, a jutro inaczej,

Co chway godne i suszne, ocenia.

Dzia II. chóru.

Nasza za rzesza, jak suszno jej radzi

I miasto, ciao tego odprowadzi.

1010. Bo on, krom Zeusa pomocy i bogów,

Najmniej broni grodu od zagady
I nie dopuci, aby powód wrogów
Obcych zalaa Kadmosa posady!



IV. PERSOWIE.

Tragedya, przedstawiona go oKU Olimpiady -jótej.

(FINEUS, PERSOWIE, GLAUKOS MORSKI; — PROMETEJ.)





WSTP.

I. Kserkses, król Persów, z nieprzeliczonem wojskiem wkroczy do

Hellady. Chór starców, skadajcych rad królewska i pastwa, wystpuje

przeto na scen (w orchestrze) i w anapestycznym Parodosie (od w. i—60)

wyraa obaw o wojsko, które na wojn daleka wybrawszy si oddawna,

przepado jakby bez wieci; i, aby da jakiekolwiek wyobraenie o niesycha-

nej przedtem w dziejach potdze Persów, wylicza wszelkie gatunki rozmaitej

broni i wymienia ojczyzn kadego z mnogich oddziaów siy ldowej i mor-

skiej. W Stasimon pierwszem (od w. 61-— 128.) opiewa tene chór dalej prze-

wag grona, przejcie Kserksesa przez Hellespont po mocie okrtowym,

i nie tai otuchy i wiary, e tak mnym i licznym hufcom nikt oporu stawi

nie zdoa; uniewinniajc oraz podjcie tak dalekiej wyprawy tem, e od wie-

ków Persom przeznaczono zdobywa grody i podbija kraje. Atoli zupenie

troskom odj si nie moe; i naga trwoga zdjty widzi przed oczyma smutne

nastpstwa i wpyw zgubny, jakiby cios i poraka niespodziewana wojska

wywary na kraj. cay. Dla tego te w kocu wzywaj si starce wzajemnie

do wspólnej narady, aby ju to pomyle nad tem , coby w podobnym przy-

padku uczyni wypadao, ju te pomówi o tem, co bez przestanku ich my-

li zaprzta, jak monarsze si powodzi. "W tej chwili jednak zblia si i prze-

szkadza tem samem postanowionej naradzie starców Atosa, matka Kserksesa

a wdowa po Dareju, przybywajc z licznym orszakiem. (Epejsodion pierwsze

od w. 129—502.) Wita j chór czoobitnie, jak zwyczaj na wschodzie w sa-

mowadnie rzdzonych pastwach, rzucajc si plackiem na ziemi ; i zrcznym

zwrotem, zowic j maonk boga Persów i matk Boga, (jeeli Kserkse-

sowi jak poprzednio szczcie posuy)
,
podaje królowej-matce sposobno do

wywntrzenia kopotu, który j do nich wanie sprowadza. To te Atosa

ju w wstpnych sowach zaraz zdradza niepokój duszy; a gdy, napomniawszy

starców, aby jej w kadem pooeniu, czy szczcie lub nieszczcie j czeka,

pozostali wierni, usyszaa z ust ich zapewnienie wiernoci niezmiennej i gor-

liwoci w subie, zwierza si ze snu, który ostatniej nocy po wielu innych

snach poprzednich trwog serce jej napeni. „Dwie niewiasty oto cudnej pi-

knoci, Persyank i Greczynk, gdy powaniy si, syn jej Kserkses zaoy
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do rydwanu i wprzg w jarzmo. Persyanka, potulna, bez oporu chodzia
w jarzmie; lecz druga, krnbrna i zacita, zacza wierzga, spina i zrywa
si, a zdruzgotawszy jarzmo i zerwawszy lejce wyrzucia pana z woza. Na
o wbieg Darejos i zapaka nad nieszczsnym stanem syna." Lecz nie do-

sy na tern, powiada dalej Atosa. Gdy bóstwa o odwrócenie smutnych na-

stpstw, jakie sobie z widzenia nocnego wróya, bagajc ofiar rano spe-

niaa, dostrzega ora ciganego i haniebnie bez obrony rozszarpanego przez

sokoa. Chocia sama przeczuwa , e widzenia te nic dobrego nie zapowiadaj,

nie dowierza sobie jednak i da od starców wytumaczenia. Ci, widocznie

zdumieni i zmieszani wyrazistoci znaków, uspakajaj wedug monoci kró-

low-matk i radz gównie bogów baga modlitwami. Atosa dzikuje star-

com za yczliwe snu wyoenie, obiecuje postpi podug ich rady; lecz za-

nim jeszcze do domu wraca, aby speni ofiar, pyta o Hellad, Ateny i ihc

mieszkaców. Rozmow t przerywa nadbiegajcy wawo goniec, szcztek

wielkiej armii Kserksesowej , i zrzuca od razu ciar wieci go przygniatajcej.

Cae wojsko Persów, powiada nie obwijajc w bawen, zniesione do szcztu

Okropnej wieci, wyjkanej w krótkich sowach przez goca, wtóruje chór

lamentem; a Atosa, odurzona zrazu nagem urzeczywistnieniem si obawy

i przeczucia, po dugiem milczeniu przyszedszy do siebie da szczegóów

zabójczych, aby, wiedzc ju, e grom straszny uderzy, i e, co si stao, od-

sta si nie moe, dowiedzie si teraz w szczególnoci, jakie spustoszenie

i zniszczenie grom sprawi , kogo opakiwa naley a kto uszed z yciem.

Goniec, aby kamie jej zdj z serca, (bo czuje, e nie mie pyta o Kserksesa,

kiedy cay naród pogrony w aobie), donosi z góry, e król, dowódzca

naczelny wyprawy, yje. I dopi swego. Atosa odtd z spokojnoci wik-
sz przysuchuje si obszernym relacyom goca, który wszystkie szczegóy zna

dokadnie, bo bra udzia w najzacitszej walce, uczestniczy w ucieczce

z garstk ma zdoa przeby Hellespont, wracajc do ziemi ojczystej. Wy-
suchawszy do koca opowiadania] goca i pojwszy cay ogrom klski,

Atosa, pokorniejsza jeszcze w duchu, postanawia bogów baga czemprdzej

ofiar , aby przynajmniej inne klski odwróci raczyli. Zaleciwszy przeto star-

com, aby Kserksesa, gdyby podczas jej nieobecnoci powróci, do zamku

zaprowadzili i pocieszali wedug monoci, oddala si z orszakiem swoim

\ z gocem. Chór tymczasem w Stasimon wtórem (od w. 503—568) rozwo-

dzi jkliwy lament nad opakanym stanem Persyi i widzi ju ju wyamujce
si z jarzma ludy podbite. Pod koniec' tej smutnej pieni wraca Atosa pie-

zó, bez ozdób królewskich z maym orszakiem na scen i objawia {Epeiso-

dlon wiórem od w. 569— 822) chórowi wol i postanowienie swoje: e
ofiar umarym si dajc chce uczci zgasego maonka i Avywoa z grobu,

aby zasign rady jego; oraz prosi chór, aby ofierze tej wtórowa pieni

na cze bóstw podziemnych. Nastpuje ewokacya czyli wywoanie ducha

(od w. 604—653); poczem bram stygijsk wzlatuje duch Darejosa i wstpuje

na kurhan grobowy. Starcy przyklkuj. Duch pyta starców, dla czego wy-

woano go z grobów nocy i da zwizego wytumaczenia powodu, gdy
dugo na ziemskim wiecie bawi mu nie wolno. Gdy starcy, czci gbok
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przejci, z przeraenia na sówko odpowiedzi zdoby si nie mog, duch

zwraca si do maonki i pyta si o to samo, jako te o przyczyn smutku

widocznie na twarzach wszystkich rozlanego. Zadaniu zado czyni Atosa;

a kiedy z ust jej duch dowiedzia si o wszystkiem, co zaszo, zwala win
caa na nierozsdek i zuchwao Kserksesow, przepowiada nastpnie przy-

szo, udziela rady, w jaki sposób nadal od podobnych klsk pastwo Per

sów uchroni mona, i opisuje wreszcie zmartwionej maonce opakany stan ,

w którym syna powracajcego zobaczy. Poczem duch znika. Atosa niebawem

wraca do zamku, aby, zabrawszy szaty królewskie wyj synowi-tuaczowi na

przeciw i nie wystawi go w ebraczem i odartem odzieniu na widok ludu.

Chór za (w Stasimon trzeciem od w. 823 — 853) przypomina sobie z luboci

i rozrzewnieniem nietajonem szczliwy stan pastwa perskiego pod rzdami

Darejosa. Z tego miego marzenia wyrywa go nage zjawienie si samego

Kserksesa. Jczc i narzekajc, podobny do ebraka, bo jedynie koczan ocali,

król zbliy si do stolicy; a chór aja go i wyrzekajc na niego
,
paczc

i szlochajc z nim razem, tukc si w piersi i rozdzierajc szaty na sobie,

zaprowadza go nakoniec do zamku królewskiego. Na tem koczy si dramat,

którego exodos (od w. 854—996) jest nieprzerwanym trenem.

2. „Z bardzo wielu- wzgldów tragedya ta zasuguje na sad mniej po-

mylny. W nie opowiadanym przez Atos poeta Azya i Europ (Persy

i Grecya) przedzierzgn w niewiasty; a zaraz potem, jak gdyby byy zwie-

rztami, zaprzga je do rydwanu i nadaje im koska natur. Obraz to wcale

nie pikny; a poety nie uniewinnia to wcale , e w snach dziwaczne rzeczy

przywidzie si mog. Zreszt sen za nadto trzewy. e poeta perskiemu

królowi grecka ofiar czyni kae,. za to gani go nie naley; bo przej si

obcym bytem i nakreli cudzoziemskie zwyczaje nie udao si adnemu tra-

gikowi, nawet nie Eurypidesowi. Z tego samego powodu obrusza si nie

mona na to, e Darejos surowo gani palenie i niszczenie wity i otarzy

jako witokradztwo popenione przez wojsko perskie; cho w oczach Persów

to raczej byo powinno uchodzi za obowizek religijny. Lecz skde wie

o tem duch Darejosa, którego o wszystkiem innem trzeba bya dopiero zawia-

domi? on, co nawet o wyprawie Persów do Hellady nic nie wiedzia? Skde
zna dalej cay bieg rozprawy pod Plateami? Skd wie, e Kserkses w po-

dartych szatach do domu wróci? on, któremu Atosa poprzednio powiedzie

musiaa, e Kserkses yje? Wyrocznia oto, na która wspomnia póniej,

wszystko to przepowiedziaa jemu. Ale wyrocznie nigdy w tak drobne nie

wchodz szczegóy! A zatem poeta byby lepiej zrobi, gdyby pami ducha

haustem krwi by odwiey i wskrzesi, bo tak nieco przynajmniej byby
usprawiedliwi zapomnienie chwilowe, a póniejsza wiedz. Twierdzi dalej

Darejos, e aden z poprzedzajcych królów perskich nie dozna podobnej

klski na wojnie. Wic nie pamita nawet, e sam na gow by pobity

pod Maratonem; zapomnia, jak go Scytowie z posad swoich wywiecili! Na-

koniec wystpienie Kserksesa, jak niestosowne! On, samowadca Azyi, spraw

zdaje ludowi swojemu z wyprawy! Ale, kiedy ateska publiczno nie sar-

kaa na te niestosownoci, to tem mniej nam wolno to uczyni."
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Przytoczyem tu w caej rozcigoci sd Hartunga, na który zgadzam

si zupenie ; bo Eschylosa podobno uniewinni udaoby si tern tylko , e
poeta attycki czstokro zniewolony by rzecz opracowa nie tak, jak w rze-

czywistoci si dziaa lub dzia si powinna, ale jak publicznoci wszechwa-

dnej si podobao. Monaby w ogóle cay poemat zaczepi i za wybryk po.

czyta. Tragedya ma wzrusza, (boja i lito obudza, mówi Arystoteles);

a jake publiczno greck niniejszy dramat móg wzruszy! Wszake to nie-

przyjaciel zacity i niegodziwy przed ich oczyma odbiera chost za zbrodnie

popenione; i niezawodnie pomidzy widzami nie byo nikogo, coby yczy,

aby tej cikiej chosty wróg nie wzi, lub sdzi, e na ni nie zasuy-

A zatem tragedya. ta wznieca i wywouje rado z szkody cudzej, rado
z zemsty wymierzonej przeciwnikowi, ale nie wzrusza. Wiele przytaczano

i wymylano niedorzecznoci nawet na uniewinnienie i obron Eschylosa-

Twierdzono n. p., e w tragedyach z niniejsz trylogi poczonych, o któ-

rych treci i osnowie jednak pewnie mao co kto wie, wiele byo pierwia-

stków przywracajcych wszystko do równowagi.

Z tern wszystkiem pomimo niedostatków licznych tragedya niniejsza

jest pomnikiem wcale szacownym z czasów starej tragedyi. Przedstawia bo*

wiem walk Greków z Persami, kara z olbrzymem, i tumaczy cud, czemu

olbrzym tak haniebnie uleg. Dla tego poeta nie przestaje na samem opowia-

daniu walki, lecz cofa si wstecz, w przeszo dawno minion, pokazujc

we wszystkiem wdanie si bóstwa. Jest to epos o wojnie perskiej
,
jak Iliada

o wojnie trojaskiej; bo tragedya grecka w ogóle niczem innem by nie

chciaa
,
jak powtórzeniem i przetworzeniem eposu. Dawniej glarze na dwo-

rach ksit opiewali czyny i przygody przodków tyche. Po bohaterach za
ksicego rodu wzmogli si mieszczanie; miejsce zamków zastpiy miejsca

publiczne przeznaczone do zgromadze ludu i rynki i teatra; zamiast dwor-

skich uroczystoci odprawiano igrzyska narodowe. To te bohaterowie ustpi
musieli z desek teatralnych i przedstawiano charaktery obywatelskie; bo proci

obywatele atescy dokonywali czynów, ^które mogy i w porównanie z czy-

nami bohaterów. Ateska milicya porazia na gow karne wojska potnego
Persów króla. Czyn taki powinna bya uwielbi poezya: trzeba byo zasu-

onemi pochwaami obsypa obywateli, aby wychwalanie nieustanne dawniej-

szych wietnych czynów mogli znie bez urazy i upokorzenia.

3. Glaukos z Regium , spóczesny Demokryta, w rozprawie o starszych

poetach i muzykach tam, gdzie mówi o mytach opracowanych przez Eschy-

losa, donosi take, e Persowie jego s przerobieniem Fenicyanek Frynichosa.

Pocztek obu tragedyj w ogóle zgadza si, — cho tam mówi prolog rze-

zaniec, ustawiajcy krzesa dla zbierajcej si wanie rady perskiej. Ale e
nadto chór Frynichosa skada si z Fenicyanek

,
ju to samo przeto sprowa-

dzi musiao wielk rónic midzy tymi dramatami; tak e do -owego donie-

sienia Glaukosa nie wielk naley przywizywa warto.

O przedstawieniu Persów za dwie doszy nas tradycye. Autor osnowy

dramatu pisze, e pod archontem Menonem, roku 4 go Olimp. 76 tej, w pi
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lat po przedstawieniu tragedyi Frynichosa, wystpi Eschylos z tragedyami:

Fineus. Persowie, Glaukos mbrski i Prometeus — i zwyciy. Scholiasta

za do w. 1060 ab Arystofanesa donosi: „Wierz powszechnie , e Persowie,

tragedya Eschylosa, bya przedstawiona w Syrakuzach na yczenie króla Hie-

rona." Dwie te wiadomoci nie s w sprzecznoci z sob, bo autor biografii

Eschylosa powiada, e poeta po drugi raz wystpi (&xadtdd$at) z Persami na

yczenie Hierona w Sycylii i e zyska wielkie pochway i powszechny po-

klask. Nie wchodzimy w to, czy tragedya przed powtórnem przedstawieniem

na nowo opracowa Eschylos, ani w to, czy równoczenie odegrane dramatu

czyy si cile z Persami; cho sadza z tytuu, mona miele twierdzi,

e zwizku midzy nimi adnego nie byo (p. wyd. Schneidera VII). Wa-
niejsza daleko jest kwestya, czy i jak dalece poeta trzyma si wiernie hi-

storyi, czy nie zmieni dowolnie nazwisk, nie przedstawi inaczej wypadków

Czsto bowiem z Herodotem si nie zgadza. Atoli i tu zapucilibymy si

w bezpoyteczne badania, gdy Herodota powieci nie s nawet jeszcze Tu-

cydydejsk history; kiedy oto Herodot z Hekateosem nie wicej si zgadza

ni z Eschylosem i kiedy history pisa w owych czasach byo nawet jeszcze

niepodobiestwem. Dotknlimy tej rzeczy jedynie dla tego, aby zaprzeczy

twierdzeniu, e Eschylos zmyla nazwiska i przekrca fakta. Co dotyczy

imion, zgadza si nawet po najwikszej czci z Herodotem; a niektóre moe
dla tego tylko zmieni, aby je Grekom atwiej byo wymówi i aby przyje-

mniej w uszach brzmiay. Fakta za, wypadki lud sam peen zapau opowia-

dajc i powtarzajc, zmienia mimowolnie, upiksza; w czem poeci te nie-

wtpliwie mu dopomagali. W ogóle trzeba mie to na uwadze, e Grecy

byli zrodzeni do poezyi i e wicej podobali sobie w tern, co pikne i wznio-

se i co wzniecao zapa, nili w nagiej rzeczywistoci. Kady fakt, prze-

chodzc z ust do ust, bardzo prdko przeksztaca si i w zmienionej postaci

przechowuje si w pamici. Eschylos nakoniec jako poeta przedmiot tak wiey
musia upikszy czci samo-, czci mimowolnie.





VI.

PERSOWIE.



OSOBY DRAMATU.

CHÓR, zoony z sdziwej rady pastwa perskiego.

ATOSA, matka Kserksesa.

GONIEC.

DUCH DAREJOSA.

KSERKSES.

Scena przedstawia plac otwarty w pobliskoci paacu królewskiego z widokiem

na stolic Suz. Na rodku sceny otarz Febosa, opodal grobowiec Darejosa.

Droga z stolicy nadchodzi CHÓR.



(Wstp czyli Parodos od w. i— 60.)

Chór.

Otó my Persów, co naszli Hellad,

Wiern, jak zowi nas, skadamy rade.

Stolica zotem lnica i bogata

Pod nasz, piecz; bo na wzgldzie lata

5. Majc król Kserkses, Darejowe plemi,

Naszej opiece powierzy t ziemi.

Och! och! ju o tern, czy bd z powrotem

Wadca i hufce wojsk kapicych zlotem,

le wcale serce zatrwoone tuszy

10. I wydobywa si jk z drcej duszy.*

Bo wysza sia azyjskiej modziey
Caa — a goniec aden nie przybiey

Pieszy ni konny od Persów narodu.

Z Suz, z Ekbatany, z sdziwego grodu

15. Twierdzy kisyskiej uszli i w bój spiesz*

W okrtach lub na rumakach lub pieszo

W tumnych oddziaach dzielni wojownicy.

A puków mnogich sprawcy, hodownicy
Wielkiego króla, Amistr z Astaspesem

20. I Artafernes wraz z Megabatesem,

Persów przywódzcy i królowie sami,

Na koniach, zbrojni zgubnymi ukami,

Dla wytrwaego w boju mstwa siej

Postrach naokó, e serca truchlej.

25. Harce na koniu Artembares stroi,

Tudzie Masystres ; uk zabójczy zbroi

Dzielny Imaj os i rczy po boniu
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Farandak sadzi i Sostan na koniu.

A bydoywna nilowa nizina

30. Innych wysaa: pól egipskich syna

Pygastogona, dalej Susyskana

I witej Memfis potnego pana,

Arsama, wreszcie Aryomardra, starej

Teby wadarza, i mnóstwo bez miary

35. Grone wiolarzy, którzy zaludniaj

Bagna. Lidowie nadto wysyaj
Tum niewieciuchów; a ci, co na caym
Rol uprawia zwykli ldzie staym,

Pod Metrogata i Arkteusa wodz,
40. Potnych wadców dwóch, w pole wychodz;,

I z Sardes zotych grodu wyruszya
Na wozach mnogich wojowników sia,

A czworo-, szeciokonne s ich wozy,

e trudno patrzc na to nie czu grozy.

45. Rusza i jarzmo ju na kark Helladzie

Lud, ssiad witej Tmolu góry, kadzie

Pod Tarybisa wodz i Mardona,

Których elazo wóczni nie pokona,

Wraz z procarzami z Myzyi; a z grodu

50. Zota penego Babylon narodu

Rozmaitego tum szle: wojowników

W nawach i ufnych w sztuk sw uczników.

I z caej Azy i tumy mieczem zbrojne

Na gromki króla gos spiesz na wojn.

55. Sowem, co byo mów w lat rozkwicie

W Persydzie, w boju narazi SAve ycie

Poszo; a po nich Azyi ziemia jczy

Caa, gdy silna tsknota j drczy
A matki, ony, liczc dni, leniwem

60. Czasu dugiego trwo si upywem.

(Stasimon pierwsze od w. 01— 128).

Strofa 1.
piew chóru.

Ju wojsko króla, grodów burzyciele,
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Do przeciwlegych ziem ociennych w odzi

Zwizanej szczelnie weszli po powodzi,

Przebyli przesmyk Atamantskiej Helle :

*

65. Po jarzmie, co grzbiet morskiej toczy toni,

Po zbitym silnie mocie przeszli oni!

Antistrofa I.

I ludnej Azy i wadca w boju dziki,

Z dwóch stron w gb caej zapdzajc ziemi

Lud rozwcieklony zala kraj pieszemi

70. I morskiem wojskiem, ufny wr namiestniki,

W dzielnych zuchwalców, on, syn zotej rosy,

Którego w rzdzie bogów mieszcz losy.
:c

Strofa 2.

Niby potwora zajadego smoku,

Co arem bucha z ponurego wzroku,

75. On, wieloagli i wieloramienny,

Syryjski rydwan popdza wojenny

I mieccego z uku zatracenie

Aresa na lud cnych wóczników eni. *

Antistrofa 2.

Wielkiemu mów prdowi nikt zgoa

80. Dzielnego stawi oporu nie zdoa,

Ani sie silna grobla nie obroni

Niepowstrzymanym falom morskiej toni,

Bo niedostpny jest onierz zaciny
Persów we walce i lud wszystek mny.

Mesodos.

85. Lecz któ z miertelnych zdradliwego boga

Ujdzie podstpów? Klsk chya noga

Lekkim podskokiem od kogó uchyli?

Z pocztku bowiem przyjanie si mili

,

Potem niebawem bóg do zgubnych wników,

90. Skd uj nie mog, spdza miertelników.

Strofa 3.

To los, od wieków w skutek bóstw wyroku
Ludowi Persów przeznacze}^, palie .

Kae na wojnie grody, w bitew toka

Na harc wyjeda i miast mury wali!

20
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Antistrofa 3.

95. Na morskiej toni przestronej bawany
Spienione wichrów dsem si nauczy
Patrze i w cumach wiotchych zaufany

Lud swoje ycie mostowi poruczy.

Strofa 4.

Dla tego dusz smutna strach

100. Drczy, by o wojsk klsce — ach!

I e sta pustka wielki gród

Suz bdzie, wnet nie sysza lud!

Antistrofa 4.

I Kisy gród opacze cios

Ten ach! i niewiast tumy w gos
105. Powtórz jk, zdzierajc szmat

Po szmacie z bawenianych szat!

Strofa 5.

Bo naród cay, na koniu i pieszy,

By rój pszczó, za wojsk wodzem z domu spieszy;

Po jarzmie morskim, spajajacem brzegi

1 10. Obojej ziemi, ju przeszy szeregi!

Antistrofa 5.

Tu tskna myje zami oe ona,

Po mu drogim w zach nieutulona,

Bo wojownika dzielnego na boje

Wysawszy pdzi samotnie dni swoje

Przodownik chóru.

115. Lecz nue! Persowie, siadajmy co ywo
Przy zamku tym starym i rad troskliwa

Zoywszy rozwamy, co teraz si godzi

W potrzebie tej, bacznie. Jak te si powodzi

Dareja synowi, co w kraju tym wada
120. Iz nami spokrewnion jest z ojców pradziada?

Czy wóczni grot silnie rzucony, lub strzaa

Z ciciwy spuszczona wrogów pokonaa ?

(Z bramy królewskiej paacu sudzy wynosz At os; za ni postpuje mnogi

orszak).

Lecz oto! nam wiato wzesza, jakby z lica
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Boskiego bijca: wadarza rodzica

125, I nasza królowa.

Ja na twarz padajc do ziemi si chyl;

A wszystkim przemówi trzeba lec w pyle

Witalne do sowa.

(Epejsodion pierwsze od w. 129— 502).

Przodów7 nik chóru.

Persyanek urodziwych* wzniosa pani, witaj!

130. Sdziwa matko Kserksa, wdowo Darejowa!

Maonko boga Persów i rodzico boga,

Jeeli dawne szczcie wsparo teraz wojsko. *

A t o s a.

Dla tego wanie zamek zoty i sypialni

Mnie i Darejosowi wspóln opuciwszy

135. Przybyam tu; bo troska mi dusz poera.

Wam, przyjaciele, wyzna winnam, e nie cakiem

O siebie bez obawy jestem, aby los mi

Ogromnych skarbów z wol boga przez Dareja

Zebranych niegdy na proch nie star stop chy.
140. Te dwa mi si wraziy w umys mdre zdania:

Bogate mienie w cenie nie jest u nikogo,

Gdy niem nie zawiaduje m; a ubogiego,

Tak jak zasuy sobie, blask nie opromienia.

Nieskazitelne nasze jest bogactwo; wszake

145. O oko mam obaw,* a przytomno pana

Zrzenic domu wedug zdania jest mojego.

Wic gdy tak rzeczy nasze stoj, wy Persowie,

Zgrzybiali w subie wiernej , rad mnie wspomócie,

Bo w troskach wszystkich moich wasze rad ceni.

Przodownik chóru.

150. Wiedz, ziemi tej królowo, nie dwa razy wezwiesz

Do rady nas i czynu, gdzie nas na to stanie;

Bo czem nas zowiesz, rad wiern ci jestemy.

20*
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A t o s a.

cigaj nieustannie nocne mnie widzenia

Bez liku, odkd syn mój, zgromadziwszy wojska,

155. Zagad groc wkroczy do Hellady kraju.

Lecz nigdy tak wyrane, jak minionej nocy,

Nie byo dotd adne. Suchaj mej powieci!

Ujrzaam przed oczyma dwie niewiasty, obie

W wspaniaych szatach: jedna perskiem ozdobiona

1 60. Odzieniem ; druga zasi strój dorycki miaa

;

A wzrostem i urod nienagann wszystkie

Przechodzc biaogowy czasów tych, siostrami

Spóplemiennemi byy i, jak los pad, jedna

W ojczynie greckiej, w perskiej druga zamieszkaa.

165. Te, jak mi si zdawao we nie, wszczy z sob
Wa poróniwszy si, a syn mój syszc o tern

Powstrzyma je, agodzi, do rydwanu zaprzg
Swojego i na karki jarzmo onym woy.
I jedna piknym rzdem pysznic si, powolnie

170. Lejcami si kierowa daa, druga zasi

Rzucajc si, rkoma koski rzd rozdziera,

Zerwane lejce zrzuca i druzgoce jarzmo.

Z rydwanu spada syn mój; ojciec do dopada,

Darejos, opakujc jego ; na ten widok

175. Na ciele szaty swoje Kserkses porozdziera.

Ot! takie miaam nocy tej widzenie we nie.

A kiedym z oa wstaa i z krynicy czyst

Zrosia rce wod, przystpiam z rzesz

Kapanów do otarza, chcc ofiarny koacz.

180. Obroczym bogom, którym si naley, zoy.
Wtem widz, orze spiesznie chroni si do Feba

Ogniska." Przyjaciele! niema staam w trwodze —
Bo ot! za orem zaraz potem w chyym locie

Dopada sokó rzutki i eb mu szponami

185. Rozdziera. Orze tylko schyli si trwoliwie

1 poda grzbiet swój na sztych. Groza byo patrze

Mnie na to, jak wam sysze! Wiecie bowiem dobrze,

e syn mój, gdy zwyciy, w podziw pójdzie wszystkim;
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A gdy mu si powinie noga, sprawy miastu

190. Nie zdawszy zdrów w tej ziemi dalej bdzie wada.

Przodownik chóru.

Zatrwoy ciebie nie ma, matko, nasze sowo,

Ni ubezpieczy nazbyt! Bagaj, jeli to, co

Widziaa, groz budzi, bóstwa modlitwami;

Pro, aby odwróciwszy ze pomylno zlali

195. Na ciebie i na dzieci, na gród i na wszystkich

Przyjació twoich. Potem trzeba na cze zgasych

W podziemiu wyla wity pyn i módl si, aby

askawie twój maonek, Darej, jak powiadasz,

Widziany we nie nocnym, z gbi ziemi tobie

200. I dziecku twemu wysa chcia blask pomylnoci,
eby za ze przepado w ciemnem ziemi onie.

By prorok, wierny tobie rad t udzielam,

Acz ufam, e pomylny obrót wszystko wemie

A t o s a.

Ty, pierwszy tumacz moich snów, yczliwie bogiem
205, Mój dom i syna mego udarzye sowem.

Niech to, co dobre, stanie si! my powróciwszy

Do domu wedug rady twojej wszystko bogom
1 przyjacioom w grobie damy. Ale drodzy,

Powiedzcie jeszcze mi, gdzie te Ateny le?

Przodownik chóru.

210. Het! tam na zachód, gdzie blask Heliosa ganie.

A t o s a.

I syn mój miasta tego poda zagady?

Przód cwnik chóru.

Podbiby król Hellad ca w takim razie.

A t o s a.

Czy tyle wojska mieci gród ten w murach swoich?
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Przodownik chóru.

Och! wojsko, co ju Persom wiele klsk zadao.

A t o sa.

215. Czem nadto synie gród ten? Czy bogactw dostatkiem

Przodownik chóru.

Ma srebra zdrój obfity, co jest skarbcem kraju.
::

A t o s a.

Czy strzaa spinajca uk w ich rku byszczy?

Przodownik chóru.

Nie; maja wócznie dugie i tarczow zbroj.

A t o s a.

Któ ludu kierownikiem i dowódzc wojska?

Przodownik chóru
220. W poddastwie ani w subie nie s u nikogo.

«

A t o s a.

Wic jake napadów i wrogów stawi czoo?

Przodownik chóru.

Dareja mnogie puki pikne wytpili.

A t o s a.

synów w dali kopot mow matkom zwikszasz.

Przodownik chóru.

Niebawem zdaniem mojem dowiesz si o prawdzie.

225. Bo po biegu poznaj Persa w owym mu;
A niesie wie prawdziw, dobr albo smutn.

(Goniec wpada).

Goniec.
Och! biada wam, azyjskiej ziemi caej grodom
1 tobie, perski kraju, licznych skarbów skadzie!
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Och! jake jeden tylko cios zamono wasze

230. Wywróci i wyniszczy! Marnie leg kwiat Persów!

Och biada! jak przeklty urzd, ze obwieszcza;

A przecie ca klsk trzeba wam, Persowie,

Odsoni: Cae wojsko wasze wygino!

strofa 1.
Dzia I. chóru.

Och! smutna, niesychana, zabójcza boleci!

235. Rozpaczcie si, Persowie, na groz tej wieci!

Goniec.

Och! jake smutny koniec wzia caa sprawa!

Powrotu dzie ogldam sam niespodziewanie.

I

Antistrofa 1.
Dzia II. chóru,

Za dugo tu ylimy, my starce zgrzybiali,

emy tej niespodzianej klski doczekali!

Goniec.

240. Naocznym byem wiadkiem tego, nie z posuchu
Wiem, co o klsce naszej wam, Persowie, powiem

Strofa 2.
Dzia I chóru.

Wic nadaremnie w tumnym cisku strzay

Nieprzeliczone ach biada! Hellado

Boska! na ciebie z Azyi paday!*

Goniec.

245. Zasane s ciaami ofiar biednych brzegi

Salamis i ssiednie wyspy okolice.

Dzia II chóru.
Antistrofa 2.

Fal s igrzyskiem, mówisz, przyjaciele;

Martwe ich zwoki ach! pene posoki

Na naw rozbitkach miotaj topiele!

Goniec.

250. Na nic uk nie przyda si; wygino wojsko

Do szcztu, pokonane w zahaczonych nawach.
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'

r Dzia I chóru.
Strofa 3.

Ludu niebogi! och! nieszczsne ale

I aoliwe zacznij szerzy krzyki;

Zaday bóstwa, gubic wojska szyki

255. Ze szcztem, klsk nam zabójcz wcale!

Goniec.

Salamis! imi z wszystkich najnienawistniejsze!

Ateny! ach! z jakime bólem wspomn na nie!

, .. f Dzia II chóru.
Antistroa 3.

Ach! popamitam was, x\teny zgubne

Nieprzyjacioom! Pograjc tyle

260. Mów Persyanek napróno w mogile,

Grodzie, maonki owdowie lubne!

A t o s a.

Od dawna , odurzona klsk ogromem , milcz

;

Bo w biedn mnie uderzy tak nieznony grom, e
Na sowa ni pytanie zdoby si nie mog.

265. Wdy musz miertelnicy znie niedol, gdy j
Bogowie zesz. Przeto wyjaw ca klsk
I mów spokojnie, choby bola nad tern sercem,

Kto z yciem uszed, kogo opakiwa mamy
Z wadarzy; kto sprawujc urzd naczelnika

270. Po mierci swej zostawi puk osierocony?

Goniec.

Po pierwsze Kserkses sam zdrów soca blask oglda.

A t o s a.

Z sów twoich dla mojego domu wiato jasne

1 po pospnej nocy biay dzie wykwita.

Goniec.
Na szorstkim sylenijskim brzegu* wódz dziesiciu

275. Tysicy jazdy trupem poleg*, Artembares.

Tysicznik za Dadakes z burty okrtowej
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Przekóty wóczni grotem wypad chyym skokiem.

Tenagon z bitnych pierwszy, z Baktrów kraju rodem,

W oblanej morzem ziemi Ajasowej ley.

280. Lilajos i Arsames i Argestes trzeci

Rozbili pokonani o skaliste brzegi

Gobiorodej wyspy mne czoa swoje.

U róde egipskiego Nilu mieszkajcy

Adeues , Arkeus, Farnuch, oraz Fareseues

285. Wypadli z jednej nawy wszyscy czworo w morze.

Matallos, co trzydzieci tysicy wiód czarnej

Konnicy, z Chryse rodem, >|: trupem pad i brod
Rudaw, gst zbroczy w swym upadku, ciao

Posok purpurow majc pokrwawione.

2 90. Dalej, Artames z Baktryi i z Arabii Magos
Tam padli osiedleni na skalistym gruncie.

Amestrys i Amfistreus, w znoju bitew dzielnie

Wadncy mieczem, dalej Aryomardos bitny,

Po którym Sardes plcze, i Sejsames z Myzyi

295. I wódz naczelny pikro pidziesiciu odzi,

Tarybis z Lirne rodem, m urody wielkiej,

Nieszczsn mierci zgin i tam biedny ley.

Podobnie przodkujcy mstwem Syennesis,

Kilików wódz, m, który sam ogromn bied
300. Nieprzyjacioom kuczy, g"ardo da chwalebnie.

Dotychczas samych wodzów wyliczyem tobie

;

Cz ma z klsk bez liku ledwie oznajmiajc.

A t o s a.

Ach! ach! bolesne nader straty z ust twych sysz,

Wstyd Persów i pobudk do narzeka gonych.

305. Wracajc do pocztku wdy powtórnie powiedz,

Jak wielka bya liczba odzi, które Hellas

Wysaa, e waya si z Persów pukami
Morskimi w okrtowym boju dzikim zmierzy.

Goniec.

Na liczb naw zwaajc, Persów sia odnie
3 1 o. Zwycistwo bya winna , bo okrtów wszystkich
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Helleskich prócz dziesiciu wyborowych byo
W ogóle dziesi razy tylko po trzydzieci.

A Kserkses, wiem to dobrze, mia ich i dowodzi
. Tysicem, i krom teg*o mnóstwa byo dwiecie

315. I siedm okrtów chyych. Otó spraw zdaem.
Azali wic sabszymi w walce tej bylimy?
Nie.- Bóstwo jakie nasze wytracio wojsko,

Nierównym szczcia dziaem obciaaiac szale.

Bogini Pallas gród na pieczy maj bóstwa,

320. Dla tego gród ateski w gruzy si nie rozpad;

Przedmurzem bo bezpiecznem mów rami dzielne.

A t o s a.

Lecz jaki by pocztek walki okrtowej?
Któ haso da do boju? ali Hellenowie,

Czy syn mój , zaufany w swych okrtów liczbie?

Goniec.

325. Wszcz wszystko ze i klsk, pani, nieprzyjazny

Bóg jaki lub duch mciwy, co si skadsi zjawi.

Bo ma helleski z wojska ateskiego przyby
I tak rzek do twojego syna do Kserksesa:

„Gdy czarnej nocy caun cay wiat pokryje,

330. Nie pozostan w miejscu Hellenowie, jeno

Dopadszy burtnic odzi w te lub owe stron

Uciekn potajemnie ocalajc ycie."

To usyszawszy Kserkses, helleskiego ma
Podstpu ni zawici bóstw nie przeczuwajc,

535- W te sowa si odzywa do naw naczelników:

.Jak tylko promieniami soce ziemi pali

Przestanie i strop niebios zmierzch ogarnie ciemny,

W trzech rzdach wtenczas acuch naw si uszykuje,

By strzec wyjcia cieek okrtowych morza;

340. A inne w koo wyspy Ajasowej stan."

I zapowiedzia, e, gdy mierci Hellenowie,

Tajemnie na okrtach si wymknwszy, ujd,

Z dowódzców kady gow swoj to przypaci.

Tak dumnie w zaufaniu zbytniem si wyrazi;
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345- Wyroków bowiem boskich wcale nie przeczuwa.

Podwadni w adzie wielkim i posuszni sowu
Wieczerz zgotowali ; a z wiolarzy kady
Do kóka chye wioso swoje przymocowa.
I skoro krglu soca promie zgas ostatni

350. A noc nadesza, wszyscy, co wadali wiosem
I bro dwigali, wawo na okrty wbiegli

I jeden oddzia odzi nawoywa drugi.

Wypyn za rozkazem otrzymanym kady;
A tam i sam eglujc, cala noc dowódzcy

355. Czeladzi okrtowej stra odbywa ka,.
Noc przesza i nie nio si zaiste wojsku .

Hellenów potajemnie zbawi si ucieczka.

Lecz gdy na nienobiaych dzie rumakach cala

Rozwidni okolic promienistym blaskiem,

360. By hymn rado cny naprzód od Hellenów strony

Krzyk rozleg si, a potem echo powtórzyo

Odbity o skalista wysp okrzyk gono.
I strach ogarn nagy wszystkich Persów serca,

e tak si oszukali; bo nie, aby uciec,

365. Podniosym wtenczas hymnem zabrzmia lud Hellenów,

Lecz, by zagrzani mstwem rzuci si do boju;

A wszystkich serca gony trby dwik zapali.

Niebawem w takt na rozkaz rozbijali wiose

Jednakiem uderzeniem morza to szumic;
370. I wnet ich, jak na doni, ujrzelimy wszystkich.

Na przedzie w piknym ladzie prawe sadzi skrzydo,

A za niem caa flota dumnie wypyna

;

I równoczenie w koo gony krzyk si rozleg:

„Hellady syny! idcie i ojczyst ziemi

375. „Wybawcie i ocalcie dzieci, ony, przodków

„Grobowce i rodzinnych bóstw przybytki wite,
„Bo teraz o to wszystko bój si bdzie toczy."

Otenczas z naszych garde perskich te, by ryk fal,

Krzyk ozwa si; bo zwoka ju nie bya w por.
380. Niebawem spiowymi tuky si dziobami

Okrty — a helleski haso do napadu
Da, zgruchotawszy cay wierzch fenickiej nawy.



3 i6

Nu tedy obces okrt rzuca si na okrt.

Z pocztku Persów sia mnie si opara

385. Prdowi; lecz gdy mnóstwo odzi si cisno
W ciasnocie i wzajemnie sobie da pomocy
Nie byo mona , same spiowymi dzioby

Kruszyy si i burty wszystkich naw strzaskay.

Helleskie za okrty opasawszy w koo
390. Rozwanie naszych odzi wywracay zrby,

e dojrze oko nigdzie ju nie mogo morza,

Trupami i szcztkami odzi pokrytego;

A peno byo cia na brzegach i na rafach.

Otenczas, ile z perskiej floty naw zostao,

395. W rozsypk wszystkie poszy hurmem bez porzdku.

Te, by tuczyki albo inny poów rybi,

Szcztkami belek albo wiose uamkami
Raono i pokóto ; a lamenty, oraz

Przechwaki * rozlegay si po sonej toni,

400. A oko czarnej nocy nas wydaro wrogom.

Ogromu nieszcz naszych i dziesiciodniowem

Opowiadaniem nawet skreli nie zdoabym.
Wiedz bowiem, e w dniu jednym nigdy jeszcze ludzi

Tak wielka liczba mierci upem si nie staa.

A t o s a.

405. Ach biada! straszna powód klsk zalaa Persyi

Krain i narody wszystkie w Azyi ziemi

Goniec.

Wiedz dobrze: nie syszaa jeszcze klsk poowy;
Tak zgubny w nich uderzy nadto grom nieszczcia,

e szal klsk tutejszych po dwakro przewa. :

A t o s a.

410. I jaki to cios jeszcze mógby by straszniejszy?

Mów, jaka w si zbrojn ugodzia klska,

Tak eby szala cierpie wicej na dó spada?

Goniec.

Modziecy perscy, ilu w kwiecie byo wieku.
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Odwag przodujcy, rodem najzacniejsi,

415. W przygodach wszystkich wadcy dochowujc wiary,

Najsromotniejsz mierci haniebnie tam legli.

A t o s a.

Och! biedna ja! och! klska sroga, przyjaciele!

I jak tedy mierci, powiedz, poginli?

Goniec.

Przed Salaminy progiem jest wysepka jaka,*

420. Maleka, niedostpna dla okrtów, kdy
Lubicy plsy Pan nad morzem si przechadza.

Tam Kserkses ich wysya , aby, gdyby wojsko

Hellady po naw stracie chciao dopa wyspy,

Bez trudu pokonane mogli znie ze szcztem

425. A z morskiej toni prdów wyratowa swoich.

Nie przejr/a, co nastpi miao. Bo zwycistwo
Gdy bóg w rozprawie odnie da Hellenów nawom,
Spiow opasani zbroj tego dnia z okrtów
Wypadszy ca wysp otoczyli w koo,

430. Ze nasi nie wiedzieli, dokd sie obróci.

A gesty grad kamieni z rk ich pray, oraz

mier roznosiy strzay wypuszczone z uków.
Dopadszy wreszcie, niby potok jaki, wal
I rozsiekuj czonki nieszczliwych Persów,

435. A wszystkich co do nogi srodze w pie wycili.

Zaszlocha Kserkses, widzc klski straszny ogrom,

Bo na widzianym z dala od caego wojska

On wzgórza szczycie siedzia nad wybrzeem morskiem;

I szaty swe rozdarszy jkn przeraliwie;

440. A rozkazawszy pieszym uj niezwocznie hufcom,

W bezadn sam rozsypk poszed pierwszy. Oto!

Nad klsk t krom pierwszej bole trzeba tobie.

A t o s a.

Demonie straszny! jaki uczynie zawód

Ludowi Persów, jake bolesn dla syna

445, Mojego bya zemsta na Atenach synnyeh!
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Nie byo- dosy ofiar, które wpierw zatraci

Maraton! Mylc pomci si za mier ich, syn mój

Na naród swój niedoli cign bezmiar taki.

Wdy powiedz
,
gdzie okrty, które uszy zguby,

450. Ty zostawie? ali umiesz da mi spraw?

Goniec.

Okrtów ocalonych naczelnicy w dzikim

Popochu uciekaj, pync w lad za wiatrem.

Reszta za wojska w ziemi beockiej zgina
Tu nad pokrzepiajcych wód krynic, jedni

455. Z pragnienia wycieczeni, inni nadzy prawie."

Cz za do Focys ziemi i na Dorys pola

I dalej do zatoki Melis przybylimy,

Gdzie Sperchej niwy fal dobroczynn poi. *

Nastpnie, gdy zbywao nam ju na ywnoci,
460. Przyjy nas achejskie pola i tesalski

Kraj." Tam cz wielka zmara z godu i pragnienia,

Bo jedno nam i drugie wespó dokuczao.

Do magnezyjskiej potem i do Macedonów*
Uszlimy ziemi po nad strug Aksyosa,

465. Do Balbe botnej trci i pangeowej góry *

W Edonów kraju. Wanie w owej nocy bóstwo

Zesao mróz niewczesny, który nurty wite
Strymona * ci zupenie, e ten, który za nic

Mia sobie bogów przedtem, wtenczas gorcemi

470. Modami plackiem lec wzywa niebios, ziemi.

Tak bogom pomodliAvszy si pokornie wojsko,

Przez most zlodowaciay rzeki si przeprawia;

I ktobd z nas na drugi brzeg si dosta, zanim

Promienny blask rozesa soca bóg, ocala;

475. Bo wietna tarcza soca palc promieniami,

Stopia arem lody wnet i nurt rozwara.

Padali na si w otcha — i szczliwy, icie,

By, kto wyzion ducha l.ez katuszy dugich.

A ilu, pozostawszy w tyle, ocalao,

480. Ci w ndzy wielkiej bdzc po trackiej krainie

Zbliaj si, uszedszy w nie zbyt wielkiej liczbie,
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Do ognisk swych rodzinnych. Kraj wic Persów jczy,

Najdroszy kwiat rodzinnej modzi opakujc.

Com rzek, jest prawd szczer; cho klsk, co na Persów

485. Bóg zesa, wiele jeszcze przemilczaem w mowie.

Przodownik chóru.

Och! boe! okrutniku! och! prawic twoj
Nad ludem caym Persów zbyt si obciye!

A t o s a.

Och biada mi niebogiej ! Wojsko w pie wycite

!

O maro senna jasno w nocy si jawica,

490. Och! jake mi wydatnie klski objawia!

A wy faszywie wcale j tumaczylicie.

Wszelako, gdy tak wTola wasza uchwalia,

Nasamprzód w modach bogów kornie baga bd,
A potem chleb ofiarny z komnat mych wynios,

495. By ziemi tej i tym, co zmarli, go powici.
Wiem, e si nie odstanie ju to, co si stao,

Lecz moe dar zgotuje przyszo pomylniej sza.

Wam zasi, gdy wypadki tak straszne nas zgnioty,

Wypada mnie dorad wiern wiernie wspiera;

500. A syna, gdyby wczeniej tu odemnie stan,
Pocieszcie i do domu zaprowadcie, eby
Do dawnych nowej jakiej klski nie przybawi

!

(Atosa odchodzi z gocem i orszakiem swoim.)

(Stasimon wtóre od w. 502— 568.)

piew chóru.

Zeusie, bog*ów naczelniku.

Perskich wojsk hufce bez liku

505 Dumne przez ci pokonane!

Ty Suzy i Ekbatan
Zgrye w czarnej aobie.
Ile matek dr w tej dobie

Pieszczona rka zason!
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510. Ile w zach nieutulone

Zalewaj pier z boleci!

A mode wdowy niewieci

Jk bez maonków stsknione

Wznosz; mikkich pozbawione

515. onic, rozkoszy modoci,
Schn z nieupionej aoci

!

Och! i ja rzewne po zgonie

Tych , co tam legli , zy roni 1
*

Strofa 1.

Teraz puste Azy i kraje

520. Nikt napenia nie przestaje

Skarg: „Kserkses uprowadzi,

„Ach! ach! Kserkses ich zagadzi!

„Za Kserksesa gupi spraw
„Spady klski z naw wypraw!

525. „Czemu niegdy bez przygody

„Cikiej Darej wiód narody

„Jako ucznik dzielny w srogi

„Bój, on Suzy wadca drogi?""

Anti strofa 1.

Piesze i eglarskie hufy

530. Biaoskrzydle , czarne rufy

Morskich naw ach! ach! spawiy;
Ach! zaniosy do mogiy
Nawy je zgubnymi dzioby

!

Ledwie król sam uszed zguby

535. I Ionów rk, jak gosi

Wie, a teraz gdzie unosi

Zycie po trackich rozogach,

Po zasutych niegiem drogach.

Strofa 2.

Ach! ach! biada! mier jak wczesna

540. Ich zabraa, jak bolesna!

Wyrok zapad i lud ley
Tam u cychrejskich wybrzey !

Jcz, narzekaj, pod niebiosa

Niech si wzbij j as nogi osa
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545-

Antistrofa 2.

550.

Strofa 3.

555-

560.

Antistrofa 3.

56;

Skarga nasza i rozgone
Szlochy i jki aosne!

Biada! ach! miotani wirem
Krtym , niemych tworów erem
Staj si, o zgrozo! oni

W mórz niepokalanej toni.

Pacze dom samotny pana,

Synów ojciec; pier znkana
alem starca jcz}^ gucho:

Wie o ciosie wpada w ucho !

*

Ju nie rzadza sie perskiemi

Prawami w azyjskiej ziemi

Ludy
;
ju nie pac dani

Sil przemoc shodowani

;

Ju nie zegna si kolana

Ich posusznie, bo potga
Starta wadncego pana!

Ju na wodzy nikt jzyków
Mie nie bdzie z miertelników;

Wolny naród si odzywa
miao

,
gdy jarzma ogniwa

Pky ! Krwi zbryzgane niwy

Ajasowej wyspy Persów
Pochony byt szczliwy!

(Epejsodion wtóre od w. 569— 822).

A t o s a,

(która nadesza pies o, bez ozdób królewskich, z orszakiem nielicznym, nio-

scym ofiary grobowe.)

Kochani przyjaciele! Kto klsk dozna wiele,

570. Wie, e drobnostka kada, kiedy nieszcz fala

Si zbliy, w sercach ludzi trwog wznieci zdoa,

I e, gdy pomylnoci tchem bóg wionie, wierz,

21
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e sprzyja im niezmiennie bdzie równym hysem.

Tak mnie te wszystko teraz trwoy i przeraa;

575. Wyroki bóstw zawistne widz przed oczyma

I wT uszach moich szumi okrzyk niezwyciski.

Klsk takich zgroza zmysy moje odurzone;

Dla tego bez rydwanu i bez wystawnoci

Pawniejszej si udaam w drog t z paacu,

580. Zanoszc rodzicowi syna mego wity
Ofiary pyn skutecznie bagajcy zgasych:

Nietknitej jaowicy smaczne biae mleko;

Jarzcej plastr potoki pszczoy kwiatobiernej

;

Czerpnit z dziewiczego zdroju yw wTod

;

585. Z macicy, jak wytrysn, dzikiej niemiszany

Pokrzepiajcy napój starej winoroli;

Oliwki ótej zawsze ywej i odzianej

Zielonych lici strojem owoc miej woni

I wieniec kwiatów, dziatw wszystkorodnej ziemi.

590. Wy, przyjaciele, nue! pieni mi wtórujcie

Ofiarze danej zgasym, i zaklciem ducha

Dareja wywoajcie! Ja tymczasem ziemi

Napoj pynem witym na cze bóstw podziemnych.

(Chór piewa pie ewokacyjn. Atosa z orszakiem sug udaje si na grób

Darejosa.)

vpiew chóru.

Pani, przedmiocie powszechnej czci,

595. Ty w gbie ziemi pyn wity lej,

My korne wzniesiemy pienie:

I baga bdziem, by bogie nam
Byy te bóstwa, co zgasych tam

Pod ziemie prowadza cienie,

óoo. Wic bóstwa wite na piekie dnie,

Wypucie na wiat ten ducha, Ge,

Hermesie i zmarych panie!

Bo jeli jeszcze zbawienie nam
Wynikn moe z rady, on sam

605. Udzieli on ej jest w stanie.
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Strofa I.

Bogosawiony, czy syszysz mnie,

Boski wadarzu, jak w mowie szl

Rodzinnej jki ku tobie

Lamentujce i rzewne w gros,

6 1 o. eby oznajmi nasz smutny los?

ali mnie syszysz tam w grobie?

Antistrofa i,

Ge! i wszystkie Nocy bóstwa wraz!

Niech duch dostojny, bagamy was,

Z mogiy swojej si wzbije:

615. Syn Suz, którego jak boga czci

Naród, bo jemu równego i

W Persydy ziemi nie kryje!

Strofa 2.

Najdroszy panie! och! grobowcu drogi!

Serce bo drogie przyszo w nim pochowa!
620. Aidoneusie! ach! z grobu wyprowad

Dareja, postrach jedyny na wrogi!"

Antistrofa 2.

Przez klskorodne nie wydawa boje

Na jatki wojska; by bóg mdrze radzi;

Mdrym lud Persów zwa go te, gdy swoje

625. Hufce na szczsne wyprawy prowadzi."

Strofa 3.

Przybywaj, królu; przyjd, wadarzu stary,

Ponad wyniosy przybd brzeg kurchanu,

Odznaczon strojem królewskiej tyary

I na promiennej ótoci szafranu

630. Wznie si podeszwie! Darejosie bogi!

Przybd, ach! przybd, rodzicielu drogi!

Antistrofa 3.-

Usyszysz wiee klski i cierpienia.

Uka si, królu króla, bo pomroka
Stygijskiej nocy naród nasz ocienia:

Ó35. Modziey naszej kwiat kryje gboka
Ziemia grobowa. Darejosie bogi!

Przybd, ach! przybd, rodzicielu drogi!

21*
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Epodos.

Ach! jake kraj ci kochajcy biada,

Gdy zeszed z wiata! Któ, wadarzu, panie,

640. Gdyby ty dotd perskiem berem wada,
O cios podwójnej klski narzekanie

Wszczynaby teraz ? Ach ! nie masz okrtów
O trzech burtnicach ! nie masz nawet szcztów !

*

(Stygijsk brama wzlatuje duch Darejosa i wstpuje na kurchan grobowy.

Starcy przyklkuja.)

D a r e j o s.

Wy z wiernych najwierniejsi, rówiennicy mojej

Ó45. Modoci, starce perscy, w jakiej- doli miasto?

Dry, jczy i nieledwie ziemi al rozsadza;*

A oto, tu przy grobie moim widz z trwog
Maonk, acz ofiara jej mi si podoba

Wy za, do grobu cisnc si wród rzewnych szlochów

650. Wzywacie mi. jkliwie zaklinajc ducha

Mojeg*o. Wdy nie atwo wyj z podziemia zmroku
;

Bogowie bowiem w zgasych wiecie nie tak chtnie

Ofiar wypuszczaj z rki, jak j bior.

Lecz w owym nawet wiecie zachowawszy wadz, *

655. Przybywam; wic mów spiesznie, by nie przyganiono

Duszemu pobytowi
,
jaka klska wiea,

Nieszczsna i brzemienna na kraj Persów spada?

Strofa.
Chór (plackiem lec na ziemi.)

Widok ten uszanowanie

Budzi i na sowo, panie,

660. adne zdoby si nie mog.
Wzniecasz dawna cze i trwosre!

D a r e j o s.

Wzruszony twoim jkiem z grobu tu przybyem;
Wic nie rozwlekaj , zwile mów, objanij wszystko

Do koca i pokornej niechaj niemiaoci!

. « Chór.
Antistrola.

T65. By powolnym ci sic boj;
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A w oblicze patrzc twoje

Jeyk smuci przyjaciela

Strasznem zem sie nie omiela

!

D a r e j o s.

Gdy dawna cze i trwoga zmysy pta wasze,

070. Wic ty, spólnico oa, zacna biaogowo
Sdziwa, wstrzymaj pacz i jki i dokadnie
Objanij mi. To dziaem miertelników klski

S ludzkie: wiele ciosów godzi w nich na morzu
I ldzie, jeili ycia ni si przdzie dusza.

A t o s a.

675. Z miertelnych wszystkich losem obdarzony szczsnym,

e, póki blask oglda soca, by bóg wiode
Zazdroci godzien ywot zbawxzy dla narodu, —
Zazdroci teraz tobie trzeba , e umare,
Nie widzc klsk ogromu; bo opowiem wszystk

680. Niedol, Darejosie, tobie w krótkich sowach:
Potga Persów zbita jest na miazg. Wiesz wszystko.

D a r e j os.

Jak? czy porazi morem bóg? czy rokosz w miecie?

A t o s a.

Nie! koo Aten cae wygino wojsko.

D a r e j o s.

Mów, który z synów moich tej przewodzi sprawie.

A t o s a.

685. Zapdny Kserkses, cay kraj swój wyludniwszy.

D a r e j o s.

Czy z wojskiem on ldowem albo morskiem na t
Wypraw nierozsdnie wybra si niebogi?

A t o s a.

Z tern i owem; podwójne byo wojsk dwóch czoo.
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D a r e j o s.

Przeprawy jak tak mnogie wojsko dokonao?

A t o s a.

690. Ujarzmi celem przejcia Helli nurt wymylnie.

D a r e j o z.

Udao mu si uj w kleszcze wielki Bospor?

A t o s a.

Jak zdaje si, dokona dziea jaki demon.

D a r e j o s.

Ha! biada! zy duch zstpi na, e rozum straci.

A t o s a.

Tak , koniec uczy, jakiej zbrodni si dopuci.

D a r e j o s.

695. I jaki w nich uderzy grom, e tak jczycie?

A t o s a.

Upadek morskiej siy zgubi piesze wojsko.

D a r e j o s.

Wic wszystek lud do szcztu wytpia dzida?

A t o s a.

e cay Suzów gród nad brakiem ludzi pacze.

D a r e j o s.

Ach! ach! tak zacne wojsko, kraju stra zgina!

A t o s a.

700. I Baktrów biednych nie ma, rzeszy nie zgrzybiaej

D a r e j o s.

O ndznik! jake dzielna w boju mód wytpi!
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Atosa.

Sam Kserkses opuszczony, mówi, z kilku ludmi —

D a r e j o s.

Jak, gdzie da gardo? lub czy mona go ocali?

Atosa.

Na mocie dwa czcym ldy ziem zdrów stan.

D a r e j o s.

705. I cao ju na prawd wróci do tej ziemi?

Atosa.

Tak wie donosi pewna; nie ma w tern niezgody.

D a r e j o s.

Wyroki si ziciy prdko! Ach! a koniec,

Wyroczni do mojego syna Zeus wymierzy!

Jam tuszy, e nierycho speni to bogowie;

710. Lecz gdy kto sam przyspieszy, bóg mu rk poda.

Obecnie ach! on swoim stworzy ródo nieszcz!
Nie wiedzia o tern syn mój i zuchwalec mody
Hellespont wity spta, niby niewolnika,

W nadziei e wizami wstrzyma nurty jego,

715. Bosporu, fale boga! i przeksztaci morsk
Przepraw i z spiowych ogniw jarzmo na grzbiet

Wrzuciwszy mnogim hufcom wielki szlak otworzy,

miertelnik, co uroi sobie nierozsdnie,

Ze bogów wszystkich zwalczy, nawet Posejdona.

720. Czy nie szalestwo umys syna optao?
Drze, aby skarb mój drogi, z tak niezmiernym trudem

Zebrany, lada czyj nie sta si zdobycz!

Atosa.

Do tego nakonia rada niecnych ludzi

Kserksesa zuchwaego; bo mawiali, e ty,

725. Dla dzieci wielki w boju skarb zebrae, a on
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Z tchórzostwa w domu wojn bawic si nie myli

Przymnoy przekazanej mu pucizny ojca.

Zarzuty takie sysza czsto od zych ludzi —
I najazd ten uradzi na Hellady ziemie.

t
D a r e j o s.

730. Wic dziea on dokona, syn mój, ogromnego,

Wiekopomnego ! jakie dotd si nie stao

I tak nie wyludnio nigdy Suz stolicy,

Od kiedy wadarz Zeus ten urzd nam udzieli

I nad bogat w trzody Azy i ziemi kaza

735- Jednemu wada panu berem prawodawczem.

Bo Medos by wadarzem pierwszym tego ludu,

A wtóry po 'nim jego dziea syn dokona.

Z kolei trzeci Cyros, m szczliwy, który

Mir ludom swoim wszystkim da za rzdów swoich.

740. On Lidów lud pozyska i frygijsk ziemi,

I joski kraj przemoc broni zdoby cay,

Bo bóstwa roztropnemu nie zajrzay szczcia.

Cyrosa syn dowodzi czwarty ludem Persów,

A pity rzdzca Mardos by zaka kraju

745. I sdziwego tronu. Tego podszed chytrze

I zabi w domu wasnym dzielny Artafernes,

Bo zdrowa myl zamiarem jego kierowaa,*

Z mami, co powinno swoje w tern penili.

Marafis szósty, po nim siódmy Artafernes,

750. A potem jam dane zyska dostojestwo —
I z mnogiem wojskiem chodzi na podboje czste;

Lecz na kraj tak ogromnych klsk nie sprowadziem;

Mój syn wdy, Kserkses mody, ma modziecz ywo
I na przykazy moje wcale nie pamita;

755. Bo wiecie o tern dobrze, rówienicy moi,

e wszyscy, comy bero ziemi tej dzieryli,

Na lud nie cignlimy tak okropnych nieszcz!

Przodownik chóru.

I có, Dareju królu, do jakiego koca



3 2 9

Zmierzaj sowa twoje? Jake z tej niedoli

760. Do pomylnoci szczytnej Persów lud si dwignie?

D ar e j ó s

Jeeli do Hellady zbrójno nie wtargniecie,

Choby uroso w liczb nawet wojsko Medów.

To ziemia nawet z ludem owym jest w przymierzu!

Przodownik chóru.

Co mówisz? Jaka broni, wespó z ludem walczy?

D a r e j os.

765. Zbyteczne tumy wTojska zabijajc godem.

Przodownik chóru.

Wiec mierne, wyborowe wojsko tam wylemy.

Darej os.

To sia, co dotychczas w Helladzie przebywa,

Dnia wybawienia swego nigdy nie doczeka.

Przodownik chóru.

Jak rzeke? Wic z Europy cae wojsko Persów

770. Przez Helli nurt dotychczas si nie przeprawio?

D a r e j o s.

Cz maa z wielu, jeli ufa trzeba bogów
Wyroczni, baczc na to, co si dotd ici;

Bo nie czciowo tylko spenia si, lecz caa.

Owo i Kserkses mnog-ie, wyborowe wojsko,

775. Nadziei zaufawszy prónej , tam zostawia.

Obozem na równinie ley, któr fale

Azopa poj ; karmi ta Beocyi wdziczna. *

Tam najdotkliwsze naszym przyjdzie znie cierpienia

W zapacie za zuchwalstwo i bezbone serca.

780. Bo najechawszy Hellas wizerunki bogów
Bez wstydu w sercu kradli, palc ich witynie.

Otarze poznikay a siedliska bogów



W zwaliskach zagrzebano, wywrócono z gruntu.

Za zbrodnie wiec nie mniejsza musza znosi kar
785. Obecnie i w przyszoci. Dotd dna nie dojrzysz

Niedoli ; nowe kieski* wci sie wynurzaj
Wystpek ich zbrodniczy zatrze krwaw rzezi

Dorycka straszna wócznia na Plateów polu, *

Ze w trzeciem pokoleniu jeszcze wnukom niem
790. Wymow groby zgasych bd obwieszczay,

I nie przystoi ludziom nazbyt by zuchwaym.
Bo z zuchwaoci kwiatu kos wystrzeli grzechu;

Nastpnie opakane a sie bdzie niwo.

Zapat taka widzc dana za zuchwalstwo,

795. Pomnijcie na Ateny i Hellady ziemi!

Niech z dumy, podajc obcych skarbów wielkich,

Nikt tern, co bóg udzieli jemu, nie pogardza!

Zeus srodze karze tych, co zbytni wyniosoci
I pych grzesz, ostry na nich sd wydajc.

800. Wic syna, który mdrej rady potrzebuje,

Wspierajcie przestrogami zdrowemi, by na dal

Wynios zuchwaoci bogom bluni przesta.

A ty, sdziwa matko Kserksesowa, wnijd-e
Do domu i z odzieniem, jakie wadarzowi

805. Przystoi, wyjd naprzeciw syna; bo rozdarte

Z rozpaczy w utrapieniu szaty rónobarwne
Na szmaty drobne w koo biódr si rozlatuj.

Ty sama umierz jego lagodnemi sowy,

Bo wiem, cierpliwie ciebie jedn on wysucha.

810. Oddalam si, zstpujc do grobowej ciemni.

Wy, starce, bdcie zdrowi i w nieszczciu nawet

Ochota rozweselcie serca wasze codzie,

Gdy z skarbów nie ma zmarym w grobie tam poytku.^
(Znika.)

Przodownik chóru.

O nieszczciach doznanych i grocych jeszcze

815. Ludowi Persów, z bólem serca och! syszaem!

A t o s a.

O boe ! ile na mnie biedna klsk sie wali

!
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Lecz bólem najdotkliwszym serce moje kraje

Wie o sromotnych szatach syna kochanego,

Któremi teraz ledwie ciao swe okrywa.

820. Wiec pójd i zabrawszy z sob strój z paacu,
Dowiadcz si naprzeciw syna wybiegajc.

Bo, co najdrosze, tego w biedzie nie opuszcz.

(Odchodzi.)

(Stasimon trzecie od w. 823— 853.)

r

t
. . Spiewchóru.
Strofa i.

r

Bogowie! jak ylimy szczliwi bez miary

Niegdy, piastujc w rzdzie tej ziemi zaszczyty,

825. Gdy wada krajem równy bogu Darej stary,

On, wszechmogcy ksi, zbawca niepobity!

Antistrofa i.

Szczliwych, wietnych wypraw ozdobieni chwa,
W grodzie i w kraju wszystkie penilimy prawa;

Strat i klsk nie doznawszy w domu zawsze cao
830. Z hufcami zwyciskimi naczelny wódz stawa!

Strofa 2.

Ile grodów on zyska, acz w Halisa brodzie*

Nie posta, domowego nie odbieg ogniska!

Wzi te, co nad zatoka strymoska tu zbliska *

Trackich równin przy morskiej dwigny si wodzie;

Antistrofa 2.

835. I te uznay panem jego, które z dala

Od morza mur otacza w gbi Azyi ldu;

I te , co pócze Helli , Propontydy fala *

I ujcie Pontu, jego zaywaj rzdu;

Strofa 3.

I wszyscy, których, kdy azyjskie pobrzee,

840. Naokoo oblana fala morska strzee:

Lesbos, Chios, Mykonos, Samos oliw matka,

Paros , Naksos i Andros Tenosu ssiadka. *
7 4/

Antistrofa 3.

I wyspy wród wybrzey sholdowa: sobody
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Lemnu, Ikaru,* Rodos, Knidos, Cypru grody:

845. Pafos, Soloj , Salamis,* której rodzicielka

Sprawia, e nas ao obsiada tak wielka.

Epodos.

I w Joczyków dziedzinie osady obfite

W ludno i skarby mdro jego mu otwiera;

I mów tumy dla si zbroj niepoyte

850. I bezlik sprzymierzeców do niego si zbiera.

A teraz oczywicie przez bóstwa zesan
Znosimy dol inn, gdy wojsko przegran

Na ladzie i na morzu haniebnie rozbite.

(Exodos od w. 854—996 )

(Wchodzi Kserkses z nielicznym orszakiem rozbitków, majc uk i sajdak

na plecach.)

Kserkses.

Biada biednemu z doli opakanej

!

855. Ach! gromu cios mnie star nieprzewidziany!

Z jak wciekoci run demon srogi

Na Persów naród! Có poczn niebogi?

Bo z si opadem i czonki zmartwiay,

Gdy mieszczan lud ot! ujrzaem zgrzybiay!

860. A ciemna kryje kwiat modzi mogia!

Nieubagana mier, Kronido, oby

Mnie z tymi, którym bój wykopa groby,

We wiecznej nocy bya pogrya!

Chór.

Biada ci, królu! gdzie s wojska bitne!

865. Gdzie laury perskiej potgi zaszczytne!

Gdzie jej ozdoba, któr demon dzikiZ teraz! Ziemia opakuje szyki

Krajowej modzi startej przez Kserksesa,

Który Persami ludni gród Hadesa.

870. Bo wojsko mnogie uczników do grodu

Hadesa zeszo, kwiat cay narodu,
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I pokolenie cae, myryady
Mów nie uszy na wojnie zagady.

Filary dzielne kraju niepowrotnie

875. Ach! wywrócone! a Azya sromotnie,""

Sromotnie, panie, ugina kolana!

Strofa 1,

K s e r k s e s.

Och! jaka dola moja opakana.

Dla ludu mego i kraju zakaem
Ta ndznik ach! ich zasoibca sie staem!

Chór.

880. Twój powrót nasza powita druyna
Zowieszczym krzykiem, aociwym piewemj

Przyjm ci na wzór paczka Maryandyna

Lamentem i ez rzsistym wylewem. ?

, . L c Kserkses.
Antistrofa 1.

Niech wasza rzesza przeraliwa wszczyna

885. Jki paczliwTe i .smutne, bo mciwa
Fortuna na mnie gniewu jad wyziewa

!

Chór.

Goszc w lamencie kiesk, która tonie

Zaday naszym, nad grodem tym modzi
Strata stroskanym zy rzewne uroni.

890. Tak, zabrzmi skargi pie ród ez powodzi.

Strofa 2.
Kserkses.

Okrty niszczc zgubi nas Joczyków
Ares, a uczci naszych przeciwników,

Gdy, koszc wbrzea zaktne przestrzenie

I brzeg nieszczsny, roznosi zniszczenie!

Chór.

895. Biadaj i zdawaj o wszystkiem nam spraw
Gdzie reszta .tobie wiernego narodu?

Gdzie naczelnicy: Farandak z Su/asem,



Pelag'on, dalej Psammis z Dotamasem,

Agdabat, wreszcie Suzyskan, co z grodu

900. Ekbataskiego poszed na wypraw?

. .. . c Kserkses.
Antistrofa 2.

Tam zostawiem ich ciaa, gdzie z odzi

Tyryjskich wpadli do morskiej powodzi

Nad Salaminy brzegiem, gdy o skay
Szorstkie okrty ich si zdruzgotay!

Chór.

905. Biadaj w gos! Gdzie masz dowódzc Farnucha

Gdzie Aryomarda, walecznego zucha?

Gdzie jest Seualkes ksiae z Mesystrasem,

Lub Artembares, Memfis z Hystechmasem?

Mów o co pytam ci, o Lilajosie

910. Zacnym z rodu i Tarybisa losie!

Strofa 3.
Kserkses.

Biada! ach^ biada! majc wzrok wlepiony

W Aten odwiecznych gród znienawidzony,

Razem zwaleni nieszczni rozbiciem

O lad, w podrygach rozstali si z yciem!

Chór.

915. Zali tam take wierne oko twoje

Alpist, dowódzca, co Persów myryady
Nieprzeliczone prowadzi na boje,

(Batanoch jego rodzic, a pradziady

Byli Megabat i Sesam), i dalej

920, Czy Part i wielki Ojbar tam zostali?

Ach! wnoszc z sów twych i to klsk ofiary,

Co Persów dzielnych zabray bez miary

!

. , „
Kserkses.

Antistrota 3.

Budzisz do dzielnych przyjació tsknot;
Czuj nieznon, bolesn zgryzot
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925. W skutek sów twoich i serce w mem onie

Teczac nad straszna dola we zach tonie

!

Chór.

Do wielu innych tsknota si budzi

W nas : do Ksantysa, co Mardyjskich ludzi *

Myryadami dowodzi
;
gdzie sawny

930. W boju Anchares
,
gdzie wódz jazdy sawny

Arsak, Dieksys gdzie z Kendadatasem,

I Tolmos, nie syt bojów, z Litymnasem ?

Ach! zdumielimy, e za tob, panie,

Nie postpuj z tylu przy rydwanie!

Strofa 4 .

K s e r k s e s.

935. Nie ma ich, nie ma dowódzców wyprawy!
Ach ! ach ! niestety ! o zgrozo ! ach biada !

Nie ma, ach biada ! zginli bez sawy !

*

Chór.

Cios niespodziany, bóstwa, na nas spada

Z waszych rk, straszn zadajc nam strat,

940. Jakiej dotychczas nie zrzdzia Ate !

*

A c Kserkses.
Antistroia 4.

Nas poraono! jaka doli zmiana!

Nas poraono! bo rzecz jawna wcale!

Klska to, klska nowa, niesychana!

Chór.

Ach! nie ku naszej starlimy si chwale

945. Z wojskiem eglarzy, z Ionów plemienia!

Nie mia ród Persów w boju powodzenia!

Strofa 5.
Kserkses.

Nie mia, ach! nie mia! na gow pobito

Z si biednego mnie tak znamienit!

Chór.
Potga Persów w ostatniej jest toni.
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Kserkses.
950. Widzisz tu szcztki oto mojej broni?

Chór.

Widz, ach! widz.

Kserkses.
To dla strza schowanie?

Chór.

Wiec o tern mówisz, e ci ocalao?

Kserkses.
O skarbcu betów, o moim koczanie.

Chór.

Z takiej mnogoci, icie, bardzo mao.

Kserkses.

955. Zabrako biada! onierzy ramienia!

Chór.

Bój nie przeraa sn Greków plemienia!

Antistrofa 5.
Kserkses.

Zaiste naród bohatersko-meski!

Niespodziewanej doczekaem kieski!

C h ó r.

Tej, e wprawiono w ucieczk naw szyki —

Kserkses.

960. Rozdarem szaty me w rozpaczy dzikiej.

C h ó r.

Biada!

K s e r k s e s.

Ach! wicej jak biada i gorzej!
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Chór.

W dwój- i trójnasób na nas los si sroy!

K s e r k s e s,

Okrutny! Rado za wielka u wroga.

Chór.

Zbita na miazg potga tak sroga.

K s e r k s e s.

965. Och! z towarzysz}^ przybywam obrany!

Chór.

A wiernych morskie schony bawany!

Strofa 6.
K s e r k s e s.

Pacz, pacz niedoli mej i wnijd do domu!

Chór.

Biada! ach biada nam z tego pogromu!

Kserkses.
Na moje jki odpowiedz jczeniem !

Chór.

970. Bólom bolesnem bólów pozdrowieniem!

Kserkses.

Rycz, wyj i lament zacznij równoczenie!

Chór.

Och! och! jak cikiem jestemy brzemieniem

Klsk przywaleni! ach! jak to bolenie!

Antistofc 6.
Kserkses,

Tucz, tucz si w piersi! pacz na moje win!

C h ó r.

975 Wzdycham rozgonie i w Izach si rozpyn.

22
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Kserkses.

Niech odpowiada na jk mój biadanie!

Chór.

Usucha ciebie jestem gotów, panie!

Kserkses.

Wic aoliwym zacznij jcze gosem

!

Chór.

Och! och! podnieci chosta narzekanie

980. Rak opakanym wymierzona ciosem!

, e Kserkses.
Strofa 7.

Tucz pier i Myzów jki szerz .paczliwe!

Chór.

Ach!

Kserkses.

Z brody sobie wydrzyj wosy siwe!

Chór.

Potargam , wydr, cho trysn ez zdroje.

Kserkses.

W gos szlochaj!

Chór.

Ach! ach! speni sowa twoje.

. . . Kserkses
Atistrola 7.

985. Szat na piersi podrzyj W silnym reku!

Ch ór.

Ach!
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K s e r k s e s.

Drzyj wos! wojsku nie szczd alu, jku!

Chór.

Potargam, wydr, cho trysn ez zdroje.

K s e r k s e s.

W zach pawcie oczy

!

Chór.

Ju niemi je poje.

^ ,
K s e r k s e s.

Lpouos.

Biadanie na mój jk niech odpowiada!

Chór.

gco Ach

!

Kserkses,

Wejd z biadaniem do grodu

!

Chór.

Ach biada!

K s e r k s es.

Och! och! jk, ziemio perska, ci przebiega!

Chór.

Och! i wród murów grodu sie rozlega!

Kserkses.

Och ! och ! ach biada

!

C h ó r.

Bo w boju —

Kserkses.

Ach biada

!

22*
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Chór.

Morskim okrtów narodu kwiat pada!

Kserkses.

995. Idc do domu prowadcie mnie!

Chór.

Królu!

Pójd za tob rzewnie kajc z bólu.



V. HIKETYDY
to jest

BAGAJCE OPIEKI.

Z trylogii DANATDY,

PZEDSTAWlONJ OKOO 79 TJ OLIMPIADY.





WSTP.

(i

I. Egiptos, syn egipskiego króla Belosa i Anchinoi . po krótkim oporze

pobi brata Danaosa i dla pidziesiciu synów zada rki pidziesiciu jego

córek. Aby uj tych zwizków, Danaidy z ojcem uszy do Argos, do ojczy-

zny prababki Iony.

Z pocztkiem dramatu wanie Danaidy, skadajce chór, przybiy d

brzegu i, wytumaczywszy (w Parodosie od w. i—34) powód do ucieczkj

nagej . aby nie uchodziy czasem za zbrodniarki , zasyaj do bóstw ogólne

proby o ocalenie ich i o odwrócenie niebezpieczestwa im zagraajcego

gdyby synom Egiptosa udao si docign ich i wytropi miejsce schronienia.

W nastpnem Stasimon pierwszem (od w. 35— 144) zanosz te same proby

do bóstw w szczególnoci, mianowicie do bóstw krajowych, a przedewszystkiem

do Zeusa, praojca ich rodu. Równoczenie wynurzaj ufno i otuch, e Zeu>

ich modlitwy wysucha i wydrze je z ucisku, jakiby ich czeka w niewoli

maeskiej u braci stryjecznych. Gdyby jednak bóstwa olimpijskie nie chcia}

sprzyja ich sprawie i wybawi z niedoli, wolayby powiesi si i pój na

skarg do bóstw podziemnych i tam narzeka na niesprawiedliwo wyrzdzon
im przez mocarzy niebios, ni wbrew woli poczy si obmierzymi wzami
lubnymi z krewniakami. Odgaduj wreszcie i dorozumiewiaj si, e to wy-

rok bóstwa na Ion wydany dotd im, wnuczkom, we znaki si daje i e
Hera zajada dotd jeszcze mci si na potomstwie kochanki nieszczliwej

Zeusa. Podczas piewu córek Danaos przebieg okolic ca , aby wyledzi
lub dowiedzie si, w jakiem miejscu wyldowali. Teraz powróciwszy, zaleca

(w cpejsodiori pierwszem od w. 145—485.) córkom przezorno i roztropno

i radzi schroni si pod opiek bóstw do pobliskiego otarza. Przybywszy

lam, wzywaj powtórnie pomocy bóstw i otaczaj tymel. Niebawem nad-

chodzi Pe/asgos, król argejski, i pyta o przyczyn przybycia i pobytu; a pou-

czony, gdy si dowiedzia o odrazie, jak maj dziewice od lubów z Egiptosa

synami i jak dalece miay poniekd prawo szuka przytuku w Argos, boi

si przyj je i zasoni od gwatu, aby nie cign na kraj swój nieszcz
najazdu zbrojnego, ale lka si te odmówi im pieczy i schronienia, aby nie

narazi si na suszny gniew Zeusa, stróa gocinnoci. Wahajcego i chwic-
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iacego si Danaidy gorcemi probami usiuj nakoni do stanowczego kroku

i przekona zarazem o swojej niewinnoci a zuchwalstwie braci stryjecznych

.

kadc gówny przycisk na to , e Dike sama wzywa go do czynu dzielnego i e
guchy na gos jej cignby moe wiksze ze jeszcze od wojny na siebie.

To te zmikczony i wzruszony usilnem dziewic baganiem, postanawia nako-

niec lud zwoa na zgromadzenie i pod jego rozstrzygnienie odda ca spraw'

aby sam podug wasnego dziaajc popdu nie usysza kiedy przykrych wy-

mówek i przygan z ust poddanych. Lecz obiecuje zarazem wedug monoci
pokierowa tak spraw i tak dalece na lud wpyn wymownem rzeczy przed-

stawieniem, aby bagajce opieki w jego kraju nie poniosy szwanku. Tym
kocem nakazuje Danaosowi pobiec do miasta z rószczkami oliwnemi córek

i tam niemi ozdobi otarze bóstw krajowych. Po oddaleniu si Danaosa wraz

z przewodnikami, majcymi broni go w razie niebezpieczestwa, chór pyta

Pelasgosa, co z nim postanowi zrobi. Król argejski radzi im ukry si

w pobliskim gaju; lecz e dziewice, lkajc si nagego zjawienia si prze-

ladowców swoich , nie chc opuci zabezpieczajcych od gwatu otarzy, nie

nalega dalej na nie i sam pospiesza za Danaosem do miasta. Chór sam pozo-

stawszy na scenie (w Stasimon wtórem od w. 486—561) na nowo mody i pro-

by zanosi do Zeusa, który niemi jako krewniaczkami winien si opiekowa,

zrcznie przeplatajc modlitw opowiadaniem zwizem tuactwa Iony. Do

Zeusa za gównie tylko chór zwraca bagania, bo on najpotniejszy zdoa

doprowadzi wszystko do pomylnego koca. Gdy dokoczyy piewu, wraca

Danaos z miasta i (w epejsodion wtórm od w. 562—718.) obwieszcza córkom,

e Argeowie jednogonie uchwalili na zgromadzeniu ludu przyj tuaczki.

Wie pomylna do radosnego hymnu nastraja gosy Danaid , w którym wyra-

ajc yczenia i dzikczynienia, bagaj niebo o bogosawiestwo i opiek nad

miastem tak gocinnem. Poczem Danaos, który tymczasem z widocznym nie-

pokojem ledzi czego w oddaleniu po stronie morza, pochwaliwszy mdre
ich yczenia, udziela im oraz niepocieszn , lecz w tej chwili ju pewn wia-

domo, e Egiptosa synowie zbliaj si do brzegu argejskiego. Nastpuje

chwila trwogi i popochu, oywiona szybkim dyalogiem midzy sposzonemi

niby stado gobic córkami a rozwanym, przytomnym ojcem. Uspokoiwszy

wreszcie nieco córki dosadnymi i bijcymi w oczy dowodami, e nie potrzeba

lka si zbytecznie, gdy wieczór ju zapada i w ciemnoci nie tak atwo

bdzie przybi do brzegu, oddala si spiesznie do miasta, aby z pomoc czyli

odsiecz wczenie powróci. W stasimcm trzeciem (od w. 719—774) na nowo

Oanaidy prosz bóstwa o odwrócenie grocego niebezpieczestwa i kln sie

e wol odebra sobie ycie, ni wpa w szpony przeladowców. Z kad
chwil wzmaga si ich trwoga i wybuchaj nakoniec z rozpaczliwymi krzykami,

gdy wony, wysany przez synów Egiptosa. zbliy si i dziewicom za sob

pój kae. {Epejsodion trzecie od w. 775—()38.) Ju gwatem prawie cignie

je nad brzeg morski do przygotowanej tam odzi, kiedy w chwili stanowczej

przybywa król Pelasgos i ofuknwszy si na wonego . jakiem prawem mie
kraj jego nachodzi i niepokoi , zawiadomi Danaidy, e i on sam i lud wszy-

stek mie bdzie piecz o nich i zaprasza je równoczenie do miasta, gdzie
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ju przygotowane dla nich s mieszkania. Chór niezwocznie dziki skada

serdeczne i ju ustawia si w szeregi, eby odby uroczysty pochód do grodu

argejskiego, kiedy Danaos powraca z orszakiem. Przed samem wejciem tedy

do miejsca bezpiecznego schronienia daje jeszcze rozmaite nauki córkom

swoim, poczem przycza si do uroczystej procesyi. piewajc pie uroczy-

sta na cze ocalajcego je miasta i bóstw krajowych (w Exodos od w. 939— 990

)

oddalaj si wszyscy z miejsca witego, na którem dotychczas zostawajc pod

opieka przytomnych bóstw uszy Danaidy gwatu i przeladowania, i zmie-

rzaj do mieszkania przez Argeów dla nich przygotowanego. Na tern koczy

si dramat pierwszy, jak zdaje si, trylogii.

2. Zrcznie bardzo dowiód Hartung samowolnoci poetów w opracowy-

waniu mytów, wykazujc jasno pierwotny ksztat i znaczenie mytu, na którym

niniejszy dramat osnuty. „Imiona bowiem Aavaóc i Aoya-fj
,
powiada Hartung

spokrewnione z daewóc, (t. j. zAaóai/j.ac, podug Hesychiosa) i ddy.pu, zawie-

raj wyobraenie wi/goc, ?nokroci. Z wyobraeniem tem zgadzaj si take

podania o czynach i cierpieniach Danaosa i Danay ; Danae to ziemia zotym

deszczem Zeusa, t. j. nieba skropiona. O Danaosie za wie gosi, e w Ar-

gos wynalaz studnie (z kubem do czerpania wody). Tene córki swoje

w Argos wysya czerpa wod
,
gdy skutkiem gniewu Posejdona bya zescha

i rozsiadaa si ziemia. Stary wiersz opiewa: Apyoc avudpo\> ió> Aavo.o\-

ftioav "Apyoc sVuSpov. Jednej z Danaid , Amymonie, Posejdon wskazuje ró-

do i staw Lerne. Wszystkie za musza w piekach wiecznie wypróniajce sic

beczki napenia woda. Jak 50 Nereid poczytano za nimfy morskie, tak bez

wtpienia Danaidy sa nimfami róde zraszajcych ziemi. Ich wrogami za s
Alyórcrcoc, zabici przez nie. Alyuizrioi s to spy (yu</> t. c. ypu(p, §ry^ Hesychios:

ypunal al ^zoaaal rtbu ypu7z<bv, ol y.al yunal, a yónac
,
yu-tbv vz<><T<nó.r).

Lecz wyraz ten oznacza take: krta, otcha chonc, bo wedug Hesychiosa

yÓTii] t. c. '/.oiktopa yyc, zoJójSr], (T~Xo.un>. A zatem owi rozbójnicy, co gwa-

tem chc zalubi Danaidy i których gowy w Lernie tkwi, jak gowy sa-

wnej mii, s otchaniami ziemi, do których wscza si wilgo, gdzie czsto

róda nagle znikaj. Jedynie podobiestwo imienia sprawio zatem, e w myt

ten wmieszano Egiptosa z synami. Snadniej ju byo potem widowni wy-

padków przenie do Egiptu, a Danaidy i Egiptowie, przeniesieni do Egiptu

nastpnie z porzdku rzeczy wywodzili ród swój od Iony i Epafosa; i tak

zwizek Argosu ubogiego w wod {rcohjdiipwy) z Nejlow ziemi podwójnymi

wzami umocowano. e Io jest Izyd, a Epafos Apisem, tego dowodzi nie

potrzeba. Lecz Grek nigdyby si nie da przekona, ani uwierzy temu, e
Io pierwotnie pochodzia z Egiptu; przeciwnie Egipt w ich przekonaniu mu-

sia bóstwa te naby z Argos , bo wszystko dobre w staroytnoci pochodzio

z Grecyi. Podobnie Peloponez zwal si Api; a nada mu to imi jaki cza-

rodziej Apis, co jadowite bestye i potwory by wytpi i temsamem podobne

mia zasugi koo ziemi greckiej jakie Apis w dolinie Nejlowej. (A zatem

Apia-^7T£a, t. j. umierzona ziemia.)"

Cay ten myt, tak dobrze wytumaczony przez Hartunga, nie obchodzi

bynajmniej Eschylosa. Danaos jego jest ojcem pidziesiciu córek w kwiecie
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wieku bdcych i /. niemi (jako te i z ich suebnicami, bo o matkach niema

mowy) zbieg do Argos, aby tam szuka przytuku i zasony od gwatu braci

stryjecznych; którzy z chciwoci szczerej dziewczta zmusi chcieli do mae-
stwa a taki wstrt odnosili, e podane przez nich Danaidy wolay w za-

dzierzgach powrozów skoczy ycie, ni wej w te luby nienawistne i ka-

zirodzkie. Poeta charakteryzuje te Egipcyan jako surowa, zuchwa, bezbona

i bezwstydna zgraj. Danaidy przeciwnie s skromne, roztropne, rozwane

pod przewodem ojca, którego kadem trzeciem sowem jest „by roztropnym'"

i który córkom swoim zwyk te udziela wiele rad roztropnych i mdrych.

Z tego wynika si zdaje, e poeta czyn ostatni Danaid, t. j. zabójstwo spe-

nione na synach Egiptosa, nie uwaa za zbrodni wiecznej kary godn.

Owszem mord ten by, jak si zdaje, susznym wedug niego rodkiem obrony

a dl» przeciwników zasuon kar. Atoli to odnosi si do osnowy innej

tragedyi nalecej do tej trylogii, a zaginionej.

,v "W niniejszej tragedyi osnow stanowi: proba Danaid o opiek

i przytuek; zadosyuczynienie temu daniu ze strony króla argejskiego Pe-

lasgosa; daremne kuszenie si egipskiego wonego o uprowadzenie bagaj-

cych opieki gwatem do okrtu i ostatecznie ich pochód procesyjny do miasta

Argos. Prostszego zaoenia i rozwijania si akeyi dramatycznej niema w a-

dnej z siedmiu tragedyj Eschylosowych. Nawet Prometej jest treciwszy

i wicej urozmaicony. Twórczoci nie ma w Hiketydach; ale szata: myli i wy-

sowienie godne Eschylosa i nacechowane jego gieniuszem. Wicej za ni

kada inna tragedya, dramat ten wskazuje na wany czyn jaki, majcy na-

stpi; bo waciwy, powszechnie znany czyn okropny Danaid tu nie opisany.

Lecz e si speni, na to w nim wyranie przygotowuj suchaczy. Tu walczy

podstp z przemoc. Podstp po stronie pci sabszej, przemoc po stronie m-
czyzn. Danaidy tak jasno i zrozumiale wywntrzaj odraz do braci stryje-

cznych i do lubów podanych przez nich, e czyn ten okrutny nie moe
zdumiewa ani przerazi. Egipta synowie tak zacitymi s wystpcami i do-

wodz tego tak dosadnie przez wystpienie herolda czyli wonego, e nawet

wtpi nie wolno o pobudzeniu dziewic do zemsty, ani te poczyta zemsty

samej za nieuzasadnion. Nawet okolicznoci same sprzyja bd i ju ponie-

kd w tym dramacie przygotowano wszystko do tego, eby zemsta udaa si.

Danaidom bowiem dano do wyboru, albo mieszka u króla i innych obywa-

teli pod jednym dachem z nimi i przy jednym ognisku , lub zaj osobny bu-

dynek, gdzieby z innymi mieszkacami Argu nie byty w adnej stycznoci.

Drugie wybiera ojciec; i udaj si tedy Danaidy, jak wiemy skd ind, na

zamek argejski. Czyni to tym celem, aby jako mode dziewczta mniej by
wystawione na niebezpieczeM >\ o , jakie im w tym wieku grozi ze strony

meszczyzn, Ale z drugiej strony pierwszym byo warunkiem mie osobne mieszka-

nie
,

jeeli zamordowanie 50 oblubieców znienawidzonych miao si uda.

Dalej kada z 50 dziewic ma po jednej suebnicy. To niby ich wypraw
stanowi. Suebnice owe twierdz wprawdzie, e, gdyby przyszo podda si

przeladowcom, lepiejby byo znie los swój cierpliwie — w czem tumacz

zdanie poety. - ale suebnice -a to istoty powolne: atwo dadz skonie si
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przekupi. Wiec chocia same wreszcie nie wezm czynnego udziau w za-

bójstwie , bd przynajmniej milczay, a moe nawet uatwia sposobno do

popenienia strasznego czynu. Nakoniec Danaos sam, którego rad córki su-

chaj we wszystkich przedsiwziciach, jest mdry, arcywymowny i chytry. Przez

branie si rozumne, przez baganie przy otarzach miasta i rozmowy z obywa-

telami, przez wystpienie w zgromadzeniu ludu umia mieszkaców tak na-

stroi, e nietylko gotowi s powici mienie i ycie za niade, ogorzae, cu-

dzoziemskie piknoci, lecz staremu nawet daj stra honorowa, za pomoc
której byby móg atwo odegra role Pizystrata.

Nie wiemy, kiedy dramat niniejszy by przedstawiony ; lecz musi by
wczeniejszy oJ kilku innych. Boeckh utrzymuje . e okoo 79 Olimpiady

wystpi Eschylos z Danaidami. Jakie dramata z niniejszym skaday si na

trylogi, take nam niewiadomo. Zdaje si jednak, cho z pewnoci tego

twierdzi nie mona, e dramat nasz by pierwsz czci trylogii.





VII.

HIKETYDY

CZYLI

BAGAJCE OPIEKI



OSOBY DRAMATU.

CHÓR DANATD, córek Danaosa.

DANAOS, brat Egiptosa.

PELASGOS, król w Argos.

WONY synów Egiptosa.

SUEBNICE Danaid. .

Scena przedstawia pobrzee. Po jednej stronie morze, po drugiej Argos. Ko-

lo tymcli otarze Apollona , Hermesa, Posejdona z trójzbem. Od brzegu

przybywa Chór zbiegych Danaid z suebnicami, trzymajc w rku oliwne

gazki bagajcych opieki. Nieco póniej za niemi nadchodzi Danaos, Da-

naid ojciec sdziwy.



(Parodos od w. i— 34.)

Chór.

Zwró, opiekunie Zeusie, zwró askawe
Oko na naszej druyny wypraw
Morsk od Nilu uj z piaski miakiemi. ;;

Z boskiej ze Syry graniczcej ziemi

5. Zbiegymy spoem. Nie za krwi przelanie

Wyrok nas miasta wskaza na wygnanie,

Nie, przed mami wspólnego nam rodu,

Przed Egiptosa synami z powodu
Wstrtu do lubów grzesznych uciekamy.

10. Doradzc w ojcu Danaosie mamy
I przewodnika. On wszystko rozway
I najchlubniejsz niedol nam zdarzy,

e przez nurt morza kaza zbiec gboki
I w Argos wysi na lad bez odwoki;

15. Skd od jaówki gzem krconej rodu

Wszcztek wywodzim z chlub i z zapodu
Zeusa, gdy tchem j oywczym owionie.

Która nas ziemia yczliwiej powita,

Nas , których broni bagaczy obwita

20. Wen gazka? Grodzie! kraju! tonie

Mórz krysztaowe! wy w górze niebianie!

Wy, pomsty bóstwa, dzierce otchanie

Podziemne, i ty, Zeusie zbawco z niemi,

, Przyjmcie wraz z tchnieniem przyjaznem nam ziemi

25. Rzesz niewieci, ebrzc zasony!

Mów zuchwaych zasi rój, zrodzony

Z Egipta , zanim na iowym gruncie *
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Ziemi tej nog postawi, usucie,

Pdza na morze ich w polotnej odzi.

30. Tam w rozhukanych bawanów powodzi,

Sieczonej wiatrem, deszczem, nawanic
I wród oskotu grzmotu byskawic,
Niech zgin, zanim, czego Temis broni,

*

Bratanek oe spronie zgwac oni!

(Stasimon pierwsze od w. 35— 144.)

PIEW CHÓRU NA PRZEMIAN.

Chóru dzia I.
Strofa i.

35. Teraz ci wzywam, potomku Zeusowy,

Stróu za morzem; trawoernej krowy.

Prababki synu, poczty w jej onie,

Gdy j Zeus tchem swym dotknwszy owionie;

Czego kres czasu stanowczy dowodzi

40. Imieniem susznem, bo Epafa podzi. *

C h ó r u d z i a II.
Antistrofa 1.

Ciebie woajc wspomn, co zgrzybiaa

Na trawnych niwach prababka cierpiaa

W kraju tym niegdy, i zo dowody

Pewne o naszych ojcach; a narody

45. Ziem tych usysz wie niespodziewanie. *

Z czasem sów prawda na widoku stanie.

Strofa 2.
C h ó r u dzia I.

Gdyby krajowy jaki wieszczek ptaszy

Sta w pobliskoci i gos trwogi naszej

Sysza jkliwy, sdziby, e wszczyna

50. Skargi Tereja maonka o syna,
:

Co przedzierzgniona w sowika, jastrzbi

Si strzegcego, wyposzona z gbi

„ C h ó r u dzia II.
Antistrofa 2.

(rajów zielonych po stracie i zmianie
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Miejsca pobytu snuje narzekanie

55. Rzewne i skargi rozwodzi po synie,

Który tak marn mierci z rk jej ginie,

Gdy mordem krwawym sama go dokona
Niemacierzyskim gniewem rozjuszona:

Strofa 3.
Chóru dzia I.

Tak, skarg- na nut Ioska wiadoma,*
60. niada nad Nilem rozkwita rkoma

Twarz i nieskonne do ez serce krwawi.
Och! zrywam kwiaty zmartwienia, w obawie

Trwajc, azali o naszej wyprawie

Tuaczej z ziemi w kolo mg zakrytej

65. Nie pomni z krewnych kto pieczoowity!*

. L. L e Chóru dzia II.
Antistrofa 3.

Bóstwa rodowe, co mdrze baczycie

Na suszno, chciejcie nam j naleycie

Wymierzy z pena. Zuchwae brykanie

Potpcie trwale, a zado si stanie

70. Prawom zakonu! To uszanowanie

Dla bóstw, gdy w boju na otarz sie schroni

Zbieg uznojony, od zguby go broni!

Strofa 4.
Chóru dzia I.

Niech Zeus sumiennie kres szczsny zakreli

Nam! Niedocige wdy Zeusa s myli;

75. A blaskiem przecie ludziom bij w oczy,

Cho przeznaczenia czarna noc je mroczy !

A .. , r a Chóru dzia II.
Antistrofa. 4

Zeus bez pochyby do celu prowadzi

Prosto, co w gowie dojrzale uradzi;

Lecz myli cieki cieniste i kret —
80. Oczyma ludzi wcale niepojte!

Strofa 5.
Chóru dzia I.

Z szczytu wyniose strca urojenia

23
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Zeus miertelników niecnych; a z ramienia

Bóstw potnego, które si nie strudzi

Nigdy, nie ujdzie nikt z miertelnych ludzi.

85 Oko tam w górze ma wszystko na pieczy

I z witych siedzib w momencie niweczy!

Chóru dzia II.
Antistrofa 5.

Patrz na zuchwao, Zeusie, miertelników!

Jakich to w kwiecie wieku ród wybryków
Dla niesfornoci ducha si dopuszcza,

go. dny lej rki; a wiecznie poduszcza

Chu go szalona. Wdy ogarnie ducha,

Kiedy zawodu dozna, al i skrucha.

„ . , Chóru dziali.
Stiola ().

Na taka dole smutna drzac z obawy,

al si ; ciki
,
przeraliwy, zawy

95. al mój! a pieni aobne rozdwiki!
ywa czcz siebie pogrzebnymi jki!

Apio g"órzysta! * przed tob kolana

Zginam. To mowa ma obca ci znana.

Ach ! czsto oto te pócienne szaty

100. Lub kwef sydoski :; szarpic dr na szmaty

. . . , C h ó r u d z i a II.
AntiStroia 6.

Bogom dzikczynn zanios danin,

Gdy nóg, uchodzc mierci, nie powin.

Ach biada! znoje nieprzejrzane wcale!

Dokd mnie jeszcze zaniesiecie fale?

105. Apio górzysta! przed tob kolana

Zginam. To mowa ma obca ci znana.

Ach! czsto oto te pócienne szaty

Lub kwef sydoski szarpic dr na szmaty!

. . Choru dzia L
Strofa 7.

Wioso mnie i tram , bronicy powodzi

1 10. Wstpu, zaniosy na póciennej odzi

Z pomylnym wiatrem bez burzy przez fale
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Dotd i na to wcale sie nie ale.

A ty, wszechwadny ojcze, daj askawie

W kocu pomylny obrót naszej sprawie

!

r i S. Niech ach! bezmene i wolne rodzicy

Przewitej wnuki tej ujd onicy

!

Chóru dzia II.
Antistrof 7.

Na mnie, com dobrej myli, niech kontenta

Ze mnie Atena, Zeusa córa wita,"
Spojrzy i zwróci wspaniae oblicze!

120. Dziewico! bro nas, niewiasty dziewicze,

Na przeladowców naszych oburzona,

Z wszystkich si swoich ! Ty nasza obrona

!

Niech ach! bezmene i wolne rodzicy

Przewitej wnuki tej ujd onicy!

.

Chóru dzia I.
Stroi a 8.

1 25. Inaczej niade, ogorzae plemi
Do zgasych wadcy, co chtnie w gocin
Przyjmuje wszystkich, z zielon pod ziemie

Pójd gazk i od stryczka zgin;

Gdy prob moj niebianie wzgardzili.

130. Sd bóstw na Jon wydany w tej chwili

We znaki jeszcze nam, Zeusie, si daje.

Tak , Hery w niebie przemonej
,
poznaje,

Przeklestwo ciy; bo z góry zajada

Z wichrami na ród nawanica spada!

, . ,. Chóru dzia II.
Antistrola o.

135. Zeusa niegodnych zely rozgos wieci,

Gdy jaowicy on syna * porzuci,

Któreg'0 niegdy sam spodzi, bez czci —
I od prób naszych teraz twarz odwróci!

Wic w niebie niechaj do prób si przychyli

!

140. Sd bóstw na Jon wydany w tej chwili

We znaki jeszcze nam, Zeusie, si daje.

Tak, Hery w niebie przemonej, poznaj,

23*
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Przeklestwo ciy, bo z góry zajada

Z wichrami na ród nawanica spada!

(Podczas piewu córek Danaos obejrza si po okolicy i wraca.)

(Epejsodion i sze od w. 145—485.)

Danaos.

145. Roztropnie, dzieci! Ojciec stary was roztropnie

I wiernie strzegc w odzi dotd przeprowadzi;

I teraz tu na ladzie radze z przezornoci

Wam bacznie sowa moje wrazi sobie w pami

;

Bo widz py, a zwiastun to bezgosy wojska;

150. Cho piasty w koo osi si obracajce

Nie milcz. Oto! zblia sie tum tarczowników

I kopijników konno i w okrgych wozach.

Na zwiady moe ziemi tej wadarze sami,

Gdy gocy wie przynieli, ku nam wyjechali

155. Wdy czy tu bez zamiaru zeg*o, lub zacity

Gniew warzc w sercu dzikiem zastp sprowadzaj,

W przypadku kadym lepiej dla was tu na wity
Pagórek wojny bogów schroni si, dziewice.*

Otarz mocniejszy ni mur,. tarcza to niezomna.

1 00. Wic biecie jak najprdzej i, obwite wen
Oliwne rószczki — strój to Zeusa wielbionego —
Trzymajc w lewym rku i podnoszc zbonie,

Wstydliwie i aonie, ile trzeba, obcym
Odpowiadajcie, jak si godzi; przybyszowi

165. W gos rczc, e zbryzgane krwi nie uciekacie

Lecz gos wasz na zuchwalstwo niechaj nie zakrawa

Nie próno , nie — niech spokój janiejcy w oku

Na twarzy a na czole skromno sie maluie!

Nie bd ni za skwapliwa , ni rozwleka w mowie,

170. Bo sabo ta biaogów bardzo jest naganna.

Ulegaj! biedna, obca tuasz si po wiecie;

Zuchwale mle jzykiem sabym nie przystoi

Przodownica chór u.

Roztropnie do roztropnych ty przemawiasz, ojcze!
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Zachowam wiernie w sercu mdre twoje rady

175. I napomnienia. Rodzic Zeus niech wejrzy na nas!

D a n a o s.

askawem okiem na nas niechaj wejrzy z góry!

Przodownica chóru.

Przy tobie blisko zajm na otarzu miejsce.

D a n a o s.

Wic ju si nie ocigaj ! Zrób, co chcesz; czas wielki!

(Danaidy zbliaj sie do otai'za i siadaj blisko Danaosa.)

Przodownica chóru.

Litoci, Zeusie, nim nas udrczenie zeka.

D a n a o s.

180. Gdy zechce Zeus, ta sprawa dobry wemie koniec.

Do budziciela-ptaka Zeusa módl si take !

*

Przodownica chóru.

Zbawienny promie soca wzywam w modach swoich

;

I wygnanego z nieba te , czystego Feba :

*

Doznawszy równej doli, lito ma nad ludmi.

D a n a o s.

185. Niech lito i askawa ma nad nami piecz!

Przodownica chóru.

I które z bóstw tych jeszcze wezwa mam w baganiach?

Danaos.
Ot! znami boga, trójzb, widza oczy moje.

Przodownica chóru.

Wiód dobrze, niech te dobrze przyjmie nas na ladzie!*

Danaos.
Ot! Hermes, inne bóstwo to w Hellenów wierze.
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Przodownica chóru.

190. Zwiastunem szczcia niech nam ocalonym bdzie!

D a n a o s.

Pobonie wspólny otarz wszystkich tych wadarzy
Witajc, w witem miejscu sidcie, niby stado

Gobic, co jastrzbi równoskrzydych, srodze

Przelewajcych bratnich plemion krew, si boj. *

195. Ptak, gdy poera ptaka, jak by moe czysty?

Gach, co wbrew woli ojca wstrtnej mu niewiasty

Poda, ali czystym by moe? Nie, w Hadzie

Nie ujdzie za wystpek sdu winowajca.

I tam, jak powiadaj, inny Zeus umarych ::

200. Za czyn zbrodniczy wyrok ostatni wydaje.

Podniecie oczy! bacznie mówcie, jak radziem,

Abycie z waszej doli zwycisko wybrnli!

(Dziewice ustawiaj si kolo tymeli. Droga do miasta prowadzca przybywa

Pelasgos, król w Argos, w odzieniu kaplaskiem z orszakiem kopijników

i ciur.)

Pelasgos.

Jakiej-e ziemi dzieci, rzeszo nie-helleska,

Co puszysz okaza barbarzysk szat,

205. Powitam? Nie tak bowiem nosz si argejskie,

Ni w innych okolicach greckie biaogowy.
I mocno mnie zdumiewa, e, nie majc wonych.
Ni przewodników, ani przyjaciela w kraju,

Do ziemi tej bez strachu przyj si wayycie.
210. Oliwne rószczki wprawdzie macie, siedzc obok

Bóstw wojny, jak opieki bagajcych zwyczaj

;

I tego li Hellady lud si dorozumie;

Lecz jak odgadn wicej mógb)^m susznie, gdyby
Twój jzyk nie by gotów wszystko mi wyjani? *

Przodownica chóru.

215. Co do odziey mojej, domys twój niemy lny.

Lecz czeme ciebie nazwa, czy piastunem laski

Hermesa lub kapanem, albo miasta gow?
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P e 1 a s g o s.

Ty miao mów. na owo mi odpowiadajc.

Ja jestem ziemiorodu Palechtona synem,

220. Naczelnym wadca kraju tego, Pelasgosem.

Pod moj, wadza po mnie chlubnie tak nazwawy

Pelasgów naród zbiera ziemi tej owoce.

I wszystek kraj, przez który pynie wity Strymon.

Ku zachodowi soca jest pod berem moim.

225. W granicach kraju mego perrebijskie pola

I Pindos i za Pindem ku Peonii niwy

I góry dodonejskie le, a granice *

Stanowi morza to. Tam wszdzie jestem panem.

A tej krainy ziemia Api si nazywa

230. Na cze wybawiciela swego z dawien dawna. :

Przybywszy z przeciwlegej ziemi naupaktyjskiej

Syn boga Apollona, Apis, lekarz wieszczy,

Z potworów ludobójczych ziemi t oczyci,

Co przed dawnemi laty napojona zbrodni

235. Ohydnej krwi wydaa z siebie pód zajady,

Roisko smoków, gniazda gadów pustoszcych.

e leki, które w Argos ziemi korze zego
Podciy i zbagay ze, wymyli mdrze;
Za to w podzik Apis cze odbiera w modach.

240. Obecnie, kiedym spraw zda ci tak dokadn
O sobie , chwal si rodem swoim i mów dalej

!

Wdy mów rozwlekych miasto to nie lubi wcale.

Przodownica chóru.

Sów kilka jasnych powiem: z Argos ród wywodzim
My, plemi uzacnionej synem jaowicy.

245. e mówi prawd szczer, udowodni tobie.

P e 1 a s g o s.

Co sysz, cudzoziemki, nie podobno wierzy:

e z Argos swój pocztek ród wasz wyprowadza.

. Bo do libijskich niewiast raczej podobniejsze

Jestecie, nie tym wcale, które si tu rodz.

250. Wychowa wasze plemi moe Nilu potok;
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Cypryjskie rysy zasi moe na obliczach

Dziewiczych wycinite s po dzielnym ojcu.

Wiem take, e kobiety Indyi na wielbdach
By muy ojuczonych po obszarach granic

255. Etyopskich, (jak wie niesie), kusujce do was

Podobne. Wdy najchtniej was za ludobójcze,

Bezmne Amazonki miabym, gdyby w rku
By uk; lecz pouczony dowiem si dokadnie,

ile krew argejska w rodzie waszym pynie. *

Przodownica chóru.

260. Wie niesie, e w wityni Hery Io niegdy
Klucznicy piastowaa urzd w Argos kraju.

1 e, jak wie powszechna, pewna gosi, ona —

P e la s g o s.

To nie to, e o Zeusa miostkach z ni mówi?

Przodownica chóru.

Owszem, i e przed wzrokiem Hery wdy nie uszy.

P e 1 a s g o s.

265. I jake zwada bogów ta si zakoczya?

Przodownica chóru.

Niewiast przemienia Hera w jaowic.

P e 1 a s g
- o s.

Do piknorogiej krowy przeto Zeus zachodzi?

Przodownica chóru.

Przybrawszy ksztat buchaj one bóg upodni.

P e 1 a s g o s.

A na to có maonka wszechmogca Zeusa?

Przodownica chóru.

270 Wszechwidzcego stróa daa jaowicy —
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P e 1 a s g o s.

O jakim wszechwidzcym ty pasterzu mówisz?

Przodownica chóru.

synu ziemi Argos, co go Hermes zabi.

P e 1 a s g o s.

Có? nie kuczya- innej biedy ndznej krowie?

Przodownica chóru.

gajcy bydo giez j krci i popdza.

P e 1 a s g o s.

275. ]\ad Inachosem „bkienr- zowi go mieszkacy.

Przodownica chóru.

1 ten daleko przegna j z ojczystej ziemi.

P e 1 a s g o s.

Na wszystko to si zgadzam, co mi rzeka dotd.

Przodownica chóru.

I przysza do Kanobu, std do Memfis take.

Tam Zeus si dotkn onej i zapodni ono.*

P e 1 a s g o s.

280. Któ tedy synem Zeusa z krowy si mianuje?

Przodownica chóru.

Epafos, tak stosownie do poczcia zwany.

P e 1 a s g o s.

A czyim by rodzicem ten, oznajm mi teraz

Przodownica chóru.

Libyi, królowy wielkim wadajcej krajem.*

P e 1 a s g o s.

A ta potomstwo, powiedz, jakie zostawia?



Przodownica chóru.

285. Belosa dwudzietnego , ojca mego ojca.*

P e 1 a s g o s.

Obecnie wymie mdre imi mi rodzica !

*

Przodownica chóru.

Danaos; a brat jego ma pidziesit synów.

P e 1 a s g o s.

I tego mi wyranie chciej oznajmi imi.

Przodownica chóru.

Egiptos mu na imi. Znajc ród nasz stary,

2 go. Daj pomoc nam, bo z Argos, widzisz, pochodzimy.

P e 1 a s g o s

Jestecie zdaniem mojem z dawna poczeni
Z t ziemi. Lecz opuci ojców strzechy czemu
Na sobie przeniosycie? Có wam tak dopieko?

Przodownica chóru.

Pelasgów królu! Ludzi klski s rozliczne

295. I nigdy w jeden sposób ze si nie objawia. *

Bo któ móg tuszy , e do Argos , do krewniaków
Naszych, niespodziewanie zaniesie tuactwo

To nas, co przed maestwem uciekymy z wstrtu?

P e 1 a s g o s,

Dla czegó do wojennych bóstw tych si ucieka,

300. Obwite wen rószczki wiee majc w rku?

Przodownica chóru.

By niewolnic synów Egiptosa nie by.

Pelasgos.

Czy z nienawici, czy te masz to za bezbono?
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Przodownica chóru.

I któ przy zdrowych zmysach lubowaby krewnym?"

P e 1 a s g o s.

To wzrost przez sojusz taki bierze ludzi mono —

Przodownica chóru.

305. A tak — i snadno pozby si biedaków z karku

!

P e 1 a s g o s.

Wiec jake dam wam dowód mojej pobonoci?

Przodownica chóru.

Gdy nas Egipta synom mimo prób nie wydasz.

P e 1 a s g o s.

I la! grona proba! w now, si powika wojn!

Przodownica chóru.

Zasania sprzymierzeców swoich Dike dzielnie.

P e 1 a s g o s.

310. Jeeli od pocztku bya spoem z wami.

Przodownica chóru.

Przybytek miasta hojnie uwieczony szanuj

!

P e 1 a s g o s.

Z czci trwon na ten otarz patrz umajony.

Przodownica chóru.

A gniew tuaczy boga, Zeusa, srodze ciy. ;;

<., , Chór.
Strofa 1

.

Suchaj mnie chtnem sercem, Palechtona

315. Synu, Pelasgom królujcy panie,

Ot! bez opieki tuam si strwoona,

By koza szczuta na ska stromej cianie.
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Kdy przed wilkiem czujc si w bezpieczy *

Oznajmia bied stróowi — i beczy

!

P e 1 a s g o s.

320. yczliwie, widz, kinie bóstw wojennych grono,

Swieemi g-aazkami sjesto ocienione.Ok O -

Niech cudzoziemców pobyt szkody nie przyniesie

I dla nieog/ldnoci miasta niespodziany

Bój nie zakóci; czego wcale mu nie trzeba!

, ..
,

' , Chór.
Antistroia 1.

325. O losów dawcy Zeusa córo! szkody

Niech z nas gród nie ma, straniczko Temido!

A ty posuchaj , starcze mdry modej

:

Czczc nas tuaczki, przyciniony bied
Nie bdzie ywot twój szczsny — a boga

330. Ofiara z doni czystej cieszy boga!

P e 1 a s g o s.

Nie przy jednem ognisku w moim tylko domu
Sidziecie. A nu zmae sie tern miasto cae,

Lud wspólnie winien stara sie odwróci kiesk!
ST ts 4/ %/

Wic obietnic adn prdzej si zwizywa
335. Nie mog, a mieszczanom to wszystko oznajmi.

Strofa 2.
Chór.

Ty jeste miastem, ty ludem, Prytanem

Nie sprawiajcym si nikomu
,
panem

Ogniska ziemi i witych otarzy.

Twoje skinienie za wszystkich tu way.

340. Ty sam
,
piastujc bero samowadztwa,

Wszystko rozstrzygasz: strze si witokradztwa!

P e 1 a s g o s.

Popeni witokradztwo nasi przeciwnicy!

Cho pomóc wam nie mog bez niebezpieczestwa;

Bez serca przecie bybym, nie suchajc proby.
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345. Zdejmuje strach mi; waham si, czy si odway
Lub niecha czynu, na los lepy si puszczajc.

* x- ,. r Chór.
Antistrofa 2.

Na tego bacz, co tam patrzy z wysoka!

To miertelników zbiedzonych opoka,

Kiedy u blinich im wedug susznoci

350. Trudno doprosi si sprawiedliwoci.

Srodze bagaczy bóg, Zeus, w gniewie karze;

Nie zmikcz jego jkami ndzarze!

P e 1 a s g o s.

A jeli, odwoujc si do praw rodzinnych

I zwizków krwi najbliszych, ciebie Egiptosa

355. Synowie pokonaj, któ im opór stawi?

Prawami krajowemi udowodni trzeba

Tobie, e zgoa prawa do ciebie nie maj.

c f o
Chór.

Strofa 3.

Niech mnie w swej mocy mszczyzn tych ramiona

Nigdy nie maj! Sposób mi poday,

360 Jak uj obmierzych zwizków, gwiazd znamiona.*

Ty z Dik , której moc postanowiona

Od bóstw, sd, sojusz z ni zawarszy stay!

P e 1 a s g o s.

Nie atwo sd w tern wyda! Sdzi mnie nie mianuj

Ju przedtem powiedziaem, e bez woli ludu

365. Nic nie uchwal mimo caej mej potgi,

By naród mnie nie aja kiedy, gdyby dobrze

Nie wiodo si: „Przybyszów czczc zgubie miasto!"

. ,. : . „ Chór.
Antistrota 3-

Zeus, krewniak obu, przyglda si temu*
Z szalami w równi; paci za bezprawie

370. Zym, a za cnot sumiennie zbonemu.
Wic, gdy tak suszno wymierza si, czemu
Z susznym ocigasz si sdem w tej sprawie?'
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P e 1 a s g o s.

Powinno oko moje, niczem niezamglone,

Na nurka wzór w gbiny troskliwoci zbawczej

375 Zapuci bystry wzrok i a do dna ich "sign.
By szkody nie zrzdzio wszystko to wprzód miastu,

A potem te pomylny dla nas koniec wzio.
Tych, co si powierzyy naszej pieczy, adne
Nie skrzywdz wanie; ja za was u bóstw otarzy

380. Przytuku szukajcych nie opuszcz, abym
Na dom swój cikiej chosty nie cign zgubnego

Mciciela, który w Hadzie nawet drczv zmarych."

Có mylisz, czy nie zbawi nas tylko troskliwo?

(Król zamyla si gboko. Tymczasem chór piewa )

PIEW CHÓRU.

Dzia I chóru.
Strofa i.

Miej wic troskliwo i twoja opieka

385. Niech sprawiedliwo zbonie nam wymierzy.

Nie zdrad tuaczek, co do twych wybrzey
Gwatem wygnane przybiegy z daleka.

. . , Dzia II chóru.
Antistroia 1.

Nie cierp, by z siedlisk, kdy peno bogów,

Mnie uniesiono, wszechwadny tu panie!

390. Pomnij na gachów zuchwae brykanie,

Od zawzitego bro nas gniewu wrogowi ;

. e D z i a 1 c h ó r u.
Strofa 2.

Nie cierp, by kornie bagajcych grono

Wbrew prawom gwatem z otarzy eigniono
Za tamy czó , by konie, lub za szaty

395. Nasze bujnymi przetykane kwiaty.

, . . Dzia II chóru.
Antistroia 2.

Bo jakbd nami twa wola rozrzdzi,

Wied/. . e twych synów i dom twój osd/i



3 6?

Na równa dole Temis. Wiec ci radze

Pomnie na Zeusa sprawiedliw wadz.

P e 1 a s g o s.

400. Pomniaem ju, Ot! jaki obrót sprawa wemie.
Zmuszony-m koniecznoci. ód ot! zakliniona,

Klamrami zjte majc wrgi, w miejscu stoi.
*

Tak, bez strapienia koca troskom tym nie widz
405 Dom wprawdzie, gdy do czysta skarbiec wróg wypróni,

Odzyska moe mienie za przyczyn Zeusa

I straty powetowa nowym , wikszym skarbem

;

A gdy wypuci jzyk wcale nie wczas pocisk

Bolesny, co gwatownie w sercu krew rozburzy,

410. Wraenie sowa inne mo
tg uagodzi;

Lecz gdy kto krew pokrewn przela, wtenczas trzeba

Powici i nie mao bydlt na ofiar

Z bóstw niejednemu zarn, by odwróci klsk.
Nie, nie, unikn takiej zwady trzeba mdrze. ::

415 Wol nie przezna klski, ni by jej wiadomy;
Niech dobry koniec wemie wszystko nadspodzianie!

Przodownica chóru.

Wysuchaj a do koca dug korn mow!

P e 1 a s g o s.

Mów! sucham. Wszystko bacznie wezm na uwag.

Przodownica chóru.

Przepask i wstgami szaty moje spite.

P e 1 a s g o s.

42o. Przydatna wcale stroju niewiast cze stanowi

Przodownica chóru.

Za pikne , wiedz, narzdzia bd mi suyy —

P e 1 a s g o s.

Mów jasno. 00 waciwie mylisz wypowiedzie,
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Przodownica chóru.

Jeeli nie przyrzeczesz rzesze tej opieki —

P e 1 a s g o s.

Za jakie ci narzdzie maj suy wstgi?

Przodownica chóru.

425. W ozdoby nowe otarz bóstw tych przystroimy —

Pelasgos.

W zagadkach ciemnych mówisz, jasno si wytumacz!

Przodownica chóru.

Abymy si niebawem na nim powiesiy.

Pelasgos.

By pocisk, sowa twoje serce mi przeszyy.

Przodownica chóru.

Poje? Otworzyam oczy ci zupenie?

Pelasgos.

410. Ha! zewszd niezwalczone wala sie trudnoci

I klsk bez liku na mnie stacza si, by potok.

Po morzu niezgbionem, nieeglownem Aty
Ot! pyn, gdzie od klski port mnie nie zasoni.

Bo jeli si do waszych ycze nie przychyl,

435. Ochydnym grozisz czynem, niedosinym niczem;

A jeli Egiptosa synów, krewnych waszych,

Zaczepi, bój otwarty toczc przed murami,

Azali ta ofiara przykr mi nie bdzie,

Gdy dla biaogów ziemie mów krwi zrumienie?

440. A wdy tuaczy boga gniewu ba si trzeba,

Przed którym ludzie w trwodze korz si najniej !

(Do Danaosa.)

Ty wic, sdziwy starcze, dziewic tych rodzicu,

Zabrawszy jak najprdzej rószczki te oliwne

Na inne bóstw krajowych otarze je przenie.

445. By znaki te bagania zobaczyli w miecie
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Obywatele wszyscy i nie przedrwiwali

Z sów moich: wadzy bowiem chtnie lud przygania.

A moe lud, na widok wasz litoci zdjty,

Nienawi ku zuchwalstwu owej zgraj i mszczyzn

450. Powemie i askawszym dla was si pokae.
Przychylno bowiem kady okazuje sabszym.

D a n a o s.

Wysoko to cenimy sobie w sercu wdzicznem,

e opiekuna w tobie mamy czcigodnego.

Wic daj mi przewodników, có mi wska drog
455. I do otarzy waszych bóstw przed wityniami

I do wytwornych siedzib ich mnie przeprowadz,

By dosta si przez miasto bez niebezpieczestwa

Wszelkiego, Cudzoziemski strój mój i oblicze;

Nad Nilem i Inachem niejednaki bowiem*
460. Ród mieszka. Bro, by popoch wylg si z odwagi

Nie jeden ju pomyk zabi przyjaciela. *

1 e 1 a S g O S (do kilku z orszaku swojego).

Wy idcie ! bo roztropnie cudzoziemiec mówi.

Prowadcie do otarzy miejskich, do bóstw siedzib,

A w drodze nie gawdcie z nikim! Pójdzie z wami

5Ó5. M, co przybywszy morzem jest pod bóstw opiek.

(Danaos z towarzyszami oddala si).

Przodownica chóru.

O tym radzie. Stra z nim bezpieczestwa idzie. *

Lecz ja co poczn? Skde mnie otuchy dodasz?

P e 1 a s g o s.

Gazki, udrczenia znaki, tu pozostaw!

Przodownica chóru.

Zostawiam je, posuszna sowu i skinieniu.

P e 1 a s g o s.

470. Do przestronego gaju teraz zwró twe kroki.

2
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Przodownica chóru.

Gaj ten dostpny jakie moe da schronienie ?
*

P e 1 a s go s.

Na up drapienym ptakom ciebie nie wydamy.

Przodownica chóru.

Zjadejszym od padalców wdy nieprzyjacioom.

P e 1 a s g o s.

Mów sowa dobrej wróby, gdy syszaa takie.

Przodownica chóru.

475. Nie dziw, e zatrwoona w duszy si unosz.

P e 1 a s g* o s.

Lecz w obec wadcy trwoga twoja jest blunierstwem.*

Przodownica chóru.

Ty czynem wic i sowem umys mój rozwesel

!

P e 1 a s g o s.

Twój rodzic nie na dugo ciebie osamotni;

A ja zwoawszy ludy moje do obrady,

480. yczliwo dla was w sercach zgromadzenia wzbudz
I poddam ojcu twemu, z czem si ma odezwa.
Wic zosta tu i bogów ziemi tej w modlitwach

Gorcych bagaj o to, czego chcesz dostpi.
By wszystko przygotowa, teraz si oddalam;

485. Ty, Pejto, i skuteczne szczcie biecie za mn!*
(Odchodzi.)

(Stasimon wtóre od av. 486 561).

e , e S p i e w c h ó r u.
Strofa i.

r

Kronido bogi! Ty, panie nad pany,

Najwitszy midzy witymi niebiany,

Najpotniejszy z potnych wadarzy,
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Niech moja proba u ciebie co way!
490. Odwró zuchwalstwo gachów od plemienia

Twojego, w?ydaj wyrok potpienia

I zatop w morza burzliwym odmcie
Zagubców zgraj na czarnym okrcie 1*

Antistrofa I.

Wysuchaj, panie, baganie dziewicy;

495. Rodu naszego dawnego, rodzicy

Niegdy ci drogiej potomstwa wskrze saw,
Rzuciwszy na nas spojrzenie askawe.

Tak, pomnij na to, kochanku lony!

To pochodzeniem boskiem zaszczycony

500. Przez one ród nasz z chluba to wspomina —
A Argos nasza rodzinna kraina! —

Strofa 2.

Znalazam lady tu dawne: murawy,

Gdzie matka pasa si zioami ; w trawy
.

Obfite smugi , skd niegdy krcona

505. Gzem, obkana uciekszy ona
Wielu miertelnych ziemice przebiey —
1 dwakro ona potem do wybrzey
Naprzeciwlegej przybya wpaw ziemi,

Gwoli wyrokom szlakami morskiemi.

Antistrofa 2.

510. Pdzc przez Azyi ld na niwy wpada
Frygii bogatej w owiec mnogie stada;

Przez Teutras, miasto Myzów, * i padoy
Lidów przebiega; dalej przez chochoy
Gór cylicyjskich i pamfylskie szczyty,

515. Przez rzeki wiecznie mknce i obfity

W zoto kraj *, sadzc szalenie, przybywa,

Gdzie zboorodna Afrodyty niwa. *

Strofa 3.

Skrzydolotnego poganiacza w biegu

Pociskiem kóta dopada do gaju

521. Wszystkoywnego boskiego, gdzie z niegu
Wody si poi nizina; do kraju,

Który Tyfona silny dech przewiewa *

24*
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I zdrowy potok Nejlosa zalewa ;

*

A kolac dem Hera sroeiaca

525. I znój sromotny w szalestwo ja wtrca.

Antistrofa 3.

Mieszkacy w kraju tym wówczas osiedli

Zadreli nagle i z trwogi pobledli,

Gdy widok dziwny ich zmysy uderza:

Obrzydliwego, potwornego zwierza,

530. Mieszaca na pó z dziewicy i krowy;

I na cud patrz zdumieni. Któ w owej

Porze pokrzepi j siy Iony

Tak nieszczliwej, bdnej, gzem krconej?

.Strofa 4.

Zeus zbawczy, czasu pan po wieki wieków

535, Nieskoczonego, ten uczyni skutek.

Zeus jej bez bólu, si boskich leków

I tchem wionwszy na ni, odj smutek.

Ona w zach wstydu aosneg*o tonie; —
A majc zakad mioci w swem onie,

540. Jak niekamliwa wie z ust do ust chodzi,

Syna Zeusowi dorodnego rodzi

Antistrofa 4.

I szczliwego zgoa wiekuicie.

To te w krg wszystkie zawoay ziemie:

..Otó to Zeusa pód jest rzeczywicie

,

545. Pene rodzajnej ywotnoci plemi!

Któ bowiem inny byby pohamowa
To, co szalony gniew Hery uknowra?
Zeusa to dzieo." Wiec nie skamiesz sowem,
Zowic potomstwem nas Epafosowem.

Strofa 5.

550. Do kogó z bogów spawiedliwiej mody
O pomoc zwróci? O Zeusie! o sprawco

Wszystkiego ycia i pocztkodawco,

Którego wasnych rk siy zawiody
Na tron, potny i stary naddziadzie

555. Rodu, wszem bogo doradzasz w naradzie!



Antistrofa 5.

U adnej wadzy opieki nie zada

Zeus zatrwoony, adnego mocarza

Za mocniejszego rzdzce nie uwaa
I na nikogo w gore nie spoglda

560. Trwonie. Niezwocznie czyn idzie po sowie
Kona, co w mdrej postanowi gowie.

(Epejsodion wtóre od w. 562— 719.'

JD a n a O S (wraca z miasta z towarzyszami.)

Nadzieja, dzieci! w miecie wszystko si powiodo,

Przyjto wszystkie wnioski w zgromadzeniu ludu!

Przodownica chóru.

Sdziwy ojcze, witaj, miy mi zwiastunie!

565. Lecz powiedz nam, co w kocu rada uchwalia

I jakie zdanie wikszo pozyskao gosów.

D a n a o s.

Tak jednomylna zgoda bya w Argos ludzie,

e stare serce bio, by w modzieczej piersi.

niebo szum .si odbi, kiedy podniesieniem

570. Prawicy t uchwa lud potwierdzi wszystek,

Ze wolni t krain mamy zamieszkiwa,

Bezpieczni przed niewol tu w przytuku witym,
Z którego nas krajowcom, ani cudzoziemcom

Nie wolno uprowadzi; gdyby za kto gwatu

575. mia uy, obywatel, coby nam pomocy
Odmówi, ma cze straci i pój na wygnanie.

Za nami przemawiajc wniosek ten popiera

Pelasgów król i wola, by srogiego g'niewu

W bagaczy bogu, Zeusie, nig"dy gród nie wzbudza.

580. Bo zbrodnia to dwojaka, na obywatelu

1 cudzoziemcu wespó popeniona, miasto

W niedoli otcha Avtrci nigdy nieprzebrnion.

Argeów lud te sowa syszc, nim wezwano
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Do tego, podniós rce i rzek: „Tak niech bdzie

l

tt

585. Sów zrcznych, trafiajcych do serc lud Pelasgów

Usucha. Zeus pomylnie niech zakoczy spraw!

Przodownica chóru.

Zacznijmy proby yczliwe o zdrowie
»

I cao miasta, gdy Argeowie

O nasze cao stali. Zeus, stró goci,

5 go. Niech proby z goci ust na wysokoci
Wysucha i do mety podanej
Niech doprowadzi wszystko bez nagany!

piew (modlitwa) chóru.

L . . Chórudzial.
Strofa i. 1

Teraz wy take, bóstwa, Zeusa plemi,

Suchajcie, jakie mody czyni, ziemi

595. T bogosawic: Niech wród wrzawy dzikiej

I rzezi gród ten Pelasgów nie sponie

Ogniem Aresa, który mów szyki,

By niwo, sprzta na obcym zagonie;

Ze dla nas peen by politowania,

600. Wyda askawy wyrok i e czci
Nam nie odmówi, nam, których zasania

Zeus, nieszczliwej gromadzie niewieciej

;

. ,. , , C hó r u dz i a II.
Antistrofa 1.

I e na korzy gachów nie gosowa,
Lecz wstrt i skargi niewiast uszanowa,

605. Baczc na Zeusa, mciciela, co wiata
Przenika ogrom i zawsze zwyciy ! —
A gniewu jego nie chce adna chata

cign na strzech swa, tak strasznie ciy!
To te na krewne pod skrzydem opieki

610. Zeusa witego targn si nie way,
Za co po wszystkie zjedna sobie wieki

Bóstwa ofiar u witych otarzy.
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„ - Chórudzial.
Stroa 2.

Wiec z ocienionych rószczka ust niech wzici *

Proba pobona: niechaj nigdy grodu

615. Mór nie wyludni ani bunt narodu

Rodzinnej ziemi nie zbroczy krwi dzieci.

Niechaj kwiat stoi nieuszczknity modzi
I Afrodyty gach niechaj nie zmiecie—
On, co w krwi chtnie miertelników brodzi,

620. Ares lubieny, — onej w wieku kwiecie!

Chóru dzia II.
Antistrola 2.

Starce sdziwi niech beda na stray

Boskich otarzy, penych hojnych datków,

Aby gród zakwit pikniej ród dostatków;

Gociny stróa z potnych wadarzy

625. Czczc gównie, Zeusa, który strzee prawa

Wedug zakonu starego. Niech pole

Plon co rok wyda — a Artemis dawa
Pomoc niewiastom, gdy je bior bole!

Strofa 3.
Chóru dzia I.

Niech straszna kieska mów nie zatraci,

630. Nie szarpie grodu bój te opakany,

Któryby piewy uciszy i tany

I do uzbroi powanionej braci!

Rój chorób srogich niech obywateli,

W oddali gniedc si, omija gowy;
635. A. lekarz Febos lycejski udzieli

Rady yczliwej modziey krajowej

!

•

A ... , c Chóru dzia II.
Antistrofa 3.

Niech ziemia, Zeusie, w owoce obfita

Przez wszystkie pory roku je rozmnaa!
Niech trzód na polu podnych si przysparza

640. I wszystko szcznie, bogowie, rozkwita

!

Niechaj u stopni wyniosych otarzy

Bagalne pienia brzmi przy lutni wtórze
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I z nieskaonych ust witych glarzy
Pie wzici dwiczna i wionie ku górze!

Chóru dzia I.
Strofa 4.

645. Niech ma przezornie cze swoje na pieczy

Lud, co ster rzdu trzyma w doni swojej,

Baczc na dobro pospolitej rzeczy;

Do zgody skonny, nim Ares uzbroi

Rce do boju, gociom, jak naley,

650. Niech sprawiedliwo bez szkody wymierzy!

% . . Chóru dzia II.
Antistrofa 4.

Bogów rodzinnych, wadncych tym krajem,

Czcijcie, wawrzynem uwieczone byki

Im ofiarujc rodziców zwyczajem.

W zakonie bowiem uwielbionej Dyki

655. Ten midzy trzema przepisami trzeci,

Aby rodziców szanoway dzieci!*

D a n a O S (na stranicy)

Za mdre te yczenia, dzieci, was pochwalam.

A teraz nie zadrzyjcie, jeli z ust rodzica

Wie now, niespodzian wcale usyszycie.

660. Z stranicy tej bezpiecznej dla tuaczy widz
ód, atwo pozna j, e myli si nie mog —
Porzdki jej i agle i pokady nawy
I sztab zmierzajc przed si wprost do celu,

Sterowi, co na rufie rzdzi odzi, nazbyt

665. Posuszn, ale dla nas nieprzyjazn wcale.

Poznaj majtków take: ich postacie czarne,

Poyskujce z biaych szat si wynurzaj.

Wyranie ju te inne odzie i posiki

Dostrzegam, a naczelna ód do ldu z aglem
670. Zwinitym wiosowana z wszystkich si przybija.

Wdy nam spokojnie trzeba patrze i bez strachu

Na zamys ten i bogów tych nie zapomina.

Ja pójd opiekuczej szuka wam pomocy.

Bo pewnie albo wony, albo pose przyjdzie 1
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675. I bdzie was, by branki, std chcia uprowadzi.

Nie! nic nie bdzie z tego; bdcie bez obawy!

Lecz gdyby si z pomoc nazbyt ocigano,

U bóstw zasony szuka nie zapominajcie.

Odwanie wic ! miertelny, co zniewaa bogów
680. Zuchwale, wT przeznaczonym dniu ka wemie z czasem.

Przodownica chóru dziau I.
Stroia 1

.

Dr, ojcze! ju okrty skrzydlolotne oto

Zbliaj si i chwila ledwie nas rozcza!

Chóru dzia I.

Ogarnia trwoga dusz, ali nic nie nada

Ucieczka? O rodzicu! strach ten mier mi zada!

D a n a o s.

685. Argeów wyrok zapad, dzieci! Przeto sob
Nietrwocie! Pewny jestem: piersi was zasoni.

. . . Przodownik chóru dziau II.
Antistrofa 1

.

Nikczemne jest szalone plemi Egiptosa,

Nie syte wojny; wszake sam wiesz o tern dobrze.

Chóru dzia II.

Na czarnych odzi tramach z m czarnej czeladzi

690. Przybyli dotd; gniew ich do celu prowadzi.

D a n a o s.

Tu napotkaj wielu, co ramiona dzielne

Zahartowali w soca poudniowym skwarze.

_, r Przodownica chóru dziau I..
Strofa 2.

Nie zostaw mnie tu samej bagam o to, ojcze!

Niewiasta sama za nic, braknie jej odwagi.

Chóru dzia I.

695. W bezbonej piersi chytrzy knujc wniki zdradne.

By kruki, na witoci nie zwaaj adne.
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D a n a o s.

Korzyci to byoby dla nas wielk, gdyby
Obmierzli byli równo, dzieci, wam i bóstwom.

. . Przodownica chóru dziau.
Antistrota 2.

Nie bojc si trójzbu tego ani bogów
700. Potgi, nie powcign sie od gwatu, ojcze!

Chóru dzia II.

Zuchwalc sie dla pychy spronej i bez czoa,

By psy, w szalestwie bóstw nie uszanuj zgoa!

D a n a o s.

Przypowie jednak uczy: „Wilki psów przemog"
I „papierowy wiz nie lepszy od pszenicy." *

Przodownica chóru caego.

705. Nikczemnych i okrutnych potworów gniew warz
W swych sercach. Przeto strzec sie z wszystkich si

naley.

D a n a o s.

Nie bardzo si pospiesz odzie z jazd; nie ma
Przystani w pobliskoci ani cum do silnych,

By na ld si wydosta; nie natychmiast take

710. Gruntowi kotwicznemu ufa sternik nawy,

A zwaszcza e do brzegów pyn bezportowych

Pod wieczór, kiedy soce chyli si ku nocy.

Noc za mdremu sprawia bied sternikowi.

Nie byoby bezpiecznie wic ldowa wcale,

715. Nim miele si zatrzyma odzie bd mogy.
Ty tylko w trwodze bogów nie zapomnij baga
O pomoc. Mnie wysucha bez wtpienia miasto,

Starego mnie, modego wdy wymowy duchem!

(Danaos odchodzi z orszakiem swoim ku miastu).
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(Stasimon trzecie od w. 719—774)-

f

_ , piew chóru.
Strofa 1.

r

Faliste niwy, co susznie przedmiotem

720. Czci jestecie, có z nami si stanie?

Gdzie sie schronimy z Apii szparkim lotem?

Znajdziemy- ciemne gdziekolwiek schowanie?

O ! gdyby czarnym dymem het ! pod chmury
Zeusa podlecie i bez wieci zgin!

725. Podmuchem lekkim bez skrzyde do góry

Wzbi sie, by obok pyu sie rozpyn!
Antistrofa 1.

Niepokój juby nie zakóca ona,

Bo teraz burza straszna wstrzsa serce.

Zabija wie mi ojca. Strach dokona!

730. Nie! nigdy! raczej z chci si umierc
I koo karku powrozy okrc,
Zanim to ciao dziewicze zniewaa
Sprone przekltych bezboników rce!

Raczej wpierw w grobie by pod Hadu stra!

Strofa 2.

735. Gdzie, gdzie w powietrznych wyynach siedlisko,

Gdzie mga wilgotna w puch niegu si zsiada, —
Lub gadkie, strome, samotne urwisko

Puste, — gdzie spów gniedzi si gromada,

Coby przepaci upadku i zguby

740. Mnie zapewnienie dawao, — upatrz,

Nim przemoc serce rozdzierajc natrze

Na mnie i one narzuci mi luby!

Antistrofa 2.

Potem niech por' mi psy albo ptaki

Drapiene kraju; wcale im nie broni.

745. To mier uwolni od klski wszelakiej.

Dla której w jkach i w zach dusza tonie.

Niech wic los mierci przyspieszy godzin,

Zanim na lubne mi ponios oe.
Jaka ucieczka ocali mi moe

750. Jeszcze, lub czem si tym lubom wywin?
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Strofa 3.

Wzbij si, lamencie, do niebios sklepienia!

Niechaj do bogów pie za mn si wstawi,

. Koniec pomylny wybaga, wybawi
Dusz z cikiego wreszcie utrapienia.

755. Ojcze! na walk patrz! Gwat, co pomiata

Nami pod twoja opiek, azali

Oko baczce na suszno pochwali?

Strze, ziemiowadny Zeusie, panie wiata!

Antistrofa 3.

Bo oto! dumne, nieznone potomki

760. Egiptosowe w natarczywym biegu

Za tuaczkami w lad pdz i z brzegu

Nas gwatem myl uprowadzi, gromki

I dziki okrzyk wszczynajc. Na szali,

Która masz w doni, odwa nasze dola!

765. Czegó, gdy z twoj nie dzieje si wol,
miertelni ludzie kiedy dokazali?

(Sycha krzyk wyrzucajcych kotwice Egipcyan. Przodownica wskazuje na

brzeg; dziewice zatrwoone skupiaj sie.)

Epodos.

Och ! och ! upieca wysiada z okrtu !

—
Ha, wpierw ty, zbójco, zgi, wygi do szcztu! —
Nowi lduj! — Ach! ach! jam stracona! —

770. Rozpaczy okrzyk wyrywa si z ona! —
Oto! przegrawki do moich katuszy! —
Spiesz wawo! ocal! — Jak mstwem tum puszy! —
Ha! straszny widok na ldzie i nawie! —
Na odsiecz, królu, przybd nam askawie!"

(Epejsodion trzecie od w. 775— 938.)

4

Wony
(od brzegu nadchodzi; za nim niewolnicy uzbrojeni w erdzie, siekiery, bicze itp.)

775. Precz std, co ywo! precz na pokad nawy 1

Chóru dzia I.

"Wic szarpa, targa nas bd, wypal
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Pitna, owicz i siekiery krwawej

Ciciem zabójczem gow z karku zwal. !

Wony.
Precz! precz do odzi std, przeklte, razem!

780. Albo przez morza bezmiernego nurty

Solne z srog'oci pana was do burty

Spdz skrwawione spojon elazem
Wóczni; a tam gdy trwa bdziesz w uporze,

A upór zami, silniejszy kryg wo!*

Chóru dzia II.

785. Precz z tych przybytków! wracaj na okrty!

Bezkarnie kazisz grodu otarz wity.

Strofa.
Chóru dzia I.

Obym ju nigdy fal nie ogldaa
Bogich, które krew krzepi ludzi ciaa

Oywn si! Trzymam si, by stray,

790. Ja, plemi dawne w kraju tym, otarzy! .

'•

Wony.
Bez zwoki na ód bie rada , nie rada

!

. A
.

, r Chóru dzia II.
Antistroia.

Gwatu! ha! gwatu! upieca napada.

Won! ruszaj sobie! wyno si daleko!

Ha ! za twój zamach dobrze ci dopiek

!

_ . Chóru dzia I.
Strofa.

795. Biada nam! biada! Oby bez pomocy
W lesie bawanów zagnany podmuchem
Silnym na piaski Sarpedoskie w nocy

Na mieli przepad si i zion duchem !

*

Wony.
Szlochajcie, narzekajcie i do bóstw woajcie!
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800. Z egipskich lodzi jednak adna nie wyskoczy,

Cho na zjadliwsz nut ale wylejecie

!

Ai . ir Chóru dzia II.
Antistrota.

Ach! ach! nad brzegiem jak zuchwale szczeka!

Jak to zuchwale sztuka si nadyma 1

Och! niechaj Nejlos potny czowieka

.805. Tego, mnie bronic, od zuchwalstwa wstrzyma!

Wony.
Na ód ku powrotowi ju zwrócon ka
Wam pój czemprdzej ! niechaj nikt si nie ociga!

Bo moja gar kdziorów tych nie uszanuje!

Strofa.
Chóru dzia I.

Otarz mi, ojcze, zgubi, nie ocali!

810. Cignie ju oto! potwora ta niada,

By pajk kroczc, do morskiej mi fali.

Och! och! rodzico! Ziemio! och! och! biada!

Odwró t trwog! wysuchaj woanie!

synu ziemi, zeusie, wiata panie!

Wony.
815. Nie lkam si bóstw kraju tego; ich opieki

W dziecistwie, ni w staroci nie doznaem nigdy.

. . . C h ó r u d z i a II.
Antistrofa.

Ot! w dwunony godzi na mnie zbliska,

Niby zajada mija, mnie dopada —
1 w samo serce swym jadem si wciska.

820. Och! och! rodzico! Ziemio! och! och! biada!

Odwró t trwog, wysuchaj woanie!

O synu ziemi, Zeusie, wiata panie!

Wony.
Gdy zaraz mnie posuszna na ód si nie udasz,

W kawaki bez litoci podr szaty twoje.



29,1

Chóru dzia I.

825. Gwatu! och! woam, krajowi wadarze!

Wony.
Za wosy was, jak widz, cignc std wywlok,
Gdy moich sów rozkazu nie suchacie wcale.

Chóru dzia II.

Wadco! ju po mnie, strasznych mk ofiarze!

Wony.
Wnet lik ujrzycie wadców, synów Egiptosa,

830. I ufaj , nie poskarysz si na bezrzd nigdy

!

(Gdy ostatnich sów domawia wony, wchodzi król Argeów z orszakiem swoim.)

• P e 1 a s g o s.

A ty, co robisz? Jaki sza ogarn ciebie,

Ze pelasgijskich mów ziemi miesz zniewaa?
Czy mniemasz, e w biaogów miecie si znajdujesz?

Hellenów, cudzoziemcze, nazbyt lekcewaysz.

835. Wdy nic, zbroiwszy tyle, dowcip twój nie wskóra.

Wony.
I có zbroiwszy, prawa przepisy zamaem?

P e 1 a sg o s.

Ot! nie wiesz, jak zachowa si ma cudzoziemiec.

Wony.
To czemu? Zguby mojej odszukaem oto!

P e 1 a s g o s.

Jakiche tu posiadasz w kraju opiekunów ?

Wony.
840. Hermesa najwikszego, co wyledzi wszystko.*

P e 1 a s g o s.

Do bóstw si odwoujesz, a zniewaasz one!
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Wony.
Wielbione naci Nejlosem ja szanuj bóstwa.

Pelasgos.

A nasze, jak miarkuj z twoich sów, nic wcale.

Wony.
I owszem; byle niewiast tych mi nikt nie zabra."

P e 1 a s g o s.

845. Gdy onych dotkniesz, jczy bdziesz — i to zaraz'

W o n y.

Gocinnie nie brzmi wcale w uszach twoje sowo.

P e 1 a s gf o s.

W g*ocin nie przyjmuj tych, co gwac bogów.

W o n v.

Bie i Egipta synom sam to powiedz w oczy

!

P e 1 a s g o s.

Nie myl podobnemi zaj si spra*wami.

Wony.
850. Wic, aby wiedzia, wszystko powiem ci dokadniej;

Wonemu bo wypada jasno si tumaczy.
Có powiem za powrotem? kogó mam winowa,
e spokrewniona niewiast rzesze z rak mi wydar ?

P e 1 a s g o s.

Nazwisko po có nazwa tobie? Póniej kiedy

855. I sam i towarzysze twoi si dowiecie. *

Niewiasty te, gdy z wasnej woli chtnie pójd,

Uprowad! ale zbonem sko je sobie sowem.
Obywatele Argu jednogonie bowiem
Postanowili rzeszy niewiast tych nie wyda

860. Potdze adnej. Silnie przeto umocniona
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Przez lud uchwaa nigdy nie da si narusz)r;
A nie wyryta ona na spiowych tanach,

Ni opiecztowana w zwojach papierowych,

Nie, syszysz ja wyranie z ust mych wolnomównych.

865. A teraz bez przewoki, mówi-, precz mi z oczu!

Wony.
Gdy taka twoja wola, zapal now wojn!
Takiego sporu Ares nie umierzy wiadków
Suchaniem, ani wani takiej nie zagodzi

Opat w srebrze. Nie! wprzód wiele ofiar padnie

870. I wielu dni zakoczy z chwa w krwawym boju.

Zwycistwo niech na stron mskich sie przechyli!

(Oddala si.)

P e 1 a s g o s.

I w ziemi tej mieszkaców zastaniecie mskich

;

Nie takich, co jczmienn pod brak pij. :|:

(Do dziewic.)

Wy wszystkie wraz z wiernemi suebnemi miao
875. Do obwarowanego udajcie si grodu,

Na okó wiecem wzniosych wie otoczonego.

Tam domów mnoga liczba, które lud zbudowa,
A ja nie skp rk inne wzniosem gmachy.
Od was zaley, ali mieszka chcecie w domu

880. Wygodnym w towarzystwie, lub, jeli wam milej,

W osobnym domu same znale pomieszczenie;

Ze wszystkich i najlepsze i najdogodniejsze

Mieszkanie wolno wybra. Stróem waszym ja i

Obywatele wszyscy, którzy tej uchwale

885. Gos dali. Jakiej pieczy chcesz silniejszej nad t?

Przodownica chóru.

Za dobrodziejstwa, pelasgijski wadco,
Opywaj w mienie! A teraz do córy

Przylij askawie Danaosa, który

By jej przezornym, odwanym doradzc.
890. Niech o mieszkaniu miem gównie radzi,

25
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Gdzie nasz nikomu pobyt nie zawadzi.

Kady do obcych rad atk przyczepi.

Oby bóg wszystko urzdzi najlepiej!

Pelasgos.

To z uwielbieniem , nie z gniewem , dziewice,

895. Wita was lud mój. Wiec idcie w porzdku,
Majc przy sobie wienne niewolnice,

Jak je Danaos kadej da z pocztku. *

(Odchodzi. Do chóru Danaid na dwie czci podzielonego pr/.ylaczaja si

suebnice, aby wej uroczycie do Argos. Tymczasem Danaos z orszakiem

wraca- z miasta.)

Danaos.

Argeów, by Olimpu bogów, czci wam trzeba

Modami i obiata i zalewka, dzieci,

900. Gdy oni niewtpliwie z toni was wydarli.

Suchali z oburzeniem, gdym powiada, jakich

Stryjeczni bracia krzywd si dopucili na was;*

I stra mi t zoon z kopijników oto

Przydali, aby siw gow moje uczci

905. I aby mnie z nienacka wóczni skryty zbójca

Nie zabi, skd zakaa wieczna na kraj cay.

Gdy mnie cze ta spotkaa, wam te w gbi duszy

Wdzicznoci czulsza onych uszanowa trzeba.

Wespó te t od tylu przedtem ju wpisanych

910. Do rerca rodzicielskich innych rad zapiszcie:

Czas uczy pozna warto nowych znajomoci;

A przybysz atwo przyjdzie na jzyki ludzi

Zoliwych, co sowami splami go zely wie.

Wic napominam was: nie róbcie wstydu ojcu,

915. We wieku bdc, który nci oczy mszczyzn.

Owocu dojrzaego nie ustrzeesz atwo;

Czychaj na i zgub mu gotuj ludzie.

Czy nie? Skrzydlate twory i te, co na ziemi

Pezaj lub si roj w wodach, wszystkie g'oni

920. Za owocami, które, e si zawizay
Zaledwie i niezrae, Cypryda w gos wielbi,
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Ale starannie strzee , by do pory przyszy. *

I na postacie hoe delikatnych dziewic

Przechodzie kady pocisk czarujcej siy

925. Wypuszcza z oczu, lube czujc w sercu drenie.

Wic tego strze si, czego tyle znoszc trudów

I morze tak obszerne prujc unikycie,

ebymy sobie wstydu a radoci wrogom
Nie narobili naszym. W miecie dwa mieszkania

930. Na pogotowiu dla was s; Pelasgos jedno,

A drugie ofiaruje miasto wam, gdzie zdaa

Od ludzi y bdziecie. Wielka to wygoda. *

Wic sowo ojca tylko chowaj mi w pamici:

Wicej nieli ycie kochaj cnot swoje!

Przodownica chóru.

935. Obymy w wszystkiem innem bóstw doznay aski

O kwiat panieski mój nie bd w obawie, ojcze!

Bo jeli co nowego nie postanowili

Bogowie, trybem dawnym myle nie przestan.

(Exodos od w. 939— 990.)

or Chór Danaid.
Strofa 1.

Wic idmy! a pie niech wielbi zaczyna

940. Bogów wieczystych, nad miastem i grodem
Tym czuwajcych , i nad Erazyna *

Ju z dawien dawna mieszkajcych brodem!

Chór suebnic.
Wy, towarzyszki, zabrzmijcie kolej

Pieni. A w piewach jedynie pochway

945. Na pelasgijski lud niechaj si lej;

Nejlosa pochwa ju nie bd brzmiay!

. . - r Chór Danaid.
Anlistrofa I.

Posilajce napojem pochwal
Natomiast w pieni potoki tej ziemi,

25*
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Co uyniaj kraj
,
poywne fale

950. Przez niwy lejc ciekami krtemi.

Chór suebnic.
Niechaj na wasze gromad spoziera

Litoci okiem Artemis wstydliwa,

Ni w jarzmo wprzga was wstrtne Cytera!*

Och ! to nagroda za znój obrzydliwa

!

^ r Chór Danaid. .

Strofa 2.

955- Wszake radonie uwielbi Cyter
Pie nie zapomni. Na ni i na Her
Zeus zla najwiksz wadz. To te ona

Mdra dla czynów uczciwych wielbiona.

Chór suebnic.
Wraz z matk bog tsknota si jawi

960. I czarodziejka, której nikt nie stawi

Oporu, Pejto; za temi si mieci

Zgodno , co wyrok Afrodyty sawi

;

W okó mioci boków gwar szeleci. *

•

. . c Chór Danaid.
Antistrola 2.

Uszam; lecz dusza w cigym niepokoju

965. Lka si klski i krwawego boju.

Na wiatrolotnej ach! czemu pogoni

Nas tu a brzegu dopdzili oni!

Chór suebnic.
Co przeznaczyy losy, niech si stanie!

Zeusa wyroków, które niezachwianie

970. Wieki przetrwaj, nikt z nas nie ominie.

Jak na niewiasty mnogie niegdy, panie,

Na nas niech z lubów szczcie kiedy spynie!

Srrofa 3.
Chór Danaid.

Lecz tego, Zeusie potny bro boe,
Bym z krewniakami dzieli miaa oe!



Chór suebnic.

975. Przecie najlepsze byoby to moe!*

Chor Danaid,

Nie wskórasz nic; wstrt mój nieprzeamany.
r

Chór suebnic.
Przyszoci przestwór tobie jest nieznany.

\ c Chór Danaid.
Antistrofa 3. •

Jakebym moga przenikn zamiary

Zeusowe okiem, te gbi bez miary?

Chór suebnic.

980. Odmów modlitw krótka, pen wiary.

Chór Danaid.

óz w tej dobie nauczysz mi prosi?

Chór suebnic.
Aby umiaa ciosy bóstwa znosi.

^ ,
Chór Danaid.

Epodos.

Bro od obmierzych lubów, Zeusie królu,

Z wrogami , ty, co uwolni od bólu

985. Ion
,
gdy na do zbawcz pooy

1 przez gwat sodki plemi nasze stworzy,

I daj zwycistwo nam! Ja z dwojga zego
Obieram mniejsze. Bagania mojego

Wysucha bóg, co mnie uwolni od klski:

990. Prawu przez prawo da koniec zwyciski!
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I. DO ORESTE1:
i. DO AGA MEM NON A.

Wiersz.

4. Przez wyrazy
nze szczytu" oddaj greckie ayza&ev, idc za zdaniem

Schneidewina (w wyd. Agamemnona, Berlin, 1856). Przez „gwiazd

nocne sejmy" rozumiany jest nieprzeliczony tum mniejszych gwiazd,

które, niby pospólstwo poddane, zbieraj si na zgromadzenia (dyopd.

ópyyupt) za rozkazem swoich mocarzy {duvaarai). Mocarzami za s
wiksze i janiejszym blaskiem iskrzce gwiazdy lub konstellacye

, po-

dug których staroytni oznaczali pory roku, prac w polu, eglugi

pocztek i koniec, jako to: Plejady (Baby), Hyady (ddownice), Sejrios

(kanikua, psia gwiazda) i t. p.

6. Z sów tych wypada, e stró cay rok czuwa na swej stranicy.

26. Podania bardzo dawne donosiy, e Troj wzili Grecy o pónocy.

32. Zwrot przysowiowy: rpl 2$ ftaXoó<ryc, potrójna szóstka pada , wzity

z gry w kostki. Gdy trzema grano kostkami, potrójna szóstka bya
najlepszym rzutem. Sowo Hr^aotxa.t objania Scholiasta przez oly.enó<ropai,

„poytek wezm." atwa w tern miejscu zreszt poprawka; ta detrKO—

twv ydp z"u maówr sfi #7J<rop.i, o czem patrz uwag u Schneidewina.

35. Przysowie greckie: fiouc ini ykwoarj pjyac fi/3r/y.£> brzmi w doso-

wnym przekadzie: „Wielki buchaj siad mi na jzyku," i mówio si

o tych, którym milcze naleao. Przypomina ono mianowicie mow
mysteryów i milczenie tajemnicze Pytagorejczyków (puarc/.ij (tiojtttj. ró.

apfirjra). Wtajemniczeni w mysterya ^/iuoó/JLS>ot) byli zobowizani do

milczenia niezomnego ,_ a wygadanie si z tajemnic karano surowo.

Std poszo symboliczne wyraenie, dotyczce Eumolpidów (Soph. Oed.

Col. 105 1) wv /.al ypoaia z\fjc inl ykibaa /2sj3az£V. Dalej mówio
si w ogóle obrazowo o milczeniu: dXX art y.dp.oi zkfjc im ylwaa^

<puXat- (Aeschyl. fr. 378 ed. Herm.). Stró przenosi nad powysze

obraz odpowiadajcy wicej jego rubasznej naturze; a datuje wyraenie to

przysowiowe podobno ju od czasów Pytagorasa. (Theognis, 815— 16

edit. T.auchn.) Komicznej barwy nabiera wyraenie stróa przez doda-

nie przymiotnika fieyac. Podobnie o tych, co z bojani przed okru-

tnym, opasym tyranem zaniemieli, mówiono: 7ta/0c oc k'xsir lut, aróp.a
y

„tusty wieprz zaleg usta (zamkn usta)."
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58. Jak ebracy pomidzy ludmi , lak te zuchwale pogwacone zwierzta

maja Erynia, która ich pomci. Artemis (w. 135 nstpp.) nienawidzi

spów uczty srogiej i ma piecz o modej zwierzynie. Lud zapewne

spów i inne wieszcze ptaki poczytywa za nietykalne i wierzy, e
wybieranie modych z gniazda ciga nieszczcie na winowajc, jak po

dzi dzie n. p. wykrcanie gniazd jaskóczych 'lub sowiczych bywa

karane. Dla tego spy nazwa tu poeta p.£TOtxouc bogów, t. j. odda-

nymi w opiek bogom, tak e bogowie sa ich Trpoarurai t. j. opie-

kunami, W przekadzie zamiast „oddani w opiek" uyem w tern sa-

mem znaczeniu wyrazu „opieki" t. c. clientes (patroni), (p. Linde w.

opieka: Gliski wzbija si — w opieki, z Kromera.) Eschylos zreszt

waha si, jak nazwa karne bóstwo i dla tego doda zaimek nieokrelny

rcc: „czy je kto Panem, Apollonem i t. d. nazwa zechce."

61. Gasz maonk jest Helena. Zanim wysza za ma, wielu miaa za-

lotników, ubiegajcych si o jej rk. Póniej ma Menelaosa opu-

ciwszy, ujechaa z Parysem; a po mierci tego rpidvwp xóptj (Lycophr.

851) z Deifobosem poczya si lubami maeskimi.
68. iv TtpoTsAsoc- tumacz „w rozprawach'," rozumie naley bitwy sta-

czane przed wziciem Troi, jak Scholiasta objania: zalc, ~po zrjc &Aw-

oztu~ p.dyaic, gdy sa niby wstpnemi ofiarami (to jest waciwe zna-

czenie wyrazu) do walki stanowczej, w której los Troi si rozstrzyg.

7'2. Czytam: ou$ >j7zoxai(uv outf uttoAscjScuw dnópu)> lepmy cet.„ t. j. ani

dodawaniem ogniowi podniety, ani powtarzaniem libacyj (przez dolewa-

nie pynu witego) nie zbagasz Erynidy, gdy oara (ertwa = ofiara

palona) pomieniem si nie pali. (Porówn. Ovid. Metam. X
, 4 nstpp.

i wyd. Schneidewina na str. 14 w uwagach.)

78. Wyrazy: niemocy naszj chopicej (l<T%uy iaÓKauda) objaniaj nast-

pujce porównania.

82. .Sowa: 'Apr
t

d ody. ivi '/jóp znacz: Ares (bój) tam nie w swojem

miejscu, t. j. pier dziecka nie zdoa jeszcze pomieci Aresa, czyli nie

zna dzy boju.

94. Wszyscy bogowie argejscy otrzymuj ofiary, olimpijscy i chtoniczni

(nieba i bezdeni), jako te w eterze tylko przebywajcy i obcujcy

z ludmi (górni — miasta — rynku). Podzia ten dwojaki, waciwie
niepotrzebny, czyni poeta dla tego, aby mnogo buchajcych w gór
pomieni wyda poniekd w mowie take, podobnie jak kilka wierszy

poprzednio maluje niecierpliwo yw chóru przez powtórzenie kilka-

krotne jednego i tego samego waciwie pytania.

105. Meliczny parodos (od w. 105—159) zdaniem Hermanna (II, 373) nie

by odpiewany przez cay chór, ani nawet nie przez pó-chóry. Jak

Parodos pod wzgldem kompozycyi rozpada si na trzy czci: strof,

antistrofe i epodos; tak te chór sam wedug Hermanna ustawiony byl

w trzech oddziaach (<77inyoi), gdy go piewa. Utrzymuje dalej tene

uczony, e albo kilku z kadego oddziau, albo te ich przewodnicy

tylko, stojcy w rodku szeregów, piewali strof, antistrofe i epodos,



__ 395_
Wiersz.

a chór cay dopiero wtedy wpada, gdy wrotk powtarzajca si na

kocu: atkivov^ cet. zaczynano. Wrotka ta powtarzana zowie sie i<pu;i-

vtov. Po spenieniu ofiary zwykle przytomni wszyscy w takich efhym-

niach czyli epiftegmatycznych wierszach odzywali si {ni(p^£yyo^7o lub

i7zz>j<pr);j.ou-J). Porównaj uwag dodana do wstpu tragedyi „Siedmiu

przeciw Tebom."

131. Spy poeraj biedn zajczyc wraz- z podem w ywocie (przed poro-

dem), schwytawszy j wanie wtedy, gdy miaa ukry si do zarola.

Podobnie Troja z wszystkimi skarbami runie wtenczas, gdy Trojanie

po oddaleniu si Acheów na wysp Tenedos ju nie bd si lkali

napadu. Ze zjawiska tego wieszczy wic Kalchas ostateczny upadek

Troi, a z brzemiennoci zajczycy zabranie skarbów trojaskich. e
dziewi lat miao upyn a do wzicia Troi, tego wniosku wieszczek

ze zjawiska nie móg wyprowadzi; ale Eschylos przypuszcza, e ta

cz proroctwa znana z eposu; i dla tego j pomin. Który bóg

w nastpujcym wierszu rozumiany, pokazuje si z w. 135.

137. Skrzydlatymi gocami (psami, w oryginale) Zeusa s: ory, spy.

141. Artemis. W Argos rozmaite znaki gniewu Artemidy pojawiy si-

przeto Kalchas obawia si, aby w Aulis nie spotkao wojska jakie nie-

szczcie, zanim Troja padnie.

147. Chór wzywa Peana, t. j. Apollona Peana, brata Artemidy, aby umie-

rzy gniew zawzitej bogini.

! 151. Przez „nieniedn ofiar" rozumie wieszczek Ifigeni, której mier
zrodzi w domu Atrydów wa nieumierzon i uzbroi do Klitemne-

stry do popenienia mordu na Agamemnonie.

160. W sowach: ktokolwiek jest (orrri kot iorfr) i t. d. wyraa si prze-

konanie, e czystej istocie najwyszego bóstwa nie atwo godne nada
nazwisko i e Zeus chóru jest uosobion wadz moraln wiata, a nie

Zeusem
»
jak go lud w swojem wierzeniu pojmuje.

165. Myl i poczenie z tem, co nastpuje, zdaje si by takie: Oprócz

Zeusa nikt nie zdoa rozstrzygn, czy mi wolno z siebie zrzuci troski,

(które wskutek wiary w Zeusa staj si) ponne; bo on postanowi, aby

winowajca cierpia i przez nd&oc (cierpienie) doszed do /j.d&oc, t. j.

pouczony zosta czyli przyszed do rozumu, — a zatem Zeus z ludmi

obchodzi si po ojcowsku.

169. Aby da lepsze wyobraenie o Zeusie, wspomina chór przedstawicieli

surowych si natury, Uranosa i Kronosa, którzy Zeusowi rzdów wiata

odstpi musieli. Pierwszego wadc, Uranosa, zoy z tronu syn jego

Kronos ; a tego pozbawi wadzy i strci do Tartaru take syn wasnyj

Zeus.

171. To jest: tego nie spotka los Kronosa, który dla zuchwalstwa rzdy

straci. /

187. Myl w Antistrofie zawarta moe jest ta: Agamemnon wprawdzie nic

ofuka si na Kalchasa smutn przepowiedni, ale te na ni wcale nie

zwaa — i z tej przyczyny kara zesana na wojsko- i| tern samem na
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niego. — Chalkis , miasto na wyspie Eubei na przeciwko Aulis le-
cego w Beocyi; przedzielone od tego midzymorzem Eurypus. Podug
Fr. Thierscha zatoka Aulidy podobna do miecha z ciasnem ujciem,

tak e okrty, gdy dmie Boreas , tylko na poudnie : gdy za poudniowe

wiatry wiej, tylko na pónoc pyn mog. A zatem wiatr pónocny

uniepodobni wypyniecie do Troi.

197. Atrydzi przytoczon w w. 135 nstpp., niejasn, bo w ogólnikach wy-

raon przepowiedni mogli sobie inaczej wytumaczy. Mianowicie

niezrozumiae im wyrazy: ,,aby nie chciaa obiaty nieprawej, nienie-

dnej" mogy ich naprowadzi na myl o Tyestesa dzieciach. Dla tego

spokojnie wyroczni wysuchali do koca. Tu za , wyrane wytuma-

czenie dania bogini przywodzi Agamemnona do rozpaczy i w sercu

jego wznieca walk pomidzy mioci rodzicielsk a posuszestwem

winnem bogom.

210. Chór uy obrazu, w którym zawarta skryta' przygana. Obwinia bo-

wiem Agamemnona o to, e da si przyniewoli. A namówiony do

spenienia tej nieniednej ofiary, zmieni si zupenie. Skwapliwie sam

jej da; bo pierwszy grzech czyni czowieka zuchwaym.

232. Raona miertelnie noem Ifigenia z swej strony ciska, jakby strzay,

spojrzenie na ofiarników, pene litoci (<p iAocztoc) i dla tego do litoci

pobudzajce , rzewnie wzruszajce stojcych opodal bohaterów. A ra-

nic ich pociskami oczu swoich, podobna do posgu, chce niby poufale

do nich si odezwa. Aby wytumaczy odwag dziewicy, e do m-
ów zamierzaa przemówi, dodaje poeta, e przez czste piewanie

w komnatach ojca przy biesiadach nabya owej miaoci. Ona ochot

biesiad bohaterskich podniecaa piewem. Nic to nie byo niezwykego,

e niewiasty bray udzia w ucztach mszczyzn. Arete i Helena w Ody-

sei czyni to samo. Muzy piewaj w Olimpie w paacu Zeusa, Lo-

kryjskie dziewice u Hierona i t. d. — Los ojca jest szczsny i bogi

(po grecku: rpirócrKo^dij) do tego stopnia, e Zeusowi <jiorr/p moe
trzeci libacy nie w ofierze. Libacya trzecia , r owszechnie przy bie-

siadach Zeusowi dawana przez ludzi zamonych i szczliwych, przy-

pomina sute biesiady mskie (d^dpwusc suTpu.TtsCoi), gdzie po trzeciej

libacyi zaczynano pean; a przypomina take wcale innego rodzaju li-

bacy, jak Klitemnestra powica Hadesowi, wymierzajc trzeci cios,

dobijajcy Agamemnona.

241. Wyrazy w w. 233 „po tern, co stanie si" i t. d. wskazuj poniekd

na kar jakkolwiek, oczekujc Agamemnona za zabicie dziecka. "Wy-

rocznia Kalchasowa czciowo spenia si ju w Aulis ; druga jej cz,
odnoszca si do niezgody i zemsty majcej podkopa dom Atrydów,

nie zicia si jeszcze. Ale, poniewa kunszt Kalchasa niezawodny

a kara bogów wymierzana przez cierpienia wiedzie do opamitania sie,

przeto chór z gorc wiar ufa w dopenienie si tej drugiej czci

przepowiedni. Wiersze za 239— 241 dowodz zupenej niewinnoci

i niewiadomoci chóru. On nie tak
,
jak stró , wtajemniczony w stan
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i ycie domu Atrydowego i niczego dla Agamemnona nie lka si ze

strony Klitemnestry. — Uike , nieprzeblaganie surowa bogini sprawie-

dliwoci i moralnoci, zawiaduje prawem i przestrzega przepisów mo-

ralnoci, jest córka Zeusa i Temidy. Apia , zwykle to
-

, co Peloponez,

(p. Hiketidy); tu oznacza caty kraj argejski.

247. Przodownik nie omieszka wytumaczy si , dla czego posuszni królo-

wej. Czyni to dla nieobecnoci i w nieobecnoci króla; a wspomina

o tern, jak gdyby chcia zaspokoi wasne sumienie, e jako ma ulega

niewiacie. (P. wstp.)

265. Hefestos (Hefajstos), bóg ognia, tu znaczy tyle co Ofjie. Slupy ogni-

ste, za pomoc których Agamemnon po Uug umowy Klitemnestr mia
uwiadomi o wziciu Troi, zapalono wic po i) na górze Ida. u której

stóp leaa Troja; 2) na przyldku Hermesa, pooonym na pónocnym
brzegu wyspy Lemnos; 3) na przyldku Atos ; 4) na stranicy zwanej

Makistos, na pónocnym brzegu Enbei; 5) na górze Messapos, na wy-

brzeu Beocyi w bliskoci miasta Antedon; 6) na stranicy Graj (pó_

niej Tanagrd), t. j. na wzgórach nadbrzenych rzeki Asopos ; 7) na

górze Kiteron; 8) na wierzchoku Egiplanktu , w krainie Megaris ; 9)

na górze Araclmeon w Argólis. We w. 277 czytam fiokóv, nie 7ióvoi/,

jak dawniej (w 1 szej edycyi przek. Agamemn. Pozna, 1857) Jezioro

Gorgopis w korynckiej ziemi, std zwane tak, e Gorgo . cóika Me-

gareusa a maonka Koryntosa , usyszawszy o zamordowaniu dzieci

swoich, wrzucia si do niego. (Zwane te Eschatiotis, dzisiaj }'h-

Uasmeni.)

29."). (,->)/. a.naTZTiOy, nieodrodny, bo pomienie w prostej linii pochodzenie

swoje wyprowadzi mog, niby od ojców, dziadów, pradziadów, —
a ostatni nie odrodzi si od pierwszego. (T. s. niewyrodny.)

298. Klitemnestra porównywa przesyanie znaków ognistych (iy.ooyal Ttupóc)

od Idy do Argos z attyckiemi hj.tj-a.dr^oofjiai, do czego wzmianka

Hefestosa na pocztku mowy ju naprowadzaa. W Ceramiku ateskim

cigano si, trzymajc w rku zapalone pochodnie, na cze Ateny,

Hefestosa i Prometeusza. Zadaniem byo, pochodni palc si albo

donie do mety, albo nastpcy (dtado^u) na oznaczonem ku temu ce-

lowi miejscu wrczy czyli przekaza. Podobnie wic i tu sobie po-

dawali stróe pochodnie owe , zwiastujce upadek Troi. Atoli kiedy

w lampadeforyach zwycizc, jest ó -ptiroc dpa;i(ii^ tu i ten, co naj-

przód wybieg, i ten, co ostatni wybiega a jednak zwycia; gdy gdyby

nie ogie na górze Ida, nastpne nie byyby zapalone a zatem nie by-

yby dobiegy mety. Niektórzy wiersz ten uwaaj za wtrcony póniej.

305. W caej tej mowie Klitemnestra mówi o czem innem, a co innego ma
na myli. Mówi bowiem o grocej Grekom pomcie boskiej, gdyby

wityni w Troi zniewayli i pokusili si o to, czego dotkn grze-

chem {tzo$v)v a [i7j XPVU — a myli o Agamemnonie i dokonanem na

córce morderstwie i o wasnym zamiarze zabójczym.

327. Pochód a pod Troj jest jednem zw/ov, poow, "w S(aoXoc, które
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Acheowie przebiec musza; tak e jeszcze wróci im trzeba, aby cako-

wite odnie zwycistwo, jak biegncym w diaulos czyli diaidodromon.

3;j0. ££ Tzoo-rua ;ir, zóyot y.a.y.a.. Nieprzewidzianymi ciosami sa kieski na

morzu, które Greków wracajcych do domów spotka mog. Tak wiec

Klitemnestra odrónia kar, któraby Erynie zabitych wymierzy mogy
na zwycizcach . od klsk na morzu.

333. Klitemnestra rozumie przez te sowa: gdy mnie szczliwie powiedzie

si z moimi zamiarami.

341. Sieci uywano na wojnie do chwytania nieprzyjació. (Strabo XIII, I.

p. Siedmiu przeciw Tebom w. 123. tyHoftukw ;iayava Zeus, który

wysa, Atrydów na Parysa , dobrze na cel go wzi , aby go w sam

czas ugodzi (pcaifri ~A7j/fj). Niezwykle tu Zeus jako ucznik {-oórr^)

wystpuje; jedynie dla tego, aby i pod tym wzgldem uwielbi go

jako moniejszego (roi* /.pstaacu)
, gdy najlepszy ucznik trojaski, Pa-

rys, znajduje w nim dzielniejszego przeciwnika.

349. T. j. Trojanie.

353. Nie mia tu zapewne poeta na myli ani Dyagorasa z Melos, ani in-

nych poprzedników Epikura, ani te Parysa; lecz w ogóle czowieka

bezbonego (aftsoc) który pogodzi tego nie móg z wzniosem stano-

wiskiem bogów, eby kopota si mieli o sprawy ludzkie.

355—357. Potomstwem tern sa Trojanie, obecnie pobici na gow; których

ojcowie nieprawnie podali boju i pomimo napomnienia wieszczków

nie chcieli wyda Heleny i zabranych razem z ni skarbów, ani przy-

j ofiarowanych warunków pokoju. Dla tego oni (Pryamidzi i inni

Trojanie , co gosowali za wojna) i i^h potomkowie sa ukarani ; Ante-

norydzi za doznali wzgldów i opieki bóstwa, bo Antenor zawsze ra-

dzi zawrze pokój.

363. Dike, p. w. 241.

3B5—6. Ate, bogini nieszcz , klsk, niedoli; p. wstp do Eumenid. Pejto.

wa. namowa do zego; tu uosobiona. Pejto wiec popycha do coraz.

wikszych zbrodni Parysa, o którym poeta wyranie mówi dopiero

w kocu antistrofy.

380. W Atrydowym domu t. j. w domu Menelaosa. Eschylos nie rozcza

braci i wspólnie mieszkaj.

381—394. Helena na ojczyzn i na Troj ciga klski. Jej ziomkowie

zbroi si musz do mciwej wojny na ldzie i morzu; a w Troi wie-

szczkowie przewiduj ze, które razem z przybyciem Heleny na ich

kraj si wali. "Wieszczkami s: HeletlOS, a mianowicie Kasamlra, która

sama o tern niej wspomina, w. 1223. Pierwszymi W narodzie s Pa-

rys i Pryamidzi. oi (A%ac) , t. c. maestwo Parysa. Szlaki (/<(-

chostwa, t. j. droga, któr przez morze przepyna za gachem z nie-

rzdnej mioci. W. 390 tumaczony podug poprawki: rzd/istrrc m/aic

dXotdupoi(Ttv — aóitrroc ipapiinou Ws?v, chocia i to, co zwykle sic

czyta : „Wdy nie lfc, na sromotne pustki w domu niemi patrz" mo-

naby ciga do Pryamidów, a nie do Menelaosa. Pomimo przepo-
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wiedni wic milcz Pryamidzi i nie l Heleny, (któr powinni byli

przekl), za to e miaa opuci dom rodzinny, ojca i dzieci. Jej urocza

pikno, jeszcze w dziesitym roku wojny (Iliad. III, 158) ubóstwiana,

Avprawia ich w sza i Pryamidzi zdumieni myl, e jaka demoniczna

istota (<po.<T/j.a) wada w ich domu). Eschylos niewtpliwie w tern

miejscu mia na myli wie upoetyzowan przez Stesy chorosa: e
do Troi przybya nie Helena, ale jej stdioko^. Atoli z czasem blask,

co olniewa oczy, niknie i naga pokazuje si rzeczywisto. Jak

najpikniejsze posgi nie zastpi ciata i krwi; jak sodkie marze-

nia senne, bezcielesne nikn i chwytajcemu je przykre bole zastawiaj

w upominku; tak te Helena mamidem by przestanie, blask si roz-

chwieje — i zostanie niedola. Posgi powierzchownie pikne obmierzi

sobie i zbrzydzi m, bo, gdy brak oczu, które podug Empedoklesa

Afrodyt daje ludziom: oczu, w których zwierciedl si uczucia i dusza

(yuvaixoc op./j.a roc dx/j.ti[Coumi> fiikoc) i które podniecaj mio m-
a, kada rozkosz prawdziwa ustaje i niknie. Takiem to piknem
<pó.ojj.a. jest Helena {d./jj.(r/.alov a/a/.jma izkoóriiu), na oko bogiem zja-

wiskiem, a w gruncie dla Troi At, t. j. sprawczyni niedoli.

401. T. j. w Pryamidów domu.

402. t. j. w Argos, czyli w Helladzie.

409—420. Ares. bóg bitew, kupczy ciaami. Bierze je ywe, a oddaje za-

mienione w popió, gdy tymczasem zwyky wekslarz za monet daje

równej wartoci pienidz lub towar. Ares trzyma take w rku szal,

na której way mier lub ycie ród cisku bojowego, nie za stoem

wekslarskim na rynku ; zamiast drogocennych towarów szle popió w a-

lach; proch zatem, ale nie zoty (tfiyjypa). W obrazach takich kocha

si Eschylos, gdy opisuje wadz przykr potg demonicznych i prawi

o klskach i zniszczeniu. W ostatnim wierszu strofy czytam Eufj.oyUoi

zamiast yap/tpot, std: po znojach.

42;')—432. Chór powtarza waciwie tylko sowa Klitemnestry (w. 326 nastp.)

i podziela jej obaw. Ale chocia obydwaj maj na myli Ifigenia.

przecie jeden nie przenika myli drugiego, które, dotyczc jednej i tej

samej rzeczy, pocztek bior z rozmaitych róde i rozchodz si w zu-

penie przeciwne sobie strony.

447. Epodos mówi trzech choreutów. Wiersze 432—438 jeden, cztery na-

stpne drugi, dwa dalsze trzeci, a ostatnie trzy czwarty.

453. Ar/pu (herold), jako pose pokoju, uwieczony gazkami oliwnemi.

40')— l. Przodownik chóru sam nie ma na myli Klitemnestry, bo nie zna

tajników jej serca. Suchacze rozumiej jednake, e yczenie to jej

czyni.

468—70. Poniewa pose ma na myli pociski, którymi Apollon, jako opie-

kun Trojan, razi Acheów, bo i Achillesa on ubi, nazywa go nie

ky.rjfjokoc (z dala racym), ale -ófitoc, królem w Pyto, dla tego e
Apollon najprzód przez zabicie smoka pytyjskiego pokaza si zrcznym

ucznikiem. Skamaitilros, rzeka w krainie Troas.
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474. Boju bogami s: Pallas Aten, Ares. Enialios. Do nich naley jednak

jeszcze opiekun zapasów gimnicznych \vayvJVioc\ , który w szczególnej

pieczy ma heroldów (Soph. Trach. 620). Z tej to przyczyny on je-

szcze osobno obok izd^rs wzmiankowany. Wreszcie Hermes
, jako

pose bogów, by niby koleg Taltybiosa.

475. Starzy bohaterowie z grobów swych sprzyjali wyprawie. Wierzono

nawet, e czstokro z grobów wstawszy osobicie nieli pomoc swoim,

n. p. Eakidzi w wojnach perskich. (P. Soph. Oed. Col. ed. Schneide-

win, str. 35 wstpu i p. histor. o Meseskich wojnach). Tu moe ro-

rozumiani s: Pelasgos, Danaos, Pelops, Adrastos. Perseus, których po-

sgi prawdopodobnie stay przed dworem.

478. Bóstwami nasonecznemi (chr^/uni) mianuje poeta te, których posgi,

kaplice, otarze i t. p. stay na publicznych miejscach pod gom nie-

bem; mianowicie Apollona Agijeus rozumie naley (p. Sophoel Electr.

ed. Schneidew. 1375 w.). Obrócone byy te posagi ku wschodowi

soca, e ich oblicza opromienia w tej chwili ranny blask jego.

482. Wszystkim tym wspólnie, t. j. obywatelom, a tu zastpcom ich.

485—7. Sowa, któremi dumny onierz przechwala czyny Argeów, musiay

koniecznie wznieci na nowo w duszy chóru trwog o Agamemnona,

bo przypominaj mu groby Klitemnestry (w. 324 nastp.).

495. Bo i lupy zabrane z Helen odebrano.

510. Zachowaem zwizo oryginau. Myl w sowach: „bo tci wszy-

stkiego chlubnie dokonano" jest ta zawarta : Moe teraz mier tobie

zdawa sie rozkosz, bo i t. d.

526. Herold morzu nawet pozwala si przespa po obiedzie; wiaterek aden
sie nie rusza, adna fala sie nie wzdyma, abv Oceanosowi i innym

bóstwom morskim snu nie przerywa. Podobnie u Teokryta pasterze

sprawiaj si cicho, aby Pan sodkiego snu móg zay. (I, 15. VII 22.)

543. Tak wytumaczy wiersz ten Passow w sowniku pod w. i^Saaj — i zdaje

mi si, e odgad myl poety. Niepodoba si tumaczenie Schneide-

wina: „i starzy jeszcze s dosy modzi, aby si czego nauczy."

545. W sowach chóru mimowolnie zakrad si dwuznacznik. Mona je

bowiem rozumie tak, e powrót ma powinien gównie obchodzi

on, albo, powrót Agamemnona powinien niepokoi Klitemnestr

i dom jej, w którym wada Egistos. Po tych sowach chór na bok

ustpuje.

567. W oryginale zam. stróa starannego grodu powiedziano psa domu

wiernego jemu.

569. Pan domu wybierajc si w dug podró, zwyk piecztowa schowa-

nia, piwnice , komory i t. p.. w których mieciy si skarb i drogo-

cenne rzeczy. Ale sowa te obudne i faszu pene mona odnie nie

tylko do tego, e wiernie strzega powierzonego jej mienia, ale i do

(T(ppay\ t^c: rcpuc &vdpa zn^z (p. Ilorat. Ep. T. 10. s/yd/a patlica),

i w takim razie dobrze myl ta czy sie z nastpna: Rozkosze z in-

nym mem i t. d. Dalej utrzymuje, Klitemnestra , e //' dugim lut
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przecigu tego nie czynia — i susznie, bo zaraz po wyjedzie Aga-
memnona dopucia si tego wystpku.

574. Klitemnestra dodaje te sowa, bo musiao jej przyj na myl, e so.

wa jej mog brzmie jak kamstwo i wzbudzi podejrzenie.

579. Wzmianka i ustp o losach i przygodach Menelaosa przygotowuje

umysy na ostateczny powrót tego bohatera do zagrody domowej, usku-

teczniony i przedstawiony podobno w dramacie satyrowym Proteus.

583. Przytyk wymierzony w Klitemnestr.

585. Eschylos rzecz tak przedstawia, jakoby wszyscy Acheowie razem od-

pynli z Troi. W Nóffroi za Atena powania Agamemnona i Me-

nelaosa przed wyjazdem i kiedy Agamemnon celem przebagania Ateny

jeszcze si nieco zatrzyma, Menelaos sam wyjeda i po utracie okr-

, tów z picioma tylko do Egiptu przybywa.

602. Obosiecznej, bo w dwóch godzi: w miasto i w pojedynczych jego czonków.

605. Erynij peanu nie ma; pean zara. tren. Jest to retoryczna posta mowy:

Oxymoron.

624. Domyle si naley: z rku dwóch wadców, którzy spiknli si na nas.

625. Tyche, bogini szczcia.

649. Igraszka sów w greckim (kX£vaq , s/.oydpo, kX7:ro?uq nie da si na-

ladowa w polskim. Co podobnego byoby, gdybymy powiedzieli

o Wadysawie jakim , e uskuteczni co, bo, jak imi jego zapowiada,

stawa wada, wada sawnym narodem, wada sowiaszczyzn i t. p.

654. Symojs t. j. Simoeis , rzeka w krainie Troas.

656. Jak w strofie chór zastanawia! si nad imieniem Heleny i mówi o zo-

wieszczem przeznaczeniu, danem wespó z imieniem jego wacicielce;

tak w antistrofie lub jej z Parysem uwaa za zrjdoc ópflcóuup.ou , t. j.

nie za wypadek radosny, (jak zalepieni Trojanie rozumieli), przez

który dwa rody znakomite powinowactwem (zrjóoc) si zczyy, lecz

za wypadek nieszczsny, który sprowadzi na rody strapienie cikie

(•/.vjdoq tzoAóotovov). Porównaj Siedmiu przeciw Tebom 878—880.

661. y.(fdzwq tumacz ,,skore," zniewolony w czci rymem, cho to, co Her-

mann (do w. 681 w Agamemnon. T. Ii.) powiada o znaczeniu przy-

sówka ix<pdrwc: supra modum dicendum nieco przekad usprawiedli-

wi moe. Wac. jawnie, zbyt jawnie.

660. Czytam nap—opty?) , iruX6fJaxpu^ alwua Scal nohray fx£Xsov cup

d.varXd(ro..

689. Przez mode hvi rozumiana Helena. Jest ona niby kapanem Aty

wychowanym w domu dla jego zagady.

698. Stróa ogniska wysanka, t. j. wysanka Zeusa, czyli Erynida wysana

przez Zeusa celem ukarania Trojan; ale nie jest ni ju niby pierwo-

tna Helena, jeno itapaxJLtvaoa , przemieniona w jdz okrutn, mara

(eifiwko Heleny, co do Troi przybya.

700—7u8. Chór powiada : Wedug starodawnej przypowieci z bogactwa

wywizuje si z czasem nieszczcie dla rodu; a zatem odrzeka si

powszechnego mniemania, e ru Hslov (ptio^spy , t. j. e bogowie za-
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wistni szczliwych przywodz do upadku. Owszem chór utrzymuje:

e zbrodnia rodzi zbrodni, skutkiem czego ka boa nastpuje, a e
bez winy i wystpku zebrane i uywane bogactwo na zawsze bogo-

sawiestwo na ród zlewa.

708. Parys do pierwszego wystpku, którego dopuci si wzgldem Mene-

laosa, doda nowy przez to, e obstawa za wojna zgubn dla ziom-

ków i e nie chcia wyda Heleny. Zgubia go przeto uftpt równa Ade.

739. Porównanie gminne króla z pasterzem trzody nie mogo razi Hellenów,

którzy nawykli nazywa królów swoich 7toifj,ev£c Auoju. Sowami temi

chór chce obudzi podejrzliwo u króla, — a ma na myli Klitemne-

str i Egistosa.

748. Mód helleska ochoczo garna si do broni, aby wesprze ramie-

niem swojem Atrydów. W oczach tych, co pozostali w domu, dla od-

legoci i niebezpieczestwa wyprawy, molgi uchodzi za ofiary rzuca-

jce si w paszcz mierci, za konajcych- A jak konajcy chtnie

sysz od krewnych sowa pociechy i przyjmuj je jako c>dppazo> (le-

karstwo), tak te zagrzewanie i dodawanie ducha ze strony Atrydów

mogo by przyjemne modziey owej w bój leccej

754. Znowu zwrot do Klitemnestry i do Egistosa.

761. Podbicie Troi porównane tu z wygraniem sprawy sdowej, wytoczonej

Trojanom przez Atrydów. Menelaos (Uptd.fj.oo pyac dszcdczoc) z Aga-

memnonem {izpóadc/.oi I4rpscóai) od Zeusa Ksenios (stróa gociny)

byli wysani <?uu dopl Ttpaztopi rcowac celem ukarania Parysa, który

(dprcayyj re xal zAo-yjC oztjU wcpks^) dopuci si zbrodni przez

uniesienie Heleny. Atrydzi (t« dr/.ata k-pdacnwzo 7VÓAv llptdfiou) wy-

toczyli o to proces, a bogowie po gruntownem sprawy zbadaniu roz-

strzygnli j na niekorzy Troi. A zatem bogowie zoyli sd na

Trojan, jak atescy sdziowie zwykli go skada na oskaronych. Mowa
tu .nastpnie o urnie ttoydroo (wskazujcej - na mier) i o drugiej

ekiou (skaniajcej do litoci); p. Eumenidy wsprawie Orestesa.

774. Rozumiana tu garstka Hellenów, która w wtorze drewnianego konia

ukryta gównie przyczynia si do wzicia Troi. — Plejady zachodz

w jesieni. Tymczasem Troj zdobyto na pocztku lata. (Soph. Philoct.

1340.) Wszelako takie oznaczenie czasu (pory roku) byoby w tern

miejscu niestosowne, kiedy podug zaoenia Eschylosowego dramatu

Agamemnon wraca na drugi dzie po wziciu Troi do domu. Dla te-

go tylko pora nocna moe by rozumiana. Ale e latow por Plejady

noc wcale nie zachodz, przeto z Boeckliiem (Corp. Inscript. 2,330) przy-

puci naley, e dziao si to o tej porze, gdzie 1'lejady w pierwszym

dnia brzasku nikn w promieniach soca. — Do polegych z rodziny

królewskiej ofiar naleeli: Pryamos, Troio, Astyanaks, Polites i i.

78(>—87 Móvoc odnosz do sów ocr-zp ody /.atv ?-/.3c. Moe przed tym

wierszem braknie kilku. Agamemnon nie wie|, czy Odysej yje lub

nie, poniewa burza ich rozpdzia.

799. Nike, bogini zwycistwa.
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800. Mimo woli zdradza si czstokro w tej mowie Klitemnestra przez

wyraenia, które chór móg tumaczy sobie tak, jak gdyby si przy-

znawaa do obcowania z Egistosem. Nawet odezwanie si do starców

argejskich na samym wstpie, a nie do maonka po tak dugiem roz-

czeniu, kae domniewywa si jakiej niespokojnoci wewntrznej —
i jedynie dla tego, jak si zdaje, przemawia do starców, aby ich uj
sobie lub bezczelnoci zniewoli do milczenia.

8 IG. Cay ten obraz wyszukany, zagmatwany, niejasny. Chcc by dowci-

pna, Klitemnestra odsania mimo woli tajniki duszy. — Gei-yon, król

w odlegej Hesperyi, którego ciao skadao si z trzech <Ha zrosych,

zatrwaa jeszcze w Hadesie potworna olbrzymioci.

822. Podobno staroytne niewiasty przepaday si za tym rodzajem mierci;

ale lubiy zarazem, aby je, niby pomimo woli, odcinano i ratowano.

831. Rada, która w nieobecnoci Agamemnona zawiadowaa sprawami pa-
stwa. Eschylos przenosi póniejsze stosunki polityczne do tak odlegej

staroytnoci; a czyni to w wielu innych miejscach take.

838. Uniewinnia si Klitemnestra, e oczy — zapade skutkiem rozpustnego

ycia — straciy blask i ywo dawniejsza w skutek paczu i bezsen-

noci. Paka przeto ju nie moe, bo inaczej pakaaby z radoci!

845. Kiersztak, t. j. kotwiczna lina.

846. Ojca jedynakiem drogim, t. j. ty, co dla mnie jest tern, czem dla ojca

jedynak, bez którego zaginaby ród i rodzina.

859. W greckim o.zXtztov moe oznacza tego, co niespodzianie powróci

do domu; którego powrót zatem godzi si {dixrj) obchodzi uroczycie;

albo tego, którego dizy (Dike) pamitna na mier Ifigenii, inaczej nili

si spodziewa, do domu wprowadzi, t. j. do domu Hadu.

878. T. j. jak teraz w tym razie. Zreszt miejsce to rozmaicie tumaczy
mona.

905. Agamemnon jeszcze troski pozby si nie moe i dla tego raz jeszcze

powtarza te sowa. Moe te ju podejrzenie wkrado si do jego

duszy.

915. Znowu Klitemnestra gubi si w bujno-szumnych obrazach.

921. Schneidewin porównywa z tem miejscem wiersz Getego z arabskiego

:

„Sonnenhitze war er am kalten Tag und brannte der Sirius, war er

Schatten und Kuehlung."

924—34. Myl jest: Czas przeznaczony przez wyrocznie do spenienia si
zapowiedzianych wypadków ju min, a jednak trwo si. Cuma, t. j.

lina, któr si statek przywizuje do ldu.

962. Mistrzem tym jest Asklepios, syn Apollona. Kogo wskrzesi, nie-

wiadomo.

972. By to znak (symbol) naleenia do familii. (Soph. Oed. R. 240. i p.

Eumenidy w. 615 nastp.

977. Heraklesa Zeus rozgniewany tem, e zabi Ifita, zaprzeda do niewoli

królowej Lidyi Omfali.

983-5. Dla ciebie jasne sowa, powiada chór do Kasandry, bo nie znasz sto-
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sunków domowych tego grodu i musisz wierzy stówom Klitemnestry;

ja za, znajc te stosunki, wiem co sadzi o jej mowie.

987. Droysen powiada, .e Grekom za czasów Eschylosa mowa barbarzyska

zdawaa si by zupenie podobna do wiegotu jaskóek, które tylko

pomidzy sob si rozumiej.

1011. Apollona, który jest ftsdc &yvóc, nie obchodz yóot i ttprjyot, jak to

wszystko, co dotyczy klsk i mierci.

1019. ,,Powtórnie zadae (mi) mierci cios" mówi Kasandra; bo dawniej za

to, e nie bya mu wzajemna, odj jej przepowiedniom i proroctwom

wiarogodno, przez co zada cios odbierajcy caa warto jej yciu

1031. Wszystko to odnosi si do pierwszego zabójstwa, popenionego w gro-

dzie Atrydów {rrpwrap^t/c aTyj) i do zabicia dzieci Tyestesa przez

Atreusa. Atoli sowa Eschylosa przypominaj te inne zbrodnie, jako

to : zgwacenie Aeropy, ony Atreusa
,
przez Tyestesa ; co wanie Atre-

ja spowodowao do wzmiankowanego mordu.

1033. Chór czuje, e Kasandra wytropia lad dawnych zbrodni; ale myli

si co do tego, e tylko do przeszoci odnosi si jej wchu; zwolna

jednak otwieraj mu si oczy.

1037. O uczcie danej Tyestesowi przez Atreusa, p. wstp do Orestei.

1045. Mowa o mordzie dokona si majcym na Agamemnonie. Opuciem
w przekadzie take podmiot sowa (ona, Klitemnestra), jak w greckim

jest tekcie; bo dla tego wanie chór pozostaje duej jeszcze w nie-

pewnoci i nie rozumie proroctwa. Pomoc zbyt oddalon t. j. Orestes

1053. Jakkolwiek Kasandra dosy wyranie wskazuje na czyn, którego chór

sam moe lka si przedtem, przecie nie rozumie jej jeszcze. Chór

bowiem, który* dawniej liczy z pewnoci na to , e Agamemnona czeka

kara za zabicie córki, chocia, jak to ju w innem miejscu powiedziano,

nigdy ta myl w gowie mu nie postaa, aby wasna ona Agamemno-

na miaa by narzdziem zemsty: teraz, gdy zobaczy powracajcego

króla, który go sobie uj uprzejmemi sowami, zapomnia o wszystkiem;

a poniewa zdaniem jego nikt na tak zacnego ma ycia nie miaby
targn si i niewtpliwie on za przewinienie inn chost jak odbierze,

nie pojmuje te wcale Kasandry. Co podobnego w Choeforach w sce-

nie poznania midzy Elektra i Orestesem.

10(10. tndat, tuszcza, o chórze Erynij.

1063. Nie rozumiawszy dobrze sów Kasandry, chór zadaje to pytanie.

1068. Wyraenie to wzite albo z jzyka wyroczniowego lub pasterskiego-

a7ce%s rrfy ,'j<JUy zoo raupou mówili pasterze. W naszem miejscu od-

wrotnie, bo jaowica zaczepia. Widzi tu Kasandra. jak Klitemnestra

przykrywa ma sieci a nastpnie zabija, tak i w aziebnej tonie

wannie.

1084— 9. Kasandrze zdaniem chóru kazi si gowa — i porównywa j z sowi-

kiem, nieustannie „Itys, [tys" jczc) m. R/.ec/. mytyczna jest nastpna:

Tereus, król Daulii, oeni si /.córk Pandyona, 1'ioknc. Ko/kocha-
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ny póniej w jej siostrze Filomeli, wykrada ja i gwaci, poczem jzyk

wyryna i do wizienia ja wtrca. Filomele cierpienia i srom swój przed-

stawia w tkaninie i tym sposobem zawiadamia Prokne o tern. co si

stao. Prokne z zemsty zabija syna swego Itysa i upiekszy, daje do

poarcia Tereusowi. Ten dowiedziawszy si o tern, co zjad, chce za-

bi obie siostry; lecz Zeus zamienia je w sowika i jaskók, a jego

samego w dudka. Stad tumaczy si, dla czego sowik i jaskóka za-

wsze w piewie narzekaj i czemu dudek wci je ciga. (P. Soph.

Electr. 148 ed. Schneidew.)

1107. Kocytos i Acheron, rzeki podziemia (Tartaru).

1128. W pierwszych dniach po lubie maonka chodzia zakwefiona, aby

by niewidzialn dla wszystkich z wyjtkiem maonka. Dopiero w dniu

zwanym d^a-/.aku~z'fjpia zdejmowaa zason.

1140. Pierwszym wystpkiem by mord dokonany na Myrtylosie; p. wstp
do Orestei.

1142. Tyestesowi.

1152. Pytanie to usprawiedliwia myt, podug którego Apollon tylko kocha-

nym osobom lub wybracom udziela moc wieszczenia.

1153. Dorozumiewa si naley: a teraz wydaj si z tajemnic, aeby mie
wiar u ciebie.

1162. Nakoniec dopia Kasandra, czego chciaa. Odtd chór ju nie z po-

gard ani obojtnie bdzie sucha jej proroctw. Dla tego zaczyna na

nowo opowiada wszystko: i dawniejsze zbrodnie i przysze.

1173. Egistos.

1183. Scylla, potwór morski, niebezpieczny eglarzom, (p. Horn. Od. XII. 73.

227. 245. Plin. h. n. III, 8, 14. Ov. Met. XIII, 752 sqq.) P. jednak

uwag do Choephor w 631— 638.

1184. Pod pozorem, e wyszym nieba bogom zoy ofiar, staje si przez

inn ofiar (#J/v.a) sprawczyni czyli rodzicielk mierci; a mier ta

zrodzi wa nieprzebagan w rodzie; czyli innemi sowami, Klitem-

nestra dla tej mierci wyda krewnym swój bój nieprzebagany.

1187. „Jak gdy w bitwie szala zwycistwa si przechyli." W tej chwili bo-

wiem wznosili Aresowi wojownicy okrzyk radoci (dAa.Aayfjt.dc, ukoAuy-

fióc). Z garda Klitemnestry dobywa si okrzyk taki rzkomo z powo-

du szczliwego powrotu maonka.
1212. Zabójczym do waciwego powodu, dla którego zabija maonka, doda

jeszcze, e za to pomcia si, e mnie tu sprowadzi. (Por. w. 1395

nastp.)

1219. T. j. opucie mnie, która staam si istn At, odkd uzyskaam dar

przepowiadania przyszoci, a zbogacie inn, t. j. prawdziw At,
czyli zgubcie j!

1223. cz y.a.TaysAoj
l
u£i>r

/
i> z ob diyoppóizw ftdn^u. t. j. wymian, wyszy-

dzan o jawne pomiszanie zmysów.

1232. Mowa o Orestesie. W Choeforach Orestes jednak wystpuje tylko

jako mciciel ojca. Tu Kasandra mówi, e i j pomci. Przyczyna



4o6
Wiersz.

tego zewntrzna. Sowa „nasza mier" i „nas" równaj si n. p. wyra-

eniu: „nasz dom si spali"' „spotkao nas wielkie nieszczcie, panicz

umar'' w ustach sugi, który siebie liczy take do grona familii.

1242. Tak zowie K. bramy paacu. W nastpnych wierszach prosi o zu&a-

vaaia.

1249. Staroytni dosy czsto wspominaj o takich {eijkaTOt fióec, co do =

browolnie przybliay si do otarzy ofiarnych, (p. Juvenal. XII, 5.)

1250. Dosownie „Nie ma wyjcia, niema, na czas duszy, t. j. któreby obie-

cywao dusze ycie. Bo dzie nadszed, i gdybym ucieka, maobym
przez zwok zyskaa

1251. Czytam: ó ouffraróc yitoo %póvo -peaofizószac.

1256. Z rozrzewnieniem wzywa Kasandra sdziwego ojca i dzieci tego, któ-

rzy równie ndznie skonali. Równoczenie odwraca si ze zgroza od

domu Atrydów, do którego wnij zamierzaa. Dla tego chór w na-

stpstwie zadaje pytanie: Co tobie? i t. d.

1269. Klitemnestra ma za Kasandr mier ponie od Orestesa. Powie-

dziano to dla paralelizmu. P. w. 1232.

1270. Podug Schneidewina: £-iCavoup-ai-
l

uapTÓ
l
oo/j.at, a tumaczy: dam

tego wiadectwa, jako w gocin przybywajca do was i do tego mierci

bliska, tak e mi go z tej przyczyny nie odmówicie.

1279—81. Los ludzki porównano tu z obrazem. Obraz dobry psuje za mao
lub za wiele cienia; obraz zy mona zmaza, i zniszczy potarciem

gbki. Tak te: szczcie czowieka zdoa zachwia najmniejszy cios

przeciwny; nieszczcie za, gdy spada cios po ciosie, wiedzie go do

zaguby. W nastp. w. 1282. los ów wskazuje na los ogólny ludzi. A za-

tem los miertelników, gdy nie ma nadziei, eby si móg polepszy,

Kasandra opakuje wicej, ni zmienno szczcia i niedol swoje.

1284. W oryginale zamiast „saAvionych" powiedziano „palcami ukazywanych.'

1298. Schneidewin trzy wiersze: 1295—7 i -—8my przeznacza przodowniko-

wi chóru ; reszt dzieli pomidzy 1 1 choreutów. Hermann za przyj-

muje 15U1 choreutów, opierajc si na doniesieniach pisarzy staroy-

tnych. Poszedem za przykadem Hermanna.

1312. „A my," doda naley, „za sabi jestemy, aby czynnie wystpi prze-

ciw zbójcom."

1339. W wierszu tym zawarty sarkazm ohydny: Hades cieszy si, gdy pa-
stwo jego si zaludnia. Patrz uwag do w. 232 p. k.

1386. Klitemnestra dobrze zrozumiaa sowa „z przyjació obrana" i dla tego

o Egistosie zaraz mówi zaczyna. Zreszt proroctwo to zicio si, bo

w jej oczach Egistos by wprzód zabity.

1395. „Chryzejskich córek rozkosz i ponta." Rozumiane sa w ogóle Tro-

janki, lecz mianowicie Chryzeis, która Agamemnon (Iliad. I. 113) prze-

nosi nawet nad Klitemnestr. Liczba mnoga uyta dla sarkazmu.

1404. Ze wzgldu na to, e Kasandra bya Agamemnona -tarrj $uvsy',()c.

uczestnica miostek nocnych, nazywa ja Klitemnestra teraz 7tapit<fnó-
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VTj[j.a £u'srjc t. j. smakowitym kaskiem w wymienitej stypie, która

sobie przez mier ma i onej sprawia.

1414. W miejscu tern brak kilku wierszy, jak tego dowodzi antistrofa. Co

dotyczy caego rozkadu kommosu na strofy, antistrofy, systemy i anti-

systemy, poszedem za przykadem Ahrensa, Franka i Sclineidewina.

Chór by przeto podzielony na pi dziaów (Cuyoi), z których i, 3

i 5 ty w strofach i antistrofach, 2 i 4ty wraz z Klitemnestra w systemach

i antisystemach uczucia swoje wyraay,

lilii. Ju przed ucieczka do Troi Helena w oczach chóru bya Erynid,

czyli kltwa obciajca si nad domem Atrydów i pragnca jego za-

gady.

1431. Tantalosa synem by Pelops, wnukami Atreus, Tyestes i Plejstenes.

1435. Przez hymn, który Klitemnestra rozgasza, rozumie chór wszystko, co-

kolwiek od wystpienia ostatniego na scenie mówia i mówi.

1455. Systema i antisystema 3cie, jako te strofa i antistrofa 4ta sa efhymnia-

mi; p. Uw. do w. 105.

1491. Mordy dokonywane w tym rodzie podkopuj dom, a upadek jego nie-

uchronny porównywa poeta z ulewa, która dom podmywa i obala

,,Ju nie tylko kropi," t. j. tyle krwi sie leje, e nie mona tego nazy-

wa wstpem czyli pocztkiem ulewy; gdzie zwykle pojedyncze krople

z nieba spadaj.

1495. Orestes w rekach Mojry jest narzdziem boskiej kary; przeto on niby

jest brusem, na którym stal majca wymierzy sprawiedliwo sie

ostrzy.

1524. Po powtórnym rozwaeniu sprawy Igenii, chór musi przyzna, e
&stoc d^rjp, jak po mierci Agamemnona zowie, przewini take i za-

suy na kar.

1527. Plejstenes podug Hezyoda (frgm. 105) by synem Atreusa, a poniewa
po jego wczesnej mierci dziad obj opiek nad wnukami, przeto zwy-

kle Agamemnona i Menelaosa nazywano Atrydami , a nie Plejstenidami.

1537. Egistos wystpuje ni stad ni z owad; a poeta, jak to jego zwyczajem,

nie uniewinnia wcale ani usprawiedliwia nagego ukazania si jego,

czegoby Sofokles nie zaniecha.

1557. Mówi sowa te Egistos, wskazujc na ciao Agamemnona.

1577. Myl jest: Ty, jako poddany, miesz tak odzywa si do swego pana

i wadcy. "Wyraenie wzite z jzyka eglarskiego. Wiolarze dwu-

rzdowych okrtów (biremes) dzielili si na ^aAatj.lzat , zajmujcych

nisze, i ^tuylza.i.^ zajmujcych wysze miejsca (burtnic).

1611. Brak tu wiersza wypowiedzianego przez przodownika chóru.

1630. Wygnacy zwykle karmi si próna nadzieja; i tak te Orestes moe
ludzi si nieustannie nadzieja, e wróci jeszcze kiedy do rodzinnego domu.
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2. DO CHOEFORÓW.
1. Wyrazy narpip^ enortreuw^ y.pdry oddaem przez ,, Zeusa namiestniku4

',

idc za wytumaczeniem danm w Arystofanesa abach w. 1 145 i biorc

wyraz namiestnik w znaczeniu zastpca. Zastpca bowiem Zeusa o tyle

byt Hermes, e ów zla na niego urzd przeprowadzania duszy zgasych

do Hadu. Hermesa te przeto wypadao wezwa Orestesowi, ju to dla

tego e w walce od umarych spodziewa .«i pomocy, ju te e pod-

stpem szed w caej tej sprawie.

15. Trzech wierszy po 3 cim z pocztku nastpujcych, jako te koca 5 go

i nastpnych siedmiu nie ma w rkopismach Eschylosa. Uzupenili t
przerw w oryginale czci Hermann t. H, str. 5°6, czci Droysem

Ich trzymaem si w przekadzie

17. Modziecy zwykli Apollonowi lub rzecznemu bogu ojczystemu skada
kdzior w ofierze za szczliwie przebyty wiek dziecinny. — Inachos*

rzeka w bliskoci miasta Argos. Porównaj Eustath. ad Iliad. 2. p. 165:

*A?cóXXwvi /.ouporpu<p(p /.al kotojj.oTc cet. Dla tego kdzior zoony
Inachowi zowie poeta i9pe~rrjpcoc. Podobne przykady: Tezej skada

Apollonowi delijskiemu (p. Eustath. tame) , Achilles Sperchiosowi

(Hom. Iliad. XXIII, 142). Patrz te Sophocl. Electr. 52. Eurip. El.

91. Tu ofiarowaniem kdziora chcia Orestes zjedna sobie oraz przy-

chylno i pomoc bóstw ojczystych w sprawie odzyskania bera i po-

mszczenia ojca.

54. Snów wieszczkami sa domowi wróbici. Por. Agamemn. Uw. do w.

381—394.

72. Sens jest: Agamemnon niezomny, niezachwiany, niezmoony by i ko-

chany przez podwadnych i umia trzyma ich w ryzie. Teraz po jego

mierci temu, co gród dziery, lka si trzeba, aby lud zbuntowawszy

si nie obali rzdu; jak tego lka si take trzeba byo w nieobecnoci

Agamemnona. (Patrz Agamemn. w. 830 nstpp.) Eschylos bowiem zó

deivóv (Eumenid. w. 693 w. Herm. edycyi, w przekladz. 659 — 60 —
bogobojno, boja), t. j. boja (i czej króla uwaa za najlepszy

spój obywateli. Po klsce Kserksesa podobna obawa niepokoia rad
króla (p. w przek. w. 555 nstp.)

77. P. Hermann, ed. II, p. 509. Sowa: „wdy za dnia w niektórych cios

Dyki uderzy z nienacka" rozumie naley o Egistosie i Klitemnestrze;

nastpne dwa wiersze o Orestesie, trzeci o Agamemnonie.

81. Wedug mniemania: e krwi niewinnie zamordowanego, gdziekolwiek

jest przelana, nic nie wygadzi i e mier niecnie zadana bliniemu

ciga na sprawc klski nieprzeliczone i gubi go ostatecznie.

90. Jest przysowie greckie: JouAs dsarzori/)'; axoue /.al rU/.aia xolfhxa.

Czynic zatem na pozór zado Klitemnestrze, niewolnice potajemnie

opakuj Agamemnona.

93. Tumaczony podug tekstu w ed. Hermanna.

103. Mogiy zdobiono wiecami. Patrz Soph. El. 895-6. Eurip. Or. 132

1
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do 22. Tibull. II, 4, 48 serta dabit tumulo. Suet. Aug. 18. floribus

aspergere.

160. Byt przepis, aby wracajc do domu po spenieniu obiat oczycialnych

rzuci naczynie, w którym ofiar zaniesiono i nie odwraca si w ty

Scholiasta mówi o podobnym zwyczaju u Ateczyków. Porówn. Theocr*

24, 91. Eurip. Androm. 293. (ed. Pflugck), Virg. Eclog. VIII, 101.

164. Ofiara skadaa si z mleka, miodu, wody, wina, oliwy; krom tego po-

trzsano grób kwiatami splecionymi w wiece. Por. Eschyl. Persów,

580 i nastpp. Uatav zoo ftavóvroc to co w Persach: usprpwu up.vot.

Czci tej dotd Agamemnon nie odebra; a ofiara taka powikszy cze
i powag jego pomidzy zgasymi. Komu czci tej ludzie odmówi, tym

pogardzaj umarli, jak to w mowie swej Patroklos u Homera wypo-

wiada. Wreszcie zyskuj si te wzgldy tego, komu si cze ta oddaje.

180. Antistrofa tumaczona podug Hermanna I, 234. II, 516. bóg t. j. Ares.

185. fia&uCdtuou xópyjc, dosown. dziewicy z dugim stanem. Przymiotnik

w oryginale uyty jest bez waniejszego znaczenia w tem miejscu. e
za podobno w sukniach z takim stanem podobay sobie niewiasty grec-

kie i dorodniejszemi by si wydaway — a zwaszcza w dni wi-
teczne niewiasty znakomitego rodu kady na si odzienie takiego kroju

— przeto oddaem przymiotnik w naszem miejscu tu przez „wysmuky"

,

a w Persach w. 129 przez „urodziwy"

.

222. Miejsce to ju staroytni zaczepili pisarze. Aristotel. poet. 6. rsrdprrj

ok (sc. dyay^wptot) ^ i/. <ru).XoyL(j
l
uou cett. Euripid. Electr. 534 sqq.

Nie podobna tu przypuci, eby Elektra, jak Indyanie pónocnej Ame-

ryki, rzeczywicie odgadn miaa czowieka po stóp ladach. Nie

poczyna ona te sobie jak suchy i przenikliwy sofista, jeno jak dziewcz

mode i bogobojne. Nadzieja, rado, boja i bole unosz j to

w t , to w owe stron ; to te nadziej i radoci niespodziewan na-

penionemu sercu roj si te myli, i wypowiada je Elektra bez naj-

mniejszej chci upierania si przy swojem zdaniu. Schneidewin.

245. Topi-, plesz, p. Linde i Horn. Iliad, 1, 255.

248. Miejsce to take zaczepia Euripid. w Electr. 541 nstp.

259. Kratos, potga, która w kadej sprawie si zwycistwo zapewnia; tu

jest pomocnic Dyki. p. Promet. pocztek i wstp.

334. rcpoo&odópoic, liczb. mng. o Agamemnonie, poniewa na nim polegaa

sawa caego rodu. W polskim zatrzymaem 1. mnog: tych, co dzie-

rawy Atrydów stróami.

366. T. j. u Plutona i Persefony. Horn. Od. XI, 213, 226, 635.

380. Podug Klausenowskiego tekstu (w. 345—352). P. wstp — o cha-

rakterze Elektry. Wypowiada Elektra: Los nie pozwoli ci mierci

synn zgin w Troi; ale, kiedy ju tego zmieni nam niepodobna,

powinni haniebnie zgin twoi zabójcy, cho i to ból sprawioby nam,

bo do zabójców naley matka; a zatem bieda nasza, nasze cierpienia

zagodziyby si chyba w takim razie, gdyby matka w dalekiej stronie

umara , tak ebymy tego wcale nie widzieli.
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383. Przysowiowe wyraenie, które tumaczy to, co staroytni prawili oy-
ciu sprawiedliwem i szczliwem Hyperboreów, mieszkaców najodle-

glejszej pónocy.

434—441. Czytam teraz: Mxo(Jta xo,afiov
v
Apeiov. Arejowie, naród spokre-

wniony z Medami (Herod. VII, 62. 66. III. 93), wzmiankowani razem

z Kisejczyk..mi, odznaczali si, jak wszystkie ludy wschodnie , osobliwa

sztuka lamentacyi. (Ahrens, Pers. I20.) Trojaskie niewolnice tedy,

jako pochodzce z wschodu, pod tyra wzgldem porównane s z innymi

ludami wschodu.

504. sie, jak w Agamemnonie w. 1057 i nstpp.

507. Biesiady sute czyli stypy na cze umarych sprawiali Ateczykowie

i zwali je uósl-vol (ebdeinvi(i) p. Hesych. s. v. Iliad. XXIII, 29.

512. Pcrsefasa, t. c. Persefona. P. w. 366.

546. O nie tym wspomina pierwszy Stesichoros (u Plutarcha: de sera mi-

minum vmdicta, r. 10. T. Ii. p. 555 A. Porówn. Soph. Electr. 417 w.

600. Odnosi sie to wyraenie do potrójnego mordu w domu Agamemnona:

do uczty Tyestesowej , do zabójstwa popenionego na Agamemnonie

i do zemsty Orestesa. Patrz koniec tragedyi.

622. W pierwszem Stasimon myli te zawarte: Najwikszem zem na ziemi,

w morzu, w powietrzu, pod niebem jest buta niewiecia i nierzdna

mio niewiast. Ucz tego przykady: Altei, Scylli, mord Agame-

mnona, który porówna naley z mordem lesbijskim, a którego spra-

wców boy gniew star na proch — i tak te zetrze wszystkich zabój-

ców, wymierzajc sprawiedliwo za mord popeniony, (O sile mioci

u zwierzt p. Soph. Antig. w chórze o potdze Erosa (w. 785), Eurip.

Hipp. 447—450 i 1274— 1280.)

623—630. Altea, córka Testyosa króla Etolii, miaa syna Melea^ra. Przy

narodzeniu si jego Mojry wyrzeky, e y bdzie, dopóki polana wa-

nie na ognisku palcego sie ogie nie pore. Matka przeto jak najspie-

szniej zagasiwszy ogie ukrya polano. Ju Meleager by dorós, gdy

nasany od Artemidy odyniec (kaledoski) pustoszy ziemie ojca jego.

Pomidzy bohaterami, którzy si zgromadzili celem upolowania dzika,

miaa córka Scheneusa, Atalanta, pierwsza zwierza rania, Meleager

za dobiwszy Atalancie skór i gow dal w podarunku. Tern rozju-

szeni wujowie Meleagra, majcy udzia w wyprawie i równa pretensya

do upu, poniewa i oni ranili dzika, odebrali up dziewicy, za co ich

siostrzeniec wkrótce potem zabi. Altea, mierci braci rozgniewana,

wrzucia wtedy w ogie polano zgubne, do którego ycie jej syna byo
przywizane, w skutek czego Meleager straszna mierci dokona ycia.

631— 638. Minos, król Krety, obieg miasto króla Nisosa, Megare, i dowie-

dzia si, e do kdziora jednego na gowie tego przywizane ycie

jego. Zjedna sobie przeto cór jego, Scyll, która picemu ojcu k-
dzior cia. Nisos ju si nie przebudzi, a Minos opanowa miasto.

Scylla daa od Minosa dotrzymania obietnicy: mia j bowiem jako

oblubienice zabra z sob. Minos jednak przysta na to nie chcia.
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Wtedy zabójczym ojca za odpywajcym rzucia si w morze i okrtu,

dopiawszy za nim, sie uchwycia; ale Minos wtrci ja w przepaci

morskie. Inni donosz, e nie przekupiona, jeno z mioci to uczynia.

(Pausan. I, 19, 4. Apollod. III, 15, 8. Virg. Georg. I, 404 i Ciris,

130. Ov. Met. VIII poczat.) Wos Nisosa mia by purpurowy: Si-

donio florens oslro powiada Wirgili. — Hermes go dosiegnal skory

(nie j). Sowa te musza oznacza co niezwykego; bo inaczej byyby
szumnem lub czczem wyraeniem. Hermesa przymiotem boskim gó-

wnym jest ten, e czy i zespala przeciwne sobie rzeczy. On przepro-

wadza ze wiata w podziemia, zamienia czuwajcego w picego i t. p.

Atoli potga jego boska okazuje sie w tem te mianowicie, e nage zmiany

sprawia tam, gdzie zewntrznych przyczyn wykry nie podobna. Taka

zmiana naga jest mier Nisosa; gdy nikt zazwyczaj nie umiera, e
mu si utnie wosy. Naga mier sprawia take Apollon; ale tam,

gdzie jej przyczyn dociec nie mona, przypisuj ja Hermesowi.

650. Na niewiasty lemnijskie zesaa Afrodite straszna chorob za to , e jej

nie oddaway nalenej czci. Skutkiem tego mowie ich odstpili

i pobrali si z trackiemi dziewicami. Rozgniewane Lemnianki w jednej

nocy zabiy wszystkich mów; jedyna królowa Hypsipyle ocalia ojca

Toasa, za co ja z kraju wywoano. T zbrodni poczytywano w sta-

roytnoci za najcisza i, e tak powiem, za pierwowzór wystpku.

666. Ajza (aiaa), bóstwo przysdzajce kademu los, t. c. Parca.

692. Daulis, miasto w Focys. (P. Agamemn. Uwag. do w. 1084— 9.) Focys,

kraina w pónocnej Helladzie.

710—717. Sów tych nie móg kto inny, jeno Elektra powiedzie. Zgadzam

si w zupenoci na to , co Clausen w wyd. Choeforów do w. 648 po-

wiedzia. Elektra zatem musiaa by w orszaku Klitemnestry.

717. Tumacz wiersz ten podug poprawki Jana Franek (Aeschylos, Orestea,

Leipzig, 1846) icpodooaav szypacreic.

745. Z nim , t. j. z Orestesem.

746. Hermes nazwany tu bogiem nocy, poniewa podstp uknuty przeciw

Egistosowi ma pokry ciemnoci', aby tum sualców, gdyby si wy-

da zamiar Orestesa, nie przygniót go przewaajca liczba. (Porówn.

Soph. Elektr. 1336.) Nadto i na to uwag zwróci naley, e w dra-

macie rzeczywicie noc zapada.

819. W antistrofie iszej swobodnie tumaczonej poszedem za jasnemi uwa-

gami Hermanna, II, 556.

822. Chór wzywa domowych bogów, na których czele stoi Zeus Ktesios.

829. Apollon.

832. Hermes.

840. Na cze Agamemnona.

849. Perseus zabijajc Meduz, oczy mia wlepione w swoje tarcz, aby nie

skamienie, gdyby patrza na przeciwniczk.

858. Egistosa zuchwao dawno zamana, podobnie jak Klitemnestry w kocu
poprzedzajcego dramatu. Smutny stan domu i nienawi ludu, która
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cign na siebie tchórz pody, (bo jedyny raz tylko
,
gdy po zabiciu

Agamemnona dla maoletnoci Orestesa nie mia innych przeciwników

oprócz niedonych starców, miao wystpi), tak go przejy trwog,

e nawet z pomylnej wieci ó mierci Orestesa cieszy si nie mie,

obawiajc si , aby wie ta nie pobudzia ludu do buntu.

9L5— 17. Pylades z Krysy, syn Strofiosa, wnuk Krysosa, zastpuje tu miejsce

Apollona i upomina Orestesa; poniewa w jego kraju jest wyrocznia

tego boga i zwierzchnicy w Krysie sami s prorokami (p. Mueller

Eumeniden, p. 131).

930. po (Jwakro. Pierwszy raz sprzedaa matka Orestesa, gdy go wydalia

z domu ojcowskiego; powtórnie za, gdy po zabiciu ojca przywaszczya

sobie to , co w spadku po ojcu miao jemu si dosta.

934. Klitemnestra Agamemnonowi wyrzuca obcowanie z Chryzeid i Ka-

sandr. Z tego, co Orestes odpowiada, pokazuje si, e cudzoóztwo,

acz nie wszdzie pochwalao si, znoszono i przebaczano prdzej na

podróach, po za domem. (Porówn. Odyss. I, 433. i poycie Odyseja

z Kirk i Kalipson.

939. Przez suki mciwe rozumiane s Erynie; niby uosobiona kltwa wyrze-

czona przez matk.

941. By ywa koo grobu szlocham. Orestes bowiem guchy jak grób.

Przeciwstawiono tu nadto : d-py)V$iv i rup.ftov, jako te &p7]vsiv i Zwaa,

cho yj. 0prj^oq i yóoz zawsze mówio si o lamentacyach pogrze-

bowych.

946 T. j. nad Klitemnestry i Egistosa losem.

953. Przez „lwów stado'' i „Aresów para" rozumie naley podwójny mord,

na Agamemnonie przez on, na Klitemnestrze przez syna wykonany.

969. Podug wiary staroytnych Apollona witynia delficka staa w samym

rodku ziemi, a w niej pali si wieczny pomie.
998- 1005. Om wierszy, które powszechnie w kocu mowy Orestesa bywaj

umieszczane
,
przeniosem na to miejsce za przykadem Hermanna, gdy

daleko lepiej i stosowniej tu cz si z mylami.

1054. P. Uwag do w. 969.

1060. W tem miejscu, jak i w kilku innych, brak kilku sów w oryginale,

które rozmaicie wydawcy starali si uzupeni. Przywróci jednak mona
' bez adnego dodatku tym sposobem zwizek midzy mow Orestesa

a Przodownicy chóru, e Przodownica niby mow pierwszego przerywa,

nie pozwalajc mu dokoczy smutnej myli , która go niepokoi.

"1065. Gorgon nazwiska s: Steno, Euryale, Meduza; s to straszyda potworne

ze mijami w wosach rozpuszczonych, majce skrzyda spów a spi-

owe pazury.

1081. P. uwag do w. 600.
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3. DoEUMENID.
2. Gea (Ziemia) nazwana pierwsza prorokini, bd e pierwsza dzierya

wyroczni delficka .
bd te e z niej, jako z najstarszego bóstwa, na-

leao wyprowadza w ogóle pocztek wieszczenia. Gei i Uranosa po-

tomkami s Tytanowie, do których nale Tmis, nastpczyni Gei na

trójnogu delfickim, i Febe, matka Letol Febe zostawia w spadku

wyroczni wnukowi Apollonowi, który wraz z dziedzictwem otrzyma

przydomek Febosa |p. Wstp do Prometeusza, III. Pr. wybawiony).

6_7. Moe poeta tu mia na wzgldzie Pindara, który wedug uwagi Scho-

liasty dodanej do w. 2 naszej tragedyi mia piewa ,
e Apollon gwa-

tem pytyjska wyroczni opanowa, za co Gea chciaa straci go do Tar-

taru. Zreszt zwyczaj grecki przeniós tu poeta na bogów. Dziesitego

dnia bowiem* po narodzeniu si dziecka, a czasem ju pitego lub sió-

dmego (Amfidromia\ w uroczysto wic oczyszczenia dziecka nowo-

narodzonego, które tym celem obnoszono koo ogniska, dawano mu

imi i podarki.

9. Belosski staw: okrge jeziorko na wyspie Delos, nad którego brzegiem

Leto powia syna Apollona.

10. T. j. na brzeg Attyki, ziemi Pallady, a sawnej dla portów. Ze Apol-

lon z Delos do Delfów przez Attyk si uda , byo podaniem attyckiem

Ta sama droga póniej Ateczycy podobno wysyali wite poselstwa

do" Delfów celem radzenia si wyroczni lub celem reprezentacyi w igrzy-

skach pytyjskich {sajpiat).

13. Hefestosa synami sa mieszkacy Attyki, tak nazwani, poniewa pierwo-

rodzca narodu tego^ Erechteus, by synem boga tego. (Nonn. Diony-

sia. XLI, 64.)

16\ Delfos, król starodawny tej ziemi, który jej od siebie dal to nazwisko

by wedug mytu synem Posejdona i nimfy Melajna; podug innej gadki

za synem samego Apollona i nimfy Kelajno, córki Hyamosa.

21. Pallas przedsionkowa nazwana, poniewa jej witynia stal nad droga

wiodca do przybytku Apollona

22. Korykis skay byy na drodze z Delfów do szczytów parnasowych.

24. Jeden z szczytów parnasowych powicony by Bakchosowi czyli Bro-

miosowi.

26. Pentej, król Teb, rozdarty przez Bakchantki za to, e opór stawia

rozkrzewianiu si czci Bakchosowej.

27. Po nimfach korykijskich wzywa wieszczka (strumie) Plejstosa, którego

róda byy w pobliskoci groty korykijskiej. Nimfy te u Apollon.

(I, 711) nawet uchodz za córki Plejstosa. — Posejdon by podobno

niegdy posiadaczem Delfów, lecz odstpi je Apollonowi za Kalauryon

i Tenaron. Dla tego jednak nie przesta by bóstwem wielce w Del-

fach czczonem. (Pausan. X, 5, 6. 24, 4.)

38. Uchwala, o której Diodor. XVI, 26 wspomina, aby tylko starsze nad

lat 50 niewiasty mogy piastowa urzd Pytyi, zapada dopiero w pó-
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niejszych czasach, gdy Tesalczyk Echekrates zakocha si w modej
kapance i one wykrad. Eschylos, jak czsto, przenosi póniejsze wy-

padki, obyczaje i t. p. na wieki odleglejszej staroytnoci.
r

39. witynia Apollona i trójnóg Pytyi wieczono kwiatami.

40. Kamie biay tu wspomniany uchodzi za ppek czyli rodkowy punkt

ziemi. Po obydwóch stronach kamienia byy mytyczne obrazy: dwa
ory zote, na pamitk spotkania si dwóch orów wysanych przez

Zeusa ze wschodu i z zachodu tym celem, aby poszukay rodka ziemi,

na tem miejscu w Delfach.

42. Nie chodzi oczywicie o to, czy do lub miecz krwi byy zbryzgane.

Myl poetyckim sposobem uzmysowiona w tym obrazie. Krwi bo-

wiem zbroczony jest morderca i bro jego, dopóki si religijnym obrzd-

kiem nie oczyci. Podobnie rozumie naley sowa podobne w dalszym

cigu dramatu, kiedy Erynie wypowiadaj, e tropi lad krwi cieka-

jcej z Orestesa, chocia ju by oczyszczony przez Apollona. Atoli

oczyszczenie to w oczach Erynij byo niewane i dla tego bezskuteczne.

(P. Wstp do Eumenid.)

43. Oliwna rószczka bia, wen opleciona bya znakiem blagaczy. Patrz

Choefor. w. 1051 i Hiketydy.

51. Rozumiane Harpyje. Na Fineusa, króla w Tracyi, bogowie za zamor-

dowanie dwóch synów z namowy maonki, (a podug innych za to,

e daru wieszczenia udzielonego mu przez Apollona naduy i zbez-

czeci, obwieszczajc jawnie ludziom wol najskrytsz, Zeusa), zesali

Harp)^je, które jado jego poeray lub zanieczyszczay. Synowie Bo-

reasa uwolnili go nareszcie od tej klski i niedoli. Erynie nie s je-

dnake ani Harpyjami, ani Gorgonami, jak to sama kapanka wypowiada-

63. Apollon, jako bóg proroctwa, broni od klsk rozmaitych — i Std zo-

wie si lekarzem proroczym. W oryginale powiedziano: / inne domy

oczyci z grzechu i od zmazy, a zatem kady, gdy zechce , i tern wicej

swój wasny, zbezczeszczony przez najcie Erynid i Orestesa.

72. Tartaros w tm miejscu to, co Hades; w Hadesie bowiem mieszkaj

Erynie, a nie w owej otchani, co pod tarcz ziemsk i pod znajduj-

cym si w rodku jej Hadesem tyle w gb si spuszcza, ile niebo po

nad ziemi si sklepi.

80. Jest tu rozumiany stary, krajowy posg Ateny Polias na zamku Akro-

polis, a nie Palladion z Troi do Aten przywiezione. Stal posg ten

w skromnej wityni na pónocno-wschodniej spadzistoci góry zamkowej.

Mia by rzezany i za króla E.rechteusa postawiony, a kolo niego,

jakby koo ogniska, zbieray i gromadziy si postacie sdziwe attyckiej

religii i legend ludowych.

80. Bogowie nawet maj obowizki wzgldem ludzi; wyranie to Apollon

powiada w w. 220 i nastpp.

89. Wielu utrzymuje, e Hermes nie potrzebowa wcale wykpie na scenie.

Bóg bowiem zdaniem ich moe przemawia do boga z oddalenia, nie

widzc go i nie widziany przez niego ;
podobnie jak ludzie modl
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si do bóstw dalekich i niewidzialnych. Porucza zatem Apollon, ba-

czny i dbay o zdrowie Orestesa, jego Hermesa opiece jedynie; bo pod

boga skuteczna, cho niewidzialna stra zbieg dostaje si do Aten.

Gdzie towarzyszcy mu w drodze bóg, pytaj owi tumacze, podzia

si, doprowadziwszy Orestesa do celu? Powinien by przynajmniej po-

egna si z Orestesem — a tu Orestes sam pokazuje si w wityni

Ateny! Przytoczyem te argumentacye bez wszelkich dodatków; kady

sam sobie reszt dopowie.

94. Maszyna, za pomoc której cie Klitemnestry wysuwano do góry, zo-

wie si dva7ti£(Tfj.a.

105. Porówn. Cicer, de divin. I, 30.

109. Ofiary Eryniom skadano z wody i miodu, nie z wina, i to o pónocy,

kiedy inni bogowie ofiar nie odbierali.

117. Nieco inaczej czytajc monaby take tumaczy: „krewnymi, a nie mn
si opiekuj one." P. Hermann. II, 586

133. Pierwszy raz szczuy Orestesa czyli szy obaw Erynie, gdy z Argos

do Delfów ucieka.

137—166. Chór ten Erynie nie wszystkie razem pieway z pewnoci. W jaki

sposób jednak podzieliy piew pomidzy siebie, czy pojedynczo z kolei

pieway lub w wikszych oddziaach, trudno oznaczy. Wszystkie

wnioski uczynione dotychczas w tym wzgldzie s niedowiedzione ; a to,

co o tym chórze si powiedziao, odnosi si take do nastpnego.

162. Apollon niszczy Mojr potg odwieczn dla tego , e nie zwaa na

prawa przyznane i udzielone przez nie Eryniom.

169. mij rebrnoskrzyd jest szybka i w szybkim locie poyskujca strzaa,

przyprawiona pióry (u tylnego koca), jak Piotr Kochanowski powiada

211.

176. Przekad podug poprawki Hermanna i Fritzscha.

200. Odczyem w. 199 i 200 od mowy nastpnej Apollona za przykadem

Hermanna. W odpowiedzi przyznaj Erynie, e, gdyby zabicie ma
byo tak cikim wystpkiem, jak matkobójstwo lub najbliszych kre-

wnych zagada , natenczas powinno by równie ciko karane. Dla

tego Apollon w mowie swojej z takim przyciskiem rozwodzi si nad

witoci maestwa, aby dowie wielko wystpku popenionego

przez Klitemnestr (Schoemann).

206. witsze od przysigi jest maestwo, poniewa boskim bdc insty-

tutem ma tern samem znaczenie niezbite. Przysiga jest tylko zarcze-

niem ludzi, e to lub owo uwaaj za prawd, przyczem bogów wzy-

waj na wiadków prawdomównoci swojej.

237. Dosownie brzmi wiersz ten : Puca ziej leciwie w skutek znoju , który

nawet ma unuy.

266. Niektóre podania mówi o kilkorazowem oczyszczaniu si Orestesa.

Std tumacze Eschylosa utrzymuj, e w tern miejscu Orest wspomina

o tern bez susznych powodów.
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278—80. Patrz, co powiedziano we wstpie (Eumenidy II p. k.) i porównaj

w. 723 i nstpp

282. W Libyi nad jeziorem Tryton miaa Atena urodzi lub wychowa si.

Co dotyczy nastpn. wiersza, porówn. Hermanna II, 597. typftov r.óda

Ti$£vdi znaczy: sta pomidzy tymi, którym si daje pomoc, a zatem:

zakryta obokiem , skrycie

284. Flegrejska równina leaa na wybrzeu trackiem i bya pobojowiskiem

Gigantomachii ; w której to walce Atena udzia wziwszy zabia olbrzy-

ma Pallasa; stad jej przydomek.

293. Porówn. Schoemanna, str. 177 w. 293. W oryginale: karmiona dla

demonów t. j. Erynid.

316. Bez wtóru cytary wic chór te by wykonany. Zapewne flety wtóro-

way. Porówn. Hermanna II, 600, w. 331.

329 Biay kolor znamionowa szczcie i rado.

335. Podug Hermanna, II, str. 601.

336— 7. Czytam: ó7U£';oófj.svac (Ta<ps.AsTv rwa zaads /j.sfJt/j.vac

dsl reXiav btz' iuaicn diy.aic i7:uoai>£c>

/r/jT et ay/.ptoi)' ikd-e1v.

Porównaj zreszt Hermanna, II, str. 602, w. 35 5'

354. Podug Hermanna, II, str. 603, w. 373.

371. Mowa tu o przyldku sygejskim, gdzie staa witynia Ateny. Okolica

ta caa ju w odlegej staroytnoci naleaa do Aten. Za czasów Pi-

systrata spór o kraj ten wszcz si midzy Mitylenejczykami a Atenami,

który zakoczy si zwycistwem Ateczyków. Eschylos (poetyckim

zwyczajem) przywaszcza Ateczykom kraj ten ju za czasów wojny

trojaskiej i Ateny on jest wasnoci. Moe zreszt krya podobna

gadka ludowa. (Strabo, XIII p. 599. Herod. V, 94— 5.)

375. T. j. Ateczykom. Tezeja synowie, Akamas i Demofon, nieznani s
Homerowi. W Iliadzie syn Pallantydy Peteosa. Menesteus, który

Tezeja i synów jego z tronu mia strci, dowodzi posikami ateskimi.

Atoli podania attyckie i cykliczni poeci mówi o wyprawieniu si sy-

nów Tezeuszowych pod Troj. (Pausan. X, 25. Tryphiodor. 177.)

386. Porówn. Hermann. II, str. 605, w. 405.

396. T. j. w Tartarosie.

402. Spuci stronie przysig = deferre, p. sl. Lindego.

414. Podug praw boskich zasuguje Orestes na spóczucie i lito. Iksyon,

król Lapitów w Tesalii, zabi ojca narzeczonej swojej, Eioneusa. Uda-

wszy si do Zeusa, boga blagaczy, dostpi uaskawienia i przebaczenia.

-421. Winnemu krwi przelewu wolno mówi z tym tylko, który go oczyszcza,

ale i z nim jedynie o tern , co ma styczno z obrzdkiem oczyszczenia.

425. T. j. w wityni delftckiej. P. uwag do 266 w.

434. P. Hermanna, II, str. 607, w. 453.

443. Orestes wezwa bogini, aby rozstrzygna spór jego z Eryniami. Atena

odpowiada, e rzecz takiej wagi nie przez ludzi winna by zaatwiona,

lecz przez bogów. Nawet sama nie chce podj si sedziostwa, po
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pierwsze e przyjwszy opiek nad Orestesem bagajcym nie mogaby
mu jej nadal udzieli, gdyby wyrok wypad dla niego niekorzystny;

powtóre e w przeciwnym razie cignaby gniew Erynij na swój kraj.

W takich okolicznociach postanawia sad zoy z najprzedniejszych

mrów swojego narodu i spraw odda jemu, ufajc w jego sumien-

noci. Zdaje si to wprawdzie by w sprzecznoci z owem zdaniem na

pocztku mowy wyrzeczonem. Ale có innego moga, có innego wy-

padao zrobi Atenie, gdy sama nie chciaa i nie moga by rozjemca?

Trzeba byo albo prób zrobi z ludzkim sadem i pokierowa sprawa

przez wpyw swój przemony, albo zrzec si wszelkiego udziau i ode-

sa strony do innych sadów, czego te nie moga przenie na sobie,

obiecawszy pomoc Orestesowi.

449. Porównaj Hermann, II. 608, w. 468.

550. Odnosi si wyraenie to do walki zapaników, gdzie trzykrotnie trzeba

byo powali o ziemi przeciwnika, aby by poczytanym za zwycizc.

Do trzechkrotnych zapasów wyzywaj Erynie Orestesa, kac mu na

trzy te pytania odpowiedzie: Czy, jak i czemu zabi matk?

582. Apollon da, aby prawo wysze, objawione przez niego, uznali s-

dziowie, chociaby podug ludzkiego pojmowania rzeczy to im zdawao

si by niewytumaczonem. Ludzkiej bowiem przenikliwoci i mdro-
ci nie maja \ rzekada nad boskie objawienie.

602. Zeus Kronosa strci z tronu i spta wraz z innymi Tytanami w Tar-

tarosie.

644. W pokoleniu Egeowem. t. j. w Attyce. Egeus by jednym z najstar-

szych królów Attyki, ojcem Tezeusza. P. wstp do Eumenid.

647. Kiedy Herakles wyprawi si przeciw Amazonkom, Tezej by jego to-

warzyszem, który do niewoli wzit , królow Hippolit dostawszy w po-

dziel upu uprowadzi do Attyki i tam z ni spodzi syna Hippolita.

Aby za klsk i porwanie królowy pomci si, Amazonki wkroczyy

do Attyki zbrojnie; ale i tu poniosy klsk. Amazonki obóz umo-

cniony szacami i wieami zaoyy naprzeciw zamku Akropolis, grodu

Tezeuszowego.

679. P. uw. do w. 414. Podug Pjndara Iksyon by pierwszy, co krewniaka

podstpnie zabi.

685. Admetowi, synowi Feresa, króla w Fere tesalskiem , byo przeznaczo-

czonem wczenie umrze w kwiecie wieku. Apollon, który go kocha,

chcia go uchyli od mierci. Uda si tedy do Mojr, nieczue ich serca

rozrzewni i do miosierdzia skoni, namówiwszy je poprzednio, aby

nieco wypiy mina; i uzyska od nich przyrzeczenie, e Admetowi prze-

duy si pasmo ycia
,

gdy kto za niego powici si i dobrowolnie

umrze. Powicia si za ona jego Alcestys.

715. Orestes by jedynym synem Agamnemona, a zatem ród byby razem

z nim zagin.

720. Zeus zwykle do innych bóstw opiekujcych si dol czowieka bywa

dodawany jako trzeci wykonawca woli i ycze dwóch drugich bogów.

27
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792. e przy lubie Eryniom skadano ofiary celem wybagania bogosawie-

stwa dla rodziców i dzieci, o tern prócz Eschylosa nikt nie wspomina.

853. A zatem bogowie olimpijscy, a z ich ramienia (czyli w ich imieniu)

Atena, bd nadal jednego zdania we wszystkiem z Eryniami, tak e,

ktokolwiek przekroczy prawa strzeone przez Erynie, nie dozna bogo-

sawiestwa i opieki Olimpijczyków.

880. Wzgld mia tu poeta na wojny perskie, w których Ateczycy mnymi
byli obrocami bogów i ich wity.

893. Podug wiary Greków za grzechy ojców i pradziadów karano póne
pokolenia.

909. Patrz Schoemann , str. 191, w. 906.

934. Pejto, bogini namowy, córka Oceanowa; p. Agamemn. uw. 365—6.

937. Zeus, najwyszy wadca, obecny sam kieruje wszelkiemi naradami w zbo-

rach ludzkich.

962. Zeus kocha miasto Ateny i czsto w nim chtnie przebywa.

971. Pod wityni Eumnid by sklep podziemny, gdzie nocne ofiary ska-

dano. Tam dotd orszak w uroczystym udaje si pochodzie.

976. Kranaos, król Attyki.

992. Brak tu jednego lub kilku wierszy.

II. DO PROMETEUSZA W OKOWACH.
1. Kraj, t. c. kraniec, koniec.

2. Przez scytyjskie siedziby rozumie Eschylos kraje w najodleglejszej pó-
nocy od wschodu do zachodu.

12. Bia i Kratos, sugi Zeusa. Styks i Pallas ich rodzicami. Od dnia,

w którym ich matka przyprowadzia na pomoc Zeusowi przeciw Tyta-

nom, nieodstpnymi tego s towarzyszami. (Hesiod Theog 379.)

85. Rozmylny jest po grecku ~po/j.rj&suc.

114. Lub obu razem? t. j. bogów i ludzi.

135. Boso, na dowód popiechu, gdy nawet obuwia nie woyy na nogi,

którego w staroytnoci powszechnie w domu nie noszono.

136. Telys czyli Tetyda, t. c. matka karmica. Tak wic dwa gówne wód
przymioty: sita pynienia (pynno) i ywica podno, s upersonifi-

kowane w Oceanosie i jego maonce Tetydzie.

139. Podug wyobraenia staroytnych Ocean opasuje potokiem swoim^cal
tarcze ziemska.

157. innym, t. j. demonom.
•221. Gea, p. o nij wstp do Prometeusza 3. i pocztek Eumenid, u w. 2.

299. Oceanos jest bratem lapetosa, ojca Prometeuszowego.
308. Rpwwoimienny nurt, t. j. Oceanos,
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310. Podug doniesie staroytnych Scyty uwaano za ojczyzn elaza, gdy
tam najprzód odkryto elazo, tam te mieszkaj Chalibowie (kowale.)

356. Myt o Atlasie powszechnie znany. P. dziea mytologiczne i tre ni-

niejszego dramatu.

361. Tyfon podug Hezyodowej teogonii, olbrzymi potwór z stem gów w-
owych, niezmiernej siy i dzikoci, wylg si z Gei (Ziemi) po poko-

naniu Tytanów. Zamierza wydrze rzdy Zeusowi , za co ten po upor-

czywej walce zabi przeciwnika i przywali trupa wielk gór, podug
póniejszych tradycyi Etn.

387. Czytam a<ppiytoVTa. Porówn. Cic. Tusc. III, 30. Si guidem quis, tem-

pestwam medicinam admovns, Non ad e/ravescens vuhius allidat

mann*.

421. KolchlS, kraj na wschodnim brzegu czarnego morza.

422. Rozumiane s Amazonki.

425. Morze Meotydy, t. c. Azowskie morze. P. U w. 2.

426. Czytam za przykadem Hermanna Sap/iardu, Sarmatów. Wykaza kry-

tyk ten dowodnie dobro i stosowno swej poprawki. Zwykle czytaj

Arabów 1. Arabii. |P. Hermann, II. str. 86, 87, w. 420. 422.)

488. Patrz o tern: Wachsmuth, Hellenische Alterthumskunde, II, 2, 259.

532. Ofiary bogom skadali nie tylko ludzie, ale i bóstwa niszego rzdu

wyszym.

555. Hesyone, córka Oceanosa, maonka Prometeusza i matka Deukaliona.

P. wstp.

562. Argos, stró onie przydany od Hery.

571. Zeusie Kronidesie t. j. synu Kronosa.

665. Cencltrea, jeden z trzech portów Koryntu nad zatok Sarrosk (w bli-

skoci Argos). Podobnie Lemejskie wyyny i jezioro byy nieopodal

miasta Argos.

705. Hybrystes (ufiptcnfjc), t. j. zuchwalec, zapewne dla bystrego stoku jego

wód. Jedni sdz, e rozumiany Tanais, inni, e Arakses.

714. Kraj Amazonek, rzeka Termodon i inne okolice tu nazwane s myto-

logiczne , nie geograficzne. Miay by w póniejszym kraju Pontus.

717. Cymmeryjska cienina dzieli Krym od Azyi, zwana Bosporos, t. j.

przeprawa jaowicy.

762. Herakles , trzynasty z kolei mski potomek w rodzie Iony, liczc od

Epafosa, syna Iony, a do córki Elektryona, Alkmeny, matki Hera-

klesa.

779. Kilku tylko zapewne braknie tu wierszy, z nazwiskami krajów, po któ-

rych Io si tuaa, zanim od Cymnieryjskiej cieniny dostaa si do

Cysteny, w Azyi gdzie lee majcego miasta.

781-C. Córkami Forcysa i Cetony s: Pefredo, Enyo i Dejno. zwane take

Graje, poniewa staremi pannami na wiat ju przyszy. Ici siostrami

s Gorgony; p. Choefory, uw. do w. 1065.

794. Arymaspów lud mytologiczny (w Scytyi, w pónocnej Europie).

790. Zapewne rozumiane s katarakty Nilu pod Syen, jakkolwiek miasfa

^7
:::
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lub wsi nazwiskiem Byblos nigdy tam nie byo. Inne ludy i kraje tam

wzmiankowane nie s historyczne.

817. MoloSsis , cz Epiru ze starodawna witynia w Dodonie. Jest wie
mytyczna o dbach witych owej okolicy, w których szczycie odzyway

si gosy wieszcze.

825. Zatoka Rei, t. j . morze ioskie lub cay Adryatyk.

838. Ion Grecy poczyli z egipska Izyda. Nazwisko Epafosa wyprowa-

dzaj od Apisa, witego buchaj, w którego wcieli si Osiris. (Jak

rzecz si ma, o tern patrz wstp do Hiketyd, 2.)

842. Rozumiane s Danaidy, czyli 5o córek Danaosa. Hypermnestra jedna

ma Linkeusa nie zabia.

8G7. Podug mytu Ion po przemianie jej na jaowic kó i pobudza do

wciekoci giez rzeczywisty.

922. Adraslea, t c. Nemezys, bogini choszczca wszelkie nieumiarkowanie

i zuchwalstwo. Adrastea znaczy t. c. nieunikniona, nieuchronna.

III. DO SIEDMIU PRZECIW TEBOM.

Do wstpu: Do epiftegmatycznych wierszy nale '. i) jeden i ten sam wiersz

na pocztku lub w kocu (efymnia) a nawet w rodku strof i antistrof

powtórzony. 2) kilka wierszy stanowicych cao a powtórzonych

w kocu strof i antistrof, n. p, w Eumenidach , w hymnie da//.ioc zwa-

nym, (w. 312 —316 i 321—325). 3) tak zwane analepsejs czyli równo-

brzmice strofy i antistrofy, n. p. w Eumenidach (w. 793—804 i 827

—

838), w Agamemnonie (w. 145 1— 1455 i 1456— 58, jako te 1473—77

i 1478—84). P. Agamemn. uw. 105. 1455. Nazwiska greckie takich

wierszy s: Tzpoa.aiJ.aTa, i-Kijj.s.Xodrjiiaxa, i-jdai, a~iyol Tzaps/jL^SjS/^-

,usVy«, rj.£<ro<pi9y{j.a.Ta, i-t(pw\>y]p.axa.

Dzieje LabdakidÓW : Labdakus, syn króla tebaskiego Polidora, wczenie

zszed z wiata, poniewa nie chcia uzna bóstwa Bakchosowego. (p.

Eumenid. Uw. w. 26). Syn jego Laios, maonek Iokasty, siostry znakomi-

tego Tebaczyka Kreona, dugo by bezdzietny, a radzc si w tym

wzgldzie wyroczni, otrzyma odpowied, e nie powinien yczy sobie

dzieci, bo spodziby ojcobójc , któryby si nastpnie oeni z matka.

Nie usucha Laios wyroczni (p. w. 704 w Siedm. prz. T.), i porodzia

mu Iokaste syna, którego niebawem porzuci kaza dzikim zwierztom

na poarcie. Syn ten uratowany przez pasterza króla korynckiego Po-

libosa, na dworze tego chowa si, sdzc, e jest królewiczem ko-

rynckim. Przy biesiadzie szyderstwem Koryntyanina jakiego jednak

zachwiany w mniemaniu swojem, — gdy od rodziców zadowalnia-

jcego nie otrzyma objanienia, udaje sic do Delfów. Bóg wyroc/.ni

zakaza mu wróci do domu, boby ojca zabi i z matk si oeni. Nie

wracajc przeto do Koryntu, udaje si przez Focyd do Beocyi. W dro-
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dze spotyka w wwozie Laiosa (nieznanego) i zabija go obraony do-

tkliwie przez niego. Poczem ucieka do Teb, gdzie Kreon, brat Ioka-

sty, temu, coby zagadk Sfinksy, potwory niebezpiecznej dla miasta

i kraju, odgadn, obiecuje da tron osierociay po Laiosie i wdow
Iokast za on. Edyp odgaduje zagadk i otrzymuje nagrod. Dugo
szczliwie panuje, a zaraza niszczca kraj przyczynia si do tego, e
król w gnie swej , z która spodzi by Polinejkesa i Eteoklesa i córki

Antygon i Ismen, poznaje wasna matk swoje. Skutkiem odkrycia

tego Iokaste powiesia si , a Edyp oczy sobie wykó i wygnany z kraju

przez synów, których przeklina, prowadzony przez Antygon, przy-

bywa do Attyki
,

gdzie wedug sów wyroczni na wzgórzu Kolonos

umiera. Król Attyki Tezeusz odsya Antygon do Teb, lecz zwoki

Edypa zatrzymuje, wyrocznia pomylno dla Aten stad wróca znie-

wolony. W Tebach tymczasem bracia wnet porónili si z powodu

rzdów. Polinejkes musi zbiec do Peloponezu, skd wraca z licznm

wojskiem i wszczyna pierwsza wojn tebask. W boju tym obadwaj

bracia gin. Szczegóy te, które przez poetów rozmaicie zmieniane

i barwione byway, wystarcza, eby zrozumie tekst piewów chórowych

gównie.

1. Co dotyczy przekadu, dokonaem go, tak jak i przekad wszystkich

innych dramatów, podug tekstu Hermanna. Miejsca, w których odst-

piem od tekstu nader miaego krytyka, wymienione w niniejszych

uwagach. Obywatele Iiadma, t. c. Kadmejczycy. Podug tradycyi Kad-

mos by Teb zaoycielem.

24. Wróbit, ptaszowieszczek, Tejresyas, wieszczy bez pomiennych zna-

ków moe dla tego, e ciemnym bdc ognia nie móg widzie. U So-

foklesa atoli wieszczy nawet z ognia, acz proroctwa z znaków pomien-

nych podug wiary staroytnych nie byy tak pewne i dosadne, jak

wieszczenie z lotu ptaków.

46. Czytam $uvou zam. (Pj3(j\> dla przymiotu „dny krwi"; cho Fobosa,

boga. trwogi i popochu, widzimy ju u Homera w orszaku Aresa.

Enio, siostra Aresa, mniej wicej to, co rzymska Bellona.

51. Piercienie, inne klejnoty, wosy i tym podobne rzeczy posyali wojo-

wnicy rodzinom na pamitk, gdyby w boju polegli. Tu zawieszaj je

na wozie Adrastosa, poniewa stosownie do przepowiedni Amfiaraosa,

on jeden wyjdzie cao z tej wyprawy. (Schol. i Apollod. Biblioth.

III, 6, 2.)

78. Chór dziewic tebaskich, tak jak w Eumenidach chór Erynij, a-opadfjV

t. j. nierównoczenie wpada na scen i zwolna porzdkujc si nstawia

si w orchestrze.

102. Harmonia, córka Aresa i Afrodity, bya maonk Kadmosa. Std

Aresa jako jedno z najpierwszych i najdawniejszych bóstw czczono

w Tebach.

104. Bóstwem w zotej przybicy jest Atena.

127. Cypryda=Afrodite, p. uw. do w. 102.



422

Wiersz.

13*0. Wikoowczy, tj. Apollon Likejos lub Likoktonos, tak zwany, ponie

wa wskutek wyroczni danej w Sycyonie wytpi wilków tam zagnie-

donych. Podzia parodosu pomidzy 12 uczestnic w chórze zrobiony po-

dug Hermanna. Odstpiem od podziau jego tylko o tyle , e do sów
trzeciej dziewicy dodaem wyrazy .,stojc na murach'-'. To te tam nie

czytam z Hermannem (3o ÓTzkp rzv/iwv, jeno ardvTSc u~kfj rsi/.iw^.

Podzia na strofy i antistrofy Hartunga zdaje si by zupenie niestoso-

wny, przyjawszy, e dziewice O7zopadi}v wlatuj na zamek.

142. Zbony kres (ayvdv Tko), t. j. niekrwawy, bez bratobójstwa. Koniec

taki ju teraz chór przewiduje.

144. Onka, przydomek tebaskiej Pallady, której Kadmos przed bram dla

tego „Onki brama" zwan wybudowa wityni.
157. Waciwie Orgia znaczy: tajemny obrzdek, mysterye , n. p. Demetery,

Bakchosa i t. p. Tu rozumiane s przez opyia ofiary wite, któ-

re w pewnym czasie rozmaitym bóstwom kraj (rzd) skada. Ten

czas pozwoliem sobie oznaczy w przekadzie przez zatrzymanie gre-

ckiego wyrazu „w czasie orgiów", cho waciwie dosownie powinien

brzmie przekad: i miejcie w pamici obrzdki miasta lubice ofiary

t. j. pene ofiar.

171. Powszechnie wydawcy sdz, e w tern miejscu braknie wiersza jednego

w tekcie.

173. W oryginale stoi dosownie : lub ktokolwiek poredni (miedzy mem
a niewiast).

182. Czytam anoov (Lachmann).

185. Sens: Czy eglarz (w burzy) znajdzie rodek ocalenia, kiedy z rufy

(t. j. zamiast na rufie kierowa sterem) na sztab (przód) okrtu, (kdy

s wizerunki bóstw), si schroni, (aby ich pomocy wezwa)?

194. Taka bya wiara ludowa.

2o6. Czytam: TtaXivazop.zl<; au dtyydyooa dya/^adrw';, ale sowo itakworu—

p.£tc tumacz, jak- stary scholiasta objani, przez {^ua^TjflLst) zowie-

szcze sowa mówi.

251. Birke, ródo w pónocno-zachodniej stronie miasta Teb. Isatenos rzecz-

ka w Beocyi, pynca koo Teb.

2H0. Czytam tu podug poprawki Hartunga : iyut o IV = sn, a nie :
ye>

o ir:d.v8pa~ i t. d.

272. Czytam: ffrefyouaw xi y£vwp.at;

276. Zeusa rodzie, t. j. Pallas, Aten, Apollon, Artemis, i t. d., których

posgi na scenie si znajdoway.

27!'. Tetys, córka Uranosa i Gei, ona Oceanosa, matka bóstw rzecznych

i Oceanid. P. Promet. u\v. w. 136.

I Zatrzymuj tu wszdzie tekst Hermanna.
304. j

' '"•

313. Naokó baszt SZCZyty
%

t. j. w kolo na murze (przez wrogów) wznie-

sione drewniane wiee.

324. Podug tekstu Hermanna.
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329. Schol. zpoittTuhc b&ta siks xal auve%7j 'wfiaTO. tój> tz'//.s/j.iw>. Dary

bierni niszczej, gdy. lec na ziemi bywaj zdeptane i nikn, jak gdy-

by je fale morza (wojsko) unosiy.

831. Czytam! rkyjp.o'j atatv al/fidAwroy a»Jpdc edru^ouuroc i t. d.

351. Ojklejdes, t. j. syn Ojklesa, Amfiaraos, wieszczek, ulubieniec Zeusa;

jedynie skutkiem zdrady ony Erynii, musia wzi udzia w wyprawie;

gdy przewidujc smutny jej koniec, wzdraga si i wymawia si od

niej. (P. Odyss. XV, 244. Pind. Ol. 6, 21).

352. T. j. niby pies kiwajc chwostem (aszc si) w kolo rzeczy jakiej ob-

chodzi, a nie ma serca w ni ugodzi.

377. alayu^Tj, wstydliwo, tu uosobiona bogini wstydliwoci t. c. acooj,

miaa otarz w Atenach.

381. Mowie z siewu wzroli, t. j. wyroli z zbów smoka zabitego, zasia-

nych przez Kadmosa.. Podug tradycyi hemem i wóczni zbrojni wy-

nurzyli si z ziemi i niebawem napadajc na si nawzajem zabili si

Tylko piciu uszo z yciem. Kilka staroytnych rodzin tebaskich

wyprowadzao od nich pocztek rodu.

430. Inni tumacz: „a piszczaki gwid (gwizd wydaj) trybem barbarzy-

skim, napenione oddechem z nozdrzy kotiskich'
1

. W piercieniach e-

laznych munsztuku mia znajdowa si jaki gatunek piszczaek lub tr-

bek, które gos wydaway, gdy oddechem koni si napeniay. (Schol.

i Hesych. s. w. adfajróc.) By to gównie obyczaj nie grecki, dla tego

tu fidpfiapou Tpóitov. Ja tumaczyem <pip.o\ — udzienic (munsztuk,

kaganiec) — a 7&*u;j.am, pian, (cho nie mog stwierdzi niczem zna-

czenia tego, tak e komuby przekad niestosowny si zdawa, ten moe
w miejsce wierszy dwóch w przekadzie pomieszczonych wstawi: a pi-

szczaleczki gwid barbarzyskim trybem, tchem z nozdrzy parskaj-

cych koni napenione).

459. Tyfon p. uw. do w. 361 w Promet.

463. Tyada, kapanka Bakchosa.

473. AVszystko, co przypadek zdarzy, gdy byo czem dobrem, przypisywa-

no Hermesowi. P. Choef. uw. do w. 631—-38.

480. Opuciem w przekadzie kilka wierszy podejrzanych, powtarzajcych

myli ju wypowiedziane.

506. Partenopeos , syn arkadyjskiej Atalanty, dla nierozmylnego mordu

uszed do Argos, gdzie przey lata modziecze. O snksie p. myto-

log. s. i uw. do wstpu Siedm. p. T.

514. Aktor, brat Hyperbiosa, syn Ojnopsa, p. w. 46q. nstpp.

536. Podug Hartunga uw. do w. 533 — 4.

605. Podug Hartunga.

648. Przekad podug Hartunga, który stosownie porówna miejsca podobne

w Sof. Trach. 447. i Euryp. Fenicyankach w. 612.

666. P. uwag: dzieje Labdakidów.

67. J. Czytam: vixfl ys fi£vtOt /.al xazdv ztao. i9sóc..

688. Porówn. w. 881 nastpp. i uw. do w. 310 Promet.

I
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701. Laios wzgardzi delfick wyrocznia. Pogardy i lekcewaenia pomcio
bóstwo to na nim niezwocznie , a bezbono Laiosa wpyw wywiera

zgubny jeszcze w trzeciem pokoleniu. Dla tego Edyp smutna mierci

zeszed z wiata i dla tego synów jego czeka obecnie zagada.

730. Podug tekstu Hartunga.

736. T. j. 'od Sfinksy.

744. Wrotk t z bardzo zepsutym i rozdartym tekstem staraem si odda

podug tekstu Hartunga, lubo przekad niemiecki samego Hartunga nie

jasny.

748. y.a;j,(pi~ooq tumacz „szparka", bo przez szybka pogo sprawia Erynida,

e ofiara cigana si potyka i tym sposobem wpada w rce mciwej

bogini. Waciwie: na powa kadca, upokarzajca.

759. Apollon, siedmiowadny ksi; na cze boga tego bowiem kady sió-

dmy dzie miesica by powicony, a w ogóle wit mu bya liczba

mystyczna siedm.

761. Podug Hartunga, jak w ogóle cay ten dyalog.

783. Podug Hermanna domylnej poprawki: o! dr)r dpfyióz v.a~ i?cuti>up.tav

zAewoi Tsreuu zai 7co/.u»eizeic, gdzie zks&oi rizeó^ oddaje imi Eteo-

klesa — „icie wietny"

.

810. Chór czste uderzenia i razy piersiom i gowie zadawane porównywa

z biciem wiose przeprowadzajcych po Acheroncie do podziemia zmar-

ych cienie.

853. Rozjemc jest miecz; p. w. 88o—3.

917. Czytam: lop. oud r/.s& , we /.ar/.~a'^s> — ^A^ziy. awfrsic ok m/sufi

938. W komatycznej pieni trzymaem si tekstu Hermanna, lecz rozkad

wierszy gdzieniegdzie odmieniem za przykadem Hartunga, cho nie

przejem jego rozdziau na parodos, strofy i exodos.

985. Tumaczyem wiersz ten podug tekstu Hermanna:
"Ept ~zpaijzi

fj.uftov hoTÓ-fj #e<wj>. Z tern wszystkiem to, co proponuje Hartung: s/u-

izspawew ij.u#o\>, bazary) #swv nie mniej podoba si moe; to jest:

spór, sprzeczka , aby rzecz jak zaatwi , ostatni jest bogini (po-

tg), to znaczy: to ju ostatni rodek za pomoc sporu rzecz zaatwia,

czyli: gdybym si dalej z tob spiera chciaa, nie trafilibymy z sob
do koca, a zatem jednem sowem: pogrzebi brata.

IV. DO PERSÓW.

10. Podug tekstu Hermanna.

15. Trzy stolice pastwa perskiego tu wzmiankowane : Ekbatana, Sttza i l\i-

syski gród, który podobno by rezydency letni królów i lea w gó-

rach Kisyów, plemienia perskiego, o którem wspomina Herodot V, 49

02, VI, 119.
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61. Rozumiany jest Hellespont, majcy nazwisko odHelli, córki Atamasa.

72. Król perski nazwany synem zotej rosy (czyli boskiej), poniewa na-

zwisko Persów i ród Kserksesa wyprowadzano od Peiseusza, syna D-
nai, który z rosy zotej Zeusa si narodzi. (Herod. VII. 6i.)

78. uk i strzaa byy broni perska, wócznia lub dzida grecka.

129. ija>^ó^w'yoc
:

p. Choefory, uw. do w. 185.

132. Warunkowo wiec tylko daj Kserksesowi to nazwisko, jeeli go szcz-

cie nie opuci.

145. Jako wadca i pan Ksei"kses nazwany okiem; a oko w znaczeniu: rzecz

droga.

18'. Feb tu t. c. perski Mitras lub Soce.
216. Mowa o kopalniach w Lauryum.

244.' Podug tekstu Hermanna.

274. Sylenijski brzeg jest na wyspie Salamis, która Eschylos zowie take

wyspa Ajasowa lub gobioroda. Bya bowiem powiecona Afrodycie,

dla której tam ptastwo to karmiono. (Hesych.)

287. Chrysc, miasto nad brzegiem morskim w krainie Troas. (Moe te wy-

sepka koo Lemnos).

399. Czytam z Hermannem: olpmyy) d
r
6p.ou zdu^yj/MUiti* cet.

409. roii.de wskazuje na poprzedzajce sowa Atosy: xazu>v — 7rAayu~ sp—

pajysv iiiya llipaai cet.

.
419. Wysepka ta zwaa si Psyttaleja ,

zamieszkana przez ptastwo morskie.

Arystydes z garstka hoplitów napad tu na Persów. Co dotyczy tego,

e bya mia ustronia i pobytem Pana, sprzyjajcego Atenom, p. Pan-

sanias, I, 36, 2.

455. Czytam: ol $ b<pdap.axoq xs'soi.

458. Melis, kraina tesalska nad zatoka tego nazwiska, naprzeciwko EubeL

Sperchejos, rzeka w Tesalii.

461. Acliejskie pola, w Tesalii, w krainie Achaj.

463. Maynezya, pówysep na wschodzie Tesalii.

465. Aksios, rzeka w Macedonii , teraz Vistrizza (Bystrzyca). Bolbe ,
jezioro

botne tame, a Pawjeowe góry midzy Strymonem i Nestorem z ko-

palniami srebra i zota (teraz Pirnari).

468. Strymou, rzeka w Tracyi, teraz Struma.

518. Czytam, /.dyd> ok p.tipov T<b\> ol/o
l
uva» o.c//oj dozip.wc, izokune^^Jfj.

528. Sens: Czemu naród za rzdów Darejosa nie dozna klsk podobnych,

a czemu pod Kserksesem inaczej si dzieje?

542. Cychreja (Aó/psca) wioska na wyspie Salamis. Podobno wyspa caa

miaa take to nazwisko.

554. Czytam: daip.óvi dyr
t

, ód, dupóp.£vot yi/jo^rs, to 7?aw drj zkuuoatu

ukyo.

621. Aidoneus, bóg Hadu, t. c." Hades. Czytam: \iidw;zuq d\b d~n ;j.t:<>c

rrssiYjC, \\OJcov£Ó:, dó.'wv ou> avazta Aapswv.

625. Podug tekstu Hermanna. •
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H43. Czytam: ri zds, rluvd(F~a, dufdara, it=.p\ ro. mi. didupa di a, ma*

ap/ipTi nda ya za>y i~i'-sHv;~ai rpiitxaXp<tt '*>
rlz~, ai/as >a.£c;

646. By zwyczaj, e rka uderzano o ziemi, gdy wywoywano duchów.

654. Zacni i dobrzy królowie zachowuj nawet w Hadesie wadz swoje.

P. Choefor. w. 366 i Homera.

747. Podug Hermanna. Wiersz: >pivsc ydp adrou &upov olazo<TTpó<pouv

Hartung zupenie opuci.

777. Asopos, rzeka w Beocyi, pynca przez równin Platejsk.

788. Mowa o bitwie pod Plateaini r. 479. pr. Chr.

813. Podug Hermanna: 7t/,ouToc, nie gprj/AGc', jak Hartung chce.

831. Halis, rzeka w Azyi mniejszej, uchodzca do morza Czarnego, granica

Persyi.

833. Zatoka strymoska, do której rzeka Strymon wpada; p. uw. do ^v. 468

837. Propontys, morze La Marmora, midzy morzem Czarnem czyli cienin

Konstantynopolitask a cienin Dardanelów. Pontus = morze Czarne.

842. Wyspy na Archipelagu czyli na egejskiem morzu, nalece po najwi-

kszej czci do Cyklad."

841. Ikaros, jedna ze sporadyjskich wysp.

845. Sdlctnds, miasto na wyspie Cypros z udzielnymi ksitami, teraz Porto

Constanza. najstarsze na wyspie, zaoone przez Teukrosa i nazwane

po imieniu ojczyzny, t. j. wyspy Salamis, z której ojciec wygna Teu-

krosa.

875. Czytam: \\cia ok yjHov^ ftamAzu yaia. afooj ar^bc im yóvu /.i/.kirai.

883. Maryandynowie, lud w mniejszej Azyi, zwykli byli w fanatycznych ob-

chodach religijnych rozwodzi lamenty ponure przy wtórze fletu.

922. Podug tekstu Hermanna.

928. Mar'dowie ,
naród perski koo granic Medyi. Plin. h. nat. VI, 18.

1)37. W usta chóru wkadam tu sowa, które zwykle bywaj rozdzielone po-

midzy chór a Kserksesa; nawet u Hermanna.

940. Atc, p. Agamemn. uw. do w. 365— 6.

981. Myzowic. 01 Móaot p.dXtard el c ftpr^zc/.oi, mówi Scholiasta.

V. DO HIKETYD.

3. Piasek miaki, toczony przez fale Nilu, gromadzi si miejscami i two-

rzy mielizny, a nawet wysepki (jak u nas Wisa) lub cyple piaszczy-

ste zrastajce si z ldem. (P. Plin. nat. h. XXXV, 13. 47.)

24. Czytam: xa fiaftÓTtpot %&óviot &rjxac /.a.T/ozs:.

27. Strabo, Vin, 6 mówi, e Arj^os dolin jest wawozista,, przernit

potokami , pen bagien i stawów.

33. Temis, bogini prawa, zdaniem Danaid zabrania lubów midzy kre-

wniakami.
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40. Podug Hermanna. Przez „kres czasu stanowczy dowodzi imieniem su-

sznem , bo Epafa podzi" rozumiem to, co Hermann : a COthtUCtU, quo

graroida facto est Jo, exactis iiistis mensibus peperit puerum, cui ab

Mo contactu nomen Epaplii inditum est". Epafos bowiem znaczy:

skutkiem dotknicia zrodzony.

45. Czytam: yatoyópotfft <? azkizzó. 7cb/j uvra (pauzirai.

50. O Tereja maonce, córce Pandyona, p. uw. do w. 1084 — 89 w Aga-

memnonie.

59. Joska nuta , t. c. grecka.

65. Egipt u staroytnych zwa si krajem ciemnym. Hesychios powiadcza,

e nie tylko Egipt, ale i Tasos, Kreta, Cypros, Sycylia, Libia i Etyo-

pia miay przydomek uzpio.t., t. j. w mglistem oddaleniu lece, mgli-

sta powoka zakryte". Czytam tu poprzednio: yozd-só. S'dii&efuCop.a.i

detp.a
)

ij£vou(jo. -tkouc.

97. Apja, t. c. Peloponez. P. wstp do Hiketyd.

100 i 108. Kwef sydoski , te fenicki. Sydon, miasto w Ferucyi.

118' Wedug innych Danaidy w tem miejscu wzyway Artemid, nie Aten.
134. Bagajcy o pomoc i opiek, gdy by nie wysuchany, zwyk gazk

zostawi na otarzu, bóstwa , u którego dozna odmowy, albo skada ja

na innem miejscu witem na pamitk wystpku na nim dokonanego.

Danaidy gro odebraniem Sobie ycia i zabraniem gazek z sob do

grobu , aby u bogów podziemnych poskary si na niesprawiedliwo

bóstw olimpijskich

136. T. j. Epafosa (wraz z jego potomkami
)

158. Wojny bogami s: Zeus, Posejdon, Apollon , Hermes.

181. Budzicielem -ptakiem Zeusa jest podug- scholiasty soce, poniewa
jak kogut do pracy dziennej budzi ludzi [iia^inz^oi ydo f)fj.az wc h

j.Kiy-<iówv, Paus. V. 25, 5.), a raczej e niebo i ziemi budzi roznie-

ceniem wiata.

183. Kiedy Apollon (Febos) rozgniewany o to, e Zeus syna jego Askle-

piosa piorunem zabi za wskrzeszenie umarych, Cyklopom ycie ode-

bra
,
przez Zeusa z nieba wygnany pas owce Admeta w Feraj.

188. T. j. Posejdon.

194. Patrz, wstp do Hiketyd.

199. T. j. Hades, wadca wiata podziemnego.

214. Czytam: za. ó^akka nwq ,u'!t' shd<rac dizatov r)v.

Et fj.Yj ~o.()6^T(. >$óyyoc ry; ó CTjp.auwU;

216. Czytam: iyój dk npóc <rs —ózspoK wg 'iózry; Azyw.

-4 zlhy/z' 'Epfj.ou pdfidoM r
t

r.ókzwc dyóis;

227. Perrebijskie pola czyli Perrebia, kraina w pónocnj Tesalii. Pin-

dos, gówne pasmo gór w pónocnej Grecyi. Peonia, t. c. Macedonia
i Tracya. Dodona, staroytna wyrocznia Zeusa w Epirze.

230. Porównaj w. 97.

259. Czytam: dida%$ii <V<h z<i sldeiry; r/Jo>,

ótzwz y>z>'t/.',> an£p(i. 7' 'Apystoy to a';.
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279. Kanobos i Memfis, miasta w Egipcie. Przerwaem tu stychomyty,

kadc dwa wiersze w usta przodownicy chóru , aby jaki porzdek za-

prowadzi w tym dyalogu. Hermann, Hartung. Schwerdt, Donner,

i inni , kady inaczej wzi si do tego i dla tego wielka jest niejedno-

stajno w rozkadzie dyalogu na osoby.

283. Apollodor II, i, 4. Epafos, królujc w Egipcie, poj córk Nejlosa,

Memd, i zakada miasto imieniem ony nadane. Z ni mia córk
Libi, od której kraj wzi przydomek. Libia z Posejdonem miaa sy-

nów Agenora i Belosa.

286. ,,Trzeba pamita o tem , e król Pelasgos wie ju to wszystko, o co

pyta. Inaczej te nie mógby pyta o mdre imi rodzica Danaosa.

Jest to zreszt igraszka sów, gdy dvaoz
,
jak utrzymuj niektórzy,

ma pochodzi od ródosowu Jc/.oj, ddrjpi i znaczy to, co: mdry, roz-

tropny". Z tem wszystkiem podoba si bardzo poprawka Hartunga,

który zamiast: ru izdvoó<pov — touto czyta: tou Ttoyorzópou vov o>op.a

toutou jtioi wpó.auv, t. \. Wctszefjo wszechrodzica imi teraz powiedz.

Patrz wstp do Hiketyd o znaczeniu wyrazu Danaos

295. Czytam z Hartungiem: raurbv rpóitw.

303. Podug Hartunga.

3L3. Hartung opuci wiersz ten. Schwerdt doczy go do mowy Pelasgosa.

318. Wyraz bezpiecza= bezpieczestwo* p. s. Lindego.

360. Trzymam si tu scholiasty, który powiada do tego miejsca w kocu:

01 ya.pt p.ay.pdy drJbu <pBÓyovrsq JV d<rrpw> crrp
t

j.ai\>ZGf}ai sAzyoy.

368. Zsuc up.aip.wv jest stró krewnych, t j. pilnujcy tego, aby wzajemnych

obowizków dopeniali krewni, i karzcy przeamujcych przepisy. Po-

winno by waciwie w przekadzie: stró obu krewniaków.

372. Czytam: w, rd/^' i$ 1'coo pzrcop.iva>v^ p.azz— cu> tó dixaujv ep'at.

332. Niezaprzeczenie Eschylos kary piekielne, po naszemu dyablów, poczy-

tuje za najskuteczniejszy rodek do utrzymania moralnoci, czego dowo-

dzi gównie w Eumenidach.

39!. Zwykle tumacz: yvG>$i d'o
t
3pw dv£pwv /.al <póXacai xóruv: i strze si

gniewu lub unikaj gniewu (bogów). Atoli zapewne suszniej dvpwv po-

rozumiewa si naley do xóro> i wtenczas tumaczy tak wypada, jak

to uczyniem w przekadzie.

403. Podug Hermanna. Trudne to zreszt miejsce. Zdaje si, e król po-

równywa siebie z odzi na warsztacie okrtowym budujc si, kiedy

tram i wrgi za pomoc klamrów (tarcic poprzecznych) i gwodzi tak

silnie zwarte, e si ód ruszy nie moe (czyli raczej jej wrgi.) Atoli

wyraz marynarski w w. 400 uyty i^o/.A/.ezai, podsuwa inne porówna-

nie, t. j. e ód na tak mielizn lub brzeg zapdzia si, e ruszy

si nie moe, a zatem: e w tak ciasny kt zapdzony zosta i na ta-

kie niebezpieczestwo naraony, e albo z bogami, albo z ludmi b-

dzie zniewolony walczy. W takim razie wiersze 400—3 tak tumaczy

naleaoby: Pomniaem ju. Ot! dokd burza mi zaniesie.

Z owymi albo z tymi wielk stoczy wojn
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Okolicznoci zmusz mi. ód zakliniona

Na walcach okrtowych w pogotowiu stoi.

414. Czytam: rj zapr vstxouc roo & syHj izapotybfiat.

459. Inachos, rzeka pynca kolo Argos.

461. „Bro, by popoch zrodzi si z odwagi'', t. j. zapobie temu, aby

moja odwaga nie przyczynia si do popochu i niebezpieczestwa, gdy

nieraz nie jeden pomyka przyjaciela zabi.

468. Podug tekstu Hermanna.

471. Gaj ten dostpny, t. j. dla kadego, a zatem: nie wity.

476. Czytam: r.ka <Y dvdxr(ov sari dstp} iCaiffiou. Hermanna avapxro~

nie podoba si.

485. Skuteczne szczcie, t. j. szczcie, które do skutku zamiar doprowa-

dzi nie pozwoli.

493. Podug Hermanna; cho Hartung strasznie na fisvaXuZuya powstaje.

512. Teutras by dawnym królem Myzyi w mniejszej Azyi i zaoy miasto

tego nazwiska.

516. Kraj w zoto obfity, t. j. Fenicya handlem zbogacona; albo moe te

Lidya.

517. Afrodity niwa, t. j. Cypros.

522. Tyfon lub Tyfos oznacza kady silnie dmcy wiatr.

613. Podug tekstu Hermanna.

656. Celem objanienia przytaczam z Hermanna edycyi fragment (z Eurypi-

desa ntyopy)

:

rpsir slah aparat r«c %XPy d&x.elv, rxvov.

-&SOUC rs rtp/v; rou^ rs <póaavro.q yovsXz

uópouc rs xotvobq 'EXXdooc. (p. Schol. do naszego miejsca).

704. Egipcyanom przypisuje chór bezczelno psia. Tym psom tedy w przy-

powieci przeciwstawia wilków, t. j. Argeów, poniewa mieszkacy

Argu z pochodzenia sa Licyjczykami (Xóxoc) i Pelops , który Pelopo-

nezowi da nazwisko, przyby z Licyi. „Papierowy wiz nie lepszy od

pszenicy". Egipcyanie ywi si owocem papierowego wizu, Argeo-

wie jedz owoc pszeniczny. (Patrz Zenobius, II, 7 i Suidas pod w.

fiu/3Xou.

775. Epodos ten recytowao kilka choreutek czyli dziewic chór skadajcych.

776. Cay dyalog nastpujcy po tym w. niezmierne przedstawia trudnoci.

Wielki jest niead mianowicie w rozkadzie treci na osoby. Podzieli-

em rzecz tak, jak mi si najlepiej by zdawao. Stosownie do tego

zmieni si tekst. (Porówn. ed. Hermanna, Hartunga, Schwerdta).

780—785. czytam;

si d'dvd 7rou/.upuTou

dXp.tóevra nópov

dsOTZOoUp $UV Uftp Si

yop.cpodru) rs oópsc

ai/j.o> teraj o s~ ap.aóa,

y douiziav a* z-sira,
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/.zXzu<Tuj fil fieftea&at

loyupa (ppsub aray.

799. Mielizna Sarpedoska w okolicy Cylicyi.

840. Znalezienie zguby przypisywano Hermesowi i jego te wzywano, gdy

szukano zguby.

844. Podug tekstu Hermanna.

855. Susznie Hartung utrzymuje , e w mowie wonego i nastpnej Pelas-

gosa braknie kilku wierszy, w których ów wyoy spraw i pretensye

Egiptosa synów do Danaid, a ten je zbija. Zreszt przekad podug
Hermanna.

873. Egipcyanie zamiast wina pili jaki napój z jczmienia, gdy winoroli

u nich nie pielgnowano.

897. Wienne niewolnice, t. c. wianowe, w posagu otrzymane.

904.
\

qo9 (
podug tekstu Hermanna.

932. Podug Hartunga: r^v ok za ~uAtq óidot,

olxs.lv Xso)V arzpf)-v/' sd~sr/j zdos.

Podug Eurypidesa (Herakleid. 992.) mieszkay Danaidy na zamkowej

górze Larysa pod Argos i tam zabiy mów. Patrz Wstp.

941. Erasynos, rzeczka w Argos, wypywajca z stymfalskiego jeziora, wpa-

da do zatoki korynckiej. (Herodot. VI, 76. Pausan. II, 24, 8.

953. Ci/tera czyli Afrodita uwaana take bya za bogini maeskiej mi-

oci.

963. Opisany tu orszak Cytery. Wraz z mioci jawi si tsknota za uko-

chan osob; obie nakaniaj do poczenia si czyli do zgody mae-
skiej, co uskutecznia Peito; a poycie osadzaj przyjemnoci wynika-

jce z obopólnej mioci.

975. Podug Hermanna. Wiersz ten mówi suebnice. Hartung do po-

przedzajcych sów Danaid go przycza.
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