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Hypatia
Hypatia, córka sławnego matematyka Teona¹,
uroǳiła się w Aleksandrii, przy końcu IV wieku. Obdarzona bystrym i podniosłym umysłem,
poświęciwszy się naukom pod kierunkiem o ca swo ego, wkrótce przewyższyła go w sławie.
Wstąpiwszy do szkoły platońskie ², wykładała słuchaczom wszelkie ǳiały ﬁlozoﬁi i matematyki z właściwą sobie poważną swobodą
słowa, traktu ąc wielkich mężów godnie i roz¹Teon z Aleksandrii (ok.  – ok. ) — gr. matematyk i astronom, ostatni
przełożony Biblioteki Aleksandry skie , o ciec Hypatii. [przypis edytorski]
²szkoła platońska — tu: grupu ąca zwolenników neoplatonizmu, ﬁlozoﬁi powstałe w II wieku n.e. pod wpływem nauczania Platona oraz pogańskie myśli
religĳne . [przypis edytorski]

tropnie. Napisała Kanon astronomiczny³ i komentarz do Diophanta⁴, ak również do Konika
stojcheja Apolloniusza⁵.
Piękna i kształtna, była w życiu sprawiedliwą i niepokalaną. Współobywatele czcili ą
dla e szczególne skromności — i z poǳiwem
o nie mówili⁶. Wykłady swo e rozpoczynała
zwykle od matematyki, a oparłszy się o edną z e niezbitych podstaw, zstępowała w pełne siły i trafności dedukc i do różnych ǳiałów wieǳy, ob ętych wówczas wspólną ﬁlozoﬁi nazwą⁷. W liczbie uczniów te młode po³napisała „Kanon astronomiczny” — wg źródła z X w. Obecnie uważa się, że
nie choǳi o oryginalną pracę Hypatii, lecz o opracowane przez nią nowe wydanie Algamestu, kompendium astronomicznego Ptolemeusza lub o nową redakc ę
astronomicznych Tablic podręcznych, tego samego uczonego. [przypis edytorski]
⁴komentarz do Diophanta — komentarz do Arytmetyki Diofantosa (–),
ǳiała ącego w Aleksandrii wybitnego gr. matematyka, który za mował się metodami rozwiązywania równań algebraicznych. [przypis edytorski]
⁵„Konika” Apolloniusza — Konika (gr.: Stożkowe) to cenione ǳieło o krzywych stożkowych, autorstwa Apolloniusza z Pergi (ok.  – ok.  p.n.e.),
wybitnego gr. matematyka i astronoma, ǳiała ącego w Aleksandrii. [przypis edytorski]
⁶…z poǳiwem o niej mówili — J. Ch. Wolf, Mulierum graecorum fragmenta.
[przypis autorski]
⁷zstępowała (…) do różnych ǳiałów wieǳy, objętych wówczas wspólną ﬁlozoﬁi
nazwą — [por.] Socrates, Historiae ecclesiasticae [Sokrates Scholastyk, Historia
Kościoła], lib. VII, cap. . [przypis autorski]
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ganki, które audytorium stanowiło wszystko,
co było świetnym i wykwintnym w Aleksandrii, zna dowało się nawet wielu chrześcĳan;
mięǳy innymi Synesius z Cyreny⁸, późnie szy
biskup Ptolemaidy, który w listach swoich złożył hołd wzniosłemu umysłowi Hypatii⁹.
Tak świetne powoǳenie młode ﬁlozofki,
która ob ęła ǳieǳictwo dwuwiekowe sławy
wielkich aleksandry skich myślicieli, wzbuǳiło niechęć w duchowieństwie, pożąda ącym niepoǳielne nad umysłami właǳy. Niechęć ta,
wzrasta ąc stopniowo, sprowaǳiła nareszcie tragiczne rozwiązanie, które tak opisu e Wolf w przytoczonym uż ǳiele swoim, Mulierum graecorum fragmenta (Hamburg  r.): „Zdarzyło
się raz, iż Cyryl¹⁰, biskup kościoła chrześcĳań⁸Synesiusz z Cyreny (–) — ﬁlozof neoplatoński, o ciec Kościoła, biskup
miasta Ptolemaida w Cyrena ce (płn.-wsch .Libia), uczeń Hypatii z Aleksandrii.
[przypis edytorski]
⁹Synesius z Cyreny… w listach swoich… — Synesii episcopi Cyrenaei epistolae,
wyd. w Bazylei . [przypis autorski]
¹⁰Cyryl z Aleksandrii (–) — hierarcha kościelny, teolog, święty; zaliczany do tzw. O ców oraz Doktorów Kościoła; niezwykle ma ętny, ob ął urząd
patriarchy Aleksandrii () po swoim stry u; zaciekle zwalczał oponentów religĳnych i politycznych; intensywnie zaangażowany w spory chrystologiczne; odegrał kluczową, dominu ącą rolę podczas pierwszego soboru w Efezie (); ego
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skiego, przechoǳąc około domu Hypatii, u rzał był wielki tłum, tak koni, ak luǳi, z których edni zbliżali się, inni oddalali, inni wreszcie pozostawali na mie scu. I kiedy zapytał, co
by to był za tłum i z akiego powodu takie zbiegowisko, odpowiadali mu przechodnie, że to
tak odwieǳa ą Hypatię ﬁlozofkę i że to est
e dom. O czym dowieǳiawszy się Cyryl, powziął taka zawiść, że poprzysiągł e śmierć —
i to śmierć na haniebnie szą. Gdy tedy Hypatia,
według zwycza u, wydalała się¹¹ z domu, wielu namiętnych, wyzutych z bo aźni boże luǳi,
prowaǳonych przez Piotra lektora¹², zmówiwszy się, ściągnęli ą z woza¹³ w pobliżu kościoła, zwanego Cesareum¹⁴, a obnażywszy z szat,
okrutnie zabili, rozszarpane e ciało kawałkami
nauczanie (formuła „unii hipostatyczne ”, z ednoczenia dwóch natur w Chrystusie) odegrało ważną rolę w sporach chrystologicznych i ukształtowało późnie szą
doktrynę. [przypis edytorski]
¹¹wydalać się (daw.) — opuszczać akieś mie sce. [przypis edytorski]
¹²lektor — niska funkc a kościelna, powiązana z odczytywaniem agmentów
Biblii podczas nabożeństw. [przypis edytorski]
¹³z woza — ǳiś popr. forma D.: z wozu. [przypis edytorski]
¹⁴Cesareum (łac. Caesareum) a. Cezareum — pierwotnie świątynia ku czci Gausza Juliusza Cezara, ufundowana po ego śmierci przez ego kochankę, Kleopatrę VII, ostatnią królową hellenistycznego Egiptu. Pod koniec IV w. zamieniona
na kościół chrześcĳański. [przypis edytorski]
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rozrzuca ąc po mieście. Stało się to w czwartym
roku biskupstwa Cyryla, za konsulów Honoriusza ǳiesiątego i Teodoz usza szóstego, w miesiącu marcu, podczas wielkiego postu”.


Pobrzeże¹⁵ morskie; na prawo widać biały portyk¹⁶ domu ; na lewo przystań i rozpaloną latarnię Faros¹⁷. Burza. Noc. Rzecz ǳieje się
w Aleksandrii w r. .
 
Z burzą mi spadasz! Myślałbym, żeś przebył
Przestrzeń, ǳielącą cię od Aleksandrii,
Na chmurze ako na czarnym rumaku…
Żeś go popęǳał wichrem ako biczem…
I żeś błyskawic ostrogi złociste
¹⁵pobrzeże — wybrzeże, pas ziemi wzdłuż brzegu morza a. rzeki. [przypis edytorski]
¹⁶portyk — popularny w staroż. architekturze greckie i rzymskie roǳa
otwarte ontowe części budowli z rzędem kolumn wspiera ących dach. [przypis
edytorski]
¹⁷rozpalona latarnia Faros — latarnia morska na przybrzeżne wysepce Faros, w pobliżu Aleksandrii, eden z siedmiu staroż. cudów świata. Zbudowana
za panowania pierwszych Ptolemeuszy (ok. – p.n.e.), mierzyła ok. 
m wysokości; na szczycie po zmroku rozpalano ogień, którego światło wzmacniały metalowe zwierciadła. [przypis edytorski]
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W obadwa¹⁸ boki wbĳał mu zdyszane…
Cały gościniec od Nitrii¹⁹ aż tuta
Grzmiał pod kopytem two ego rumaka…
A nawałnica, rwąc cedry²⁰ i palmy,
Długim ich włosem zmiatała twą drogę…
Przybywasz wreszcie ako duch, z rozwianym
Na wiatr kapturem…
grzmot wzmaga się
…Grom wita cię salwą!
²¹
młody mnich z gór Nitrii
¹⁸obadwa (daw.) — obydwa. [przypis edytorski]
¹⁹Nitria — tereny wokół Jezior Sodowych, zwane też pustynią nitry ską, na
zach. od Delty Nilu, kilkaǳiesiąt km na płd. od Aleksandrii (ob. dolina Wadi
an-Natrun). Od IV w. centrum egip. życia pustelniczego i monastycznego, w V w.
zamieszkiwane przez kilka tysięcy mnichów. [przypis edytorski]
²⁰cedr — drzewo iglaste z roǳiny sosnowatych, rosnące w górach kra ów śródziemnomorskich. [przypis edytorski]
²¹Amoniusz, właśc. Ammoniusz (z łac.) a. Ammonios (gr.), mnich nitry ski —
imię postaci historyczne : eden z grupy  uzbro onych mnichów nitry skich
przybyłych na pomoc patriarsze Aleksandrii, biskupowi Cyrylowi, skonﬂiktowanemu z cywilnymi właǳami miasta, broniącymi praw niechrześcĳańskich obywateli. Mnisi otoczyli powóz prefekta Orestesa, a Ammoniusz ranił go w głowę kamieniem. Napastnika po mano i skazano na publiczną śmierć na torturach. Ciało Ammoniusza Cyryl wystawił w kościele ogłasza ąc go męczennikiem.
[przypis edytorski]
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Ach, co słów próżnych! co słów!… Cicho!… cicho!…
Może ktoś słyszeć…

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

Cóż tu nowego? Wezwałeś mnie…

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

Jak to, na Boga! Czyż braknie wam siły,
By zgnieść garść nęǳnych, rozproszonych pogan,
Którym zwalono ołtarze — i bogi —
I których szczu e prawo ako zwierza²⁴?
²²sprośny (daw.) — występny, potworny, godny potępienia. [przypis edytorski]
²³kiedy padła synagoga… Żyǳi… w zemście… z pogaństwem — kiedy sprowokowani Żyǳi dokonali ataku na chrześcĳan, biskup Aleksandrii, Cyryl, zorganizował niszczenie synagog i plądrowanie domów oraz wygnanie żydowskie
ludności z miasta ( r.); ego poprzednik, Teoﬁl, przewoǳił tłumom, które
burzyły pogańskie świątynie. [przypis edytorski]
²⁴pogan, którym zwalono ołtarze (…) i których szczuje prawo — cesarz Teodoz usz od roku  serią dekretów zaprowaǳił konsekwentne, szeroko zakro one
prześladowania: ogłosił wyznanie nice skie chrześcĳaństwa religią panu ącą, wydawał decyz e likwidac i pozostałych instytuc i i obycza ów pogańskich, zakazał
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Nie tak są słabi, ak mniemasz; ich siła
Tkwi eszcze w każdym odłamie kamienia
Zburzonych świątyń — i zda się przenikać
Całe to miasto tchem akimś subtelnym,
Który głów tyle odurzył… Gnostycy²⁵
Nasi, to duchy zroǳone z ich ducha…
Kogóż wydała sławna nasza szkoła
Katechetyczna?… Tytusa Klemensa²⁶,
Którego w rzęǳie swoich ﬁlozofów
Hellenizm może policzyć bez błędu;
Orygenesa²⁷, który całą siłę
sprawowania oﬁar i odwieǳania świątyń, nakazywał zamykanie obiektów i mie sc
kultu, aprobował i wspierał ich niszczenie na terenie całego państwa. [przypis
edytorski]
²⁵gnostycy — wyznawcy gnostycyzmu (z gr. gnosis: poznanie), prądu rel.-ﬁloz.
kwitnącego w II-III w., gł. w Egipcie i Syrii, który łączył idee hellenistycznego
platonizmu z elementami ze źródeł chrześcĳańskich i żydowskich. Gnostyków
cechował mistycyzm i silny dualizm: przekonanie o tym, że człowiek ako istota
duchowa został uwięziony w złym świecie materii, stworzonym przez Demiurga,
będącego bytem niższym od Boga, a sposobem wyzwolenia duszy z materii est
poznanie duchowe. [przypis edytorski]
²⁶Titus Flavius Clemens, znany ako Klemens Aleksandryjski (ok.  – ok. )
— gr. ﬁlozof i teolog wczesnochrześc., nauczyciel Orygenesa; ego teologia wykazywała barǳo silne wpływy ﬁlozoﬁi hellenistyczne , gł. platońskie i stoickie ;
za właściwe odczytywanie Biblii uważał interpretac ę symboliczną i mistyczną,
z zastosowaniem koncepc i platońskich. [przypis edytorski]
²⁷Orygenes (ok. –) — gr. ﬁlozof i teolog wczesnochrześc. z Aleksandrii;
zdobył wielki autorytet ako pierwszy z uczonych chrześc., erudyta i płodny autor,
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Potężne swo e wymowy obracał
Na to, by błahy platonizm z ednoczyć
Z wiarą w Chrystusa: Justyna²⁸, co mniemał,
Że ﬁlozoﬁa grecka est tą drogą,
Która prowaǳi wprost do ob awienia…
I innych wielu, których uż pomĳam.
ǲiś, gdy ci mówią, że: »nie ma nauki,
Które by wiara nie wspierała« — nie wiesz,
Czy przytacza ą Arystotelesa²⁹,
Czy też proroka… a z dysput uczonych
Wiǳisz zbyt asno, że pod wpływem tego
Powietrza, którym tak długo oddychał
szczególnie komentarzy do Biblii, którą interpretował symbolicznie i alegorycznie;
ukształtował tradyc ę ﬁloz.-teolog. szkoły aleksandry skie , opartą na koncepc ach
neoplatońskich; w późnie szych czasach w głównym nurcie chrześc. niektóre ego
poglądy stały się kontrowersy ne, część potępiono. [przypis edytorski]
²⁸Justyn a. Justyn Męczennik (ok. –) — ﬁlozof i autor wczesnochrześc.;
występował w obronie nowe wiary przeciwko poganom i żydom; pierwszy ﬁlozof
chrześc., zaadoptował stoicką doktrynę „zapładnia ącego Słowa”, stwierǳa ąc, że
prawda ob awiona została zaszczepiona wszystkim luǳiom, e elementy można znaleźć również poza chrześcĳaństwem, w naukach na większych ﬁlozofów.
[przypis edytorski]
²⁹Arystoteles (– p.n.e.) — gr. ﬁlozof i przyrodoznawca, za mu ący się
również teorią państwa i prawa, ekonomiką i logiką formalną; na wszechstronnie szy z uczonych staroż., osobisty nauczyciel Aleksandra Wielkiego; ego dorobek i system ﬁlozoﬁczny wywarły wielki wpływ na rozwó nauki i ﬁlozoﬁi europe skie , zwłaszcza w średniowieczu. [przypis edytorski]
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Aleksandry skich zastęp Ptolome ów³⁰,
W znaczne się części zatarła różnica
Mięǳy Chrystusa słowem — a Platona…
Czy myślisz, że te ariańskie wywody³¹
O Tró cy, albo błędy nestorianów³²
³⁰Ptolemejowie — ǳiś popr.: Ptolemeusze, dynastia pochoǳenia macedońskiego panu ąca w staroż. Egipcie w latach – p.n.e., założona przez ednego
z woǳów Aleksandra Wielkiego, Ptolemeusza (gr. Ptolemajos) I Sotera. Nazwa
dynastii pochoǳi od imienia założyciela oraz kole nych władców, którzy nosili
to samo imię. Pod rządami Ptolemeuszy stolica ich państwa, Aleksandria, stała
się na większym miastem świata śróǳiemnomorskiego oraz głównym centrum
nauki i kultury hellenistyczne . Po śmierci ostatnie władczyni, Kleopatry VII,
Egipt został prowinc ą rzymską. [przypis edytorski]
³¹ariańskie wywody o Trójcy — Ariusz (ok. –), duchowny i teolog
z Aleksandrii, stwierǳał, że Syn Boży, ako zroǳony przez wiecznego Boga,
musiał mieć początek, więc nie był równy Bogu, lecz, mimo boskości, niższy
w hierarchii bytów. Wystąpienie Ariusza silnie spolaryzowało chrześcĳaństwo,
co doprowaǳiło do zwołania w  soboru nice skiego, na którym uchwalono,
że Syn Boży est całkowicie równy Bogu O cu i taki sam co do istoty. Wyznaczyło to pierwszy etap formułowania doktryny Tró cy Święte (statusu Ducha
Świętego nie ustalono). Rozstrzygnięcie nie zostało powszechnie przy ęte i maący wielu wyznawców arianizm do  r. cieszył się nawet poparciem cesarzy.
[przypis edytorski]
³²nestorianie — wyznanie chrześc. wywoǳące się z poglądów chrystologicznych Nestoriusza (–), mnicha antiocheńskiego, który po ob ęciu urzędu
patriarchy Konstantynopola (–), zaczął podkreślać w kazaniach potrzebę
rozróżniania odrębności boskie i luǳkie natury Chrystusa, m.in. krytyku ąc
termin Theotokos (gr.: roǳicielka Boga) ako mylący i proponu ąc w zamian Christotokos (gr.: roǳicielka Chrystusa). Na soborze efeskim (), zdominowanym
przez biskupa Cyryla, patriarchę rywalizu ące z Konstantynopolem i Antiochią
Aleksandrii, Nestoriusza potępiono, usunięto z urzędu i wygnano. Prześladowani nestorianie uciekli do Pers i, skąd prowaǳili intensywną akc ę misy ną na
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Powstać by mogły w kościele, gǳie pycha
Akademickich rozpraw est nieznaną?
Na Boga! Jeśli każdy uż w tym mieście
Chce ﬁlozofem być, na co im biskup?
Właǳa Cyryla nie estże³³ złuǳeniem?…

Jak to? Czyż biskup rozpuścił zastępy
Swo e milic i³⁴, swych parabolanów³⁵,
Swoich lektorów?… Czyż się o edykta³⁶
Oprzeć nie może? — A oni, co?… Garstka
Duchów, ży ących bezpłodną ideą…
Huﬁec rozbity, pod mglistym sztandarem,
wschoǳie, od Az i Środkowe po Chiny. Za życia Hypatii nestorianizm eszcze
nie istniał. [przypis edytorski]
³³nie jestże — konstrukc a z partykułą -że; znaczenie: czyż nie est. [przypis
edytorski]
³⁴milicja (z łac. militia: służba wo skowa, od miles: żołnierz) — tu: uzbro one
odǳiały straży ochotnicze . [przypis edytorski]
³⁵parabolanie — w starożytności członkowie chrześc. bractwa za mu ącego się
opieką nad chorymi i grzebaniem zmarłych; pochoǳili głównie z dolnych warstw
społ.; przez biskupów Aleksandrii wykorzystywani ako bo ówki do zwalczania
oponentów politycznych i religĳnych; na rozkaz Cyryla dokonali pogromu ǳielnicy żydowskie , prawdopodobnie mieli uǳiał w zamordowaniu Hypatii. [przypis
edytorski]
³⁶edykta — ǳiś popr. B. lm.: edykty; edykt: w państwie rzymskim rozporząǳenie prawne ogłoszone przez na wyższe właǳe, tu: edykty cesarskie przeciwko
religiom pogańskim. [przypis edytorski]
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W ostatnich szańcach walczący — bez woǳa.


Bez woǳa, mówisz? — Oni ma ą woǳa…
Silnego nawet woǳa, akem żywy!
Wiǳisz na prawo od amﬁteatru
Ten portyk biały?… To est akademia
Hypatii, córki sławnego Teona.
Tuta się zbiera wszystko, co hołdu e
Pogańskich nauk pysze, by rozprawiać
O celach życia, o granicach wieǳy,
O przedistnieniu dusz, o nieskończonym
Trwaniu idei, o wolności duchów,
O… Słowem, wszystkie te platońskie brednie,
Co w Aleksandrii umysły nurtu ą,
Tu ma ą główne ognisko, z którego
Tym się potężnie i szerze rozchoǳą,
Że e tak piękna i młoda kobieta,
W płaszcz ﬁlozofów owinięta, głosi;
Tu tłum młoǳieży zuchwale roztrząsa
Wielkie pytania o życiu i śmierci,
Które do lekc i koniecznych wykładu,
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Do Euklida³⁷ i Archimedesa³⁸,
Przebiegle mieszać umie ta poganka…
Zaprawdę, mówię, że dopóki ona,
Gronem wykwintnych Greków otoczona,
Przemawiać bęǳie do podstaw rozumu,
Dopóty w nasze biskupie stolicy
Kazać nam przy ǳie dla gminu³⁹, w ulicy,
I ograniczyć wpływ wiary — do tłumu.

O małoduszny! Czy zarosła droga,
Którą poprzednik Cyryla, Teoﬁl,
Prowaǳił zastęp ludu i wyznawców
Na Serape on⁴⁰?… Czy stępiał ten topór,
³⁷Euklid a. Euklides (ok.  p.n.e.) — czołowy matematyk gr.; „o ciec geometrii”, autor ǳieła Elementy, do XIX w. będącego podstawowym podręcznikiem geometrii i wzorem ścisłości wykładu, w którym usystematyzował wieǳę
mat. i ako pierwszy przedstawił ą w formie systemu wniosków z zaproponowanego przez siebie zestawu aks omatów; ǳiałał w Aleksandrii, za mował się
również optyką i mat. metodami astronomii. [przypis edytorski]
³⁸Archimedes z Syrakuz (ok. – p.n.e.) — na większy matematyk, ﬁzyk, inżynier i wynalazca starożytności; twórca podstaw statyki i hydrauliki; autor traktatów o liczbie pi, o krzywych stożkowych i bryłach obrotowych, ako
pierwszy posłużył się sumowaniem szeregów nieskończonych. Prawdopodobnie
studiował w Aleksandrii. [przypis edytorski]
³⁹gmin — luǳie z niższe warstwy społeczne ; tłum. [przypis edytorski]
⁴⁰Serapejon (gr.) a. Serapeum (łac.) — świątynia Serapisa, grecko-egipskiego
bóstwa, powstałego w IV w. p.n.e. przez połączenie cech Ozyrysa, Apisa i Zeusa.
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Co blade bogi druzgotał na szczęty?
Czy uschły ręce te, które zburzyły
Sławną książnicę szatańskie mądrości?
Czy się pustynia z żarami swoimi
Od murów miasta cofnęła? Czy nie ma
Mnichów tych, którzy ze swoich sandałów
Na marmurowe pilony⁴¹ strząsali
Prochy z gór Nitrii?

O to iǳie właśnie!
Niech w oczach ludu pustynia powstanie
W straszliwe , wichrem przepasane szacie,
I rozpłomieni tchnienia swego żarem
Rycerzy Boga… Niecha wyda hasło
I lud zgromaǳi pod krzyża sztandarem…
Niech do bram miasta z palm swoich szelestem
Serape on w Aleksandrii był na większą i na wspanialszą świątynią hellenistyczną
w mieście; zawierał wielki zbiór ksiąg, część Biblioteki Aleksandry skie . W  r.
biskup Teoﬁl, korzysta ąc z dekretów Teodoz usza I, prowaǳił tłumy chrześcĳan
przeciwko świątyniom pogańskim, dążąc do ich zlikwidowania i prze ęcia. Mimo
oporu pogan Serape on został zdobyty i zniszczony. [przypis edytorski]
⁴¹pilon — ǳiś popr.: pylon (gr.: brama), monumentalna brama we ściowa
świątyni egip., złożona z pary wież o prostokątne podstawie, zwęża ących się
ku górze, połączonych niższą częścią obramowu ącą we ście. [przypis edytorski]
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Przy ǳie — i krzyczy śpiącym: »Oto estem!«
Ha!… Wtedy — drży cie bogi — i poganie,
Bo przebaczenia nie bęǳie dla żywych,
Ni dla kamieni…
Słychać w oddaleniu krzyk
 
Na pomoc!… na pomoc!…


Co to?… Pioruny pobiły się w niebie?…
Chwila ciszy. Krzyk wznawia się. ,
jeden z milicji biskupiej, wbiega raniony . Potrąca
się⁴² w ciemnościach o  i pada.

Parabolanów mordu ą!

cofa się
ǲień sądu!…
⁴²potrącać się (daw.) — zawaǳać o coś. [przypis edytorski]
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Upadł… trzeba mu głowę podnieść…

Zgroza!

Jaka krwi struga!

gasnącym głosem
Na pomoc… o!… o!… o!…
Umiera.

puszczając go
Trup uż! Morderca zręczny był, na Boga!…

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


Cicho, na Boga!…
po chwili
…Ja myślę, że gdyby
Na moim mie scu stał ten portyk biały
Domu Hypatii, przeklęte poganki,
Jutro wszyscy e podli niewolnicy
Jak sprośne kundle warczeliby, ęcząc
W ciężkich ka danach, na plac prowaǳeni,
Gǳie by musieli ginąć wśród płomieni…⁴⁴
⁴³klepsydra (z gr. kleptein: kraść, hydor: woda) — wynaleziony w starożytności przyrząd do odmierzania czasu, złożony z dwu naczyń, umieszczonych edno
nad drugim i połączonych wąskim otworem, przez który przesącza się woda lub
przesypu e się piasek. [przypis edytorski]
⁴⁴gǳie by musieli ginąć wśród płomieni… — Tacyt. [przypis autorski]
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Ach! czemu ona nie est niewolnicą!
Ach, czemu nie est!

To powieǳ kolumnom,
Niecha się ruszą białe — i tu przy dą…
Niecha tu staną ako blade płaczki —
I niecha tłuką nad tym trupem w żalu
Kamienne głowic swoich kapitele⁴⁵…

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

Jeżeli będę nim, każę za sobą
Całemu miastu choǳić ak pies wierny…
I stawać murem tam, gǳie zechcę stanąć…
Płynąć łabęǳiem białym, gǳie popłynę…
⁴⁵kapitel (z łac. caput: głowa) — głowica, na wyższa część kolumny, łącząca ą
z belkowaniem, pełniąca też funkc e dekoracy ne. [przypis edytorski]
⁴⁶thaumaturgos (gr.) — cudotwórca. [przypis edytorski]
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I ciebie miasta uczynię prefektem⁴⁷,
Byś niewolników palił w nim — urysto⁴⁸!

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

To powieǳ mu: Powstań
—
A idź, czerwony, położyć się cicho
Na tym marmurze białym, przed portykiem…
I leż tam, z twarzą ku niebu podaną,
Chłostany wichrem i burzą po śmierci…
Niech grom w ǳwon bĳe… niecha błyskawice
Palą nad tobą śmiertelne gromnice…
⁴⁷prefekt — wysoki urzędnik rzymski, tu: prefekt Egiptu i ego stolicy,
Aleksandrii. Z powodu wy ątkowego znaczenia ekonomicznego i strategicznego,
Egipt od początku panowania rzymskiego stanowił osobistą prowinc ę cesarza;
rząǳił nią spec alny cesarski namiestnik (praefectus Aegypti), zastępu ący samego
władcę. [przypis edytorski]
⁴⁸jurysta (z łac.) — daw. uczony biegły w prawie, prawnik. [przypis edytorski]
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Niecha ak matka płacze cię ulewa…
I — niecha piorun „Requiescat”⁴⁹ ci śpiewa…
A może masz psa, to tuta krew ciepłą
Poczu e z dala — i skomląc, przybiegnie
Lizać twarz bladą — i ranę twą skrzepłą —
I bęǳie wył — wył — Na pomoc!… na pomoc!…

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

⁴⁹Requiescat — (łac.: niech spoczywa) główna część łac. azy oznacza ące
„niech spoczywa w poko u”, używane w katolickich obrzędach pogrzebowych
w rycie trydenckim; w grecko ęzyczne Aleksandrii w życiu religĳnym nie posługiwano się łaciną. [przypis edytorski]
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Kto wie? — Myśl czasem wyǳiera z rąk Bogu
Straszliwą pieczęć akie ś krwawe zbrodni.

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

Przeciw poganom — tak! — Lecz a chcę awnie
Iść ako rycerz Chrystusowy, śmiało
W błękity nieba o dniu asnym patrząc,
Rychło aniołów posiłki nadlecą…
Chcę iść, toporem zdruzgotać te mury —
I wywlec bladą tę — i chrzcić ą we krwi —
I na obiatę⁵¹ złożyć Panu Bogu
Za grzechy własne — i całego miasta…
Ja chcę na czele mnichów moich czarnych
⁵⁰różyca — ornament archit. w kształcie stylizowane , koncentrycznie rozwinięte róży; rozeta. [przypis edytorski]
⁵¹obiata (daw.) — oﬁara, dar dla bóstwa. [przypis edytorski]
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Jako szarańcza spaść na tę stolicę,
O wschoǳie słońca różową w swe bieli,
Żeby poganin krzyczał: »Klęska!… klęska!…«
I mnie tym krzykiem krew popęǳał w żyłach…
Chcę iść na czele rozognionych twarzy,
Co płonącymi źrenicami palą
Jako czerwonym żelazem — pierś wroga…
Ja chcę chorągwi i hymnów i krzyża —
I słońca, coby wkładało na czoło
Złocistą glorię… chcę tłumów — i Boga!

Więc a sam zrobię…
schyla się i unosi trupa
…O! ak on ociężał…

Krew mu się z rany rzuciła… o Chryste!

wlokąc trupa
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Idźże przede mną…

Co? chcesz ze mnie robić
Czarną gromnicę?… Niech ci burza świeci
I ako giermek niech iǳie przed tobą
Z piorunowymi pochodniami…
błyska — uderza piorun
…Ave!…
Słucha mnie, Piotrze, połóż tego trupa…
Bo akaś siła potężna mnie chwyta
Od końca stopy na drżące te ziemi
Aż do ostatnich strzępków moich włosów,
Które powsta ą ak wichry nad dołem —
I zaczepia ą się o węże złote
Krwawych błyskawic — i drżą — i gore ą
Jako korona nad świętych obliczem…
I wiem, że gdybym powieǳiał w te chwili
Temu trupowi: Wstań! — on by tu wskrzesnął⁵²…
⁵²wskrzesnąć (daw.) — powstać z martwych, zmartwychwstać. [przypis edytorski]
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I gdybym tylko ednym palcem skinął,
Ty padłbyś martwy przed mymi stopami…
A trup ten — włosy two e kęǳierzawe
Wkoło rąk krwawych owinąłby sobie —
I ciągnąłby cię pod próg te poganki —
I tam byś leżał — aż do dnia sądnego!

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

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

Zawoła burzy!… Niecha mnie nie ściga
Swymi krwawymi źrenicami…

Ode dź!
 oddala się z wolna. Słychać przyciszone
grzmoty.

sam
Ha! więc nareszcie!… Znęǳniały przez posty,
Od bezsenności wybladły, szalony,
Z ciałem zoranym i wyschłym od chłosty,
Tysiącem pokus szatańskich dręczony,
Walczyłem dotąd — i zawsze daremnie…
Czułem cię w piersiach, ty piękna… ty biała,
Co gǳieś istniałaś daleko ode mnie,
Wabiąc rozkoszą miłości — i ciała…
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zasłania rękami oczy
Cicha i lekka, przez skwarne puszcz⁵³ piaski
Szłaś zmrokiem, by mi zarzucić ramiona
Na szy ę, zgiętą pod mniszym kapturem…
Uśmiech twó miewał nagle akieś blaski,
Jakby ust twoich królewska zasłona
Skarb zakrywała przed okiem olśnionem…
Szłaś — i ǳiewiczem wabiłaś mnie łonem…
A palmy imię twe śpiewały chórem…
A wiatr twe tchnienie niósł mi gore ące…
Jam padał na twarz w pustyni kurzawę,
Jak na ogniste mąk piekielnych łoże —
Głuszących hymnów śpiewa ąc tysiące,
Które leciały przez gwiazd blaski mgławe⁵⁴,
Przez chór zdumionych aniołów do Ciebie,
Nieogarniony w ciszy wieczne Boże!
wznosi głowę
Więc to ty byłaś!… Ty, przed które domem
Sto ę — i mówię wichrami i gromem
⁵³puszcza (daw.) — pustkowie; pusty, ǳiki teren; pustynia. [przypis edytorski]
⁵⁴mgławe — lekko zamglone. [przypis edytorski]
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I w łzach gorących ta ę, ak kaskada…
Biada ci! pustynia uż wsta e!….
Grzmi.
  
…Biada!…


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

Ze wszystkich świata całego uroków
Na więce kocham ten kawałek ziemi:
Błękitną przystań z masztami ciemnymi,
Jak las wiszący, pośród mgły — i zmroków —
⁵⁵nekropolis (gr.: miasto zmarłych), nekropolia a. nekropola — starożytne, położone poza miastem, duże mie sce pochówku z architekturą pogrzebową; także:
inny duży, stary cmentarz, na którym pochowano sławnych luǳi. [przypis edytorski]
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Tłum białych kolumn, co lekkie, wytworne,
Portyków strzegą — i niebo wieczorne.

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

Cicho, Hypatio! Pose don cię słucha!

A co est, powieǳ, formą godną ducha?

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

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

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

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

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

Pani!
Zabito kogoś — a nas ma ą karać…
Ja tego dobrze nie rozumiem, pani,
Ale zginiemy wszyscy!… o bogowie!…
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Co to ma znaczyć?… Nie płacz… mówże asno!


łkając
Wielcy bogowie!…
Wchoǳi , Rzymianin, zastępca prefekta. W głębi ǳieǳińca widać spęǳonych niewolników Hypatii i straż, która ich otacza.

Niewolnicy twoi,
Pani, śmierć ponieść muszą; straż ich wiąże.

Cóż zawinili?…

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

Ależ to hańba!… Oni są niewinni‼!

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

Wtedy, kiedy przemoc
Na ego barki zrzuca swo e zbrodnie
I upodleniem własnym go piętnu e…
Kiedy deptany, z wściekłością rozpaczy
Chwyta za kamień, by rozbić łańcuchy,
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Które mu ręce krępu ą — i wtedy,
Kiedy go sąǳi sam Bóg — a nie człowiek! —


Takich wypadków niewinności nie zna
Prawo kra owe.

O! a wiem!… Dla ciebie
Niewolnik wtedy est niewinnym, kiedy
Do żarn przyrosły, znęǳniały, zgarbiony,
Tak się z bydlęcym trudem swoim zbrata,
Że głowy podnieść nie może od ziemi…
Kiedy myśl ego za ruchem kamienia
Kręci się w kółko, spodlona, zabita;
Gdy wzrok nie wiǳi prócz pyłu z piaskowca;
Ucho nie chwyta nic prócz żarn łoskotu,
Głos nic nie wyda prócz cichego ęku…
Duch nic nie czu e — nawet udręczenia —
A ciało tylko krwawe krople potu…
Wtedy niewinnym estże?
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Na Jowisza!
Nie nam to sąǳić!
zwraca się w głąb
Czy wszyscy zebrani?

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

Nie, ǳiecko możesz pozostawić pani.

Wspaniałomyślność wzniosła, godna kata!

Lecz am mu matką, panie! Ono małe,
Piersią go karmię!…
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Tym lepie dla niego;
Nie wyssie z ciebie, nęǳna niewolnico,
Podłych, nikczemnych, przewrotnych instynktów. —

z obłąkaniem
Tak… ty masz słuszność!… To lepie dla niego,
Że z głodu zginie ak pisklę bez pierza,
Kiedy mu matkę astrzębie rozszarpią…
To lepie … słusznie…
ogląda się nieprzytomnie
Ha! trzeba przyśpieszyć
Ten straszny koniec… niech wiem w śmierci
chwili,
Że ono zimne, martwe, że nie kwili…
chwyta ǳiecię za nóżki i chce je roztrzaskać
o kolumnę
O bogi!… bogi! Czy wy to wiǳicie?
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Stó !… ty nieszczęsna!
Wyrywa jej ǳiecię i tuli do piersi. 
pada ze łkaniem twarzą na ziemię.

O!… co a zrobiłam!…

Ależ to zgroza!

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

Zaiste, nie ma. — Prawodawca nie mógł
Przewiǳieć nawet, by za nęǳną zgra ę
Dawano okup; o tym milczy prawo.
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Och! ono milczy o wielu niedolach,
O wielu nęǳach — i o krzywdach wielu!
I łzy nie wszystkie wypłaca w obolach⁵⁶,
Nie wszystkie rany w sesterc ach⁵⁷ oblicza!…
Ale pamięta , ty, prawa czcicielu,
Że est potęga wyższa, ta emnicza,
Co sprawiedliwość w błękitach odważa
Dla sług prefekta — i dla łez nęǳarza!

Cóż est niewolnik, że go tak bronicie?

Co est niewolnik?… Kariatyda⁵⁸ zgięta
Pod całe ziemi ciężarem i pracą,
⁵⁶obol — drobna staroż. moneta gr. W Egipcie obole z brązu funkc onowały
w czasach hellenistycznych i w pierwszych stuleciach panowania rzymskiego. W r.
 cesarz Dioklec an zlikwidował odrębność monetarną te prowinc i; w czasach
Hypatii obole miały uż tylko znaczenie historyczne. [przypis edytorski]
⁵⁷sestercja a. sesterc — staroż. moneta rzymska niewielkie wartości, początkowo
srebrna, w czasach wczesnego cesarstwa mosiężna; pod koniec III w. sesterc e
wycofano z obiegu, istnie ące masowo przetapiano do produkc i nowego typu
monet; w czasach Hypatii uż nie funkc onowały. [przypis edytorski]
⁵⁸kariatyda — rzeźba sto ące kobiety, dźwiga ące na głowie belkowanie budowli, gzyms lub balkon, spełnia ąca funkc ę kolumny lub ﬁlaru; pochoǳenie
nazwy (gr. karyatides: ǳiewczyny z Karyai) ob aśniano tym, że kobiety z mia  Hypatia



Które ramiona dźwiga ą od wieków
Krwawą budowę świata — i społeczeństw…
Aby się tylko te barki znużone
Nie wstrzęsły⁵⁹ kiedy!… Bo, na wszystkie bogi,
Zmierzylibyśmy głowami przepaście!

zwraca się do straży
Wiążcie ich! Dale !
     
O!… o!… Mamże umrzeć?
  
Niewinni ginąć bęǳiemy!… niewinni!…
Chwila zamieszania.  odwraca się do
wyjścia.

nagle
steczka Karyai, ukaranego za popieranie Persów, musiały ako niewolnice wykonywać szczególnie ciężkie prace. [przypis edytorski]
⁵⁹wstrzęsły — ǳiś popr. forma: wstrząsnęły. [przypis edytorski]
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Słucha , Setonie! — A gdyby też oni
Wolnymi byli?… Czy straszne to prawo
Już z odległości pobytu nie wniesie⁶⁰,
Że mordercami są?

Wolnych to prawo
Nie tycze⁶¹ zgoła!
do straży
Pęǳić ich tam… dale !…

pochyla się do 
Weź ǳiecię swo e!
wyciąga ramiona i mówi głosem wzruszonym
Bracia! wyście wolni!

⁶⁰wnosić z czegoś — wnioskować z czegoś. [przypis edytorski]
⁶¹tycze — ǳiś popr.: tyczy, dotyczy. [przypis edytorski]
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Wielki plac, przecinający dwie główne ulice miasta; w pośrodku⁶² wznosi się grobowiec Aleksandra; na prawo gmach sądowy i Cesareum; na lewo giełda i gimnazjum⁶³. W głębi akademia Hypatii i zburzona biblioteka, spośród gruzów której wznosi się wysmukła, monolitowa kolumna.
Grupy ludu zbierają się tłumnie;  
przemawia do nich. Wzburzenie.
    
Nie bęǳie kaźni?

Nie. — W ostatnie chwili,
Kiedy liktorzy⁶⁴ dom uż otoczyli,
⁶²w pośrodku — ǳiś popr.: pośrodku a. w środku. [przypis edytorski]
⁶³gimnazjum (łac. gymnasium, z gr. gymnasion: mie sce ćwiczeń) — w staroż.
miastach greckich ośrodek ćwiczeń ﬁzycznych i treningu sportowego (por. gimnastyka), złożony z otwartego placu z bieżnią i boiskiem oraz półkrytych i krytych
budynków. Gimnaz ony, ako popularne mie sca spotkań, stały się również mie scami wykładów, dysput i nauczania. [przypis edytorski]
⁶⁴liktorzy — niżsi funkc onariusze rzymscy, którzy ako asysta towarzyszyli
władcom i na wyższym urzędnikom państwowym w mie scach publicznych; no  Hypatia



Gdy niewolnicy byli skrępowani,
Z piekłem zbratana poganka, ich pani,
Wyzwoleńcami wszystkich ogłosiła.
    
Szatański wybieg, żeby obe ść prawo.

Któż wieǳieć może, czy w ta emne zmowie
Sama Hypatia z mordercą nie była?
 
Śmierć — i przekleństwo!
  
Zapłaci nam krwawo!

Słuǳy biskupa giną…

sili przed nimi oznaki właǳy: przewiązane wiązki rózeg (fasces), mięǳy którymi
zatknięty był topór. [przypis edytorski]
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Niech odpowie
Za Anafesta krew!
 
Niecha odpowie!…

Świątynie Pańskie pustosze ą oto,
A tłumy biegną, by wiǳieć e czary,
Słyszeć e wróżby — i sprośne oﬁary
Czynić bałwanom — i obmyślać zbrodnie
Na zgubę chrześcĳan!…
 
Ha! Wieczna sromota!
 
Dom e rozburzyć!… Spalić ak pochodnię!
wrzawa wzmaga się; słychać okrzyki
Anafest!… Cyryl!… Przekleństwo mordercy!
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Przysięgam, że ta pogańska zwodnica
Wróży z szaﬁrów i z blasków księżyca,
Które rzeszotem⁶⁵ kryształowym chwyta.
  
Uwoǳi młoǳież!
  
Z gwiazd nocami czyta…

 
Niech niewolników odda — lub przepada!…
Wszystkich wyzwolić to podstęp!… to zdrada!…
  
To tak, ak gdyby wspólniczką ich była…
  
Od stóp do głowy nieczysta w nie siła…
⁶⁵rzeszoto — roǳa sita z dużymi otworami. [przypis edytorski]
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Pan pomsty żąda! — Ludu sprawiedliwy,
Ty woła za mną: Biada! biada! biada!…
I bądź ak gniewu piorunowa strzała,
Puszczona z Pańskie cięciwy!
Pomsta poganom!…
 
Hypatia!…. Hypatia!…
Niech krwią obmy e — a ciałem swym otrze
Drogi skalane swą stopą w tym mieście!…
Niecha przepada! niech ginie!…

Nareszcie!…
 
Śmierć! śmierć poganom! Ty nas prowadź, Piotrze!
Wzburzenie wzrasta.
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Od wschodu nadciąga orszak pogrzebowy; młoǳi katecheci⁶⁶ idą naprzód z pochodniami; dalej
kapłan z krzyżem i dwóch subdiakonów⁶⁷. Parabolanie niosą zakryte mary⁶⁸, na których spoczywają zwłoki . Słychać prosty, liturgiczny śpiew na dwa głosy.
  
Człowiek, z niewiasty zroǳony,
Podlega wielu nęǳ⁶⁹…
  
Jak kwiat usycha skoszony,
Przemĳa ako cień…⁷⁰

Kyrie elejson⁷¹!…
⁶⁶katecheci (z gr. katechetes: nauczyciel) — nauczyciele za mu ący się edukac ą
religĳną. Tu choǳi racze o katechumenów (gr. katechumenos: pouczany), osoby w okresie inic ac i chrześc., przygotowu ące się do przy ęcia chrztu. [przypis
edytorski]
⁶⁷subdiakon — na wyższy rangą z pomocniczych urzędów kościelnych. [przypis
edytorski]
⁶⁸mary — nosze do przenoszenia zmarłego. [przypis edytorski]
⁶⁹Podlega wielu nęǳ — ǳiś popr.: Podlega wielu nęǳom; nęǳa (daw.): nieszczęście, niedola. [przypis edytorski]
⁷⁰Człowiek… przemĳa jako cień — Biblia, Hi , –. [przypis edytorski]
⁷¹Kyrie elejson (gr.) — Panie, zmiłu się. [przypis edytorski]
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Azaliż⁷² godnym est Ciebie,
Byś nań obracał wzrok?
  
Ty, któryś wiecznym est w niebie,
A nie masz liczby lat!

Chryste elejson⁷³!…
Orszak nadciąga znowu. Z przeciwległej strony ukazuje się wóz , której  towarzyszy do akademii.  owinięta w płaszcz
długi i ciemny, trzyma w ręku kilka świeżych róż.
    
Precz tam!… Precz z drogi, przeklęci poganie!

⁷²azaliż (daw.) — czyż (zaimek pyta ący czy z partykułą wzmacnia ącą -że,
skróconą do -ż). [przypis edytorski]
⁷³Chryste elejson (gr.) — Chryste, zmiłu się. [przypis edytorski]
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Wóz!… wóz zatrzymać! Wóz niecha tam stanie!
 wstrzymuje wóz; w głębi, w kurzawie ukazuje się  z mnichami

Co to, De teros, pochód?

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

Ty byłeś nam wrogiem…
Przebacz — i żegna !

To ona… to ona!…
To est Hypatia!…
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posępnie
Zamordowanego
Nie stroim w kwiaty!
Orszak przeciąga dalej. Słychać śpiew.

Czego ten człowiek tak krzyknął, De teros⁷⁴?

Och! a się lękam o ciebie! Ta wrzawa
Wróży nieszczęście…

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

⁷⁴Dejteros — ǳiś popr. forma W.: De terosie. [przypis edytorski]
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Śmierć!… śmierć poganom!…
 
Śmierć córce Teona!
Niech ginie, nęǳna!…
Wzburzenie wzrasta; garstka pogan otacza
wóz . Parabolanie, niosący zwłoki, rozǳielają przez chwilę obie grupy.

O, tak! niecha ginie!
I po cóż żyć ma, gdy o ców e miasto
Wkrótce się w ǳiką zamieni pustynię?
Gǳie wielkość nasza? Gǳie są te zdobycze,
Które zebrały wieki dla przyszłości?
Gǳie księgozbiory sławne? — Gǳie muzea⁷⁵,
Na które niegdyś nosili kamienie:
⁷⁵Muzeum (z łac.), Musejon (gr.) — w staroż. mie sce kultu Muz, bogiń nauki
i sztuki, lub ogólna nazwa instytutu naukowego. Na sławnie szym i na ważnie szym był Muse on w Aleksandrii, założony przez Ptolemeusza I ok.  p.n.e.,
ǳięki któremu stolica Egiptu stała się głównym ośrodkiem gr. myśli naukowe . W ǳieǳinach ścisłych i humanistycznych pracowało tam kilkuǳiesięciu
badaczy z różnych kra ów śróǳiemnomorskich, ma ących do dyspozyc i wielkie
zbiory Biblioteki Aleksandry skie , obserwatorium astronomiczne, ogród botaniczny i zoologiczny. Wyposażenie i utrzymanie placówki, w tym również pens e
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Eratostenes⁷⁶, Hipparch⁷⁷, Timochares⁷⁸?
Gǳie ustroń⁷⁹ cicha, w które Ptolemeusz⁸⁰
Samotny, dumał nad układem świata?
Gǳie są pomniki nasze narodowe,
W których się taił duch wolny Hellady?
Ja tylko eszcze podnoszę ǳiś głowę —
I ten obelisk sierocy — i blady.
Wiek — a posępna ciemnoty niewola
Padnie na kra ten skrzydłami mrocznemi…
uczonych, ﬁnansowali władcy, na pierw Ptolemeusze, następnie cesarze rzymscy.
[przypis edytorski]
⁷⁶Eratostenes (– p.n.e.) — gr. astronom, geograf, matematyk; zarząǳał Biblioteką Aleksandry ską; wynalazł system współrzędnych geograﬁcznych,
ako pierwszy pomierzył obwód kuli ziemskie , wyliczył nachylenie osi Ziemi,
zaproponował wprowaǳenie lat przestępnych, podał sposób zna dowania liczb
pierwszych. [przypis edytorski]
⁷⁷Hipparch (ok. – p.n.e.) — wybitny gr. astronom, geograf, matematyk; pracował na Rodos, być może odwieǳił Aleksandrię; zapoczątkował trygonometrię, odkrył preces ę osi Ziemi, stworzył obszerny atlas gwiazd, zbudował matematyczny geocentryczny model ruchu ciał niebieskich, rozwinięty przez
Ptolemeusza. [przypis edytorski]
⁷⁸Timochares — właśc. Timocharis z Aleksandrii (ok. – p.n.e.), grecki
astronom, którego wyniki obserwac i wykorzystywał Ptolemeusz. [przypis edytorski]
⁷⁹ustroń a. ustronie — mie sce położone na uboczu, z dala od luǳkich sieǳib.
[przypis edytorski]
⁸⁰Ptolemeusz (Ptolemeusz Klaudiusz) (ok. –ok. ) — gr. astronom i geograf, pracu ący w Aleksandrii; rozwinął geocentryczny model świata, spisał kompendium wieǳy astr. (Almagest); opisał zasady tworzenia map, stworzył atlas
geogr. ze współrz. ok.  mie sc. [przypis edytorski]
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Niecha więc ginę! Niech spełni się dola
Tych, co przeżyli potęgę swe ziemi!
Zakrywa twarz płaszczem.
      
Bogda byś⁸¹ była len przędła, niewiasto!

Kto nad wielkimi płacze, bywa mały.
Orszak pogrzebowy przechoǳi, obie grupy
łączą się w najwyższym zamieszaniu.

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


Nie słońce! Ono nie bywa, gǳie ciemno!

⁸¹bogdajbyś (daw.; od: da Boże, byś) — partykuła wyraża ąca życzenie połączona z końcówką osobową czasownika: obyś. [przypis edytorski]
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rzuca się do wozu
Przeklęta! Ciało twe zrąbię w kawały
I psy prefekta karmić będę nimi!

odtrąca go ramieniem
Wpierw e rozłakom szczętami⁸² własnymi…
walczą
Przez wszystkie bogi… precz od nie … zuchwały!
 upada. Tłum ciska klątwy i kamienie.

z nagłym przerażeniem
De teros!… bracie!…

Ha!… giń, potępieńcze!
⁸²szczęty (daw.) — szczątki, kawałki. [przypis edytorski]
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gasnącym głosem
Brońcie e …
Garstka pogan rzuca się do kamieni z wściekłością.

Nęǳni!… wybiła goǳina!…

z siłą
Umrzeć uż muszę!… muszę umrzeć!… Bracia,
Da cie mi zginąć! Ja estem okupem
Spoko u miasta… pozwólcie mi zginąć!…
do stojącego najbliżej
Dale !… uderza !…
    
Przeklęta odwaga
Szatańskie pychy!
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przeǳierając się przez tłum
O! zginiesz! Za włosy
Ciągnąć cię będę po ulicach, nago…
Żadne boleści nie dam cię ominąć
I żadne hańbie… sam piekło wyręczę…
Zginiesz! Ja twoim poszarpanym trupem
Zamiotę wszystkie w Aleksandrii drogi…

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

Do Cesareum z nią! Niecha w świątyni
Sprawiedliwości zadość się uczyni!…
 
Do Cesareum!… Precz z woza!… Precz z woza!…
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Noża⁸³ mi da cie! Tamten spadł…
 
Powroza!
Związać ą!… Z rąk się wymknie, czarownica!…


pochyla się do umierającego  i mówi z cicha
De teros! dusza nigdy nie umiera!
Formy są zmienne, lecz idee wieczne —
I nad łez ziemią — są światy słoneczne!
Żegna mi, bracie!
 zrywa z niej płaszcz
…Bogi!… wielkie bogi!…
O! nie opuszcza ty mnie, o ców męstwo…

nadbiega i uderza ją w pierś nożem
⁸³dać noża (pot.) — dać, podać nóż (na chwilę). [przypis edytorski]
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Ha! masz, przeklęta poganko!…

silnym, dźwięcznym głosem
O Helios!…
Chwieje się chwilę i pada martwa.  zrywa z niej szatę. Tłum wśród okrzyków ciągnie
obnażoną do Cesareum.

Za wcześnie kona…

z nagłym pomieszaniem
Na pomoc!… Na pomoc!…

    
O! opłakane, pełne klęsk zwycięstwo!

  Hypatia
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