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DO DZIECI. 

Zapewnie niern.z dzieci moje, zdarzy
ło się wam przechadzać przed zachodem 
SlOllca po pięknem polu, aby na nićm od
dychać powietrzem czystem i napelniollem 
wonią.letniego wieczoru. Tam oczarował 
was bezwą.tpienia o tym czasie widok za
mOŻllćj i ożywiają.cćj natury; llajczęściej 

s~ to łą.ki ubarwione kwiatami, piękne 
drzewa obcią.żone dojrzalemi owocami., 
ocienione gaiki przez które skwar <hien-
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ny przeurzćć się nie może. Czas8mi lIDO

simy się nad przezroczystemi fnlami rze
ki, lub szmerem powabnego strumyka 
łączą.cego z nią. swoje wody, a to "Wszy
stko ożywiflją. śliczne trzody przybywają.
ee, aby gasiły swoje prl1gnienie, przy tych 
kryształowych wodach, oraz śpićw tysi:}
ca małych ptasząt, które pou liściem 
ukryte, harmonijne roznoszą. świergo

tanie. 
Czyli nic uczu1yście o tym czasie, jak 

powietrze ochładza lekki powiew wieczor
nego wiatru, czy nie spostrzegałyście S101\
ea już wpół ukrytego pod rozpłomienio
nym widnokrrgiem, jak zmusza nas je
szcze do zmrużania oczu, gdy z c1rugićj 
strony księżyc wznosi się jak wielka srebr
na płaszczyzna, w której obijają, się ostatnie 
promienie s10ńca? czyliż wam, równie 
jak mnie, nic zdawało się to uroczym 
i cudownym widokiem, od którego je
stem pewny, z żalcm odwracalyście swoje 
spojrzenia. 

Taki obraz czarujący, moje dzieci, jaki 
118m przedstawiaj~, nasze krainy, jest je-
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szcze powablliejszy w okolicach wscho
dnich, to jest: w krajach lei:}cych w tej 
stronie gdzie Sl011CC wschodzi. Tam 
cała atmosfera czyli powietrze, zdnje 
się otoczone zasłoną światła: fale mor
sIcie poruszajQ.c się zdają. sig okrywa,ć 
iskrami; bujna roślinność uderza nasze 
oczy; słodki i zarazem chlodzą.cy wy
ziew przcrnyka ię przez liście drzew; owo
ce które tam zbierają·, są. przedniejsze, żni
wa bywają. obfitsze, a niedf1leko stą.d dla
tego, ażeby lcpićj ocenić dobrodziejstwa, 
któremi Opatrzno~ć uraczyła tcn szczęśli
'wy zaką.tek ziemi, rozciągaj;} się błotniste 
bagna, lub rozległe i od sło1'1ca wyschle 
puszcze, bez drzew, bez trawy, gdzie kro
pla deszczu nigdy nie z'wilżyla gruntu i 
na które pr7.ez pewny przecią.g czasu <.bnie 
'wiatr gwałtowny unoszą.cy góry piasczyste. 

Tym sposobem, moje dzieci, na wscho
(1zi,~ to obraz tćj tak różnobarwnćj i ży
ZJ.l C'J l~atury zaezą.ł zadziwiać ludy, 'które 
me mIały, jn.k my, szczęścia poznać i ko
chać. lWawtlzi wego Boga; ci ludzie , jak
kolWIek byli uieokl'zcsani, zaczęli prze-
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CIez wkrótce pojmować, że te cudy, ktu
re im się zdawały tak mądrze urządzone" 
nie stworzyły się same i utrzymywały się 
tylko przypadkiem; lecz" aczKolwiek nie
świadomi, wyobraża.li sobie, że wszystkie 
rzeczy obudzające ich podziwienie, były 
dziełem tysiąca rozmaitych bogów. I tak 
przekonywn,li się, że ziemia, która ich ży
wila była dobrą. boginią, WSpÓhlą, matką. 
wszystkich ludzi, że morze utrzymuje Bóg 
tylko w jego łożu i rządzi niem podtug 
swojej woli, że rzeki skrapiające łąki mia
ły tyleż bóstw dobroczynnych, że nare
ście słońc c , ta ogromna gwiazda udzie
lnjąca nam światła i przyspieszają.ca doj
rzewania żniw, było najwyższym bogiem" 
którego księżyc, z swoją. srebrną tarczą 
mial być żoną. lub siostrą.. Nakoniec każ
de zjn.wisko było u nich bóstwem. Ci 
ludzie, powziąwszy raz to wyobrażenie, 
n~e przestali na tćm; lasy, pola, glębo
kIC morza, gwiazdy na niebie świecace i 
tworzące to, co nazywają konstella~yj:: 
(",biór gwiazd stanowiących jednę groma
dę), zaJudniali bóstwami, które nieskOll-
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czenie pomnażali. Każde drzewo miało 
sw~j,ę ~ogini~h która miała z niem żyć i 
~IDl~rac; każdy strumyk poświęcali Na-
7ftdzze albo nimfie fali. Mieli także bo
ginią. przewodniczącą kwiatom, inną owo
com; Boga dla trzód. Nakoniec nie by
ło żadnego dobrodziejstwa Opatrzności, 
k~órego~y nie ~rnieszczono pod opieką ja
kIego bas twa l zamz nadawano mu po
stać i wystawiano ołtarze. 

Dotychczas sama wdzięczność stwarza
ła bogów, lecz bojaźń i ~ierpienia wymy
śliwaly innych; wzniesiono świątynie śmier
ci, zarazie, wojnie, burzy, wszystkim ph
gom trapiącym ludzi, i świat pustoszą
cym. OdJawano pokłony złym bożkom 
jak i dobrym; sztuki, wynalazki ludzkie 
)~ialy także .swoje opiekuńcze bóstwa; po
tem i sami ludzie oddawali poklony in
~lym ludziom, i nakoniec w niektórych kra
Jach, pewne zwierzęta szkodliwe albo uży
teczne oc1biernly cze~ć boską; wkrótce ka
żdy lud "7myślał sobie osobne bóstwo 
które czcił poclluO' sweO'o sposobu tal: 

o o " 
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że po kilku stuleciach była na całej zie
mi nieskończona liczba bóstw różnego ro
tlznJu, którym czyniono ofiary i stawia
no świątynie. W rzeczy samej, moi przy
jaciele, ci bogow.ie, jakkolwiek ich czci
ciele przypisywali im nieśmiertelność, nie 
mieli jednak tak wielkićj doskonałości; ule
gali jak inni ludzie, boleściom, słabościom, 
chorobom, kłamstwu, wszystkim zresztą 
wadom i wszelkićj nędzy, naszego biedne
go rodzaju; powtarzano o nich wszelkie 
rodzaje baśni jedne od drugich srniesz
niejsze, i na których opowiadanie wzru
szać będziecie ramionami, wy, którzy je-
szcze jesteście dziećmi. . 

lIistoryja o tych różnych bogach, o czci 
im oddawanej i o postaci, ·pod jaką ich 
wystawiano, nazyw·a się Mitologi:ją, którą. 
wam tera.z opo~iadać będę, ażebyście pó
źnićj mogły lepiej zrozumieć niektóre po
wiastki, jakie znajdywać będziecie w in
nych książkach. Uprzedzam was, że ta 
historyj a nie będzie prawdziwą, i słusznie 
dają. jej illlig bajki, ale dzieci dobrze wycho-
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wane koniecznie ją, poznać powinny, i 
proszę was, ażebyście jej słuchaly z m:a
gą., ponieważ jest równic uauczają.cą Jak 
ciekawą. 

.' 



BÓSTWA INDYJSKIE. 

Gdyby wam powiedziano, dzieci moje, 
że znajduje się na świecie kraj, w któ
rym rzeki przebiegają, piasek pomięszany 
z blaszkami itotćmi, gdzie góry wydaj:} 
urogie kan-uellie i nicwyczerpane kopal
nie srebra; gdzie się znajdują, najrzadsze 
z·wicrzęta najpiękniejszego rodzaju; gdzie 
sami ludzie mają. skórę różnego koloru, 
od miedzi najbal'dzićj polyskujl'!-cćd do 11::lj
vulcl'OWUllf:izcgo bromu: pomyślalybyście 
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b ezwc}tpieni a , że wam opowiadają, baj
kg niepodobną, do uwierzenia. 

Otóż ten przedziwny kraj, ten kraj przeJ
sta wiają,ey rzeczy tak nadzwyczajne, ist
nieje w Azyi i nazywają, go Indyjami. 
MieszkaJlcy tćj okolicy nazywają, się 112-
dyjanami. Już wiele lat minęło, tyle mó
wię lat, że nikt ich nigdy zliczyć nie po
trafił, jeszcze ta piękna okolica nie ist
niała, kiedy cały świat sldadala niezmie
rzona przestrzeń wody ciemnościami okry
ta. 

Otóż wtenczas mlode i piękne stwo
rzenie, któremu zwykle w Indyjach dl.tjl!
imię Bawani, ukazało się na powierzchni 
wód, przejęte strachem, gdy niem miota
ły balwany w tej glębokiej cieillności; po
tem, przyzwyczai wszy się do tak nowe
go dla siebie istnienia, oddało się niewin
nej radości, i zaczęło skakać, podobnie 
jak mIoJe dziecię, któremu dają, zabawkę 
albo jak mala rybka wyskakują.ca wie
czorem na wierzch stawu podczas wiel
kich upałów letnich. Lecz wśród swo
jćj radości, robią.c tu.k tysią.cc :figlów upu-
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ścilo trzy jajka, z których się wyldulo 
trzech mlodych bogów zwanych: Bl'ama, 
'Wisznu i Szywa co znaczy: stworzyciel, 
ztLchowawca i niszczyciel. Teraz trzeba 
wam wiedzićć, że te trzy osoby są. wiel
kie bóstwa Iudyj, gdzie je czczą. czasami 
pod jedną. tylko postacią. z trzema 
głowami, którą. nazywają. Try/Jwrty (patrz 
tablicę 1. figurę 1). O każdym z nich nic 
jednę wam opowiem bajkę zaczynftj;}.e od 
Bramy, który był stworzycielem wszyst
kichrzeczy, z wyją.tkiem morza, gdyż przed 
nim był już nieznany i wszechmocny Bóg, 
który stworzył wodę bez niezyjćj pomocy. 

Brama 'więc, stawszy się zaraz w chwi
li urodzeniarozsą.dną. osobą" usiadł w środ
ku wód na kwiecie lotns, roślinie czę

sto rosną,cej w rzekach pod klimatami 
gorącemi; i trzeba przyznać, że jego fi
gura byla straszną. do widzenia w tej 
~hwili, gdyby si.ę był kto znalazł, aby 
Ją, ~ważat, poniewa.ż mial clItery głowy 
na Jeclnem tylko ciele i tyleż ramion. Na 
okolo boga panowały grube ciemności, 
których oczy jcgo czterech głów przeni-
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kać nie mogły, i gdy go przestraszało uro
dzenie tak tajemnicze, wtem głos chr. 
sig słyszeć jego uszom, rozkazl~łc mu 
blarrać tcrro który mu dal istnienie. Wte-o o , 

dy upadlszy na kolana, widział otwiera-
jące się przed sobą wszystkie cudy stwo
rzenia, które zdawały się uśpione i po stu
lctnićm rozmyślaniu nad tym nadzwy
czajnym widokiem, zaczął stwarzać świat, 
to jest niebo, ziemię, gwiazdy, rośliny, 

drzewa, skaly i nakoniec wszystkie zwie
rzęta. Kulę ziemską położył na szczycie 
wysokiej góry, którą Indyjanic nazywają. 
górą J.1feTS'/.t. 

Tymczasem ziemia była pusta., słoilce 
codziml sie wznosiło i zachodziło, a nie 

" 
było nikogo do podziwiania jego blasku, 
i nikt nie zbićrał zboża natl1l'alnym spo
sobem rosnacecro c1latecro Brama posta-

v o, o 

nowil wydobyć z swojej głowy człowieka, 
którego nazwal Bmman, co znaczy ka
plan, któremu udzielil cztery księgi, zwa
ne rVe'clas, albo słowo jego czterech ust, 
z których kazaŁ mu się uczyć do kOllca 
świata! Nakoniec, gdy kapłan, lękając 
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się dzikich zwierząt, które napełniały lasy, 
nie mógl spokojnie oddawać sig czytaniu, 
bóg wydobyl z swojego prawego ramie
nia wojownika mają,cego bronić kapłana. 
Gdy ci dwaj ludzie zajmowali sig, jeden 
uczeniem się Wedas, drugi ustawiczną. 
walką z dzikiemi zwierzętami, nic by
ło nikogo do uprawiania ziemi, i do
starczania im żywności, użalali sig wigc 
przed Bramą" który wydobyl z swojego 
uda trzeciego czlowieka mającego być 
zarazem rolnikiem i prowadzącym han
del. Nakoniec, gdy ci trzej mężowie nic 
mogli jeszcze ·sami wszystkiemu wydolać, 
Bóg raczylwydobyć z swojej nogi rzemieśl
nika, mającego pracować dla s woich braci. 

To powinno nas nauczać, moje dzieci, 
że ludzie potrzebni są. jedni drugim, i ich 
obowiązkiem jest kochać i uslugiwać so
bie wzajemnie; dlatego to samolubami ca
ły świat się brzydzi; i w samej rzeczy słu
sznie pogardzajq. temi, którzy nikogo obo
wiąZywać nie chca. Potem Brama dał 
żonę każdemu z tych ludzi, i te cztery 
rodziny dały począ,tek tym kastom to jest 

2 

• 



14 

plemionom ludzi dziś jeszcze istnieją.cym w 
Indyjach; te są,: lmsta lmphnów, wojo
wników, rolników i rzemieślników. Opróc;:r, 
tego odznacza te różne kasty jeszcze bar
dzićj, niż obowią.zki, które wykony,,-ają. 

i których opuszczać nic mogą.: rozmaitość 
ich koloru. 

Kaplani i wojownicy mają, skórę pra
wie tak binJą. jak mieszkańcy Europy, 
rolnicy i kupcy są koloru wypolcrowa
nój miedzi, nakonłec rzemieślnicy i robo
tnicy mają, prawic taki sam jak kałama
rze bronzowe, które czasami widujecie, 
po biórkach. Jest jeszcze w Indyjach lm
sta, którą, wszyscy pogardzają" a którą 
nazywają, kast:1 PatyJasów. Wszyscy In
dyjanie tak si~ brzydzą, mężczyznami i 
kobietami tego plemienia, iż dotknięcie się 
ich za naj"tiększy wstręt uważają.; stąd 

ci nieszczę~liwi żyj;} oddaleni w bezlu
dnych miejscach. Tych nieszczęśliwych 
Paryjasów można zresztą poznać po ko
lorze skóry czarnobrudnym. Potem Bra
ma, wynalazłszy Wedas i stworzywszy 
świat, stał się tak dumnym, że się po-
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czy~y,;nJ za przełożonego nad swojemi 
braCl1U Wisznu i Szywa; lecz, jak wiecie 
ponieważ duma jest wielką wadą, wkratce 
odniósł karl'> i stracono 0'0 z wysokości 

• t'" b 

~ebios, aż do dna przepaści, na której 
z~emia się ~awiesza. Musiał przed wstą,pie
Diem do meba, ukazać się na świecie pod 
czterema różncmi postaciami zwierzat lub 
ludzi złośliwych, i Indyjanic wicrz~ je
szcze teraz, że nie zaj~ swego miejsca 
obok swych braci, niewycierpiawszy tćj 
kary. 

Jakem was uprzedził na początku, że 
cała Mitologij a jes t tylko następstwem po
wieści zmyślonych, nie mam potrzeby 
wam tu powtarzać że ta his tory ja o Bra
mie podobnie jak wszystkie po nićj na
stępujące, jest calIciem zmyśleniem, lecz 
te rodzaje powiastek są. bardzo naucza
jące; poniewaŻ' po większej części są. Zl'ę
CZllQ allegoryje, pod któl'emi naj światlej si 
lud~iG starożytnych czasówusilowali ukey~ 
wac przcd niewiadomemi, tajemnice na' 
tury i Wszechmocności Boga. 
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PRZEMIANY BOtKA WISZNU. 

Chociaż bóg Wisznu niemniej hył po
tężny jak Brama u Indyjan, nie użyto 
go jednak, jak jego brata, do stworzenia 
świata, ale miał sobie poruczony obo
wią.zek czuwania nad zachowaniem tego 
przedziwnego dzieła i skarbów w nim za
wartych. ile razy jakie nieszczęście za
grażało kuli ziemskiej, albo jej mieszkań
com, mówią, czciciele tego Boga, ukazy
wal się na ziemi w różnej postaci, i to 
jest co nazywają. przemianami Wisznu. 
Opowiadanie kilku takich wypadków do
syć jest proste i jestem pewny, że ich z 
uwagą, sluchać będziecie. 

Pierwszy raz Wisznu zstą.pil z nieba' 
dla wynalezienia ksią,g świętych W cdasa, 
które jeden olbrzym nieprzyjaciel Bogów 
porwał naszukawszy się ich przez dlugi' 
czas po wszystkich ką.tach ziemi; Bóg od
kryl nakoniec, że wydzierca ukrył je na 
dnie morza. Natychmiast wzią.wszy na 
siebie postać ryby zanurzył się w bal
wany, dosią.gl olbrzyma, i odebralmu dro-

1"7 

?ie k::;i~lgi, które Bral11t1 powierzył swo-
101 kapłanom. Jednego razu BoO"owie wy-
naleźli t " ,., b " , . aJemmczy napoJ, may~cyudarować 
l1lesmlertelnością. tych wszystkich którym 
d r lil' ' ozwo l go skosztować; złe duchy po-
kazały się i zażą.daly swojej części,
'Wtedy po,:~tala gwałtowna bitwa mię
dzy ,bogamI l duchami, i tak straszną. to
c~yli, walkę, że góra },fertt utrzymują.ca 
zIemIę, wpadła w morze i cala kula ziem
ska już miała giną,ć, gdy Wisznu przyją.ł 
~)o~tać ogromnego żółwia, i poc1pićral 
SWlat swoim grzbietem, dopóki ziemia nie 
otrzymala swojego położenia. Lecz część 
bos~iego napoju rozlala się po powierz
ehm wód i zamieniła je w morze mlecz
~e, z którego wyszło zaraz wiele cudów 
l przepyszny koń Z trzema głowami. 

Jednak moje dzieci, chociaż borrowie 
zawsze zwyciężali ukazują.ce się zlc duchy 
pod postacią. potwornych olbrzymów nic 
zrzekł " , , , ' 7, SIę Jcszcze zntszczema dZlda Bra-
ll:y, .1 J:<len z pomiędzy nich zwiną.wszy 
ZiemIę Jak: k . " l ' , ar ~usz papIeru zamos ją. na 
SWOiCh barkach aż do głębi przepaści. 

2* 
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Wisznu <lowip.clziawszy się o tem, PI'ZC

mienił się w clzika, inni utrzymujl}, że po 
prostu w wi(~prza, i uderzywszy olbrzy
ma zabrał ziemię na swój ryj, i postawił 
ją na miejscu. Wisznu ukazywal się je
szcze po wiele razy pod różnemi posta
ciami zwierzą t, i za każdą razą ocali świat 
od wielkiego niebezpieczeństwa; nako
nice, zmordowany ukrywaniem się pod 
temi nieprzystojnemi przemianami, zaczą.ł 
się ukazywać w postaci ludzkiej. 

W tym to czasie panował król imieniem 
Bali, którego państwo było tak rozlegle 
że posiadal mówią, niebo, ziemię i pie
klo; tak, że jego potęga taką go unio
sla dumą, że Wisznu rozgniewany posta
nowił go ukarać. W tym celu, Bóg, przy
jąwszy postać Bramina (człowieka z na
czelnej kasty Indyjskiej), tak małego, że 
mógł uchodzić za kada, przedstawiI się 
królowi, i zabawiwszy go niektóremi fi
glami, prosił go, aby mu <lal za nagro
cl~ kilka kroków ziemi w swojem obszer
nćm państwie. Dali śmiać się zacząl, sły
sząc takie żąclanie, gdyż trzy kroki, któ-

lD 

re Bramin móO'ł zaiać swemi malemi no-
I:> d" 

garni, nic czynią pół kroku człowieka zwy-
czajnego, i natychmiast zezwolił na jego 
żą.danie Wtenczas Bóg rozwinąwszy na
gle cialo nadzwyczajnej wielkości, jednym 
krokiem zmierzyl niebo, drugim ziemię, 
a trzecim ogarnął piekła. W tem poloże
niu będąc Bali rzucając mu się do nóg, 
prosił go aby mu zostawił jeden kąt je
go państwa. vVisznu zadowolony: upo
korzywszy dumę tego potężnego monar
chy, uczynił: mu laskę, nakazuhc mu na 
przyszłość aby poprzestal na piekłach, 

których pallstwo mu zostawił. Dotych
czas Wisznu ograniczaI się na ukazywa
niu pod postacią prostego kapła.na lub 
zwyczajnego człowieka; lecz chciał się tak
że dać poznać na ziemi jako wielki król, 
aby nauczał ludzi i pokazał im użycie na
rzęclzi rolniczych. Pojawil się więc na
stępnie pod imionami Rama i Kryszna 
~lw~eh najwaleczniejszych królów, którzy 
zylI w Indyjacb, a historyjajego stała się 
wtedy tak głośną, i szczególną, iż na wzmian
kę zasluguje. 
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Gdy bożek pod postacią. Ramy, pano
wat nad jedną, czgści,:! tćj krainy, poją,l 
sobie za żonę księżnę imieniem Syta, pig
knićjszą, od dnia; lecz pewien olbrzym 
imieniem Lanka, sposu'zegłszy ją, j~dne
go razu, przechadzają.cą, się samą, nad brze
giem morza, porwał ją. i przeskoczywszy 
przez morze, zaniósł ją, do swego kraju, 
doką,d Rama postanowił go ścigać. Mi
mo to waleczny ten król, nie mają.c li
cznego wojska do wykonania tak wielkiej 
wyprawy, postanowił zawrzM przymierze z 
królem małp, który poslał natychmiast z gór 
znaczną. ilOBĆ swoich poddanych, a na cze
le tych znajdowała się wielka małpa Ha
nwnann, która była znajpiękniejszej rassy 
i oraz naj bieglejszym wojownikiem. IIa
numann posiadara jeszcze, wiele podrzę
dnych talentów; prócz figlów i poskoków 
które do niej podobne zwykle wyko
nywnją" była powiadają, wybornym 
muzykiem. Gromada niedźwiedzi ofiaro
wała także swoje usługi Ramie; który, 
przyją.wszy je z radością., udał sięllatych
miast na wyprawę z swojemi żołnierza-
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mi .nowego rodzaju. Otóż, aby się do
st~e do kraju, do którego Lanka zaniósł 
kroIowę Sytg, potrzeba było przebyć wiel
ką odnogę morską, a nie maiac okretów d J • . • 

o przeprawienia swojego wojska, Rama 
zacząl rozpaczać, gdy wódz Hanumann 
na czele swoich żołnierzy z dluO"iemi 00"0-

. o b 

namI rozpoczął budowę wielkieo'o mostu .. o' 
cIą,gną.cego SIę od jednego brzerru do dru-
giego, i ukończył go w kilku dtriach, gdyż 
małpy, które są, jak wiecie, bardzo żywe 
w swoich poruszeniach, były do tego do
sk~nalemi rzemieślnikami. Rama korzy
staJą,c z tćj niespodzianej pomocy, prze
szedl natychmiast morze po tym pięknym 
moście, i doścignąwszy zdradzieckiego Lan
kę zabił go w potyczce, i odzyskał zno
~ swoję drogą. Sytę, z którą, przedsta
wIają, go czasami siedzą,cego na tronie 
ot.oczony małpami. Można poznać po~ 
nuędzy dworakami, jemu towarzysza-
ce . . 
In nu.' sła'wnego Hanumanna, któremu 

dYJa~ie przypisują, wynalazek swojćj 
muzyki. (Patrz tab. 1. fig. 2). 

Przypadki Wisznu pod imieniem Kry-

~- " 
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szna niemmeJ byly ważne. Pochodzący 
z rodziny króle wskićj , wolal przepędzać 
swą mlodość wśród pasterzy i pasterek, 
którzy ~aIlczyli na glos jego fletu, a gło
sy jego były tak dźwięczne, że sprowa
dzały do nóg jego najdzik:sze zwierzęta. 
Nietylko ta zabawa przypadała mu do 
gustu, widziano go czasami podnoszące
go góry swoim palcem, zabijającego po
twory 'Wszelkiego rodzaju; i taIlczącego na 
głowie węży. Doszedłszy wieku cz1owio
lm, Kryszna zaczął przebiegać świat dla 
wypgdzenia olbrzymów wielogłównych i 
innych potworów ziemię pustoszących, je
dnocześnie nauczał ludy mą.drości, aby 
je uszczęśliwić. 

Nakoniec, gdy 'Visznu myślał nie mieć 
wjęcej do czynienia na ziemi, wstąpi1 do 
nieba, skąd tylko raz powrócił pod posta
cią. cnotliwego i uczonego człowieka na
zwiskiem BucZa, aby nauczy1 lud.y Indyj
skie obrzędów religii Braminów, albo. lm
planów Bramy, i poświęci! im roślinę lo
tus, na którćj ten Bóg siedział przed stwo
rzoniem świata. 
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Indyjrmie mają przekonanie, że 'Wisznu 
ukaże się tylko jeszcze raz przy kOllCU 
świata, lecz wtenczas przybierze posta(' 
skrzydlatego konia białego, maj:}cego je
dnę nogę wzniesioną nad kulą ziemską. i 
gdy spuści tę nogę na świat, występni 
wpadną. w piekla, a ziemia w proch się 
rozsypie. 

Oczekują.c tej nicszczęsnćj chwili, Wi
sznu śpi spokojni.e w morzu mlecznem, gdzie 
leży na wężu o pięciu glowach, który 
IV dziell ostateczny wyzionie potoki plo
mieni, i zniszczy wszystkie stworzeni:1. 

Już mi nic więcej nie pozostaje wam 
mówić o bożku SZyW:1, trzecićj osobie 
Trymurty, to tylko nadmienię, że to by1 
ten sam który pod postacią. potworów, 
olbrzymów i złośliwych królów ustawicz
nYlll był nieprzyjacielem, a z którym 
dobry vYisznu musiał ciąglą. walkę sta
czać. 

Nic wiem, czy te smi.eszllc powiastki 
wzbudzily w was jakie zajęcie, lecz radzę 
wam, moje dzieci, ażebyście je czytały 
uważnie, ponieważ z Inc1yj pochoc1zl} 
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wszystkie powieści mitologiczne, na co 
będgmiał sposobność zwracać waszą uwa· 
gę w dalszym ciągu tej książki. 

M!TOLOGIJA PER.SO.". 

TAJEM~ICE MITRASA. 

Jak w historyi Cyrusa wielkicgo, moje 
dzieci, wiele opo\viadalem o Persach, któ. 
rzy podbili Państwo Meclów; sprobuję więc 
i tu dać wam wyobrażenie o bogach, ja
kie czciły te ludy, których mądrość i umiar
kowanie razem podziwialiśmy: gdyż wy 
bezwą.tpienia sobie przypominacie, że. u 
nich mlodzieilców żywiono chlebem irze
żucha co im nie przeszkadzało aby byli " , 
ludźmi silnemi i odważnemi. Teraz zdzi-
wicie się zapewnie, gdy się dowićcie, że 
starożytni mieszkańcy Persyi nie znali 
innych bóstw, jak ogie!'l, wodę, ziemię i 
powietrze, a szczególniej słońce i księżyc; 
lecz nie stawiali ani świątyń, ani ołtarzy, 
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i tylko na szczytach gór składali im w ofie
rze życie niektórych zwierząt. Teraz, moi 
pr~yjaciele, łatwo pojmiecie, że ludy, któ
re ldanialy się SlOI'lCU i ogniowi, niczego 
się tak nie baly jak nocy i ciemności: :m
tern gdy postrzegly każdego wieczoru ni
knące światło; wyobrażały sobie że jakie:!! 
szkodliwe bóstwo zmusza je do ukrywa
nia się i tego zIośliwego bożka nazywa-ły 
Al'ymanem. Ponury Aryman stawa! się 
dla nich nieprzyjacielem dobrego boga, da- · 
wcy dnia, którego zwali Ormuzdem. 

Ormuzd i Aryman byli więc głównemi 
bóstwami Persów, i ci przypisywali pier
wszemu wszystkie dary: życie, zdrowie, ży
wnoBĆ, stworzenie wszystkich rzeczy poży
tecznych, a szczególnićj światła; drugiemu 
zaś wszystkie nieszczęścia, chorobę, n iepło
anoBĆ ziemi, stworzenie wszystkich rzeczy 
szkodli wych, i nakoniec ciemności do której 
t.aki wstret mieli. Mieszkanie Ormuzda 
bylo w ~iebie, oparte na wysokićj gó
rze do którego można było iść, po cudo
wnym llloście strzeżonym przez psa wier
nego, ArYlUan, przeciwnie, zamieszkiwał 

3 
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straszne otchłanie, do których światło 
dzienne dochodzić nie mogło. Obydwnj 
mieli za towarzyszów dobre albo złe du
chy, mające obowiązek spełnienia ich wo
li na ziemi. 

Jeźeliście dobrze uważały, moje dzie
ci, co wam dopiero mówiłem, zrozumie
cie łatwo J' aka role rrrali u Persów ci bo-

" v o 
gowie, tak różni między sobą. Tak więc 
nazywali Ormuzda, królem białych du
chów, Arymana zaś królem duchów czar
nych, i przypuszczali, że każdy z nich 
ustawiczną prowadzi walkę z drugim, 
gdyż w samej rzeczy, dobre opićra się 
zawsze złemu, jaJ;: dzień nocy. 

I tak, te piękne kwiaty, których wo
nią tak chętnie się napawacie w ogrodach; 
ten mały piesek biały wam się przymila
jący; ten ptak wesoło śpiewający przy 
pięlmej pogodzię: wszystko to, gdybyście 
się były wychowały u Persów, 'Zdawałoby 
się wam darem dobroczynnego Ol'muzda. 
P~'zeciwnie kolące osty, które wam twarz 
zadrasnęły, gdyście przechodziły przez 
QO'ród sasiednii ten nikczemny wąż, któ-

o " 
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ry usiłował ukąsić waszego małego pil!
ska; tu znowu posępny puhacz dwo
niący się do starego dębu, lękają.c się wi
doku dnia: wszystko to zdawałoby się 
wam być dziełem czarnego Arymana.
W dni odpoczynku Ormuzd dałby pogo
dę, a Aryman sprowadziłby deszcz ule
wny. Lecz między temi dwoma boga
mi tak różnemi od siebie, był jeszcze trze
ci trzymający środek i niec10zwalający 
Arymanowi górować nad Ormuzdem, jak 
Wisznu u Indyjan trzymał miejsce mię
dzy Bramą, stworzycielem, a Szywą, ni
szczycielem: Był to Mitras, albo sło11ce; 
ta dobroczynna gwiazda nie dozwalają

ca ani światłu, ani ciemności zwycię-
7.yć·, ponieważ nieprzerwanie każe nastę
pować dniowi po nocy. Czcili go pod 
obrazem ognia, i nie w okazałych świą
tyniach, których opisanie gdzie indziej 
walU uczyniłem, ale w ciemnych piecza
rach tajemna mu czeŚĆ oddawali. Kapła
ni Mitrasa. b~li to magowie (mędrcy) o któ
rych historyj a starożytna. tak często wspo
mina, a najdawniejlizy z nich nazywał się 



Z01'oaste1'; jemu to przypisywali wynn.la
zek czci ognia, aby tym sposobem, ;1a :óc-. 
mi wyrzą,dzać słoIku cześć boska. 

Teraz muszę wamnadmieuić, że niewszy
stkich Persów bez różnicy przypuszcz~]i 
mędrcy do wykonywania czci bo'żkowi. Jlli
tms, w tych ciemnych pieczarach; pm
gnący miM pozwolenie wolnego wejści.a 

do tych grot świętych; musieli się pod
dawać cigżkim próbom, odstraszają,cym 

często nawet naj odważniejszych. I dopiero 
po najsroższych mękach nauczano ich ta
jemnie t0j czci boskiej, którą, nazywają 

Tajem,nice ~Mitmsa. Celem tych okro
pnych doświadczeń było oddalenie cieka

,~ych, nierozsądnych i naprzykrzają,cych 
Slę, dlatego wsadzano ich na przemi:my 
to w wodg to w ogieil; kazano im po
ś~ić w, pust.yni dni pigdziesiąt, po l1J-)]Y
WJe kto:'yeh musieli siedzieć w śniegu zno
wu d,I~I. dwadzieścia. Nakoniec, gdy cie
kawosc ICh była wyższą, nad te okrutne 
cierpienia, jeden z magów prowadza ich 
do najskrytszego roiqjsca jaskini, gdzie 
ogh!dali w glębi oświetlonćj groty, okry-

tćj zielonością. i zwilżonej przezroczystym 
zdrojem, piglmego młodzieńca, którego 
im za bożka Mitrasa przedstawiał. Ma
gowie wtenczas nauczali tych, którq no
wicyjat odbywali, że nadejdzie chiell, w 
którym Ormuzd i .Al·yman stoczą. z sobą. 
ostateczną. walkę po której świat, przez 
ogień odrodzony, stanie się nową. ziemią" 
którą. jaśniejący Mitras oświecać bę
dzie swojemi promieniami. Tajemniczą 

cześć tego bóstwa perskiego odprawiano w 
Rzymie przez kilka wieków; w pierwszych 
czasach wskazywano na ofiarę ludzi, lecz 
cesarz Ach'yjan zakazał' tych ludzkość 
obl'ażających ofiar, i dopićro wznowiono 
je za ce~arzów naj okrutniejszych , jakie
mi byli Kommad i Heliogabal. 

Persowie, którzy nie mieli takich świą,
tyń, jak Grecy i Rzymianie, nie wznosi
li td\.że posą,gów swoim Bogom, nikt nie 
~na obrazu przec1stawiahcego Orll1L1zch 
l Arymana, i wystawiają, tylko Mitrasa 
na Swoich grobowcach, pod postacią pię
lmego mloc.lzicllca w Azyjatycki6j czapce, 
l z[luijającC'go przy wć~~tiu do jaskini oy-

3''* 
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ku, na, którym sIedzi. (Patrz tab. II. fig 3). 
Ten obraz, na którym się znajduje d,vóch 
magów, z których jeden trzyma rozpn.
loną, pochodnię, a drugi przewróconą, i zga
szoną, co oznacza dzień i noc, jest bez 
wq,tpienia rodzajem ofiary w tajemnicach 
ll1itrasowych; albo pocUug zdania wielu 
uczonych, obraz ten przedstawia wiclkie 
odkrycie astronomiczne na drodze slone
cznej. To, co wam opowiedziałem o Mi
tologii Persów, nie zajmowało was może 
tyle, ile pra gnąlem , lecz potrzeba wam ją. 
cokolwiek poznać, gdyż późnićj napoty
Imć będziemy na powieści zwią.zck z temi 
majq,ce, a nad któremi chętnie się zatrzy
mywać .będziecie. 

lI1ITOLOGIJA EGIPCYJ.iI .. l. 
IZYDA I OZYRYS. 

Jeżeli między historyj ami, które wam 
już opowiadałem, uwa~ałyścic moje dzie
ci, dzieje dawllych Eglpcyjan, nie będzie 
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wam bezw:.J.tpienia przykro poznać tu 
po raz drugi ton nadzwyczajny kraj, któ
ry rzeka Nil co rok swym wylewem skra
pia, i gdzie jeszcze i teraz spostrzegamy 
tyle slawnych pomników. Gdy więc Egipt 
znajduje się także na wschodzie, jak Indy
je i Persy ja , o których wam dopiero mó
wiłem, będę wam teraz opowiadał histo
ry,ją. bogów Egipskich; ci bogowie moje 
dzieci, może zdawać si~ będą również nad
zwyczajni przez swoję śmiesznq, postać 
i swoje dziwaczne wypadki, lecz uprze
liziIem was, że będę opowiadaJ, rzeczy 
niepodobniejsze do uwierzenia, niż po
wieści o czarnoksiężnicach, i dotrzymam 
słOwa. 

Niegdyś panował w Egipcie król imie
niem Ozyrys i królowa zwana Izyda, któ
rzy w największej żyli zgodzie. Jedni 
mówią, że to był brat i siostra, i we
~Iu? zwyczaju krajowego, pobrali się; lecz 
mm zapewniają., że król miał tyDw je
dnego brata imieniem Tyfon, który był 
rudowlosy i zlego charakteru, a królowa 
Izyda była pielmą. ksieżniczlm z sasie-
dniej okolicy." - " " 
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Ten panują.cy, wynalazlszy plug i sztu
kę uprawiania ziemi, co my nnzywamy 
rohlictwcm, postanowil rozszerzać dobro
dziejstwa swojego wynalazku w okoli
cznych krajach; jak Kryszna u Inuyjan, 
tak i on staral się swojc ludy w mora
lności poprawiać i uszczęśliwiać; w tym 
przcto celu zebrał liczne wojsko zlożone 
z mężczyzn i kobićt, z którćm zaczął świat 
przcbiegać, , nie dla pustoszenia krajów 
sąsilLUów swoich, jak zwykle robią zdo
bywcy, lecz aby ich uczył uprawy pól 
i auy dągn<]li z nich obfite zbiory. A po
nieważ Ozyrys mial tylko dobrc 7,ul1lia-
I'y wszedzie mu sie tćż doskonale 'wio-,. . 
dro, cokolwiek przedsigwziąJ, i zjednał 
sobie przyjaciół w każdćm mićj~cu, gdyż 
ludzie nie mogli mu dosyć okazać 'mhir
czności za, użyteczne jego wynalazki. 

Gdy ten dobry Król przebiega l oc.l1c
gle okolice zostawa, rząd pm\stwa" s,,"o
jćj żonie, Izydzie której znał llią<1l'O~Ć 
i swojemu bratn Tyfon, który zal11y~lal 
osią~6 tron Egipski w czasie jego nil!-
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becno~ci; albowiem ten zazdl'Osny książę 
posiadał tylko w swoim c1zinlc kraj ba
gnisty, skąd bezustannie wydziebły się 

wyziewy zaraźliwe, i spiekłe pustynie, 
w których, jak już wam gdzieindzićj opo
wiadałem, wojsko Ka-lUbyzesa swój grób 
zl1alazło pod zasparni piaszczystemi. Prze
cież gdy lud z wicIkim zapałem przyjmo
wal przybywają.ccgo Ozyrysa z podróży, 
Tyfon musial odstą.pić swojego zamiaru, 
w przywbszczeniu sobie korony. 

Mimo to jednak, podstępny książę nic 
zrzekł się jeszcze żądzy panowania w 
Egipcie, postanowił przeto wciq,gną.ć swe
go brata w sic1la i zghc1zić. W tym ce
lu, niedługo po jego powrocie, zaprosił 
Ozyrysa na wielką uroczystość, pod po
zorem uświetnienia tego szczęśliwego wy
padku; i po tćj wystawnej uczcie kazał 
przynieść przed gości skrzynią. tak wy
twornćj roboty, że zadziwih sw'ą. okaza
łością wszystkich którr,y jq, widzieli. Ozy
rys równi.cż )·akinni nia zachwycony, nic , , '''' 
mógł si~ wstrzYlllać, aby llic okazał swo-
jemu bratu chgci posiadania tćj przcdzi-
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wnćj skrzyni; lecz podstępny Tyfon od
powiedział, że temu tylko zamierzył ją. 
darować, kto całkiem w nię w~dzie.

Ozyrys ' przystał na warunek co drum. 
przyjął z zapałem, ale ledwo dob;;' 
król znajdował się w tej niebezpiecznej 
skrzyni, zaraz zdradziecki Tyfon 'zam_ 
knął go silnie, rozkazał go wrzucić do Ni· 
lu, co wykonano natychmiast. 

Wystawcie sobie boleść królowćj Izys, 
gdy dowiedziała się o zdradzie Tyfona i 
śmierci swego męża; w SWOUll smutku 
ubrała się w żałobną suknią, a zostawi
wszy swqj dwór i króle&two synowi Horus, 
rus7.yla w drogę dla odszukania skrzyni, w 
której się znajdowały zwłoki bi&:lnego 
Ozyrysa, aby im oddać ostatnią przyslu
gę. Tyfon korzystał z jćj nieobecności, 

zajął tron i wygnał swego synowca. 
Wody Nilu, płynące ku morzu ID1io

sły ci~lo Ozyrysa aż na miqjsca ~rzyic. 
g~e mIastu Byb~os w Egipcie, gdzie skrzy
ma zatrzymała SIę pod roślina lot/.t,8 któ-" , 
ra w kilku la.tach tak nadzwyczaj urosIa, 
,że trumnę Ozyrysa zamlmela. ca.lkicm swo
lm obrębem. Król Byblo~, spostl'z0gl:-;zy 

tę przedziwną roślinę tak się jćj piękno
ścią zachwycił, iż ją. ściąć kazał na kolu
mnę do swego pałacu. 

Gdy to się dzieje, moje ćb~ieei, Izyda 
ciągle stroskana przebiegła już wiele kra
jów, nie zasiągnąwszy najmnieszej wia
domości o swoim mężu; po największćj 
części ludzi.c, których napotykała po dro
dze, albo nie rozumieli czego ona od nich 
żąda, albo nie da.wali jćj żadnej odpo
wiedzi~ gdyż nie wszyscy zajmują się po
cieszaniem strapionych. Nakoniec spo
tkała dzieci litościwsze, które Yd powie
działy, że przedmiot którego szuka,uniósI 
pęd rzeki na brzegi miasta Byhlos; do
bra Izyda podziękowała im z całgo ser
ea, i w nagrodę za ich usłużność wlala 
W nie dar wróżenia, to jest władzę od
gadywania wszystkiego, co tylko wiedzićć 
chciały; poczem puściła się w dalszą. po
dróż z niewymównym pośpiechem. Tym 
SPosobem dostala sie do bram miasta 
Byblos , jednego z n~jwiększych grodów 
ówczesnych, i usiaclla strapiDlla nad brze
giem strumyka, spodziewając się, że jakiś 
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przechodzień zdoh jćj udzielić wiadomo
ści, o przedmiocie jćj poszukiwań; lecz 
zostawała tam długo, a nikt sig nie po
kazał. Ju2; zaczgła rozpaczać, gdy służc
bnice królowej Byblos przyszły po wodg 
~rócUaną, i mówily m.iędzy sobą.: co tu 
robi ta cudzoziemka tak stroskana; Izy
da to słysząc zbliżyła się do nich i dot
knąwszy się swoją ręJq ich dl'ugich 1'0 z
puszczonych włosów rozlah na ka2;da z 
nich woń wyborncgo pachnidła co je wp;'a
wiło w wielkie zadziwienie. 
~dy te ko?ićty opowiedziały swojój 

pam o przedzlwnym podarunku, który 
otrzymały od cudzoziemki, królową, tak 
zachwyciły tóm drogiem odkryciem że 
prosiła Izydy, aby została mamką :1 jej 
syna jeszcze bardzo młodego. Bogini 
przyjęła żądanie królowej; nie dając sie 
poznać; miała albowiem przekonanie ż~ 
~v tym kr~jll. znajdzie ciało swojego mę
za. Dług l czas Izyda karmih ma1eO"o 
księcia miasta Byblos, kładąc mu pake 
'~ usta, gdyż nie miala już pokarmu LUa 
mego, i dokhdała tyle starania 01\:010 teO'o 

;:, 
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dzicrka, Że' co noc otaczała go plamie
n~ami niebieskicIni, w nadziei uczynie
ma go także nieśmiertelnym; wreszcie 
odkryl'a IV paJacu filar, w którym ukry
w.ała.się skl'l:ynia Ozyrysa. Natychmiast 
przemieniwszy sio w J. askólke zaczela la-

v .., , '" 

tać okolo tego filaru; królowa zszecllszv 
ją, w tem położeniu, wydała tak okropny 
krzy1" ujrzawszy swoje dziecię w plomie
niach, że Izyda przybrała swoję pierwo
tną postać, i wyznała j6j, kim byla; kró
lowa wzruszona opowiadrtniem jej nie
szczę~ci'a pozwolih jej odebrać skrzynię 
tak upagnioną, co ona natychmiast uskute
('znila, nie ruszaj:}c filaru, palac podpie
rajZl>cego; ten filar stal sig później świę
tym przedmiotem dla Egipcyjan. Naten
czas, wsiadłszy na statek, udała się rze
ką. z swoim drogim ciężarem do miasta. 
?'wanego Buto, w którem Horusa tajemnie 
wychowywano, z obawy aby go stryj nie 
zgładził, niedaleko więc Buto wystawiła 
maly grobowiec, i w nim złożyła zwłoki 
małżonka, którego oplakiwała. 

Od tego c7.asu, krzew lotus, który ukry-
4 
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wal cialo Ozyrys~l, stn! 'lę ro~linq, uuó
stwi::1ną. przez Egipcyjn,n, którr,y ją. uwa
żali, jako wizerunek żyzności, jnk;e Nil 
rozlewa na ich kraj, albowiem ukazanie 
się tej wodnćj rośliny zwiastuje każdego 
roku epokę wzbierania rzeki. 

KL~SKA TYFDNA. 

Przez caly ten czas moje dzieci, zdl'aj 
ca Tyfon został spokojnym przywlaśri
cielem tronu brata, a Ozyrys wstąpi t 
do piekiel, dokąd, pocllug mniemania 
Egipcyjnn wsrystkie dusze ludzi udnją się 
po śmierci, i został nawet władcą tych 
okropnych miejsc pod imieniem Serapis. 

Jednego razu Tyfon zrobił polowanie 
na niedźwiedzie, które zwykle odbywał 
przy blasku księżyca; zaszedł do mićj
sca, gdzie się znajdował grobowiec 07.}'
rysa, i dowiedziawszy się, że zawierał cin
ło jego brata" w swym za pędzie 1'ozsic-

kal je na czternaście sztuk, i. kazał je ro
zrzucić po rozmaitych miejscach Egiptu, 
aby Izyda nic mogla ich znaleźć. Izyda. 
uwiadomiona o nowej zbrodni tego po
twora, zaczęła zbierać troskliwie rozrzu
cone sztuki swego męża, i znalazła. wszy
:::;tkie, wyjąwszy jednej, ktorą ryby rze
czne polknęły. 

Tymczasem zbliżyła się chwila, w któ
rej Ozyrys miał wyjść z piekieł, i wy
zuć z tronu okrutnego Tyfona. W rze
czy samej, dobry kroI ukazawszy się na 
ziemi, złączył się z swoim synem Horus 
który na czele wojska pora",ił wielką. 
klęską przywłaściciela, a nawet kazał go 
okuć w kajdany. Lecz dobra Izyda, wi
dząc swojego nieprzyjaciela tak poskl'O
lnianego, zlitowaJa się, i skruszyła jego 
więzy tak, że Tyfon uciekł i schronił 
si? do pustyni, ską,d już więcej nigdy 
me wyszedł. 

Książę Horus tak się rozgniewn,l z po
wodu ucieCZKi sweo'o nieprzyjaciela, że 

. b 
zapomUlaw8Zy uszanowa.nia winnego ma-
tce, zda.rł jej koronę z; glowy; lecz kró-
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lowa pocicszyla ::lig włożywszy lm swo
ję głowę rogi krowy i w tej postaci zwy
kle ją wyobrażają. 

'Wszystkie te osoby po śmierci swojćj, 
których historyją. wam opowiedziałem, od
bierały cześć hoską., i wystawiono im 
świą.tynie i gmachy w różnych stro
nach Egiptu; najwi~ksza z piramid, któ
rą, jeszcze teraz wic1ziemy przy zwaliskach 
Memns, miała być grobowcem Ozyry
sa; a wizerUllek tych bóstw znajduje się 

na . wszystkich pomnikach, które czas 
oszczęchit Ozyrysa i Izydę uważano 
u Egipcyjan za wielkich bogów, bogów 
szczęścia i. dostatku, a Tyfona za bożka 
llieszczęścia i nieurodzaju. tTeden syn 
Ozyrysa zwany Anubis, który, jak mó
wią, pomagał Izydzie szukać ciała. mę
ża, towarzyszy, im i wyobraż:1h go czę
sto obok nich z psią. głową., na oznacze
nie jego przenikliwoś :::i, której dal do
wód przy tern zdarzeniu. Horu~ i Anubis 
nic byli jedynemi dziećmi dwóch wielkich 
Logów, mienią. jeszcze ich synem J[al'

pokratu , na okazanie, iż jC::lt bożkieUl 
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ruilczenia, wy~tawiaj<,!, go nierucholllego 
i trzymajc}ccgo palcc na ustach. Egi
pcyjanie i inne ludy starożytne, umie
szczały go przy wstępie do świątyil; 
wskazywM on ludziom, 7;e tajemnice, 
któremi bóstwo się otacza, szanować za
wsze należy. 

Teraz wypada mi wam mówić, pod ja
kiemi dziwnemi postaciami starożytni czci
li tych bogów, którym oddawali tak wiel
kie zaszczyty. 

Wyobrażają, powszechnie Ozyrysa, jako 
osobe silną, albo z glową. człowieka, a,1bo 
z gl~wą. jastrzębia; częstokroć z glow<} 
ptaka drapieżnego, którego bystre oko 
określa slOllce; czasami także z głową. 
ibisa, ptaka czczonego w Egipcie, po
nieważ wypowiadal wojnę malym wę
Ż01U okrywającym ziemię po wylewach 
Nilu. (Patez tab. 3. fig. 4). Czgsto wy
obrażają. teo'o bożka uwimiczonego kwia-

o .. 
tem lotus, łatwym do poznania po plęCIU 
liściach: trzyma w jednej ręce laskg za
kollczoną. ptakiem czubatym, w pmwe,j 
cepy do uJlóceniu, zboża, ja~(O gocHo rol-

4.;\< 



hictwa., którego wyna.la.zek jemu przypi
sywali. Dlatego też zabijano mu na ofiarę 

wolu, pomagającego rolnikowi w jego pra
cy; a wól Apis którego starożytni Egip
cyjanie czcili, jako bóstwo, był tylko wi
zerunkiem rolnictwa, które ten mą.dry na
ród slusznie poważal, jako jednę z naj
użyteczniejszych sztuk ludziom. 

Często także Ozyrys mial za strój gło
wy czapkę spiczastą, kulę albo trąbę sło
nia, i takiemi to ozdobami, odznaczają. go 
na starożytnych pomnikach, lecz naj
więcej go cechuje, rodzaj klucza, który 
trzyma w ręce dla oznaczenia, że roz
rządza podług swojej woli wylewami Nilu, 
którego dobroczynne wody są. jedyną. 
przyczyną żyzności Egiptu. (patrz tab. 3. 
fig. 5). 

Gdy Ozyrysa uważano za Serapisa, boga 
piekła, jego postać znamionowala powa
~nego starca, mającego na czole, miar
kę do zboża; wystawiano go siedzącego 
na tronie, mającego przy nogach psa 
t.rójgłowego. Izydę, często wyobraiano 
w postaci pięknej kobićty której głowę 

. .J::\ 

z dwoma rozpoiitartemi skrzydłami s~J:!a, 
wieńczą. dwa. rogi, a między niemi znaj
duje się krąg albo kula. Trzyma w lewćj 
r{'ce laskę zakończoną głową czubatego 
ptaka, a w prawćj klucz Nilu. (Patrz 
tab. 4 fig. 6). Czasami wyobrażają. Izy
dę siedzą.cą i trzymającą na swem łonie 
dziecię. Przed jej twarz wspina się wąż 
wodny zwany Ureus, którego Egipcyja
nie uważają. za godlo władzy królewskiej; 
niekiedy jeszcze zamiast twa.rzy kobiecćj 
lna na sobie głowę krowy, z rogami. (Patrz 
tab. 4 fig. 7). Często Ozyrysa i Izydę po
czytywali za slońee i księżyc, i dla tego 
rogi, jakie ma Izyda, są tylko obrazem 
nowiu i wschodu księżyca. Ponieważ szpe
tność cechuje zawsze złośliwość, podstę
pnego przeto Tyfona, wyobrażają. prawie 
zawsze w postaci brzydkiego człowieka 
z ruderoi włosami, albo potworu z wicIą 
głowami. Tyfona ubóstwiają zwykle pod 
postacią krokodyla, konia morskiego, 
hippopotam:/.{,s, wilka lub innego zwierzę
cia szkOdliwego; ludy Egipskie przypi
suj~ mu wszystkie nieszczęścia swego kra-



ju, jakoto: zamzę, suszę i glód, których 
zwykle byl przyczyną, i dla zlagodzerua 
go. ofiarowano mu zająca najbojaźliwsze 
zWIerzę, albo rudego osIa, z powódu 
uporu i niepojętności tego zwierza. 

Ozyrys, Izyda, Horus, Anubis, Harpo
krat i Tyfon nie byli jedynemi bóstwn.
mi, którym Egipcyjanie cześć oddn.wn.li 
czcili oni także J(alJirów, rodzaj bocró\: 
niższych lecz potęimych, którym w~lic
siono wspanialą. świą.tynię w mieście Me
mfis. ~~ch bogów których bylo siedmiu, 
wystn.Wl:1JC!- w postaci karłowatych z O'l'U

bym brzuchom, i potwórną. glową. i uzbro
jonych mlotn.mi; miano ich zn. steó
iów Egiptu. Teraz, gdyby które z was 
zażą.dało objaśnienia tych bajek, powie
dzin.lbym mu, że Ozyrys wyobmżn.l Nil 
dobroczyl~cę Egi~)tu,. którego żona Izy
da była wlzerunklem, l że Tyfon, ten szko
dliwy bóg prawdziwy Aryman Eo'iptu 
wyobrażn.l win.tr Aii'yka6ski, po~erczy 
]!OWIeW, któl'J w tćj okolicy wysusza 
żniwa iluszczy ll<.ldzieję roboluika. 
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lliITOLOG 1J J. .. 

GREKÓW I LATYNÓW CZYLI RZYMIAN. 

SATURN I JANUS. 

Ponieważ czytal'yście historyją Grecką, 
moje dzieci, przypominacie sobie bezwa
tpienin. Celu'Opsa i Kadmusa, którzy priId
nieśli do kraJ' li PehzO"ów sztuki EO'ipskie o o' 
i Fenicyjskie, lecz uprawa pól, winnćj 
latorośli, i oliwnego drzewa, niebyly je
dynemi c1al'runi, które ci odważni urza
dzili w Grecyj, gdyż zaprowadzili jedn~
cześnie bogów swojćj ojczyzny. 

Wprawdzie. Izyda, 07,yrys, Tyfoll, 
Anuhis, Kabirowie, nie zatrzymali IV tych 
obcych krajach swoich imion, a tćm 
lllnićj s'woich dziwacznych postaci; je
dnakże bajki ich kosztem opowiadane 
stały się źl'odlem mitologii rozmaitszej, 
n raczćj bardzićj zajmującej niż ta, kt-ó-
1'1!> wam opowieclziaJ'em. Z Grecyi to 
(,ZC~l; tych bogów 11rzcniosla się do Wloch 

] '}) • > 
gr- tlC \.'l.YIl11ullie, a pr7.ed uicl1li ludy kra-
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ju Lacyjum wZllosily im następnie mnó
stwo świq,tyń i ołtarzy. - Tę mitologiją. 

grecką. i latyilską. powinnyście się starać 
poznać jak najlepiej, gdyż do tych bóstw, 
które wyprowadza na scenę, lub których 
his tory ją. opowiada, odnoszą. się prawie 
wszystkie malowidła, wszystkie pos~gi 

zdobiące pałace i ogrody publiczne. Jeśli 
przechadzacie się w ogrodzie Saskinl lub 
w innem miejscu, widzicie tam wizerunki 
wielkiej (liczby tych bogów lub bogit'l, 
i łatwo nauczycie sig je rozróżniać, (Tuy 
usłyszycie bajki, których są. przedmiot~m , 
i rozważycie przymioty ich cechują.ce. Lecz 
wy zapewnie jeszcze nie wiecie co jest 
pl'zyrrnot lub własno~ć, i otoż wam obja
śnię· 
Każde bóstwo, aby je poznać można, 

miało kilka szczególnych znamion; i tak 
wiJziemy już Izydę i Ozyrysa trzymają
cych klucz Nilu, cepy albo laskę służącą 
im za berło. Inni bogowie są u7.brojeni 
piorunem, dzirytem, orężem tu.rcza· in-, " , 
ne boginie noszą. wieńce kwiatów i O'alaz-
ki zielone, albo wielkie rogi, któr~ l;a-
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zywnjq, rogami obfitości, gdyż wychodzi 
z nich mnóstwo owoców, kwiatów, sztuk 
pieniędzy, drogich kamieni; niektóre ma
ją. przy swoich nogach zwierzęta, które 
im składah w ofierze, jakoto: sowę, psa, 
lwa, orła, i krocie innych jeszcze rodza
jów; otoż więc, te zbroje, wieńce, kwia
ty, zwierzęta, te są. znamiona czyli przy
mioty, różnych bóstw, przy których się 

Znu.jdllją.. Terali, j eśli do was używać 
będą. tego wyrażenia, spodziewam się, że 
je zrozumiecie, i że same zdołacie włu.ści
wic go używać. 

Najstn,rożytniejsze ze wszystkich b?g( w, J 

utrzymują. Grecy, było Niebo; miaJo za 
żonę Cybelę, albo Westę, która była Zie
mią , i .z tćj przyczyny wyobrażano ją 
w postaci niewiasty mocnćj i poważnej , 
siedzącej na wozie cią.gnionym przez lwy, 
a głowę uwiellczoną. wieżami blankami 
murów; trzyma w ręce klucz, który ozna
cza skarby, jakie się ukrywają. w wnę
trznościach ziemi. Ta bogini, gdy ją. 
c7.cili pod imieniem Westy, przewodniczy
ła świ'ętemu ognio·wi, który sprawia zie-



mig nrorhajnl}, z tćj pl'7.yC'zyny w Rzymi(' 
lmpbnki zwane Westalki, mialy ohowi,}
zek strzeżenia ognia w świl}tyni. Powia
dają" że, gdy zaraza zjawila się w Rzy
mie niecllugo po wygnaniu Tarkwiniusza 
pysznego, Rzymianie radzili się wyro
czni, która oświadczyła, że plaga nie 
ustanie, dopóki nic przeniosą, posągu ,'{co 

.sty do swiątyni mającej być dla, l1ićj wy
stawiona; lecz statek prowadzący ron po
sąg wplyną.wszy na Tyber zatrzymaJ się 
na piasku, .że żadna sila nic mogla go 
oderwać, aż westalka zwana ]{1aucZvja, 
przywiązawszy sW9j pas do statku, wpro
wadziła go do miasta bez żadnego "'Ysi-
lenia. - Wszyscy poklaskiwali temu cu
dowi Niebo i Westa mialy znaczną licz
bę dzieci, z których dwoje celniejszych 
by10 Tytan i Satw'n. Tytan naj s tarszy, 
z rodziny, miał być królem caJego świa
ta, lecz Cybela, która przekładała jego 
brata, lagodniejszego charakteru, tyle do
konała swojemi pieszczotami i prośba
mi, że Tytan dobrowolnie ustąpif swoje
go pań"twn. fiatlll'l1owj, byle tylko tpn 
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ze swojej strony zobowią,znl się nie wy
chowywać dziecięcia płci męzkiej,. i przy
rzekł pożerać natychmiast wszystkIch ma
łych chłopców, których jego żona Re~ ~~ 
świat wyda. Nie mam potrzeby ~0':1C 
wam że to wszystko jest tylko smle-

, ki 
szną. bajką" ponieważ nie ma ta - e~o 
wyrodnego ojca, któ~y~y ?ożer~~. swoJe 
własne dzieci; lecz pOJrruecle lepIej myst 
tej szczególnej powiastki, gdy się dowie
cie że Saturn był obrazem czasu, po
żer~jącego istotnie swoje dzieci., gdtż 
nie ma c:ulowieka, mogącego żyć Wleczme. 
Patrz (Tab. 8. fig. 8.) Tymcz~sem .Ren 
nie moO'la widzieć bez boleścl swojego 
męża p;żerającego wszystkic~ jej synów, 
i zostawiają.~ego j{>j tylko ~ZIew.cz~ta; ~
myś1ila więc ocalić te troJ~ dZieCI,. któ
re nazwala Jowisz, Neptun l Pluton, l gdy 
Saturn, jak ludożerca pocz~l ś;vieże mir
so, żądał' tych biednych mewmnych ~l:1 
wieczerzę, ona podała 1;rZ?T grub~ kan:le: 
nie obwinione w pieluszki. Tr~Je .dzl,e:l 
powierzyła osobom ostrożnym l ~ltOS~l
wyro, które wychowywano taJelllllle 

[) 
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lwzez bojaźń, aby Saturn ich nie od
kryl. Po niejakim czasie Tytan, dowie
dziawszy sig, że chytrością, Rei, trzech 
synów Saturna chowa się potajemnie, 
wypowiedział zaraz wojnę Saturnowi, i 
wypędziwszy go z Olimpu (jedna z naj
wyższych gór Grecyi, na której staroŹJr
tni przypuszczali, że mieszkanie Bogów 
tam się znajduje) zulUsił go do szukania 
schronienia we vVloszech, gdzie wygna,
nego Boga przyjął dobry Król Janus, pa
nujący WÓWCZu,s w Lu,cyjum. Tu Saturn, 
przy pomocy przyjacielu, swojego Jnnu
sa, założywszy mate królestwo, uczyni t 
mieszk:1llców tego kraju tak szczęśliwemi, 
że czas w którym ci dwaj królowie pano
wn,li na ziemi nazywają zwykle UJi!4ielJl. 

~lotym, gdyż wtedy wszyscy ludzie byli 
dobrzy i cnotli,'Vi, a nil;;:t drugiemu złego 
nic wyrząc1zal. 

'Vymieniłem wam dopiero, moje dzie
ci, krób Janus, przypominacie sobie pe
wno tego Doga z poclwojną twarzą, któ
rego świątynię w Rzymie podczas wojny 

,· ...... otwieruno, a zamykano w czasie pokoju, 
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jak podaje hi~tol'yja Rzymska. (Pcl,trz tab. 
6. fig. 10.) Ten to król po swojćj śmier
ci odbierał zaszczyty boskie od ludów 
Etruzyi i Lacyjulll gdzie panował; od je
go to imienia nazywa się pierwszy miesiąe 
roku Januarius; górę Janilmlus jeclnę 
z siedmiu pargórków miasta Rzymu, je_ 
mu poświęcono, a ponieważ uchodził, za 
jednego z najłagoc1niejszych i l1ajrozsą
c1niejszych Bogów, miał obowiązek czu
wania przy drzwiach każdego domu, co 
się nazywa po łacinie Janua, dla zabez
pieczania, mieszk1111ców od nieszczęść. 

Wprawdzie moje dzieci, Janus nie był 
jedyny między bogami który się tym za
chowawczym obrządkiem zajmował, gdyż 
w każdem mieszkaniu rzymskićm byli 
:mniejsi bożkowicr zwani Lar'ami i Penata-
1ni, mający związek z Kabirami Egiptu. 
Pierwsi byli stróżami domu r i wyobra
ż~no ich często w postaci psa, gdyż ten 
WIerny zwierz pt'Zez swoję czujność i. 
szczekanie oddala złodziejów. Drudzy byli 
bożkami ogniska domowego, to jest: miej 
sca, w którótn rodzina utrzylll:ywała ogir.!ll 

• 
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~Wlęty. 'Wystawiano ich, jako dwóch sie
dzących młodzieńców, uzbrojonych dzida
mi, a przy ich nogach leży pies wielki. 
Umieszczano ich zwykle w najskrytszem 
miejscu domu; gdzie lampka ustawicznie 
się paliła. Każda rodzina rzymska mia
ła swoich osobnych Penatów (domowych 
bożków), których z sobą brała za każdą 
zmianą mieszkania, lecz Lary nie opu
szczały mieszkania, w którem były umie
szczone. Prócz tego były jeszcze Lary pil
nujący dróg publicznych, rynków, pól, 
okrętów; wszędzie widziano ich posągi, i 
niewolnicy wychodzący na wolność za
wieszali tam swoje łańcuchy W dowód 
ulaskawienia. 

Teraz, gdy w jakiej książce historycz .. 
nej, będzie mowa o domowych bogach ła
two poznacie, że pod tem nazwiskiem ro
zumieją Larów i Penatów. 
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. J O W I S l. 

Rea, 19lmjac się, aby Saturn nic odkrył 
co się stało z tcmi małemi chłopcami, któ
rych zasłoniła przcdjego żarłocznością, po
wierzyła ich dobrym nimfom zamieszku
jącym górę Idę, na wyspie Krecie, na Ar
chipelagu Greckim. Te mądre i ostro
żne nimfy miały wielkie staranie o tc 
dzieci, ijedna koza zwana Amaltea kar
mila wszystkie troje swojem!nlelciem, a 
gd~ często plakały, ntimfY wyna~~ł: .' ~~R:. 
dr:aJ tm~ca ~ołą~zon€j!o" z~ szcz~kicm JiI.:~ " 
klcrzy l wloczm, aby tym szele ~c
szkadzały, Saturnowi i Tytan~wi iżby ci 
nic słyszeli. wrzasków tych trojga dzicci; 
lecz wkrótce ta ostrożność nie przydała 
się, gdyż ostatni, odkrywszy zdradę, wy
~9dził Saturna z nieba, a Jowisz, Neptun 
l PIu ton byli przymuszeni szukać innego 
schronienia. 
~ 0'Y.isz tymczasem, podroslszy zaj~l 

OlImp, i stal się panem piorunu; rozpo
cząl . wojnę z synami Tytana nadzwyczaj
nClm olbrzymami którzy o'óre na O'órc o ~ o ~ 
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khlUi, aby dO::ltu,li sig do nieba, ale mło
dy bóg pozabijal ich piorunami, i pogrą
żyl potwory na spód gór, które usypa
li. To zwycięztwo czyni tćm większy za
szczyt Jowiszowi, ponieważ inni bogowie 
jego beacia i siostry za zbliżeniem się Ty
tanów opuścili go i schronili się do Egi
ptu; gdzie, aby ich nikt nie poznal, przyjęli 
postać różnych zwierzą,t, jak Grecy po
dah; i tym sposobem mial zaslugę, oca
liwszy sam pa.l'lstwo nieba.. Lecz niedłu
go po zwyeigztwic, bogowie zapomnia
wszy swego przestrachu, pospieszyli do 
zwycięzcy w Olimpie będącego, gdzie od
dawali tysią.ce pochwal jego waleczności. 
Te grzeczności podobały się Jowiszowi, 
który mial dusz!,) wielką. i wspanialomy~l
ll~h a dla pokazania że im pezebaczyl, opu
swzenie go w niebezpieczeó.stwie, z którego 
wydobył się bez ieh pomocy, poją.ł za żo
nę swoję siostrę Junonę, co nie bylo bez
Pl,zykladnem WÓ\1lCZaS, i rozdzielił paóstwo 
świata na dwie części. Neptunowi dal 
pa.llStwO morza, a Pllltono·wi zarząd pie
kła. Co się tyczy samego Jowisza, nie 
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zatrzymał on sobie najg'orszćj części, gdyż 
zaJmowal się rzą.dem nieba, które uczy
nil pobytem bogów, i ziemi na którą. za
wsze odbywal małe wycieczki w postaci 
człowieka, jak zohaczymy dalej. 

Ponieważ mówiłem wam, o piorunie 
którym Jowisz zgromił Tytanów, tezeba 
wam wieJzieć, jaey robotnicy uskutecz
niali tę straszną. broń, którą. ten bóg trzy
ma zawsze w prawćj r~ce. Nazywu,ją. ich 
Cyklopami i mienią. ieh synami Neptuna. 
Cyklopowie ei byli potworllomi olbrzy
mmni, zręczni kowalo, z jednem okiem w 
pośl'Odku czola; utrzymuj.! że warsztat 
tych strasznych robotników znajdowal sig 
w wnętrznościach ziemi, i potoki plomie
ni i dymu którcmi buchają. wulkany, wy-
choc1zily z kuźni tych olbrzymów. Zrc
szt(~ zdaje mi się że wam już objaśnilom 
w historyi Greckićj, jak należy rozumieć 
~ę bajkę o cyklopach, są.dzę żeście jćj 
Jeszc~c nie zapomniały. 

Jowisz widząc si~ tym sposobem naj
potężnicjsZYln z bogów zapragną.l mićć 
podczaszego, to J' cst: SlllO"O zrpczne<YQ do 
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uuleW:1nitL nektanc, który był JlaJ:lojen1 bo
gów Olimpu. ,Jednego razu spostrzegŁ 
z wysokości ni<.:ba, na górze Azyatyckićj 
młodego chłopca, syna króla Trojańskie
go, imieniem Ganimet zajmującego sig 
polowaniem. Natychmiast Bóg, przyją
wszy posta,ć oda, spuścił' się na tę górę i 
porwawszy Ganimecla, przeniósł go do 
Olimpu, gdzie go uczynił swoim .podcza
szym. Lecz po niejakim czasie Ga,nimed 
źle pełnił swój obowiązek, Jowisz umie
ścił go w konstellacyi pod nazwiskiem 
wodnika. Hebe, bogini młodości zajęła je
go miejsce i pełnila tę sarnę służbę przy 
~tole bogów. 

Jowisza wyobrażano w postaci wSlla
lliałego człowieka z cllugą, brodą siedzą
cego na tronie, i trzymająccgo wprawćj 
ręce piorun, a w drugićj berło, godło 
wszechmocności. (Tab. 6. fig. 11). Przy 
jego nogach widać oda~ ptaka, którego 
mu poświęcono, jako najmocniejsze inaj
odważllic:jsze z zwicrzą,t ::Iwego rodzaju. 
'Wystawiono mu mnóstwo świq,iyil pod 
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różIlcmi nazwi~kami w wielu krajach Eu
ropejskich i Azyatyckich. 

Przypominacie sobie bez wątpienia świą
tynię Olimpii, IV której podziwiano ten 
sławny posąg Jowisza, dzieło rzeźbiarza 
Fidyjasza, i który Romulus wystawił mu 
IV Rzymie pod nazwiskiem Jowisza Sta
tora, co znaczy zatrzymujący, z okoliczno
ści zatrzymania pierzchającego wojska 
rzymskiego IV wojnie przeciwko Sabinom. 
Toż samo także bóstwo czcili Egipcyja
nie pod nazwizkiem Arnmona w tej sla
wnej świątyni, którą Alexander Wielki 
zwiedzil w pośród pustyń Afrykańskich, 
wyobrażano tam teO"o bożka z ro~ami o o 
barana, gdyż powiadają, w wojnie bo-
gów przeciwko Tytanom, przybrał jedne
go razu postać tego zwierza; lecz trzeba ra
czej przypuścić, że ten Jowisz Ammon, 
by; tylko bożkiem Ozyrysem u Egipeyan, o 
ktorym wam już mówiłem . że miał taki 
strój głowy. 

Niepodobna mi, moje dzieci, wyliczyć 
wszystkich świątyń i wszystkich przydom
ków tego sławnego Boga; lecz' muszę i 



to przydać, że jego kapłani zwani J(UI'Y

banGi albo Daktyle przy obrzędach na je
go czcśq dopełnianych, naśladowali wrza
skliwy tanicc, który nimfy góry Idy wy
nalazły, dla przeszkadzania Tytanowi sły
szeć Jowisza i jego braci. - Taka byb 
potęga tego Boga, którego starożytni 

lluenili ojcem Bogów i ludzi, iż jeclnćm ski
nicniem swćj głowy wstrząsał Olimp, a 
gdy kichną,ł, chwiała się cała ZlClllia. 

JUNONA I MERKURY. 

Jednakże, moje dzieei, ta bogini Ju
nona, którą; Jowisz pojąl za żonę nic by-o 
la z natury dobrą,; niedowienają,ca, za
zdrosna, dmnna, obmawia:ją,ca, a nade
wszystko popędliwa, dręczyła ciągle mę
ża swoim opryskliwym humorem. J c
dnego razu Jowisz, zmordowany tylą 

zwadami, postanowił wybrać inną, żonę 
z pomiędzy śmiertelnych niewiast,. i upo-

dobnI sobie lo córkę króla Argos, zwa
nego Jnarhu8. Ta księżniczka również 
pi0kna i mila jak Junona, chociaż nie 
byb boginią,; Junona przeto dowiedzia
wszy się o zamiarze Jowisza, prześlado
wala tę biedną, dziewicę z taką zajadlo
ścią, że Jowisz był przymuszony prze
mienić ją. w jałówkę aby ją, uchronić przed 
zapalczywością. królowćj Bogów. Po nic
jakim czasie, Junona niewiedzą.c zaraz 
o stanic swojćj współzalotnicy, odkryla 
nakoniec jćj przemianę, i prosiła tak usil
nie,Jowisza, aby jej darował tę malą, kro
wę, iż Bóg nie śmiał jej odmówić. - Sko
ro tylko Junona miała lo w swojej mocy, 
obawiają,c się aby mq,ż jej nie porwał dh 
nadania pierwszej postaci, oddala ją, pod
straż człowiekowi stuocznemu, którcgo 
piędziesią,t oczy było otwartych, gdy 
spał drugiemi. Ten czlowiek nazywal się 
Argus, i nigdy nie było tak wiernego 
i czujnego stróża. 

'Ytenczas tTo-wisz rozkazał swojemu po
slaI1cowi, zręcznemu lIfel'ktl1'yjuszowi, za
bić niezmordowanego stróża i zasłonić 
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lo od zapalczywości tTunony. Przedsięwzię
cieto nie było tak łatwe do wykonania 
ponieważ potrzeba było znaleść sposób 
napadu na Argusa; lecz Merkuryjusz, 
miał skrzydła przy głowie · i przy pię
tach dla szybkiego wykonywania rozka
zów swego Pana, prócz tego posiadal, 
mnóstwo innych przymiotów. Naprzykład, 
grał na flecie, celował w zabawach wszel
kiego rodzaju, i mówią. nawet, że złodzie
je przyjęli go za opiekuna swego, z po
wodu jego zręczności przyznanej wszy
stkim ćwiczeniom wymagają.cym nadzwy_ 
czajnej sztuki. l\IerkUL'yjusz, wprawdzie 
ze wszystkich Bogów najwięcej sprawo
wał urzędów, gdyż miał' zarazem obowia
zek zapewniania dobrej wiary kupco~; 
c~uwania nad bezpieczeństwem dróg pu
blicznych, i nakoniec musiał odprowa
dZ!1ć co dzień do piekieł dusze umarłych. 
Grecy wizerunek tego Boga umieszczali 
zawsze w ulicach, jak bożka Janusa. 
u Rzymian, i nieprzyjaciele AlcybUadesa 
oskarżyli go, że poobalał posą.gi tego 
bożka na rynkach Ateńskich, i nie· po-

Gl 

tl'zc1mjg wam powtflrzać, co w tym wzglr
dzie mówi historyja grecka. Me l'kUl'yjns7. 
mimo swojej zrgczności, nie wiech:ą,c, ja
kiego wybiegu ma użyć aby podćjść cznj. 
ność Argusa, umyślił udać się do bożlm 
snu, imieniem 11f01jeusz i żą.dać od nic· 
go jakiego sposobu uspienia stnoc;mego 
Argusa. - l\lorfeusz, aczkolwiek by l bo
giem, nie słynął tn.k w świecie; zn.lożyl 
sobie mieszkanie w haju, w któt'ym u
stawicznie panowalo najzupelniejsze mil
czenie, a jego palac niedopuszczal pro' 
mieni słonecznych. Nigdy nie słyszano 
w tem schronieniu pieją.cych kogutów, 
ani szczekania psów; tylko szelest biega. 
jącej tam myszy przerywał milczenie, a 
Merkuryjusz, mimo lekkości swoich nóg 
skrzydlatych nie wchodzil tam bez ostro
żności, aby swoim skokiem nie obuclzit 
boga, którego pomocy szukal. 

Morfeusz leżał na łożku z hebanowego 
drzewa I na, którćm wisiały pęki maku, 
rośliny mają.cćj własność usypiania. Na 
glowie mial wieniec kwiatów tego same
go rodzaju, izdawal się pogrą,żony w 'uie 
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""!ruokim. Na okolo niego latały pod I'Ó

~;emi poshtcimni lekkie mury, roc1z:lj 
bożków sprawujących ludziom sny slod
kie lub cigżkie, a w jednym kącie Merku
l'yjusz ujrzał zmorę, najszkamcluiejsz~ 
ze wszystkich mUl" sennych w postacI 
wykl'zywinjącćj się matpy, na t~-lnycl~ ll~
gach siedzącej. - Zmora, mOJe dZIeCI, 

niechetnie odwiedza osoby umiadwwanc 
i sumienne; lecz przcrywa często sen lu
dziom oddającym si0 obżarstwu, lub ma
,ią,cym souie co zlego do wyrzuc.enia. -
Merkuryjusz zanosił łagodną. swoJę prośhg 
do Morfeusza, a bóg , otworzywszy ledwie 
oczy, wyciągnął ręce , a ziewną;wszy tl'i:y 
razy, podarował mu p~k maku, skutkiem 
którego mial u:pić Argusa. Potćm prz~
wrócił się na drugą. stronę, zasną,ł, me 
otrzymawszy nawet podzigkowania. :Mer
kury, mając co innego do czynienia, opu
ścił ten cichy pałac, VI którym sen za
czął go łudzić: i ruszy t na łąkę na któ
rej przezorny Argus pilnował jarówki l o. 
Dziki Argus, spostrzegłszy z daleka Bo-

I "l- 11111 s ię oddalić, l"'cz ten, llie f)'a, cazCI l_ \:,. 

G,) 
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z,\'użuj<!C lm tu ustl'j~eżel\i<..:, zm:zą.l wygry~ 

wać na fleciku tony bardw wówczas ltlu~ 
bione, które tak się podobały Argusowl 
że pozwolił :MerkntyjusZO"wi. się zbliżyć, 
aby lepićj mógl sig przysłuchywać mu7.y
ce; ale przebiegły bóg , trzymaJą.c jedną 
ręką flecik, potrząsaJ drugą pęk maku, 
od :Morfeusza, i Argus, którego oczy przed 
chwilą były otwarte zaczął je zamykać 
j edno po dl'ugiem. Ledw? ~statnie. oko 
zamkną.l, Merkuryjusz rzucl SIę na mego, 
ucbł mu głm"e a wróciwszy 10 natu-" " , 
ralną. postać zaprowadził ją do Egiptu; 
J unona przeto stl'acila ,vszclkic ślady. 

Ta bogini w rozpaczy z powodu śmier
ci tak doskonałego shlgi i ucieczki swo
jćj wspól'zalotnicy, przemieniła Argus~, 
w pawia i wysypała na ogon tego pt~
ka sto ocz swojego nieodża-lowancgo stro~ 
Żft. Od tego czasU poś,vięcono pawia Ju
nonie, i czgsto ją wyobrażają. na lekkim 
wozie ciągnionym przez takowe dwa pta
ki. (Patrz tab. 7. fig. 12). 

Nim opuścimy :Merkuryjusza, lllusz9 
zwrócić wa::;ze uwa!!c Da laskg, ktul'<} trz)'~ - , -
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mał w prawej l'~ce i ktÓl'ą lla7.ywaj;~ 1a
t;k~ MCl'kuryjusza, Laska ta miala wlu.
S110ŚĆ zbliżania wszystkiego, co gniew ro~
dpielal; jednego zatem razu, aby doświad
c~yć jEJj potęgi, bożek ujt'zawszy dwa. wę
że walczą.ce, uderzyl je tym prętem i wę
że opasawszy go staly się nierozlą.czno
mi. Dla tego to widziemy laskę opasaną. 
wgżami na wszystkich posą.gach Merku
rego (tab. 7. fig. 13) . 

. '\Vidzą,e Junona, jaką. korzyść, Jowisz 
odnosi z sprawności swego posla.ńca, chcia
ła także mieć poslanniczkę którą.by mo
gla. zu.t.ruduiać swojemi zleceniami t~~ne
mi i powierzać j(j swoje listy które jej 
czasem przesyIać wypadalo. 

ByIa to mtoda i m~dra dziewica, zwa
na irys którą. bogłni wybraJa do tego 
trudnego obowią.zku, wymagają.cego <10-
ldadności i przezorności; poc1al'owala. j(~j 
trzy-kolorow:} suknię której blask nak1'\.!
śla w powietrzu tOll pas światIa zwany 
t~czą· 

Nie mam potrzeby obja~lJia~ wam, że 
ta. llllliemana sukuiu. 11'Ycly jest tylko ~ja-

wiskiem natul'alućm ratwćm do spostrze
żenia; i pewno starano sig 'wam już dać 
to do zro:mmierua za pomocą graniasto
slupa szklanego, (pryzmatu) że tęcza ko
lorowa okazt1ją,ca się na niebie po burzy 
jest skutkiem zdziałania promieni słoń
ca na chmury jeszcze deszczem obcią,
żone. 

Bogini Junona miała mnóstwo dzieci, a. 
wszystkie byly bardzo sławne; jej star
sza córka byIa Hebe, bogini mJ:odości, któ
rą. Jowisz po Ganimedzie wybrał do na· 
lewania nektaru przy stole bogów. Jq- " 
dnego razu rozgni ~vana na Jowisza J ri
nona uderzy la ziemif~ '1l19g~; ~~ wfstą,piln~ 
gle młodzieniec calkiem uz-brojtmy; mial 
głowg okrytą, zlotym hełmom; jego ma
tka dala mu imig jJIm'sCl, i uznano go za, 
bożka wojny, 

Marsa zwylde wyobra%ano w postaci wo
jownika uzbrojonego od stóp, aż do gło
wy, obok którego znajduje się kogut,na;j
czujniejszy ze zwierząt, ponieważ czuj
noś6 jest jcdll~ z nnjpićnvszyc1 zalet wo
jowllika. Czusami lHars sieJzial także na 

G,ji 
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wozie ci[~glliollym przez konie lll.ikic, któ
rcmi kierowała Bełtana, boo-ini dzielctea 

o " 
z nim państwo wojny. Cześć Marsa nie 
była tak upowszechniona u Greków, lecz 
n Rzymian wystawiano mu mnóstwo świą.
tyń okazałych,' gdyż uważali Romulusa 
za syna tego Boga. Starożytni Etrusko-

, wic mieli za wizerunek czci jego dziryt 
utl-wiony w ziemi. Junona miała jeszcze 

iL~neg~ sy~:1" zwan~go 1~Ltllcan który byl 
tal\. b]zydln, ze JOWISZ ujrzawszy go stq
ci! z nieba na zi~nię. Od tego czasu bie-
,JU" bo:i:ek ellI'omal, ajego ojciec aby mu 

wY:llagroJziltcll upaelek, lJ1:i:1llowu.ł go kró· 
- C C , J~m ykloplrW'; tym sposobem zairu-
~l,' ł b" . , urual go 1'0 lcmcm plOl'lm0W. \V ul-

kan WIgC zll:~jaowul się w jaskiniach 
w kt6rych Cyklopowie mieli swojc ku
źnie, i rzadko się pokazywal w Olimpie, 
w którym inni bogowie niechętnie go wi
dzieli, bo był nicczysty i okopcony dy
mem. Junonę czczono u Egipcyjan w po
staci krowy, albo kobiety z rogami na 
głowic, lecz wtedy Egipcyja,nie przemie
niali ją. w boginię Izyd~, którćj baj,cczll.c.i' 
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hi::;toryjQ, opowiedziauo wam w ich mito-
logii, I 

, 
PANSTWO NEPTUNA. 

\V st.;'Wmy razem na piękny statek, któ-
ry widziemyna brzegu morza, i niech nas 
uniosą. fale na tę płynną. płaszczyznę. Tam 
zaraz zapoznacie się z niektóremi bóst)va~ 
mi, wcale niewychodzą.cemi za obręb swe- \ 
go żywiołu, a o których mitologij a wi(!.: " .. ~ 
le podaje bajek, bardzo ciekawych. Wia-' , 
domo wam, że Neptunowi dostało sie w ,
udziale państwo morza okrywają.ce c;gść 
kuli ziemskićj; mógłby więc przestać na 
przypadłym na niego losie; lecz zdawa-
ło się, że on pragną.ł innego kTólcstwa, 
gdrż wkrótce poróżnił się z Jowiszelll, 
k~o? go pozbawił berła i wypędził w\ 
Zleml!;'. 

, ,Ten bóg, llic wiedząc czego się ch wy
(;1 C, obrał sobie proste rzcmio1:ilo: stal si~ 



mularzcm i ofiarował sWtJjc ui:llugi Luo
rnedenowi, królowi Troi, który się wów
(,:zas zajmował opasywanicm swego mia
sta murem. Ten król przyją,l 'wygnane
go boga, który wzią,ł się zaraz do pracy; lecz 
po ukończeniu roboty nie chciał dać Nc
pttmowi przyrzeczonego wynagrodzenia. 
Ten rozgniewany taką, niesprawiedliwością, 
podburzyl przeciwko nowemu miastu po
twór morski, który spustoszył krainy, i 
poobalał nawet mury miasta. Laome
don aby złagodzić gniew bog::o, za mcll!> 
wyroczni oddal swoję własną, córk9 na 
lup tego potworu, co by pe'wno nastąpi
lo, gdyby ~j księżniczki nie ochrouil ocl 
tego niebezpieczCllstwa odwag~ swojQ. póL
bożek imieniem ' Herkules, o którym wam 
wiele zmyślonych historyj opowiuduć 

będę· 
Spytacie się mnie zapewnie, co się ro

zumie przez półbożku, otóż wam powiem, 
że dawano , to imig bohaterom, którzy, 
wyświadczywszy wiele usług ludziom za ' 
życia, odbierali zaszczyty boskie po swo
jćj śmierci. Na szczęście Laomedona, Ne-

ptun wezwany do swego państwa przez 
Jowisza, którego gniew się już u~mierzyl, 
myślał tylko o mą,dl'ym rzą,c1zie swoich 
pal'lstw i bóg morski nie posunął dalćj 
sn'ćj zemsty. Teraz trzeba wam wiedzićć 
moje dzieci, że wówczas mnóstwo pięknych 
llimf zwanych llerejcly zaludniało morze; 
uchodz.iły ony za córki naj starszego z bo
gów morskich, którcgo nazywano Nerc
uszem. Jednego clllia, gdy te nimfy uka
zały sig na powierzchni wód, siec1zq,ce lUt 

posrebrzanym grzbiecie delfinów, lub ko
ni morskich, ozdobione perłami i korala
mi, Neptun, który jeszcze nie myślał o 
żonie, spostrzegł między nicffłi młodą. Am
fitrytę, która przewyższała pięknością, wszy
stkie swoje siostry, i żądal jej w maf
żeństwo; piękna Nerejda z początku wa
hala się podzielać z tym bogiem państwo 
~lorskie, lecz potćm za radą. jednego del
{ma przystała na zaślubienie z N eptu
nem. W dowód wdzięczności za te znalca-
1l1it~ przysluo'c bożek umicścił ~go mie-o., _ 
dzy znakami niebieskicmi, a Amfitl'Y
ta, zostawszy Logini~pnól'z, oubieruJa wszy-
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stkie 2USZC2yty przywiąZ~Llle du j<.':j M
stwa. Guy bogini udała się w podró~ na 

objazd swojego państwa, usiadła na kon
sze (skorupie ślimaczej) uderzającej bia
łości, okrytej wielką. rozpuszczoną zasło
ną koloru purpurowego, konie nad śrueg 
bielsze ciągnęły jej wóz otoczony Tl'yta-

,nami (rodzaj potworów, w połowie ryby 
a w polowie ludzie,) które poprzedzały i 
obwieszczały jej przybycie trąbiąc na kon
sze. Niekiedy, w jej przejeźdżie ukazy
wał sję Proteusz, pasterz trzód morskich 
Neptuna, któremu pomagał w polowaniu 
na foki i świnie morskie. Ten bożek 
Proteusz, moje dzieci, miar u staroży

tnych wielką sławę; zape'wnią>ją" że Ne
ptun w nagrodę jego zasług natchnął go 
wieszczym duchem poznawania przeszło
ści,. teraźniejszości i odgft:dywanin przy
szłości; lecz trucbJO go było twJdOllić do 
powiedzenia. co wiedział i jeżeli kto przy
szedl: zasięgać jego r::tdy, przybierał za
raz wszystkie rodzaje przerażającej po
staci aby oddali! pytających: ct:usami po
kazywał się w postaei lwa" tygrysa,. dzi-
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Im, fllbo sig pl'zcmienial w wodę, w drze
,,'0 i naw0,f, w oO'iell. Chcac na nim wy-

o " 
musić odpowiedzi na pytania, trzeha sig 
bylo rzucić. na niego podczas snu, i zwią
zać go mocno, ażeby ujść nie mógJ; a 
wtenczas dopiero dał objaśnienia, w żą,

daniach. 
Jeclnak Amfitryta nic byla jedyną. pa

nią morza i Tet!Js (Tetyda) córka nieba 
i ziemi, i ŻOlla ocea)1U, dzielila z nią ber
lo pallstwa morskiego. Ta bogini, po
wiac1ajQ" miała pałac, do którego S1011CO 

każdego wieczora schodzil:o na odpoczy
nek. 'Widzicie, że mo,eze, zawierają,ce tyl
ko dzisiaj ryby i śjjInaki; mialo także 
wówczas bóstwa czuwają.ce nad utrzymy
wanie~l1 jego wałów; lecz ej wszyscy bo
gowie, i sam n,awet Neptun nic byli za
wsze ,y stanie utrzymać spokojności w 
tćrn burzliwem p~stwie. Gdy chory Eol 
ojciec i stróż wiatrów dozwolił ujść nic
którym z swoich bmzliwych dzieci z pie
czar, w których trzyulal je zamkni9tc, ich 
p:waltowllc dmuchanie wzhurzyło filIe i 
wzniecało stl'a,'znc burze. Neptun musiał 



cz{'sto wznosić sig nad bnJwany i naka
zywnć milcz('nie, groż:}c im swoim gnie
wem. Najstrn.szniejszy z tych wiatrów 
był AJcwilon i Auste·r obraz wiatrów pół
nocnych i południowych, tak często smu
tnych dla żeglarzy. Je lnego nawet ra
zu Eol, zapOllliliawszy zamknąć drzwi ja
sIcini, gdzie jego rozhukane żywi01y ię 

znajdowały, sprawily na świecie tak stra
szną burzę że od tego czasu Sycyl~ja od
łączyła się od. 'Włoch g·wa.ltownością· mo
rza. vVóz Neptuna ciągniony od czte
rech pienią·cych sig rnmaków, zakończo
nych w drugiej p010wie ogonem rybim, 
mial kształt z rokiiti skorupy ślimaczej, 

kola były złote i zdawały się latać nad po
wierzchnią bałwanów. Bóg siedzial w nim . 
trzymając w ręce trójząb, to jest widły, 
z trzema zębami; twarz mial brodatą" a 
głowę uwieńczont} roślinami morskiemi. 
(Tab. 8. fig. 14). Zabijano temu bogu 
na ofiarę konia i byka. Na cześć Ne
ptuna odprawiano w Kpryncie igrzyska 
Istmickie, gdzie konsul Flaminijusz kazal 
obwieszczać przez Herolda wolność Gre-
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cyi, jak sobie pewnie przypominacie z 
historyi stal'ożytn6j. 

NARODZENIE MI. ERWY. 

Jednego razu Cous (jest to jedno z 
imion, które poeci dają niekiedy Jowi
szowi) uczul mocny ból głowy; kazał '\Vul
kanowi , aby mu rozciął glmvę jedncm 
uderzeniem ~topora ; powiecie, lekarstwo 
było gorsze, ...niż choroba, lecz sprawiła 
skutek nadzwyczajny; gdyż mądrość w 
rysach młodej i pięknej kobiety, uzbro
jona zupełnie wys,da z mózgu pana Bo
gów, który jej dal imię lVIinerwa. (Tab. 
8 fig. 15). 

~est to wielka i trafna myśl, moje 
dZIeei, wyprowadzić Minerwę z mózgu 
s~mod~ielnego pana, który powinien kó
llleCZl1le posiadać mą,drość wiekuistą., po
nieważ kieruje cudami tego świata. Ta 
córka Jowisza byla wzorem wszystkich 

7 
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doskonałości, tak pigkna, jak dzień, gtlyż 
nie ma nic piękniejszego nad mf}dl'ość; 
zajmowała się od swojego urodzenia wy
nalazkiem sztuk na których jeszcze wów
czas zbywało rodowi ludzkiemu, jej przy
pisują. sztukę pisania, malarstwa i 11a1w· 
niec haftowania igłą., w któl'em celowała. 
Minerwa nie byh wolną. od niektórych 
wad, niezgadzają.cych się z mą.drością. to 
jest: łatwo się obrażała żartami, które 
jej czyniono, co nie cechuje dobrego cha
rakteru; przeto okazywała się nieraz su
rową i groźną., i bogowie unikali często 
jej obecności aby nie doświadczyć jej wy
rzutów. Pewnego razu zręczna jedna 
hafciarka, zwana Arachnea, chełpiła się, 
szydząc, że przewyższa Minerwę swoją 
sztuką; natychmiast rozgniewana bogini 
uderzyła ją czółkiem w palce i przemieni
ła ją w pająka. CzoJko jest to male na
rzędzie, którego niegdyś robotnice uży
waly do tkania kobierców; dlatego po
wiadają Grecy, umiejący wszystko 0-

bjaśniau bajkami, że ten owad ma 
własność robienia i snucia z siebie pl'zę-
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dzy. Mincrwa, któl'a jak pewnie sobie 
przyp~minacie, uchodziła u A teilCzyków 
za opIekunkę ich miasta, przy tej okoli
czności toczyła żywy spór z swouu wu
jem Neptwlem. Ten 'bóg utrzymywał, że 
on powinien być opiekwlem tego nowo
założonego miasta, ponieważ leży nad brze
gi~m j~go. pańs~w~, i że zresztą, Cekrops 
EglpcYJauID, ktol'YJe założył, przybył mo
rzem do kraju Pelazgów. Minerwa prze
ciwnie twierdziła że sama tylko mądrość 
może zapewnić pomyślność temu nowe
mu grodowi i jćj się tyl1co należy prawo 
nazwania go. Zapaliła się więc taka kłó
tnia. iż Jowisz wezwany na rozjemcę, 

rostrzygnąl, że kto z nich najpożytecz

niejszą rzecz utworzy, nazwie miasto Ce
kropsa. Natychmiast Nepfun jednem ude
rzeniem trójząba o ziemię wyprowadzH 
z niej ognistego rumaka, uciekającego i 
rżąc:go; Minerwa znowu, dotknąwszy lek
ko Zl~mi ~cońcem swej wlócZl1i, wypro
wadZIła pIękne drzewo oliwne obciążone 

owocarr~.i . dojrzarlemi. Bogowie wtedy je
dnoglosme przyznali zwycięztwo bogini, 
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i Minerwa dah swoje imię miastu A teA
czyków.' Zdaje mi się, żem już mówił 

gdzieindziej iż ta bogini po grecku na
zywała się Atena. 

Jedna z najwspanialszych świątyń :Mi
nerwy byla Partenon, którą. Ateńczyko
wie wystawili w twierdzy swego miasta. 
Żywiono tam pod oltarzem węża bogini 
poświęconego, gdyż u starożytnych ten 
gad był wizerunkiem mądrości. Zem
sta zd·:tją.ca się tak przeciwną. m~ru'ości, 
której poblażanie zawsze powinno być 
pierwszym przymiotem, zapa1ila Miner
wę przeciwko trzem młodym siostrom 
zwanym Gorgony, z których lIJeduza by
b najpiękniejszą. Ta młoda dziewica du
mna z swojego przedziwnego warkocza, 
obraziła boginią. w jej Świą.tyni. Ta pe!
na żywego wzruszenia, zamieniła wIosy 
biedn~j Meduzy w węże, . i nadała tej 
wprzólly tak pięknćj postaCI, smutną. wIa
sność zamieniania w slmly patrzą.cych nn. 
nię ludzi. Ta okropna własność zrzą.dzi
la znaczną. liczbę ofiar, lecz jeden Buody 
bohater grecki, zwany Perse~l8.z któremu • 
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sama Minerwa towarzyszyła, porwał Gor
gonę za włosy i nie patrzą.c na nię ściąl 
jqj głowę. Ze krwi splynionej po ścięciu 
Mecluzy urodził śię koń skrzydlaty które
go nazywają. Pegazem; znajdziemy go tak
że i w innych bajkach. Perseusz używał 
Pegaza w wielu wyprawach. To zmy
ślenie o Perseuszu wspieranym przez l\1i
nerwę dla zwyciężenia Gorgony naucza nas 
moje dobre dzieci, że dający się kierować 
mądrości może być pewny uniknienia naj
większych niebezpieczeństw. 

Minerwę zwykle wyobrażają. w posta
ci pięknej i skromn&j kobiety, mającej 
twarz poważną. i wspaniałą,; ma na gło

wie przyłbicę z sowq, na wierzcl1U, w pra
wćj ręce trzyma dzidę, w lewej tarczę po
spolicie zwaną Egidą, na której wyryta 
jest głowa Meduzy na pamiątkę jćj zwy
cięztwa. 

7* 
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PORWANIE PROZERPINY. 

Pomiędzy dziećmi starej Cybeli, odzna
cza się Ce1'era, bogini rolnictwa, i w isto
cie nic rozsądniejszego nie bylo jak dać 
ziemię za matkę bogini okrywają.cej ją. 
skarbami, któremi człowiek życie utrzy
mt~e. Cerera stosownie do swego powo
lania, ukazywała się uwiCl1czona klasami 
i kwiatami pelnelni, trzymają.c IW jednej 
ręce sierp, którym żniwiarze uskutecznia
ją. swoje zbiory, a niekiedy trzyma w rę
ce snopek zboża. (Tab. 9. fig. 16). Ka
żdego roku za nadejściem wiosny, ludy 
greckie, z kaplanami tćj bogini oprowa
dzaly oko.lo pól wieprza, którego potem 
zabijali, aby uzyskać u tego bóstwa przy
chylność dla prac rolniczych, gdyż to 
zwierzę ryją.c zieInię przeszkadza roclzeniu 
sie ziarna. Otóż Cerera miała ulubiona 
c6rkę zwaną. P1'OSe11Jiną również dobr~ 
jak piękną.; lecz jednego dnia, gdy ta 
młoda osoba bawiła się na pięknem polu 
Sycylii zbieraniem kwiatów, na bukiet dla 
sIVojćj matki, Pluten bóć piekla, spo- • 

strzeglszy ją., porwał do swojego wozu? 
cią.gnionego od dwóch czarnych koni l 

uprowadził ją. do pallstwa umarłych. -
(Tab. 9. fig. 17). Ten bóg od tego cza
su, jak Jowisz zostawil mu pieklo, nie 
mógl jeszcze znaleść żony, któraby chcia
la dzielić z nim to okropne paI1stwo; i 
lękają.c się ażeby ktoś nie odkrył drogi, 
którą. się był udał z swoją. zdobyczą., ude
rzył o ziemię widłami slużą.cemi mu za 
berło, i otworzyl tym sposobem przepaść 
która się zamknęła j~'t l~t) " ~~nię l~pacU 

, .;. j. \o } . • 

czarny woz, un!t2Zą,cl p , _ 1-

nę. Tym czase~, mój , 
niespokojna, nie vid ~ ~a ą.c;foj .,il~~&- ~ 
jej córki z poln, gdzie jej t~Wa .~~,,, ~ 
rać kwiaty, zaczęła )ćj .:ęJ~,lł',::w~!f. 
kie strony, a gdy mkt JeJ ~~~~'~~~ 
wiadomości o niej, oddała się najgw3! 0-

wniejszej rozpaczy. Wyplakawszy się, po
myślała jednak, że boleść nie wróci jćj 

Proz0rpiny, i wybierają.c się w drogę, po
~tanowiła przebiegać calą. ziemię dopóki 
jej nie znajdzie, co bylo bardzo trudno, 
ponieważ Pluton uprowad:ól ją. do pic-
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kła. W swojćj ' ucią2liwćj podróży, bie
dna Cerera musiała znosić wiele nieszczęść, 
to musiała wdzierać się na wysokie gó
ry, to znowu przebywać nieurodzajne 
równiny, znużona upałem i trudami, lecz 
nic nie zatrzymywało tej strapionćj ma
tki, gdyż nic ma nic tkliwszego, nic od
ważniejszego nad serce macierzyńskie. 
Jednego dnia pozbawiona sil, bogini nie 
mogla znaleM po drodze anijednego owo
cu, którymby mogła się pokrzepić; 
wtem spostrzegła nędzną chalupę"w którćj 
stara kobieta udaro'wala ją. posiłkiem ta
kim jaki w s'''-ym stanie mieć mogła. Ce
rera przyjęła chętnie tę prostt~ potrawę, 
i zabierała się do nićj z całym apety
tem, gdy jeden ma.l'y chłopiec zwa.ny 
Stetlio śmiał się z chciwości, z jakr.l' zaja
dala, mimo groib swćj babki, bogini db 
u~mrania jego złości, a nadewszystko jego 
meposłuszeństwa rzuciła mu w twarz re
sztę swojćj- papki i zamienib go w ja
szczurkę. Bogini nic cloznawab jednak 
podobnych obelg w wszystkich miejscach 
w których przebywtl.ła; przeci wnie król 

Cele'l.tsz panujf.!-cy wówczas w Eteuzys w 
Grecyi, poznawszy ją., przyjął h z naj
większym szacunkiem i prosił jćj aby po
zwoliła wystawić na swoję cześć Świą.tynię, 
na co Ceres prZJlstah. Ta świątynia w 
Eleuzys stała się potem ejdną z najsło
wniejszych w Grecyi, i obchodzono tam co 
cztery lata święta; które staty się okoli
czno';;cią. jednej z największych uroczy
stości relig~l1ych w starożytności. Na 
pamiątkę tego dobrego przyjęcia, Cerera 
nauczyła Tryptolema, syna Celeusza, u
życia pługa, to pożyteczne narz9(hie, 
które spmwia ziemię żyznf.!-. Opuściwszy 
Eleuzys, bogini powrócita do Sycylii , 
w nadziei zasią.gnienia jaki~j wiaclomości 
o swojćj drogićj córce, i w samej rzeczy 
nie omyliła jćj nadzi.eja; gdyżjedna naja
da, to jest nimfa r7:eki plynącćj, jak 
utrzymują., w głębokościach ziemi, oznn;j
mila jćj, że widziała przyjeżdżają.cą. Pro
zerpinę na wozie Plutona. Cerera podzię
kowala, Aretmic, to bylo imig tej dobrćj 
llimfy i zapaliwslly pochodnią. w plomic
niach góry Etny, która jak wiecie, jC.:5t 



strasznym wulkanem, zapuściła się śmia

ło w wnętrzności ziemi, doszła do piek la, 
gdzie ujrzała nakoniec Prozerpinę siedzl')-
ca obok Plutona , na J' eo'o tronie, lecz jej v o 
piękność dawniejsza nabrała już rysów 
poważnych i złowrogich. 

W swojej boleści, biedna matka spo
dziewała się sklonić tego nielitościwego 
Boga do zwrócenia jej ukochanej córki ; 
lecz Pluton oświadczy!, że nigdy od niej 
sie nie odłaczy i Cerera musiała udać 

... "" .. 
sie do Jowisza dla otrzymama spraWIe-
cUiwości. - Ojciec Bogów i ludzi, zasią
gną,wszy rady Minerwy, roztrzygnąJ że, 
Prozerpina wtenczas tylko wrócić może do 
swojej matki, jeśli nie brała żadnego pokar
mu od przybycia swego do piekła. Nie
szcześciem Askalaf kucharz Plutona, za-- "J , 
wiadomił Jowisza, że tego samego poran-
ku dal na stół swojej młodej pani ziarna 
wybornego granatu, który całkiem spo
żyła. Cerera usŁyszawszy to, rozgniewa
ła się, zamieniła Askalafa IV sowę; jcst to 
potężny ptak wychodzą,cy tylko podczas 
uocy z swcgo gniazda, i lUusiała prosić 
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pana Bogów aby przynajmniej pozwolił 
wrocić jćj córce na ziemię i przepędzać 
szeŚĆ miesięcy każJego roku. Jowisz ze
zwolil, mimo żalów Plutona; i postanowio
no, aby Cerera posiadała swoję córkę 
sześć miesięcy w roku, lecz przez drugie 
sześć miesięcy zostawać będzie z Pluto
nem w królestwie piekła. 

J eżeli niekiedy widzicie Cel'erę wyo
brażoną. z zapaloną. pochodnią., i mającą. 
przy swoich nogach jaszczurkę i sowę, 
przypomniecie sobie przy jakiej okoliczno
ści nadano jej tę postać. 

DY J A·N NA 

Jeżeli wam pokażą. posą.g lub obraz 
przedstawiają.cy młodą, piękną. kobietę wy
smuklój kibici, w sukni krótkiej sięgają·
cej kolan, z włosami w tyle zawią,zanemi, 
z półksigżycem na czole, mającą, prawą, 
rękę uzbrojoną, łukiem, a przy nogach 
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bnig lub pięknego charta, możecie nic
omylnie po .... viedzieć: to jest postać Dyjrl1l
ny bogini polowu,nia, córki Jowisza i Lu,
tony, (tu,b. 10. fig. 18.) Lu,tona jćj mat
ka zawiadomiona że nieubłagana Juno
na ścigala h dIn, zadania jej śmierci, 
rzuci1a się w morze, w którem zamiast ją 
utopić Neptun przyjął ją nu, pływającą. 
wyspę zwaną Delos, którą, wyprowadzil 
z bałwu,nów morskich jednem uderzeniem 
swego trój zęba. Tam urodzili się tego 
samego dnia Apollo i Dyjana, dwa 
bóstwa bardzo slawne, ponieważ u Gre
ków wystawia1y sl011ce i Kslężyc. Lato
na wychowa1a więc nu, wyspie Delos dwo
je swoich dzieci, które były tak piękne 
i dowcipne, że mówiono o nich we wszy
stkich sąsiednich krajach. Jedna okoli
czna królowa, zwana Nijoba, słysząc 
chwalących ich wdzięki i przyjemność, 
gdy zaczęły poarastać, chciała się prze
konać, czy wszystko, co mówiono o nich 
jest pra waą i kazala ich przyprowadzić 
do siebie; lecz, ponieważ matki prze
khdają. zawsze swoje dzieci nu,d wszy-
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stkie inne, oświu,dczyla że j ćj chieci s:y 
nierównie pigkniejsze od Latony, i lm
zala sromotnie wypędzić tę boginię. Ta, 
sprawiedliwie oburzona pogardą Nioby, 
uzbroila Dyjanę i Apollina ostremi strza
łami, któremi wskroś przeszyli wszy
stkie dzieci tćj królowej. Nieszczęśliwft 

matka r07Jątrzona tą okropną. klęską., 

oddala się tak bolesnćj rozpaczy, że Jo
wisz przejęty litością, obrócił ją. w mar
mur, ażeby nic czułego w nićj nie zosta
lo. Dyjilnu, i jej brat gdy już podrośli, 
wezwal ich Jowisz na górę Olimp, gazie 
ich przyjął do liczby Bogów; Heba ob
lala ich nektarem sprawującym nieśmier

telność, a Dyjana zobowiązala się przewo
dniczyć polowaniu, które namiętnic lubil::t, 
a Apollo otrzymal kierunek rydwanu slo
necznego. 

Dyjana była tak pracowita i czujna, 
że nie miałaby dość zatr.udnienia gdyby 
się tylko zajmowała ściganiem lnicszkań
ców leśnych, i Jowisz, który to po
strzegł oddal jćj zarazem obowiltzck 
prowadzenia wozu księżyca; dla tego też 

8 
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ma. na czoie godło półksiężyca.; lecz mia
ła jeszcze inny obowiązek, który jej nie
przypadał do gustu, a ten był przodkowa
nic czarom, do których starożytne ludy 
przywiązywały zabobonną wiarę· 

W rzeczy samej, noc jest porą, w której 
niegdyś mniemano, że czarnoksiężnicy 
zgromadzają się d1a przygotowywania swo
ich sztuk czarodziejskich, i księżyc daje się 
"Widzieć jasno podczas nocYi przypuszcza
no więc, że DyjanfL musi mieć udział 
w ich tajemnicach, i dano jej imig He
kate pod którem czczono ją w piekle. 
Podróżni przed odjazdem, zabijali na ofia
rę psa czarnego, ażeby ich uchował od 
złych przypadków podczas nocy, i przy 
ważnych okolicznościach zabijano sto wo
łów, co nazywano Jwkatornbe, z greckiego, 
co znaczy sto. 

Tym sposobem, jeżeli wam powiedzą 
o Dyjanie, przypomniecie sobie, że to 
bóstwo odbierało cześć pod troistem na
zwiskiem: księżyca na niebie, Dyjany 
na ziemi, i Hekaty w piekle. Gdy Dy-
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jana otrzymała pozwolenie ocT Jowisza 
aby nic szla za mąż, przepędzała swoje 
życie w bsach i górach na ściganiu jeleni, 
sama prowadząc swoje psy goilcze oto
czona gronem nimfpięknycb, uzbrojonych 
jak ona łukiem, i noszących lekki sajdak 
opatrzony w strzały. 

Jednego dnia po długiem polowanhT, 
podczas mocnego upału, kąpała się z swo
iemi nimfami w odległym gaiku gdzie czy
sta rzeka płynęła, AJcteon jeden z naj od
ważniejszych łowców kraju zabłądził, ści

gając jelenia, przebył krzaki i spostrzegł 
boginię wychodzącą z kąpieli; lecz Dy
jana dla ukarania jego zuchwałości, rzu
ciwszy na niego wodą zamienila go na
tychmiast w jelenia i a jego własne psy, 
biorąc go za zwierza na którego polował, 
pożarly go. Była to straszna kara, któ
r~j Akteon uległ za prostą nierozwagę, a 
jaki był na niego strach, gdy uczuł svw
je C'l:Oło uwieńczone jelcniemi rogami, 
swojg twarz przedłużającą się i ramiona, 
pokrywające się jelenią siercią, a nogi 
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przybierające post:1Ć cienkich i wy~mu
k1}'ch nóg tego zwierza .• Jednak DYJana 
nie postąpilaby z nim tak s~ro.';.o, gay~y ta 
ciek:1wość nie zdawała SIę JeJ umyslną. 

Dyjan:1, która nie chciała ~ra~ .. męża 
z pomiędzy bogów, żalowała pozme~ tego 
zobowiązani:1 się, i wybrała za malzonka 
prostego pasterza z góry Latmos, z,;-an<:

~ ,go ' Jj)ndymion, który byl piękny l ~l
,' f ly. , ~ecz nie mogąc go obdarzyć .me
"". śll1iCl:t~lnością i wezwać- go na Ohmp, 

, przYQ.hodzila zawsze do nieg~ ~odczas 
• , " n?Cy~ Starożytni utrzymywalI, z~ gdy 

';': ~yc osIania się, to o.na zstęp~Je ao 
~ , iona' podcz:1s snu Jego. NaJwspa-

niJsza z świątyń, na cześć Dyjany wy
stawionych, by1a w Efezie, mieście J o: 
nii która liczą między sieamią CUa:1ml 
Ślriata, i którą Herostrat spalil w dzieu 
urodzin Aleksandra wielkiego. Już wam 
w innem miejscu mówiłem jakiem szaleń
stwem ten Hel'ostrat popelnil tę zbl'Oc1nią 
która obrócila w popioly jeden z najsla
wuićjszyeh pomników ~tarożytnośc~. , Po
sąg bogini, któremn S1ę tam klam:1h byl 

• 

z arzewa hebanowego i 'Ilajsztuczlliejszćj 
roboty. 

APOLLO I DAFNE. 

Brat Dyjany nie mial niższego urzędu ' 
oa swojej siostry, glowę mial uwiellczoną , . 
jaśniejącemi promieńmi; jego obowiązkiem 
było kierować wozem sloneeznym, i pro
wadzić po przestrzeniach powietrza cztery 
piękne konie, które każdego dnia rozpoczy
nały swój bieg bez żadnego zmęczenia. 

Młoda bocrini uwieńczona różami, zwa -o 
na Aurom, otwierała z rana bramy wscho-
du, gdzie się znajdowal palac oświecony 
od słońca; wieczorem bóg odpoczywal 
z Swoim wozem w pałacu Tetys, polożo
nym w zachodniej stronie świata, a wten
czas noc, ponure bóstwo, niosąc wie
niec makowy i skrzydła nietoperza, roz
pościerała na caly świat cUugą oponę czar
ną uslaną gwiazdami. 

8* 
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Poznacie łatwo w tym bajecznym obra
zie, drogę którą. co dzień odbywa na ho
ryzoncie czyli poziomie gwiazda nas oświe
cają,ca; wiecie że wschódjcst strona gdzie 
słońce wschodzi i obloki podczas pię

lmych dni, zaczynają, się rumienić tą, czer
woną, farbą, zwaną, Jitt/'zenką. Co się tyczy 
mićjsca w które m słońce znika oczom na
szym, wiecie także, że ten punkt nazy
wają, zachodem. 

Starożytni, aby objaśnić zniknienie tćj 
gwiazdy przy kOllCU dnia, przypuszczali, że 
zanurza się w morzu dla ustą.pienia miej sca 
cieniom nocnym, i ukrywali tym'sposobem 
pod zręcznemi zmyśleniami prawdziwe 
przyczyny wielkich zjawisk natury. 

Apollo mial syna nazwiskiem Eskulap 
. którego poczytywano za wynalazcę lclmr

stwa; poświęcał swoję rolo dość uczeniu 
się własności roślin i minerałów, i udało 
mu się uleczyć wielką, liczbę chorych, 
zasięgają,cych jego rady. 

Pluton J. edneO'o razu udał sie z zażale-o • 

nicm do Jowisza, że od czasu odkrycia 

lekarstw przez Eskulapa, li.czba uma!"w 
lych, których Mcrkuryjusz mial co dzicJl 
jemu przyprowadzać, znacznie się zmnićj
szyła. Ojciec bogów, oburzony zuchwa
Mm sprzeciwianiem się woli nieba i pie
kl'a tego malego lekarza, zabił go pio
runem, i zgubił mnóstwo dobrych lekarstw 
których Eskulap nie pokazywal je-

• szcze swoim uczniom. Lecz Apollon uwia
domiony o nieszczęściu swego syna, wpadł 
w gniew, którego nic złagodzić nie mon
gło, i wst:Wiwszy na wulkany wyspy Le
mnos przebił swojemi strzalami Cyklo-

, pów kują.cych pioruny. Wulkan nie sly
szą,e uderzeń m10tów swoich robotników 
w kuźniach, dowiedzial śię wkrótce o zem
ście Apollina, a chociaż kulawy spiC:oszył 

czemprędzćj na Olimp, gorżkie żale 'vy_ 
wodził przed Jowiszem na zuchwałego, 
który śmiał pozabijać strzałami CylJo
pów. Ojciec bogów, zmarzszczywszy brwi 
wstrząsną.l całym Olimpem, przywolal do 
siebie nieroztropnego Apollina i zgro
miwszy go surowo stracil go z nieba na , . 
ziemię· Bożek musiał moc~ takiego wy-
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roku zostać na ziemi pasterzem, jak 
Neptun mularzem. 

Apollo zostawszy pasterzem, prędko sie 
przyzwyczaił do swojej niedoli; ukryty 
w gór.ach Tessalii w Grecyi znalazł upo
dobame w strzeżeniu pięknej trzody i na
uczaniu nieokrzesanych pasterzy, których 
spotykał po pastwiskach. Stracony bóO' 
był dobrym muzykiem; grał Jeszcze le~ 
piej na flecie, niż Merkury. 

Merkury na jednej ze swoich prze
chadzek, przyszedłszy odwiedzieć sweo'o 
brata~, otrzymał od niego w podarunku 
rószczkę drzewa laskowego z której zro
bił swoję. laskę, i darował wzajemnie 
Apolinowi piękną. skorupę żółwią., w któ
rej. umieścił cztery strony napirte, wy
daJl}ce pod jego palcami najwdzięcznićj
sze tony. To narzędzie otrzymało na
zwisko li1'Y: której Grecy używali dla to
warzyszenia śpiewom Homera i innych 
swoich wieszczów. 

Po krótkim czasie pasterze Tessalscy, 
niegdyś dzicy i nieokrzesani, nie byli do 
poznania; najwięcej z pomi~dzy nich by-

D3 

lo muzyków za przykladem Apolina, i ka
ż~ego wieczoru bóg bawił się wzywa
mem do taIlea na murawę glosem swo
jej liry młodych pasterek z sasiedztwa 

, • 1 

ktore się zgromadzaly dla przysluchywa-
nia jemu się. 

Ze wszystkich nimf góry Ossa, gdziO' 
A polio często prowadził na paszę swojO' 
owce, nie bylo piękniejszej i p()wabnićjszćj 
od Dajny córki rzeki Penei, której wo>
dy używały bogate pola '..fessalii. Apol
lo często ją. spotykał" sa~ą. na łą.kaeh, 
pro;v~dzą.cą. piękną.,~zo~. owiec bielszych 
od smegu. ChgtnfiĘ luł5il pr,owadzić z nią. 
rozmowę, gdy ich jagnięta .'p.asly się spo
kojnie pod strażą. ich wierńych psów; 
lecz Dafne wiedziała, że mloda dziewi
ca dobrze wychowana nie powinna ro
zmawiać z mlodzie11cem którego nie znala. 
Zr~sztą. ona byla, zdaje mi się jedną. z nimf 
DYJa~y , i jej pani wymógla na nićj , aże
by mgdy za maż nie poszła. DłuO'o uni
kala spotkania· Apollina, a gdy L~lysza
ła zc1alcka flet jeO'o, ukrywała sig w aa-
il h "ill '='. b 
mc naJo cglćjszych, dokąd wic.chia,la 



94 

że ten pasterz nie przyjdzie. Jednego 
razu bóg spotkawszy ją wracającą z lasu, 
zaczą,-ł do niej rozmawiać tak wzruszają.
cym głosem, że Dafne miała już chęć 

zatrzymania się na chwilę aby go posłu
chać; lecz przypomniawszy sobie, że te
go jćj zabroniono, zaczęła biedz ze wszy
stkich sił dla uniknienia młodego paste
rza, któl'ego mowa mocno ją zajmowała, 

" " ~ '_ gdyż Apollo, przed swojem wygnaniem, 
"'~f-chodzil za najdowcipniejszego z bogów 

, .ąlimpu. Tymczasem bóg umyślił ją. ści
' h-ać alubo Dafhe była prawie tak lekka jak 

. lanie które niekiedy z~bijała swemi strza
Jami na łowach Dyjany, byl jednak już 

"".~liskim dosięgnienia jej, guy młoda ni-
,f-lUfa przybywszy mocno strudzona na brze

gi Penei, zawołała żałosnym głosem, wy
ci1!-gaj1!-c ręce ku rzece; ,,0 mój ojcze czy 
nie przyjdziesz w pomoc swojej córce".
Ojciec usłyszawszy wołanie Dafny, aby 
ją. uchronić przed bogiem, przemienił ją. 
w laul'owe drzewo. Apollo c1oO'onu J.n. 

o " 
i był świadkiem tćj przemiany, a zdj~,ty 
bolcśeia" lU'wał kilka g'ala,zck z teO'o nie-• • o r. 

knego drzewa, którego liść jest wieczno
trwały, i utworzył z niego ",-ieniec i ozdo
bil nim swoje skronie. Od tego czasu 
pośVirięcano mu wieniec, i bóg rozkazał, 
aby na przyśzłość to stanowila nagrodg 
dla wielkich poetów i wielkich bohateró,,-. 
\Vygnany bóg podczas swego po bytu na 
ziemi, nie miał szczęścia w swoich uczu
ciach; łowca Cypa?'ys, którego przekładnI 
nad wszystkich innych towarzyszów, zn
biwszy jednego dnia pomimowolnie małą. 
piękną łanię, którą. był wychowal, uczul 
tak dotkliwą. żałość, że prosił bogów, aby 
mu życie odjęli. Apollo "ric1ząc go tak 
strapionego, zamienił go w Cyprys, któ
ry od tego czasu stał się oznaką. smutku 
i towarzyszem strapienia. Dla tego sa,
elzą. to smutne drzewo okolo grobowców. 
lYllody pasterz zwany Hyjacynt którego 
przyjaźń zdawała się chcieć pocieszać Apol
lina z powodu utraty Cyparysa nie mial 
lepszego losu od tego nieszczgśliwego ło
wcy. Jednego dnia, gdy wygnany bóg 
bawi1 się z Hyjacyntem w bicie kręga U;rn. 
zależaca na zJ'ecznćm rzucaniu cieżkich 
"- -



1~r9gów olowianych lub drewnianych) 
Apollo byl tak nieszczgśliwy, że trafi t 
w czoło swojego ukochanego towarzysza, 
który upadł bez życia w jego objęcia. 
Napl'óżno Bóg używał najczulszych wy
razen, ocierał drżącą ręką krew pły
nt;!-cą strumieniem z jego rany, nic nie 
moglo go przywrócić do życia, i biedny 
Hyjacynt skonal w jego oczach. Apollo, 
strapiony nieszczę ciem, którego pomi
mowolnym był sprawcą, chciał, ażeby 
została wieczna pamiątka po jego przy
jacielu, nazwał przeto hyjacyntem piękny 
kwiat, który w tćj samej chwili powstal 
z krwi tego nieszczęśliwego mlodzieI'lCa, 
kwiat smutny i blady jak ten, którego 
pamięci jest poświęcony. Wśród tego 
czasu, moje dzieci, bogowie trapieni wy
gnaniem Apollina, błagali Jowisza, aby 
go znów wezwal do Olimpu, gdzie jego 
obecność czyniła wielką. próżnią i Jowisz 
który także żałował swego syna, skronil 
się do ich prośby, a tak miły ten bożek 
zajął znów swoje miejsce między nie
śmiertelnel11i, którego żaden inny zastąpić 
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llie n ógt. Również i EskulapoWi przy
wrócono nieśmiertelność, i w jec1nój świą
tyni wystawionój przez mieszkańców wy
spy ](08 na ,Archipelagu greckim, chorzy 
mieli zwyczaj spisywania leków na mu
rach za pomocą których odzyskali zdro
wie, albo ocaleli z nieszczęścia; bylo to 
przez wiele wieków jedyną szkolą. do któ
rej lekarze greccy niewyjmując nawet 
wielkiego Hipokrata udawali się na na
ukę tój sztuki tak drogiej dla ludzkości. 

UPADEK FAETONA. 

W czasie wygnania Apollina na ziemię, 
urodzil mu się syn zwany Faeton, którego 
obdarzyl tysiącem dobrych przymiotów; 
młodzieniec ten by l miły, dowcipny i niepo
spolitej piękności, lecz wszystkie te zalety 
zaciemniała próżność, najniebezpieczniej -
sza ze wszystkich wad, ponieważ jest zwy
kle towarzyszką. głupstwa. Faeton, cho-

9 



cillZ syn boga, był jednak tylko prostym 
śmiertelnikiem, a jego towarzysze niekie
dy stusznie szydzili z; jego milości wla
snej; gdyż byle o cokolwiek, zaczynał 

się rozwodzić zaraz o swoim ojcu, slOllcu 
i o swoim dziadzie Jowiszu. 

Ni{!raz zdarzyło mi się widzieć dzieci, 
które rÓ'YTUeŻ jak Faeton chelpily się 
z zaslugi lub bogactwa swoich rodziców, 
jak gdyby to je czyniło lepszemi, albo 
uczellszemi, i uważałem, że te dumne 
dzieci stawały się potem głupcami, po
nieważ w siebie wmawiały, że zasługi ich 
rodziny powinny im. zastą.pić miejsce umie
jętności i zdrowego rozumu. 

Otóż jednego dnia Faeton bawiac sle , . . 
z swemi towarzyszami nie wiem w jaką. 
grę naówczas w używaniu będącą., podług 
swego zwyczaju zaczął znowu wychwa
lać swój ród niebieski; i jego towarzy
sze, ażeby się z nim podrażnić, parsknęli 

od śmiechu na tę niedorzeczną pretensyjg. 
luny na miejscu Faetona korzystalby 
z tej nauki, lecz ten dumą. nadęty za
miast popm'wić się, wpadł w wściekłość, 

a widzą.c, że nikt nie chce wierzyć świe
tnosci jego pochodzenia, zaprzysiągł, że 
pójdzie do ojca i uprosi go, że mu po
zwoli dzieJl jeden kierować wozem sło
necznym, ażeby nikt więcej nie wątpil, 
iż jest synem tego świetnego bóstwa. 
J ego towarzysze nie wierzyli mu, ale oto 
nasz roztrzepaniec wyruszył w drogę idąc 
po wysokich górach, prowadzących do 
pałacu slOllca. Droga nie była ani krót-
ką ani łatwą do tego rażącego mieszka-
nia, w którem Apollo siedział na tronie 
promieniejącym światłelp., wśród . mnó
stwa kolumn zlotych, . \vysadzanych mili
jonmni dyjamentó1"ć i {ltogicli kamieni. ' 
Tymczasem Faeton ~lostał się ~am przy 
pomocy niektórych b6st~ sobie przychyl- f 
nych, lecz j ego oczy tak 'tiiziX blask wiel- .! '" 
ki, gdy się znajdował wśród tego cucliiego'tt 
okręgu, z którego wytryskiwały potoki 
światła, iż z trudnością. mógł patrzeć na 
uśmiechając0go się do niego Boga, oto
czonego całym blaskiem. 

,,0 mój ojcze zu.wołał, dozwoliszże swe
go syna zuieważać mł:odym zudnvalcQm 
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zaprzeczającym mu szlachetnego rodu. 
"~rój synu, odrzekł natychmiast Apolio, 
wyciągając do niego rękę, przysięgam na 
Styks że ziszczę wszystkie twoje żądania 
dla zawstydzenia zuchwalstwa twoich 
szyderców; mów więc Faetonie, czego 
~dasz, a otrzymasz. 

Teraz trzeba wam wiedzieć, że Styks 
była rzeka w piekle, n.a którą bogowie 
często przysięgali, lecz ta przysięga sta- . 
la się w ich ustach obietnicą, której nic
dotrzymanie pozbawia,lo ich na dlugi czas 
nektaru i zaszczytów boskich. Faeton, 
zapewniony dobrocią swego ojca, prosił go 
natenczas aby mu pozwolil przez jeden 
dziell I)rowadzić wóz slOllca' bóo- ust y-, o' 
szawszy ż~danie teo'o nierozsadneo-o mlo-

'& o "o 
dzieńca, pojął lecz już zapóźno bląd, któ-
ry popcInił zobowiązawszy się okro
pną przysięgą, którą bogowie z bojaźlli<~ 
wymawit0,~, i usiłowal wszell~iemi sposo
barui odwieść syna od tak trudnego przed
sięwzięcia, ofiarując inne zadosyćuczynie
nie jego miłości wla.snćj. 

,,~iel'ozważlly! dodał bóg, ledwo swo-

1U1 

je łzy wstrzymując "czyliż nie wiesz, że 
podobne przedsięwzięcię przechodz:i siły 
człowieka? Nie znasz więc niebezpie
czeństw na jakie się narażasz! Drogę którą 
myślisz przebiedz najeżają potwory, ota
czają przepaści" mogące przestraszyć mo
je rumaki, przyzwyczajone do ręki wpra
wnćj. Sądziszże, że nie poczują obcego 
sternika, i że znajdziesz środek pohamo
wania ich? Zastanów się dobrze Faeto
nie, zgubisz się żądzą wyniesienia, i ca
ły świat runie z tobą". 

Ze wszystkich wad szkodliwych mło
dzieży, nie maniebezpiecznićjszej nad próż
ność, czyniącą ją głuchą na rady rozsą
dku i przyjaźni. Przykład Faetona, mo
je dzieci, dostatec'Zną nam w tej mierze 
daje naukę. 

Nieszczęśliwy więc Faeton trwał w swo
im uporze, a jego ojciec skrępowany stra
szną przysięgą powierzył mu na dzielI 
kierunek swojego wozu. Apollo, prze
widując następstwo, odnawia swoje mą
dre przestrogi, i wskazuje mu c1rogg, któ
rą się ma udać; lecz nierozważny, unie-

g':;' 
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siony radością tak świetnego zwycięztwa, 
nie sluchal go nawet, tyle mial ufności 
w sobie, co zwykle jest wlaściwe glu
pcom. W pie.rwszych chwilach', konie 
słoneczne postępowaly zwyczajną drogą·, 
nie znając swego nowego sternilm, gdyż 
droga była łatwa, a Faeton nic mógl się 
posiąść z radości; lecz gdy w swym bie
gu napotkal trudności, nierozsądny, za
miast zwolnienia, poJniecal ich zapal, 
wkrótce nie mógł ich wstrzymać. W te
dy zbiegIy z drogi zwyczajnćj, i już to 
wzbijając śię przerażone między gwiazdy 
je otaczające, już też spuszczając się 

blisko zielni z wozem słonecznym za
palają góry i wysuszają. w jednej chwili 
największe rzeki, i gdy się oddalały, na
gle zimno ogarniało calą. kulę ziemską· 
Tego samego dnia ludzie nie wiedzieli 
jakie straszne wstrząśnienie odbywało się 
w niebie, i sami Astronomowie zmordo
wani ciągłem patrzeniem w teleskopy, 
nie wątpili, że nadszedł już koniec świata. 
Tymczasem Cybela,- która, jak wiecie 
była boginią. ziemi, widzą.c wyschnięte 
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zrÓlUa, zniszczone żniwa kilko-chwilowym 
upalem , osuszone drzewa upadajcj.cc 
z swerni owocailll, l morze opuszcza
jące swoje koryto, żaliła się przed 
~Towiszem, a bóg spostrzegłszy Fae
tona na wozie niebieskim, nie chcial cUu
żćj czekać, aż ten dumny mIodzieniec 
wstrząśnie świat cały; pełen gniewu por
wal piorun i cisnąwszy go na zuchwalca, 
wtrącil go w. Erydan, rzeka we Włoszech, 
którą dziś naz},vają Po. Cygnus jedy
ny może przyjaciel Faetona, gdyż bywa
ją osoby kochające próżnych, tak się prze
jąl żalem z jego utraty, że schyliwszy 
się nad brzeg rzcki, aby widzieć, czy fa.
le nie przyniosły mu ciała nieszczęśli we
go młodzieńca, umarł z rozpaczy; Apollo 
zamienił go w łabędzia, ten piękny biały 
ptak odwiedza jeszcze rzeki, w których 
zdaje się czegoś szukać. Starożytni utrzy
mywali, że za zbliżeniem się jego śmierci, 
ptak ten zawsze niemy, odzywa się ~pic
wcm smutnym i dźwięcznym, którcgo slo
dyczy nic nic wyrównyv,,-a,. Heliady , SIO

stry Faetona, również mepoclCszonc 
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z powodu jego smutnego losu, oplaki
waly go przez cztery miesią,ce; bogowie 
wzruszeni ich boleścią, przemienili je w to
pole, drzewa które szczególniej rosną, nad 
brzegiem rzek, a ich łzy przemienili w bur
sztyn na pamią-tkęich przyjaźni braterskiej. 

MUZY. 

Jedna z naj dowcipniej szych allegoryj, 
moje dzieci, jest ta, która poczytuje 
sztuki i umiejttności za dzieci Jowisza i pa
mięci, uosobionej w bogini zwanej lIIne
mozyna. Dziewięć pięknych nimf pod imie
niem JvIuz, przodkowaly tym drogim da
rom rozumu ludzkiego, a Apollo, jako 
wynalazca liry i muzyki, uchodzil za ich 
brata i przyjaciela. W ich to gronie za
pominal na górze Parnas, gdzie przeby
wały, nudów Olimpu, i zmartwień, kto
re mu sprawila duma Faetona. 

Te mllzy mialy twOl'zyć bardzo mile 
towar7.ystwo: J{alliopa, najstarsza, byla 
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hogini,} wymowy, to jest s7.tuki pigknego 
mówienia; Jl[e~)omena przodkowala tra
jedyi; Talija , komedyi, Polimnija, reto
ryce czyli krasomówstwu; Klijo byla muzą. 
historyi; Uranija , astron omii; Erato ubó
stwiona od poetów, Euterpe od muzyków 
a Terpsicho1'a od tancerzy. 

Te boginie wyobrażano z przymiot.ami 
wlaściwemi ich sztuce; to jest: z oznaką ta
lentu którerim przewodniczyly: i tak Klio 
tl';r,ymala tahliczki na których przygotowy
wala się do pisania historyi, ~le~polIleng 
wyobrażano pospolicie w postaci kobiety 
drogo ubranćj, ponieważ trajedyja lIla
luje nieszczęścia królów albo bohate
rów; u starożytnych temu rodzajowi wy
stawienia teatralnego zwykle towarzyszylu. 
muzyka., a inuę tćj muzy ozna.czało po 
grecku, że ona się tylko wyrażała śpie
wem. Talij a, przeciwnie, wyobrażana z 
maską, w ręce, gdyż dawniej aktorowie 
mieli zwyczaj zakrywania sobie tw~rzy 
maską, naśJa.dując osobę pl'Zedstawionq,; 
Euterpe lDiala przy sobie narzrdzia. lUU

zyczne, a Uczona. Uranija kule i cyrkle, 
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narzędzia używane w astronomii. Kic 
jest więc trudno przyzwyczaić się do po
znania na pierwszy rzut (!lIca muzy, któ
rą. wystawia obraz albo posąg, i dosyć 
tylko uważac na własności jćj przydane, 
aby ją wymienić po imieniu. 

Tworząc to grono uczonych nimf, Gre
cy mieli tylko na celu wzbudzić uszano
wanie dla sztuk i umiejętności, wznoszą.
ce człowieka nad jego jestestwo, i zbli
żają.Ge go do bóstwa. Teraz, zdaje mi się 

pojmujecie, dla czego Appollo przebywal 
w gronie swoich dziesięciu siostr, które 
wszystkie miłe, uczone i rozsądne, two
rzy1y najprzyjemniejsze towarzystwo, ja
kie sobie wyobrazić można. 

Pewnego razu, ten bóg uwiadomiony o 
koncercie li sąsiedniego króla który zaprosił 
wszystkich muzyków okolicznych skłonił 
swoje. siostry aby mu towarzyszyły na tę 
uroczystośc':, na którćj mog·ly hyć pewne 
otrzymać wszystkie wielice o jakiE: ubie
oać się będa. Trur1no bylo. znaleść wóz b _ • 

lnoO'acy I:>rzewieść od razu cala rodzin€, o" ó; ... 

gdyż uczoua trupa posiadala tylko j.~ 
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dnego skrzydlatego konia; lecz ten cudo
wny zwieJ.'z, który jak wiecie był Pegar., 
rz; krwi Meduzy, przeniós1 ich szybko je
dnę po drugiej, do dworu, do któr~go je 
zaproszono, i Apollo przybył tam jedno
cześnie ·z niemi. Najbieglejszy muzyk tego 
kraju nnzywał się 1I1a1'.;yjasz; był to satyr, 
rodzaj bóstwa lasów, który miał nogi ko
źle, i znalazłszy przypadkiem na dni' 
strumyka flecik, którego Minerwa niekie
dy używała, zdołał wydobyć z tego na
i'zędzia najwdzigczniejsze tony. 

Ten Marsyjasz nie znal Apollina, lecz 
widzą,c go grającego na lirze, wyzwał 
Apollina do walc~nia z sobą, pod tym 
warunkiem, ażeby zwycięzca postąpił so
bie z zwyciężonym jak zechce. A polio, 
przystał na to wyzwanie, i ",ielkie kolo 
zgromadzonych lubowników otaczało mu
zyków dla osądzenia któremu z dwóch 
należy się zwycięztwo. Natychmiast Mnr
S)Tjasz zaczą.ł wydobywać najslodsze to
ny, raz naśladował śpiew s10wika wcza
sie pięknego wieczoru wiosennego, ikwi
lel"\ie synogarlicy; znowu jego flecik hu-
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czal jako falc morski.e w czasie burzy, ul
bo świstal, jak wiatry wśród obszernego 
lasu miotanego wichrem, Zachwyceni 
słuchacze rumienili się z przyjemności al
bo bledli z przestrachu, o tyle złudzenie 
bylo zupelne, już nawet pl'zygotowallo 
wawrzyny dla biegłego 1\lars3~asza i 
nikt nie mógł wierzyć, aby Apollo śmia1 
z nim walczyć, gdy bóg wzią.wszy swoj~ 
lirę wydobył z niej najslodszą. melodyją, 
i zanucił wyrazy mile i wdzięczne, które 
wpra wily w zadumanie cale zgromadze
nie, ·Wszyscy zawolali wtedy że glo!:i 
Appollina wzniósl go nad flet Marsy ja
sza, i biedny satyr z boleścią. widział wy
darte sobie zwycięztwo którego był pewny. 

Nie była to jedyną. karą. którą. na nie
go s prowadzila miłość wlasna, i trzeba 
przypuścić że gniew wyrwal mu słowa 
obrażają.ce zwycięzcę, Apollo rozją.trzony 
tal-a zniewao·a przywiaz.al IrO do drzewa i ... b... "LJ 

żywcem z skóry go obra1. Żale tego 
nieszczęśliwego wzruszyły bogów którzy 
go przemienili w rzekę, której pićrwsze 
fale tworzyły się Z krwi i łez 1\1ar y ja-
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sza.. Inną. razą. jednak w podobnym 
pr~ypadku, ok:3.?;a1 więcćj wspanialomyśl
nOSCl dla swoich przeciwników, Midas 
król Frygii obrany sędzią. przy podobnem 
,?zwaniu, przysą.dzil nagrodę muzykOlIl 
memogą.cym wcale iść w porównanie z 
talent~m boga światla, Apollo zdawał się 
poddac ~emu w~kowi i zostawił wawrzy
ny SWOIm wspolzawodnikom'lecz po n'e-
. k' ,l 
Ja lm czasie, balwierz Medasa spostrzeo-l 
że ~szy t,eg~ księcia staly się nadzw~ ~ 
c~~J długłe l coraz, przyjmowały formę 
oshch uszy: Balwier?; udzielił to smu
tne ?clkr~cie s~memu królowi, który mu 
zalecII milczeme pod najostrzejszemi mf
czarni,ami, kazał sobie zrobić zarazem pe
rukę I czapkę które zupelnie zakrywały 
jego długie uszy. 

?tóż ~uszę ~am P?wiedzieć, że by
waJą. ludzIe, którym· me podobna ukry
,;ać tajemnicy; balwierz należał do ic:h 
lIczby, i biedny człowiek, walczac mie
?zy obietnicą. uczynioną. swojemd pan;, 
~ potrzebą. mówienia, stracif zupeInie sen 
I apetyt, nakoniec, me mogą.c więcej 

10 
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jej zachować. i lękając się uduszenia, je
śli dalćj będzie milczał, udal sir w pole, 
gdzie zrobił otwór w ziemi i ktadąc się 

na brzuch, zawołał donośnym głosem: 
R!ról Niclas ma ośle ~LSZy, potem odszedł 
zadowolony, ulżywszy sobie ogromnego 
clęzaru. W rok potćm, balwierz prze
chodząc kolo tego'samego miejsca postrzegł 
z boleścią. trzciny wyrosIe z tego dołka, 
a miotane od wiatrów powtarzały '''yra
żnie te slowa: Król ~Iiclas ma ośle uszy. 
Wkrótce nie było nikogo w calćj oko
licy, któryby nie był świadkiem tego cu
du, i· tajemnica biednego księcia upo
wszechniła się po calym świecie. Tak 
więc gadatliwi, mimo swoich obietnic, 
nie mogą. się wstrzymać od ro?;gloszenia 
powierzonej sobie tajemnicy. Co do mnie, 
gdyby nie było na świecie kłamców i zbyt 
ciekawych, sądzę, ŻEł nie byloby nicze
go tak się 19kać, jak gadatliwych. Ga
datliwość, moje dzieci, często bywa wa
dą. waszego wieku, lecz dzieciom dobrze 
wychowanym łatwo się poprawić. 

Najslawnićjsza z ŚWiątyll Apollina by-
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la Del:ficka, w której się znajdowała słyn
na Pityj a o której wam mówiłem w hi
storyi greckiej; ta kapłanka gdy wstę
powała na trójnóg poświęcony dla ogra
szania swoich wyroczni, trzymała wieniec 
z bobkowego drzewa, i drogę do świąty
ni prowadziły drzewa tego rodzaju, na 
pamią.tkę przemiany Dafuy. 

Apollo, którego raz czczono już to jako 
boga światła.,już też sztuk pięknych i poe_ 
zyi, nosi niekiedy przydomek Febusa, i dla 
podobieństwa dają. jego siostrze Dyjanic 
nazwisko ll'eby. Tego boga wyobraż~no 
pod rozmaitemi postaciami, lecz najczę
ściej dają. mu postae pięknego młodzieńca 
uwieI1czonego wawrzynami i trzymające
go lirę; niekiedy widać go na wo;!;ie cią

gnionym od czterech rzeskich rumaków, 
głowę ma uwieńczoną promieó.mi slOlica. 
Najslawnićjszy z posągów tego boga zna
ny jest pod imieniem Apollina belwe
de:ski:go (tab. 10 fig. 19), ponieważ znaj
dUJe Slę:W Rzymie w pala.cu tego samc
go nazwiska. 
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BACHUS I SnEN., 

Kadmus, ów sławny rycerz fenicyjski 
który, zostawszy królem Teoów upo
wszechnił między Pelazgami użycie gło
sek czyli liter alfabetycznych, miał córkę 
zwaną. SerJ~ilą, tak piękną. że Jowisz, zo
baczywszy ją. postanowił poją.ć ją za żo
nę nie odkrywając jej, że jest królem 
nieba i ziemi. Junona, ciągle zajęta śIe
(1zeniem, co jej mą.ż robi na zicmi, do
wiedziała się wkrótce o zamiarach boga, 
i aby się pomścić przybrała postać starej 
ma.mki Semeli zwanćj Be1'oe, i przysrla do 
księżniczki, oparta na kiju, jakby schy
lona wiekiem. 

"Czy to prawda moje drogie dziecię" 
mówi: podstępna do mloclćj dziewc7.yny, 
"że twój ojciec myśli cię wydać za tego 
cudzoziemca mienią.cego się księciem? Ja. 
wiem do brze, że ten człowiek nie jest tym 
czem się mieni, i radzę ci, abyś go skło
niła do stawienia się przed tobą., w cu: 
lej ogromności swego majestatu, co mu 
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nic będzie trudno, jeżeli, jak mówi jest 
jeden ze znakomitych królów świata". 

"Wymówiwszy te słowa, fałszywa Be
roe, opuściła księżniczkę, uścism~wszy jt~ 

czule, i wstą.pila na Olimp, pewna zem
sty. Wrzeczy samej, od tej cl;nvili Seme
la nie mogla się uspokoić dopóki nie wy
mogla na Jowiszu, że się pokaże jej oczom 
w całym swym blasku; bóg z żalem na 
to przystał, lecz mloda Semela tak usil
nie go prosiła, że się jej dał widzieć oto
czony błyskawicami i piorunem. Nie
stety biedna księżniczka byla ukaraną. za 
swoję ciekawość, gdyż pIornienie które 
Jowisza otaczaly ogarnęły jćj pałac i Se
mela zginęła wpośród ognia; Jowiszmógl 
tylko ze wszystkiego ocalić malego chlo
pca którego miara, i wIo żył go w swoje udo, 
dopóki nie nadeszła chwilajego urodzenia. 
Ten mały chłopiec otrzymał tedy imig 
Bacltus, i stal się późnićj jednym z najsla
wniejszych bogów w starożytności. 

Skoro tylko Bachus Jzicń ujrzał, Mer
kury, z rozkazu Jowisza zaniósł go do Jo
brych nimf, które go wychowywały z naj-

10* 
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wi~kszą starannością. Dla wynagrodzcllia 
ich, gdy się już mógł obejść bez ich pomocy, 
młody bożek obrócił je w gwiazdy, i urnie
:śeił je na niebie, gdzie są znane pod na
zwiskiem Hyady. Gdy dziecko doszło już 
wieku zdolnego do odbierania nauk, Jo
wisz, ażeby jego wychowanie nie zosta
wiło nic do życzenia, dał za ochmistrzy
nie Muzy, których usiłowaniem było na
uczać go wszystkiego co wiedziały, i wkrót
ce młody Bachus stal się najlepszym po
et:}., najuczeńszym astronomem, najbieglej
~zym muzykiem i naj'''ryborniejszym tan
cerzem, jttkiego można było znaleM w 
świecie. Sylen jcgo stary nauczyciel, 
którego Jowisz umieścił przy nim, dla 
przygotowywania go do lekcyj, odbierał co 
dzie!'l podziękowania za swego ucznia. 

Ale o Sylenie, moje dzieci, muszę wam 
powiedzićć, że ten nauczyciel Bachusa 
lniał szczególną postać: z jego łysej gło 
wy wystawały owa mate koźle rogi, miał 
liOS czerwony i za,krzywiony, brzuch ogro
limy, nogi krótkie i uajczęścićj źle okry' 

te, lccz mimo t<'d odrażają.cqj· postawy, 
Sylen był najleps7:ym cZ10wiekicm na zie
mi, jego uczeI1 ,bardzo go kochaJ i nie 
chciał go nigdy opuścić.. 

Bachus, dorósłszy lat, nabrał gustu 
do podróży, i ruszył w drogę z wojskiem 
złożonćm z mężczyzn i kobiet uwieńczo
nych roślinami, i niosących bębny, cym
bałki i inne narzędzia muzyczne; dziry
tów i pałaszy nie potrzebowała ta gro
mada, ponieważ Bachus nie miał zamia
ru prowadzić wojny. Dobry Sylen, któ
ry już był za stary, aby odbywać po
dróże pieszo, jechal na najspokojnićjszym 
ośle, i mlIDO swojćj otyłości nie zostal 
się w tyle ani o jeden dzień, lubo chę
tnie zatrzymywal się w szynkach, które 
natrafiał po drodze, gdyż trzeba wam 
wiedzićć, że Sylen doszedłszy starości 

zostal opilcem. Bezwątpienia za jego 
to radą Bachus upowszechniał l)O swo
j6j drodze uprawg wina, to zjedflUlo 
mu w ealćj Azyi cześć bożka wina, eho
cit1ż mial ws tl'ęt do pijmlstwt1 , które zlli-
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kczcmnia ludzi i czyni ich podobncmi 
do zwierząt. 

Przypominam sobie wlaśnie, że u La
cedemończyków w tej szkole Likurga, 
gdzie młodzieńcy uczyli się być obywa
telami silnemi i odważnemi, wystawiano 
im na widok, nędznego niewolnika, dla 
pokazania im do jakiego stanu znikcze
mnienia pijaństwo człowieka doprown.dza: 
również Spartanie mieli odrazę dla winn., 
które uważali za naj niebezpieczniejszą 
truciznę, ponieważ pozbawia rozumu tych 
którzy go za nadto używają. 

Lubo Bachus był za mądrym, aby si ę 
miał oddać tej szkaradnej namiętności, 

nie mógł jeunn.k wstrzymać od niej swego 
wojska i ,vtedy mężczyźni i kobiety je skła
dający, przemienili się w prawdziwych 
szalellców. Bachantki albo Jlfenacly, rodzaj 
kapłanek, orszak jego tworzf!>cych, odzie
wały się skórą tygrysią dla wyrażenia 
zapewnie, że pijallstwo czyni h\c1zi po
dobnych dzikim zwierzętom, i bicgn.ly tu 
i owdzie przcraźliwemi krzyki napcluia
jąc powietrze; mia,ly wlosy rozpuszczo-
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nc, a rękę uzbrojoną pochodnią albo tYJ'
sem, to jest laską okręconą bluszczem i 
winnemi liśćmi. W tym gwałtownym 
stanie wykonywaly tysiące taóców dzi
wacznych okolo boga, siedzącego na wo
zie ciągnionym od ostrowidzów lub slo
ni, a za nim wi.dać starego Sylena pija
nego i chwiejącego się na ośle swoim, 
a z głową UWicl1czoną bluszczem. (Tab 
11 fig. 20). Tym to szalonym orszakiem, 
podobnym do prawdziwej maskarady w 
tłusty wtorek, Bachus zawojował lndyje, 
ztąd udał się do Egiptu, gdzie jeszcze 
uczył sztuki uprawy winnej latorośli. 
Wszędzie, którędy pr,techodzil, ludy wzno
siły ołtarze i oglaszruły go dobroezyńq. 
ludzkości. 

Czy nie postrzegacie tu, moje dzie
ci, uderzającego podobieństwa między 
bajecznemi podróżami Bachusa i temi, 
które Indyjanle przypisywali Wisznu 
pod postaciq, Kl'yszny, a Egipeyjanie swo· 
j emu bożkowi Ozyrysowi. Wszyscy trzćj 
przedsięwzięli podróże, w towarzystwie 
licznĆ'j gromady lecz be-~ broni; wszyscy 
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trzej odbierali czesc, że nauczy li luchi 
sztuk użyt<;cznych; i trzeba sądzić, że bajka 
o Bachusie nie jest inną, jak o Kryszrne In
dyjskim i Ozyrysie Egipskim, których Gre
cy przeistoczyli w bóstwo swojego kraju. 

Inni uważali Bachusa w jego podró
żach jako obraz wschodzą.cego sfońca 
ze strony wschodnićj, gdzie Indyje leżą, 
które wznosząc się nad poziom oświeca 
caf y świat swemi promieniami. 

Uroczystości Bachusa, zwane Bachana
lija, były rodzajem wystawienia szalellstw, 
któi·y..m oddawały sig Bachantki w cza

.. si~'· ~dróży tego boga. Wszyscy musie-
11 l;>yć obecni tym uroczystościom, i opo-

• '-. wia:Cłają w tym przedmiocie, że córki 
.1]{t;l'ea..~za króla Tebów nie chcąc wcho-

"" umg w uczestnictwo tych świąt, uległy 
''I jetp zemście, bo rozgniewany bóg za 

zniewagę czci swojej, zamienit je w nie
toperze w tej samej chwili, w której się 
zajillowaIy robotą, wspanialege kobierca. 
Dla tego to, powiadali Grecy, że ten 
obrzydły ptak ukazujący się tylko pod
czas nocy, wy~ciela piwnice, do których 
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się chroni, tkaninami naśladują.c jeszcze 
robotę, w której celowaJ'y Minćjdy. 

Tenże król Mida s, którego A pollo, jak 
wiecie, uraczył tak pj~)kną parą. nsz, zdaje 
się że nie zraził się tym przypadkiem, 
aby więcej nie mieć do czynienia z boga
mi. Bachus w czasie swoich podróży, 
odebrawszy od niego przychylną gościn
ność, oddalając się przyrzekł mu ziścić 
wszelkie jego żądania. 

Próżny Midas nie mogą.c sobie wystawić 
ażeby na świecie było co korzystnićjszego 
nadzloto, prosił Boga o łaskę obrócenia w 
zloto wszystkiego czego się tylko dotkni~, ,,., 
Ziścił Bóg to zuchwałe życzenie, lecz nie
szczęśliwy książę wkrótce tego żalowal; 
gdyż od tej chwili, co tylko jego ręce 
ruszyły wszystko stawało się kruszcem, 
i otoczony kawałami złota umierał z gło
du, gdyż złotem żyć nie można. \Vte
dy Midas pojąl, że wsród swoich bo
gactw , zginie z nędzy, blagał bogów, aby 
mu odjęli ten dar okropny którego tak pra
gnął; ci wzruszeni jego żałością. kazali 
mu się ką.pać w Potkoht jedn(~j z rzek 
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Frygijskich, gdzie nakoniec straci! to 
bogactwo, które mu groziło śmiercią. nic
ochybną; lecz od tego czasu Paktol to
czył piasek złoty, który jeszcze i dzisiaj 
tam się znajduje. 

Ta nowa bajka o Midasie, już sławnym 
ze swojego wypadku z Apollinem, jest 
nauką dla skąpców chcących raczej u
mierać z głodu, niż ruszyć swoje skarby. 
Jest to sprawiedliwa kara za tak szkara.
dny występek, który w nich tę uwagę zagłu
sza, że zloto nie ma wartości, skoro nic 
umieją, czynić z niego dobrego użytku. 

Bachusa pospolicie wyobrażano w po
staci uśmiechają.cego się mlodzieńca bez 
brody, niekiedy siedzą.cego na byku', i 
wtedy 'mial wiele podobieństwa, z 1\1i
trasem Persów; lecz najczęściej widzia
no go wzniesionego na wozie ,ciągnio

nym od zwierząt dzikich a to pewnie 
dla tego, że wino czyniące ludzi po
rywczemi, ma moc powściągania zwie
rząt dzikich. Trzyma w jednej ręce wi
nogrono lub czarę, a w drugiej tyrs, 
czyli lnsk~ otoczoną bluszczem i wmną 
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latoroślą. Zabijano mu na ofiarę srok~\ 
ponieważ pijaństw~ robi człowieka nied)'
skrctnym i kozIa, zwierzę obgryzające win
ne gałązki. Składano mu w ofierze bluszcz 
l wmną. latorośl. 

SĄD PARYSA. 

Nie by lo jeszcze roku od stworzenia świa
ta, a już nastąpił pierwszy dziel) wiosen
ny. Niebo było czyste, ziemia okryta 
zielonością. zaczynała wydawać niektóre 
kwiaty, jaśniejące słońce wznosiło się nad 
poziom, ptaki napełniały okolice tysiącem 
śpiewów, a morze 'przedstawiało widok 
O'ladkieO'o zwierciadła, gdy zupełnie ze o o 
środka tych spokojnych bałwanów jedna 

biała i spieniona 'fala wzniosła się i roz
bila o brzeg, gdzie złożyła łóżko z mchu 
usIane... Nie .zgadniecie nigdy, co ta h
la przyniosln.; otóż! była to młoda dzie
wica piękniejsza od wszystkich nimf nie
ba, ziemi i wody; jednem słowem to 

11 
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była Venus ktÓl'ą., Jowisz zobaczywszy, 
ogłosił natychmiast boginią, piękności. 

Ta wiadomość, zaraz powtórzona nft 
Olimpie przez Sławę, boginią bardzo ga
datliwą, którą wystawiano z trąbą, wpra
wiła w zamieszanie wszystkie bóstwa 
Diebieskiego państwa. Dumna JUDona 
dokładała więcej starań jak zwykle o swój 
ubiór; mądra Minerwa okrywała się rn
miel1ccm na myśl, że ma współzawodni
czkę, a wszystkie inne boginie tego dnia, 
radziły się może dwadzieścia razy zwier
ciadła, aby wiedziały, czy ich strój cza. 
sem nie jest w nieładzie. Lecz Jowisz 
nie chcąc, ażeby nowe bóstwo ukazało 
się tak oczom całego dworu bogów, bez 
wychowania należnego młodej osobie do. 
brze ukształconej, powierzył obowią.zek 
uczenia Wenery dwunastu siostrom zwa
nym Godziny, które przodkowaly chwi
lom dnia. Czas tych pilnych nauczycie
lek liczono w ten sposób i one tak ko
rzystnie używały swoich lekcyj, że po 
krótkim czasie uczyniły z młodej bogi. 
ni prawdziwą doskonałość; a Jowisz za. 
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dowolony ich staraniami rozkazał, ażeby 
uczemlica bezwłocznie wstą.piła na Olimp, 
gdzie Heba ma ją. poczestować nektar'em 
nieśmiertelności. Ten dzieil, moje dzieei, 
był prawdziwą. uroczystością dla dworu 
bogów, i podobno dano przy tej okoliczno
ści koncert, gdzie Apollo i Euterpe wy
konywali muzykę z dołą.czeniem malego 
baletu, w którym Terpischora okazała 
sig jak ptak lekką.. Tymczasem, zaraz. 
nazajutrz Jowisz musiał myśleć o przezna
czeniu męża dla swojćj nowej córlci, gdyż 
wszyscy bogowie, nie mający jeszcze żon, 
już się zaczęli ubiegać, i każdy wychwa
lał swoje przymioty, aby otrzymać pierw
szeństwo. 

Apollo przedstawiał skromnie, że onjest 
rajmilszym i najuczeńszym z bogów; d.o
wodził że zna muzykę,retorykę, astronomIą, 
cokolwiek sztul;:e lekarstwa, i jeszcze in11e 
umiejętności. B~chus, ten otyły i wesoly 
chłopiec usilowal przekonać Jowisza, że 
on ma prawo do rgki Weuery za usługi któ· 
re wyświadczył, upowszechniając upr::tJwg 
winnej latoro.śli; Mars mimo. swojćj, nad-
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O'orza1ej twarzy od słOlica i porywczego 
b . • •• 

postępowania utrzymywał, że bOglUl plę-
kności n!'Lleży sig bożkowi wojny, jotko 
sprawiedli we wynagrodzenie za j ego czyny 
wojenne; sam nawet Medmryjusz, gdyby 
nie był tak zatrudniony dopominałby się 
pierwsze11stwa, za swoje dokładne wyko· 
nywanie zlece11 mu powierzonych; lecz 
Jowisz dla pogodzenia ich uczynił inny 
wybór, którego nikt się nie spodziewaJ, 
gdyż rozkazał, aby młoda bogini została 
żonf!. kulawego Wulkana za jego trudy 
w wyrabianiu piorunów; ten przyszedł, ku
leją,c i zaślubiwszy Wenerę na Olimpie, 
zaprowadził ją. do swego ciemnego i pod
ziemnego palacu, gdzie piękna małżonka 
niedługo przykrzyć sobie poczęla, gdy;; 
jćj białe rysy zepsuly się ta~ od dytll! 
kuźni Wulkana. W stą,pila WlęC znowu 
na górę Olimp za zezwoleniem pana bogów 
i mówią., że Jo'\visz pozwolił jej tylko 
czasami zstąpić do swego męża, którego 
towarzystwo nie mialo nie ujmującego. 

Po niejakim czasie było sławne wc
sele, na które zaproszono wszystkich 
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bogów nieba, ziemi, morza i piekła na
wet; był to ślub młodego i urodziwego 
księcia imieniemPelij, z piękną nimfą, zwa
ną Tetyda, której nie należy brać za bo
ginią morską, u której s1011ce zwykle co
dzień odpoczywało. Niezgodę, ohydne 
bóstwo, którego glowę zamiast włosów 
ohęcaly węże, wyłączono z tej uroczy
stości; lecz ta zlośli wa bogini zemścila 
się okrutnym sposobem, gdyż wśród we
sołości, w chwili kiedy Bachus uraczał 
gości najlepszem winem swojej piwnicy, 
Niezgoda wstą,piwszy na stół pod któ
rym się ukrywała, rzuciła między zgro
m!'Ldzonych złote jabłko, z napisem: dla 
najpiękniejszeJ , będąc pewną że to jabłko 
stanie się przedmiotem gwałtownego spo
ru sprawującego zaburzenie. 

Rzeczywiście, skoro tylko boginie pl' ze
czytały ten napis, poczęływszystkie ubiegać 
się o pierwszeństwo, a lubo niebylo żac1nćj 
prawie w calem zgromadzeniu, któraby 
nie mogla sobie rościć prawa do pirkno
ści, postanowiono za wspólną ugodą, aże
by JlillOnę, Minerwę i vVencrę przypuścić 

11* 
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<10 ubiegania się. Teraz szlo tylko o zna
lezienie bezstronnego sędziego dla wy
dania wyroku o tych trzech wspólza wo
dniczkach, których żaden z bogów gnie
wać nie chciał, wtem Merkuryjusz, któ
ry przebiegal cztery ką.ty ziemi, skłonił 
boginie, aby się udały do mlodego pa
sterza zwanego Pa1'ysem, który byl synem 
Pryama, króla Troi. Przyjęto tę radę, 
i prostego pasterza obrano sędzią. sporu, 
tyle bóstw zajmują.cego. 

Junona stawiła się przed swoim sędzią 
ubrana w najpigkniejsze stroje, jaśniejąca 
zlotem i drogiemi różnokolorowemi kamie
niami; pasterz złudzony jćj wspaniałą. po
stawą., już chciał jćj przysądzić jaMko, 
gdy Minerwa przedstawiła się z całą. po
wagą. mądrości miarkowanćj miłym uśmie
chćm: bogini jak zazwyczaj była od 
głowy do stóp uzbrojona, lecz ukryła 
swój puklerz aby nie ror,gniewać sędziego. 
Ten w przykrćm znajclovml się położeniu 
aby wydać sąd o clwóch ry\valkach ró
wnic pigknych, że myślał podzielić m.ig
dzy nie j~tLlko , gdy Wenera, bez żadnćj 
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ozuoby tylko z wieI1cem różowym i prze
Slicznl} przepaską. któremi Jowisz ją uda
rował, postępowała skromnie i wprawiła 
Parysa w zadziwienie; natychmiast upa
dając na kolana, oświadczył, że Junona 
wydała mu się za dumną., a Minerwa 
za poważną., i tylko Wenerze należy się 
nagroda ~.iękności. Ten sławny są.u przy
jęto na Olimpie z zapałem; JUllona i Mi
nerwa oddaliły się z nieukontentowaniem, 
H, zwycięzka Wen era wstępując na mały 
wóz zrobiony z jednej muszli perłowej 
i ciugniony od dwóch pięknych synogarlic, 
wzniosła się w powietrze. Ta prześliczna 
przepaska, którą. Jowisz dal Wenerze 
i która jćj zjcclnała zwycięztwo, nic jest 
nic innego, moje dzieci, jak godło skro
mności, powabu, słodyczy, bez których 
piękność jest tylko wą.tlym przymiotem. 
Wspomnijcie nadewszystko , że piękna 
postać nic jest c1l'oguTI darem, jeżeli jćj 
nie towarzyszą dobre serce i łagodny 
charakter w przeciwnym razie jest barclzićj 
szkodliWI} niż użyteczną.. 

Starożytni twierdzą., że są.d Parysa 
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spowodował zburzenie Troi, które wam 
juź opowiedziałem w historyi Greckićj, 
i to aby się zemścić na tym pasterzu 
potem księciu, Junona i Minerwa pod
burzyły całą. Grecy ją. przeciwko tE:mu 
sławnemu miastu. Waleczny Achilles, 
o którym jest mowa w tejże samej histo
ryi by~ sy1em Tetydy i Peleja, których 
wesele było zaklócone jabłkiem Niezgody. 

Piękna Wenera miała wiele dzieci 
z ktorych kilkoro jest sławnych. Do 
nich liczą. ](tlpidyna albo Amora (miłość) 
wyobrażanego w postaci dziecka z skrzy
dłami, z oczami zakrytemi paskiem, trzy
ma luk i małe strzały; 1fymena, bóstwo 
opiekuó.cze ślubów małżeńskich, i nakoniec 
trzy Gracy je , (wdzięki) Aglaję, Talią i 
FJujrozynę, które były nieodstępnemi to
warzyszkami swojej matki. (T. 12 fig. 23) 

Wenerę często wyobrażano w postaci 
młodćj niewia.sty, jadącćj po powietrzu 
gołębiami lub wróblami, które jej zabijano 
na ofiarę. Najsławniejsze jćj świątynie 
były w Knidos, Pajos i w lclalii, gdzie jćj 
ołtarze wznosify się w gaikach mirtowycll 

i różowych. Dują jćj' niekiedy przydo
mek CYP1'YSY albo Cytery, z ł)rzyczyny 
czci, jaką jej oddawano szc,;cgólllićj na 
wyspach. greckich . Cyprze i Cyterze. Po
sąg Wenery ~IedycejskirJj (patrz tab. 12', 
fig; 22) jest najslawniejszy tćj bogini ~ 
ktory nam przekazała starożytność; był 
.on d!ug,~ je~llą z ozdób pałacu rodziny 
panująceJ nlCgdyś w Florencyi pod tćm 
nazwiskiem. 

PRACE' HERKULESA. 

Czy widzicie, moje dzieci, tego czło
wieka silnego, którego barki są okryte 
lwią skór:}, a jego ręka opiera sig na ci0ż" 
kiej maczudze (tab. 13. fig. 24)? To jest 
He'rkules; jest to jeszcze jeden syn Jowi
sza. Bóg sily i odwagi; bistorY,h o 
tym bogu napelniają. cudowne wYlnu.U.;:i 

ł 
. , 

a ca e Jego żyeic Lylo ciągiem. prac i 
chwalcbllych przcdsigw:zigc·. vV smllĆj, ch\\ii.., 
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li urodzenia Herkulesa, Junona niella
widząc jego matki Alkmeny, udała sig do 
Przeznaczenia, prosira go, aby przygoto
wało. temu dziecku istnienie najtward
sze i najniebezpieczniejsze. Teraz trzeba 
wam wiedzieć, moje dzieci, że Przezna
czenie było bóst'.vo ślepe i nieuO'iete J o - , 

którego woli sami bogowie nie mieli pra-
wa zmienić; jego surowa twarz nigdy si~ 
nie uśmiechała, a gdy napisało w swojćj 
wieczystej księdze los, któremu każdy 
człowiek miał uledz, sam Jowisz nie byl 
mocen wykreślić jego wyroków. Wyo
brażano je w postaci poważnego star
ca,zgtową. otoczoną. gwiazdami,jednę no
gę miał na globie a w ręku trzymało ur
nę zawierającą los śmiertelnych. Do te
go to strasznego boga udała się Junona, 
aby poznać przeznaczenie Herkulesa; i 
d.owiedziała się z żalem, że on przezwy
cięży wszystkie niebezpieczellstwa na ja.
Ide się na.rażać będzie. Wszystko co bo
gini zdołała wymódz było, że Przezna
czenie poddało go pod rozkazy starsze
go brata Ewrystewiza króla Teb ów, któ-
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ry był surowym i nielitościwym księciem. 
Zaw~ść ~Tunony w połowic już zaspokojo
lUl me przestawala dalćj działać. 

Jeszcze Herkules leżał w kolebce, a już 
bogini zesłala dwa okrutne węże, które 
go mialy póżrzeć; lecz bóo' ten uiawszy 
• b ~" 

Je swemi malemi rączkami rozszarpał je 
na. sztuki. Gdy Herkules dorósł, jego 
brat ~uryst.cusz aby doświadczyć: jego 
odwagI zlecIł mu obowiązek strzeżenia 
trzód w kraju, w którym ogromny lew już 
długo straszną. czynił szkodę między owca
mi a nawet i ludźmi. To okrutne zwie
rzę schroniło się do sąsiedniego lasu zwa
nego gaik Ne7nei. Młody pasterz nie 

k . ' cze -aJąc, aż potwór napadnie na jeO'o 
~rzody i uzbroiwszy się ciężką. maczu~ą 
l kilku strzałami, puścił się za nią. w po
go~. Doścign~w~zy l;va, wypuścił wszy
st~ne strzały, l me mogł go ranić, albo
WIem pociski przebić skóry nie mogły, a 
na,~et złamał o nię maczugę żebzną.. Na
komec, l1~bra wszy od wagi schwytał potwo
ra sweml silnemi rękami i ścisl1l!-ł go tak 
mocno że udusił. To pierwsze zwycię-
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ztwo młodego Herkulesa stało się dla nie
go przyczyną, sławnego tryumfu gdyż, 
zc1ją.wszy skórę pokonanego zwierza, odział 
sig nią. i służyła mu za pancerz we wszy
stkich pracach które potem przedsiębral. 
Eurysteusz uwiadomiony o tern zwycię
ztwie pojął tedy, że taki waleczny czlo
wi(~k nie jest stworzony do przepędzania 
swego życia na skzcżeniu trzód; lecz cią
gle się obawiając jego siły, włożył na nie
go obowiązek zwalczenia wszystkich po
tworów pustoszących ziemię, zakazując 
mu przyjść do swego dworu dopóki nic 
wykona d,,·unastu prac, jakie mu wska
że. ~llody bohater ruszył więc w drogę 
czekają.c sposobności okazania swojćj 
odwagi w innych walkach. 

W ówczas to moje dzieci, znajdował 

się w Grecyi potworny w:}ż zwany Hid1'ą 
Lernenslcą, dla tego, że chronił się zwy
kle do bagniska tegoż imienia, gdzie ro
bił spusztoszenia w polach i trzodzie. Ten 
gad miał siedem głów, i za ucięciem je
dnej głmvy siedem innych wyrastało. 
Od Idęski tego potwora Herkules chciał 
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t'ozpocząć swoje pI'ftce; lecz nie mógł 
tego dokazać dopóki nie spalił trzciny 
służącćj potworowi za schronienie. 
W posoce tego węża bohater zatruł 

:swoje strzały, i wszystkie rany nie
mi zadane były śmiertelne. Zobaczymy 
później, jak dalece wł~sność tych strzał 
-sWa się okropną dla samego nawet Her
lrnlesa. Uzbrojony temi strasznemi strza
łami, tą maczugą., a nadewszystko swoją 
nieposkromioną odwagą, Herkules cią
gnął dalej swe prace mające go unie
śmiertelnić. - Zaraz wziął się do odyńca 
z góry E1'yrnantu, zwierza dzikiego pusto
-szącego wszystkie sąsiednie okolice za 
każdem swojem wystąpieniem z ukrycia. 
Herkules schwytawszy go, wziął go iyw
<:em na plecy swoje i zaniósł do Eury
ateusza tak zdziwionego tym widokiem 
że o ma;ło nie umarł z przerażenia. In
ną razą przyprowadzi! jeszcze do tego 
samego księcia piękną łanię, której no
gi były miedziane, a rogi złote, i do 
której nikt nigdy zbliżyć się nie mógł, 
bo tak była lekką w biegu. 

12 
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Bohater nie dlugo odpoczywał po tych 
dwóch zwyci~ztwach, gdy się dowiedzial, 
że na jeziorze Stymjal, niedaleko kraju, 
w którym przebywal, napotykano po
tworne ptaki mające glowę, dziób i 
skrzydła żelazne, i pazury bardzo zakrzy
wione. Zbliżających się do tego jeziora 
straszne te ptaki rozszarpywaly w sztuki; 
lecz Herkules, wypłoszywszy je z lasu 
brzękiem srebrnego kotła, poprzeszy
wał je swojemi strzalami w chwili, gdy 
usiłowały ulecić. To zwycięztwo boha
tera zjednało mu wiele zaszczytu 
w całej Grecyi; i Eurysteusz widząc, że 
nic dla niego nie jest niepodobne, po
słał go na pomoo jednemu z swoich są
siadów, królowi wyspy Krety, imieniem 
Jlfinos, przeciw któremu Neptun wznie
cił byka ziejącego płomieniami. Herku
les zawsze niezwyciężony schwycił je
szcze tego zwierza, i zaprowadził zupelnie 
poskromionego, do swego brata, który 
teraz nie wiedział jakie mu polecić przed
sięwzięcia. Jednak niedługo potem, Eury
steusz usłyszawszy o jakiemś cudo-
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wnem drzewie, które Vi nieznanym kra
ju wydawało złote jabłka, powziął nie 
powściągnioną żądzę posiadania ich, i 
rozkazał Herkulesowi szukać ich po ca
łej ziemi, uprzedzaj;}c go zarazem, że te 
drogie owoce są pod stra.żą stuglownego 
smoka ziejącego potokami płomieni i dy
mu. Herkules nie wiedziaJ, gdzie ma 
szukać tego cudownego drzewa; lecz mnsiał 
być posłusznym Eurysteuszowi podług 
prawa Pl'zeznaczenia, ruszył w drogę i 
doszedł do królestwa Atlasa króla, Afi'Y
kańskiego , który był ojcem trzech pię
knych córek zwanych Hesptwydy, do któ
rych należał ten ogród, gdzie się znaj
dowały sławnejablka strzeżone od smoka 
stuglownego. 

Teraz muszę wam powiedzieć, moje 
dzieci, że król A tlas wspomagał je
dnego razu Tytanów w wojnie przeciwko
bogom, Jowisz wymierzył mu karę aby 
dźwigał niebo na swoich barkach; co· 
znaczy, że w królestwie Atlasa były wy
sokie góry, których szczyty zdawały sig 
dotykać nieba. Herkules pragnąc dosta& 
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się do ogrodu Hesperyd, przyrzekł Atla-
sowi ulżyć ciężaru przez niejaki czas ,. 
jeżeli mu wskaże slawne drzewo z zlo
temijabłkami, a ten przystał na to z rado
ścią; bohater sam przez d1'ugi czas dźwi
gał ciężar sklepienia niebieskiego, poczem 
w nagrodę swojej uslużności Atlas otworzył 
mu wejście do ogrodu jego córek, gdzie
Herkules zabił smoka i zabral skarb jego. 

Gdy powracał do swego brata, 
obIadowany tą drogą zdobyczą, król je
den zwany Augias, który posi""dal trzodg 
skladają,cq, się z tl-.-;cch tysięcy wolów,. 
żądał od niego, aby wyniósl gnój z jego 
stajen od trzydziestu lat nieczyszczonych,. 
przez co zarażaly całą Grecyją; boha
ter, aby tego dopiąć, wyprowadził wszy
stkie woly i zwracając sąsieduią rzekę, 

przeprowadził wody przez stajnie, które 
uniosły wszystkie nieczystości. - Otóż ,. 
powiecie mi może słusznie, co za. szczc
aólne zatrudnienie dla bohatera jak 
b 

Herkules czyścić stajnie; to spostrzeżenie 
z waszej strony sprawia mi przyjemność,. 
albowiem dowodzi, że sruchacie mię 
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z uwagą, lecz wiecie, że Herkules ulegał 
surowemu losowi, od którego nie wolno 
mu było się wyrwać, i bezwą.t.pienia 
Przeznaczenie: wkładając na niego tę 

pracę, nie miało inn ego zamiaru, jak do
świadczyć czy on posiada tyle uległości, 

ilc odwagi. 
Jedno z ostatnich dzieł Herkulesa 

było zniszczenie sgpa który pożerał serce 
Prometeusza. Ten Prometeusz był bar
dzo biegłym rzeźbiarzem greckim, który 
ukończywszy posąg człowieka najdosko
nalszej piękności, upodobał sobie ożywić 
go, porywając z nieba kilka iskierek 
świętego ognia ,Towisza, aby nadać ży
cie i ruch swemu dzielu. Lecz Bóg roz
jątrzony zuchwałością Prometeusza ude
rzył go swoim piorunem i rozkazał "Vul
kanowi zaprowadzić go na górę Kaukaz 
i przykuć go tam łańcuchem do skaly, 
gdzie drapieżny sęp wyrywał mu wiecznie 
serce i pluca. Herkules zabiwszy tego 
pożerezcgo zwierza, zerwal ł::1l1Cuclly 

Prometeusza i wróci! mu wolność. 

Nic I:ikOllezylLylll moje dzieci, gdybym 
12;f; 
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chcial opowia.dać wszystkie cudowne zda
rzenia, ~ których Herkules wyszedł zwy
cigzko; bo lllU~Zg wam mówić o podró
'2y tego bohatera odbytej do piekła; dl::!. 
wyszukania jednego 7\ swoich przyjaciół, 
imieniem Tezeusza , który się tam udal, 
aby porwał ProzerJ..ling Plutonowi. Ta 
bajka jest prawdziwie zac1ziwiają,ca i prócz 
tego da nam poznać wiele zajmują,cych 
rzeczy, które starożytni opowiadali o tych 
okropnych mićjscach. 

HERKULES W PIEKLE. 

Tezeusz i Pil'ytus byli dwaj Ateuczy
kowie, których TItLjwigksza przyjaźó. t}
czyIa od dzieeillstwa; obydwaj przepędza.
li swojg mIodość, jak Hcrkules, llLt walcze
niu z potworami i barbarzyl'lCami pusto
szą,cemi Gl'ecyh, a ich odwagę uznawa
ła cała ziemia; lecz ci dwaj nierozsą,

dni, powzią,wszy myśl zst."wienia do pic-
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kl:l dla porwania. Prozerpiny mrżowi, od
nieśli karęza ·swoję zuchwałość; gdyż Piry
tusa pożarł Cerbe1- straszliwy pies trój
głowy strzegą,cy bramy piekła; a Teze
usza wtrą,cono żywcem do najciemnićj

szego lochu umarłych, gdzie wkrótce 
stracil nadzieję ujrzenia światła. 

Otóż Herkules, ~ który byl przyjacielem 
Tezeusza, dowiedziawszy się w swojej 
podróży o karze nierozsą,dnego Tezeusza, a 
sluchają,c swojej nieposkromionej odwagi 
i przyjaźni, postanowił oswobodzić go 
z tćj wiecznie mu naznaczonćj kary, i sam 
wstą,pić do piekła aby go wyrwać z pod 
władzy Plutona.. Herkules, jak wiecie 
nic był człowiek unikajq,cy niebezpieczeil
stwa, jednak z drżeniem zbliża.l się do 
jaskini mu wslmzunej, jako najkrótsz6j 
drogi do państwa Plutona. N a okolo 
tćj jaskini nic widziano, ani kwiatów alli 
trawy; ziemia wyschła od wyziewów za
raźliwych, obumieraTa tam bez roślinno~ 
ści, a jeśli jakie sIabe drzewka ulmzywa
ły się w oddaleniu, ich galą,zie nie miały 
liści. Ptaki nawet lmikaly tych smutnych 
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pól, a trzody oc1dnlaly się ze wstrętem 

od tych pustych równin, które tylko wy
dawnly krzewy i szkodliwe kolce. Cza
sem ]dęby płomieniste i dymne wydoby
wały się z otworu jaskini, i niemówionoby 
o kuźni kowala gdyby,najglębsze na około 
nie panowało milczenie. Taką. zgubną bra
mą, bohater wszedl do państwa umarłych. 

Ponieważ on nie był pierwszy z lu
chi zwiedzających to okropne mieszka
nic, uprzedzono go, że powinien uży~ 
pewnćj ostrożności celem zjednania so
bie przychylności bóstw piekielnych; wic
Ie osób usiłowało go nakłonić, aby na 
ofiarę zabił Hckacie czarnego psa i opa
trzył się w placek dla złagodzenia Cer
bera; lecz bohater który już był poko
nał tyle potworów, nie uwierzył baśniom, 
i gdy już się znajdował u tego żarłoczne
go zwierza, który, otwierając razem po
trójną paszczę, roznosił troiste szczeka
nie, przedsięwziął zwalczyć go sil(~, po
walił go na zicmię, i uwi<~za,ł go na mo
cnym laI1cuchu, i Cerber zuumiony, 
umilkł, liżq,c mu nogi. 

lU 

Po . rem 2wycięztwie, mojc dzieci, 
Herkules ruszył dalćj w drogę, i doszedl 
wkrótce do brzegów rzeki czarnej, zwa
nej Acheron stanowiącej pierwszą. zaporę 
między pobytem żyjących i siedliskiem 
cieni, tak nazywają dusze zmarlych, gdy 
zstępują do państwa Plutona. Niektóre ludy 
starożytne utworzyły szczególne b(jstwa 
dla uczczenia pamięci swoich przodków. 

Acheron nie zawsze płynął pod temi ci e
mnemi sklepieniami; niegdyś toczył swe 
bystre nurty po ziemi, lecz gdy Tytani 
zalnierzyli dostać się do nieba, nieszczę
ściem dostarczał im swojej przezroczystej 
wody, i Jowisz.za karę, strącił go do piekła, 
gdzie jego mętne i błotniste fale wpad,ły 

do Styl csu największej z podziemnych rzek, 
która dziewięć razy obiegała pobyt zmar
łych. Przybywszy do brzegów Styksu, 
Herkules zdumiał się na widok mnóstwa. 
około niego latających cieni, niemogących 
otrzymać 1aski przebycia rej rzeki przy 
pomocy starego przewoźnika zwanego 
Charonem, którego obowi<!-zkiem było prze
prawiać na swojćj 10dzi wszystkie cie-
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nie " zmarłych, a te wręczały mu maI:} 
monetę zwaną obol'ttS (czyniącą n Atell
czyków jednę szóstą część drachmy). Dla 
tego starodawni zwykle kładli w usta 
zmarłego pienią.żek na zapłacenie przewozu 
Jakomemu Charonowi, niechcą.cemn nigdy 
zawierzyć. Te stroskane cienie błąkające 
się tak nad brzegami Styksu były to du
sze zmarłych pozbawione prawa p<>grze
bu, albo nie miały dać żądanej zapłaty 
przewoźnikowi. Proszę was uważać nn. 
to moje dzieci, że stary sternik: nie wy
magał nigdy od nikogo więcej nad je
den obol bądź to król, b?dź niewolnik 
przybywał na jego łódkę, gdyż w pań
~twie Plutona, nie było już różnicy mię
dzy ludźmi, których śmierć wszystkich 
czyniła równemi. 

Srogi Charon zmarszczył czolo spo
strzegłszy Herkulesa, lękał się bowiem, 
aby ciężar tego bohatera nie zatopił je
go łodzi zrobionej z kory drzew, i która 
zwykle przeprawiala tylko lekkie cienie, 
lecz gdy syn .Jowisza wymienił tam byl, 
zwolnialr i pozwolił mu zająć miej:)c{j) 0-
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hok siebie. Gdy tak bohater przebywa 
Styks, z wiellaem podziwieniem wszystkie 
cienie zbiegają. się na obydw3 brzegi, 
aby jakG cudowi jakiemu, przypatrywa
ły się człowiekowi żyjącemu; muszę wam 
oraz tu przypomnieć, że właśnie na tę 

rzekę bogowie obawiali się przysięgać, i 
gwalc~cyeh tę przysięgę Jowisz surowo 
karał. Skoro tylko łódź przybita do brze
gu, Herkules pobiegł do posępnego pa
lacu Plutona, gdzie z trudnością poznał 
wśród ciemności siedzącego boga na tro
nie z drzewa hebanowego, obok swojej 
ukochn,nej Prozerpiny. 

Pluton nie lubił patrzeć na człowieka 
żyją.cego, ten widok taką. mu nieprzy
jemność sprawiał, jak światło dzienne 
oczom zwierząt wychodzących tylko pod
czas no~y. J"ego twarz bardziej jeszcze 
zbladła, nabrała surowości jak zwykle 
na widok Herkulesa; lecz gdj ten dn,l 
mu się poznać, pozwolił mu przebiedz 
to posępne państwo, i schylił się na
wet do jego prośby, względ8111 uwolnie
nia występnC'go Tezeusza. 



U podnoża tronu Pluton a, Hcr:kules po
znal 8mierć odzianą w suknię czarną za
sianą gwiazdami, a jćj wychudła rgka 
trzymała ostrą kosę, którą, jak mniemano, 
ścinała ludzi. 

Bohater oddalił: się z radością z tego 
posępnego pałacu; a nie wiedząc jeszcze 
w których miejscach ma szukać swego 
przyjaciela Tezeusza, zacząl przebiegaó 
piekło, gdzie spostrzegl wiele osób, o 
których często słyszał na ziemi;i warto wirc 
dla tego, ażebyśmy się z niemi poznali. 

Już długo błąkał się, prawie, jak na 
los szczęścia, pod temi ogromnemi skle
pieniam" których promienie słońca nigdy 
nie oświecały, gdy wreszcie postrztgl w 
jednym pokoju ciemnym, trzy stare sio
stry blade iwychudle przędzące przy 
blasku niebieskawej lampy: były to Pa?'· 
ki bóstwa piekielne, których obowiąz-, . 
kiem było, mówią, prząŚĆ dm wszystkich 
śmiertelników ukazują.cych się na ziemi. 

Klato, naj starsza z trzech, trzymała ką
dziel nawiniętą białą i czarną wełną, 
mięszającą się z kilką nitkami złotemi i 
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ijcdwabncmi. Ta gruba wcIna, moje dzieci, 
byh wizerunkiem życia czlowieka, gdzie 
zloto i jedwab wyobrażaly szczg~liwe dni, 
których zwykle jest mało. 

Lacltezys, druga z parek obracala pręd
ko lewą l'gką wrzeciono, a drugą zwij a
in, cienkie nici, które trzecia siostra 
Atl'opos miala obowiązek przecinać ostre
mi no7.vcami w czasie zO'onu każdco'o 
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śmiertelnika. Możecie po tem są.dzić, jak 
te siostry były zatrudnione, kiedy mu 
życia ludzkiego musiała, całkiem przejść 
przez ich palce. 

Herkules rzucił im pytanie czy jeszcze 
cliuo'o dla ńieo'o I)rzaść będa lecz 
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nie miały czasu odpowiedzieć mu, i bo-
hater szedł dalćj - O kilka kroków stąd 
Herkules zatrzymał się przed trzema po
waŻllemi starcami, którzy, siedząc na 
krzesłach , zdawali sip sądzić człowieka 
nowo przybyłego do państwa Plutonu.; 
byli to: JJJinos, E (JJc i Radamant, trzej sę
dziowie piekła wybrani od Boga, aby 
karali występnych wtrą,ceniem do Tarta
ru, z którego nigdy nie powinni byli 

13 
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wychodzić, i wynagradzać cnotliwych lu
dzi, którym otwierali miejsce rozkoszne 
zwane pola Elize:jskie. Ci sędziowie ni
gdy się nie mylili, gdyż Temis (Temida), 
bogini sprawiedliwości- trzymała przy 
nich szale i na nich ważyła czyny ludzi, 
a ich wyroki vry konywala natychri1iast 
okrutna bogini uzbrojona zakrwawionym 
biczem; zwano ją, Nemesis (Nemezą,) czy
li zemstą,. Nie odrzeczy jest przypomnić(~ 

wam przy okoliczności tego sądu w pie
kle, o zwyczaju u Egipcyjan, o którym 
wzmiankuje historyja starożytna i któ
ry zależał na publicznem osądzeniu pa
mięci każdego człowieka zaraz po jego 
śmierci, przed udzieleniem mu zaszczytów 
pogrzebu. Z tego zapewnie mądrego 
ustanowienia starodawnych Egipcyjan, 
Grecy czerpnęli myśl o tych sędziach pie
kielnych, którzy zapewniali cnotliwym 
wieczną, nagrodę, a występnym nieskoń
czoną, karę. 
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TARTAR I POLA ELIZEJSKIE. 

Opuściwszy posiedzenie trzech sędziów, 
Herkules ujrzał otwierają,cą się przed so
bą, niezmierną, otchlm1, z której się wznosiły 
kłęby czarnego i gęstego dymu. Te wapory 
pokrywały rzekę ogniem plyną,cą, zwaną, 
Flegeton, która toczyła swoje rozpłomienio
ne nurty ż strasznym szelestem; niedale
ko St.:1d płynęła także Kocyt, inna rzeka 
nieprzebrana, utworzona z łez nieszczęśli
wych więźniów w Tartarze. Władczynie 

tych mićjsc okrutnych były Fury je (ję
dze), które, z najeżonemi włosami, i uzbro
jone biczami dręczyły okrutnie zbrodnia
rzy, przedstawiają,c im bezustannie obraz 
ich zbrodni. 

Do tego to miejsca wtrą,cono na zawsze 
cienie zdrajców, niewdzięcznych, krzywo
przysiężeów, dzieci wyrodne, morderców, o
błudników, którzy za życia uchodzili za 
dobrych i uprzejmych, aby lepiej zwo
dzić innych luchi. Lecz nictylko ci nikcze
mnicy byli mieszkmicami Tartaru; wi-
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dziano tam także wielkich zloczyń<.:ów, 
którzy przerażali świat swemi straszne mi 
zbrodniami; dla każdego z tych przy
pomocy Fueyj wynajdywano nadzwy
czajne kury, o których tu w krótko
ści wzmiankować będę. 
Pomiędzy temi zloezyl'l:cami słusznie 

c1oścignionerni zemstą, boską, Hel'kules 
poznał króla Geeckiego imieniem Salmo
ncuszct, którego niegdyś spotykał na zie
mi. Ten lekkomyślny któremu duma 
rozum odjęła, chciał przekonać lud żc jest 
bogiem i rówiennildcm puna pioru
nów. Aby więc naśladować z dalelm huk 
piorunu, kazał postawić most miedzia
ny i pezesuwał się po uim podczus nocy 
w wozie , ztamtą,cl rzucił zapalone pocho
dnie na nieszczęśliwych niewolników zgro
madzonych pod tym mostem, których 
jego straże zubijaly pulkami dla naślado
wania skutków piorunu. 

Jowisz rozhtrzony jego dumą. i okru
cieństwem, zubił go piorunem i zepchnął 
do Tartaru, gdzie go skazauo na 
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wieczne palenie się ogniem który go po
żerał nie pochłaniając. 

Brat Salmoneusza zwany Syzyf, był 
sławnym łupieżcą Attyki, który wabił 
podróżnych do swojej jaskini, gdzie ich 
zabijał wśród najokrutnićjszych męczar
ni. Ten .sam Tezeusz którego Herkules 
uwolnił: z piekła, zabil' go w potyczce, 
a Jowisz skazał go na karę w Tartarze, 
na ustawiczne toczenie ogromnej ska
ły pod górę skąd zawsze dla ciężul'u 
spad~tła. 

Ta bajka o łupieżcy Syzyfie, moje 
dzieci, jest doskonalym obrazem wszy
stkich ludzi dumnych lub zazdrośnych 
zasłudze innych. Niszczą, swoje życie pr:r,y 
ustuwicznych pracach wycieóczając:ych 
ich siły, a gdy myślą. być bliskierni celu 
zamierzonego, kamień spada i widzą się 
skazanemi na nowe usiłowania. Nie przypu
szczam, aby między wami był taki nieszcz()
śliwy charakter, i same powinnyście poj~ć 
różnicę istniejącą między chwalebnćll1 
współzawodnictwem przedsięwziętem dla 
zasługiwania na pochwały swoich nauczy-

13* 
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celi i współuczniów a ohydną 7.azdro
seJą nicmogącą obojętnie znosić szczę

ścia drugich. 
Nie daleko łupieżcy, Herkules ujrznl 

Tantala, króla Frygii, który zawsze drę
czony niezmiernym głodem i nieznośnem 
pragnieniem siedzi w przezroczystćj wo
dzie po usta, a napić się nie może; oraz 
gałęzie obciążone owocami wybornemi i 
zupełnie dojrzałemi, schylały się aż po je
go ręce; lecz ile razy ściągnął je do tych 
owoców tyle kroć wznosiły się i nieszcz9~
liwy Tantal oddawał, się rozpaczy tak 
płonącej, jak pragnienie, które go <leg
czylo. 

Ten okrutny keól istotnie zasłużył na 
tę karę: jednego dnia. bogowie odpra
wując pockóż po ziemi, udali się, do nie
go szukając gościnności w domu Jego; 
ten zdawal się ich przyjmować z wiel
kiem upodobaniem, lecz dla doświadcze
nia ich bóstwa; o któróm wątpił, rozk:1-
za! swojemu kucharzowi sporządzić po
trawę z członków swego własnego syna 
Pelo psa. Goście odgadli tę potrawg 0-

brzydlą i nie chcieli miM uc1ziaTu w tej 
uczcie, wyjąwszy jednak Minerwę która 
bezwątpienin, przez zapomnienie zjadlu. 
jednę z łopatek biednego Pelopsa; Jowisz 
tak się oburzył barbarzyństwem tego wy
rodnego ojca, że go zabił piorunem i 
wtrącił w głąb' Tartanl, gdzie go ska
zano na okropną kurę którą, wam dopie
ro opowiedziałem. Co do młodego Pc
lopsa, bogowie przejęci litością przywró
cili go do życia; lecz nie mogąc przywrócić; 
ramienia, które Minerwa zjadła, wstawili 
mu ramię z słoniowej kości co jednak nie 

wynagrodziło straconego. 
Herkules przygotował się do opuszcze

nia tych mićjsc str~. ,znych w których 
napróżno szuka! sW,ego. pr'żyjacićla Teze
usza ady J'E'kj mr$'stwa kobićt z rozczo-

, b - , 

chranemi włosami sciągrięly jego uwng~~, 
były one skazane na usta:wiczne l:,tllie 
wody w beczkg dziurawą. ' ' . .. ,f , /.,.; 

,.~ 

Poznał wtedy Danaidy, to jest córki 
kl'óla Argos, zwanego Dunaj, o którym 
ezgsto ~lyszuJ w swojćj młouośei. Du.-
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najdy było to nazwisko pigćdzicsięciu 
siostr, ojciec ich, . dowiedziawszy się od 
wyroczni, że jeden z jego zięciów zabije 
go, aby mógł panować na jego mićjscu, 
nakłonil je do wymordowania wszystkich 
mężow pierwszćj nocy wesela. Okrutne 
żony dokonały tego srogiego morderstwa, 
oprócz jcdnćj, nazwiskiem Hypermnestry 
która miału, odwagę nieusłuchać swego 
ojca, mimo gróżb jego, i ocalić życic 
małżonkowi Linceu8zowi z którym ucielJ'a. 

Po niejakim czasie spełniła się wyro
cznia tyloprzcrażają.ca Danaja; gdyż 

Linceusz wypowiedziawszy wojnę temu 
zdradzieckiemu królowi, zabił go w je. 
dnej potyczce. Jowisz karząc czterdzie
ści i dziewięć sioste Hypermnestry wtrą,
cił je do Tartaru, gdzie musiały ustawi
cznie napełniać beczkę bez dna. Co do 
tćj księżniczki mieszkailcy kraju Argos 
dla uczczenia jej malżeńskićj czułoś(;i, 
ustanowili święto zwane Uroczysto.~cią po
chodni, ponieważ użyła pochodni dIn, 
uwolnienia swego matżonka od sumtnc
go losu go czclmj;}ccgo. 

1.J,3 

Herkules wyszedł nnkol1icc z tego okro
pnego pobytu, i spostrzegł przed sobą 
!3pokojną. rzekę oddzielaj:}cą Tartar od pól 
Elizejskich, to jest miejsce kar od miej
sca nagród wiecznych; ta rzeka nazy
wala się Lete. \Vody rzeki Lety, którą. 
bohater przebył bez trudności miały 
szczególną własność: rugowały piją,cym 
je przeszłość z pamięci: co oznacza, że 
ludzie cnotliwi wchochąc w pola Elizejskie 
zapominali wszystkich nędz ludzkości. 

Liście zawsze zielone, gaiki woniejące, 
łą.ki ubarwione kwiatami a wszystko 
oświecone uroczem i żywem światłem, 
tworzyły to miejsce rozkoszy, do ktorego 
tylko przypuszczano ludzi, którzy byli 
dobremi i mi}dremi na ziemi. Noc nigdy 
nie przygaszała blasku tych piglmych 
miejsc a cienie cnotliwych kosztowały 
tam czystćj i nieprzerwanej radości. 

Herkules poznal w tych boskich cie
niach wielu królów, bohaterów albo 
zwyczajnych śmiertelników, którzy nie
gdyś wyświac1czyli wielkie usługi innym 
lud",ioll1. Spostrzegł tulU Cekl'opsa Egi~ 
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pcyjanina, tego zalożyciela Aten, który 
nauczył Greków uprawy ziemi; Erychtona, 
który pierwszy wynalazł użycie monety, 
dla ułatwienia handlu między ludami 
greckiemi, Tryptolema, którego sama Ce
rera nauczyła rolnictwa, Kodrusa, staro
żytnego króla A ten, który, dowiedzia
wszy się od wyroczni' że naród, którego 
król zginie w walce, będzie zwycięzcą., 

przebra1 się za prostego żołnierza i wy
stawiał się na pierwsze pociski nieprzy
jacielskie:, dla zapewnienia zwyeięztwa 
swemu ludowi; i nakoniec ujrzaŁ inneo'o . o 
księcia, który podczas strasznej zarazy 
blagał bogów, aby jego tylko zgładzili 
oszczędzając poddanych jego. Wysłucha
no jego prośby; lecz po jego śmierci Jo
wisz umieścił 'go wpoiach Elizćjskich dla 
wynagrodzenia jego ludzkości. 

Nie trzeba jednak myśleć, moje dzieci, 
że to miejsce wyznaczano tylko dla keó
lów i bohaterów; tam wstępowały zaró
wno cienie wszystkich ludzi którzy by li 
dobremi i cnotliwemi na ziemi, jakiego
kolwiek byli pochodzenia. Zeesztą. już 
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wam mówHem że wszyscy śmiertelni. sta
wali się równemi w pal'lstwie Plutona ; 
i często cierpliwy i wierny ni~wolnik ZlL

mieszkiwał pola Elizejskie, a jego dumny 
i srogi pan znajdował się w głębiach Tar
taru, w którym go płomienie Flegetanu 
pożerały. 

Herkules znalazłszy nakoniec Tezeusza 
przy jednym z krańców piekła, wyszec1ł 
z nim z ElizellITl clrzwiami z słoniowej 
kości, do których Pluton mu powierzył 
klucz, i obydwaj z przyjemnością. znaleźli 

się na ziemi, gdzie opowiedzieli te 
cudne widoki które ich uderzały wczasie 
pobytu umarłych. 

SZATA CENTAURA NESSUS. 

Na górach Tessalii, prowincyi Grec
kiej, o ktorej wam mowilem opowiadaji!-c 
powieść o Apollinie i Dafnie, przebywał 
wówczas lud obcy złożony z osób po-
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twornych mają.cych po pas postać~ czło

wieka, a resztg ciala ~postaci kollskićj. 
Dają. im imię Centattrów, i wiele tych 
potwOl'ÓW j' by 10 sla wnych. .J eden z nich 
zwany C/bil'on, był nauczycielem Herkule
sa, i nauczyl go sztuki lekarskiej; inne 
celowaly w wielu sztukach, lecz stawszy 
się zImni i dumnemi, Herkules i Tezeusz 
wytępili je prawie wszystkie pociskami 
strzal, i została się tylko wkrótce mala 
liczba tych bajecznych istot. Patrz (Tab. 
13 fig. 25). 

Jednego razu Herkules powz.ią.wszy 
myśl ożenienia. się, poją.l za żone młoda 
księżniczkę, zwan~ Dejanirą, któ~'a byl~ 
córką potężnego króla z są.siedztwa. P o 
obrzędzie weselnym, uda.ł się w deogę 
z swoją. malżonką., i przybył do brzegu 
jednej rzcki, wodami . wezbranej, której 
nic mógl przebyć, wtem jeden Centaur 
zwany Nessus, przedstawił mu się, 0-

swiadczają.c chęć przeprawiania Dejani
ry na barkach na drugą. strone rzeki. 
Lecz ledwie potwór mial na s;bie ten 
drogi cit'żar, puścił się wielkim galopem 

}'>7 

zamierzając ponvać Dejnnirę i uprowadzir 
ją. do krnjn Centaurów. Herlmles spo
strzegłszy tę zdradę, wypnścil do niego 
jec1nę z swoich zatrutych strzał, która 
wskroś przeszyła zdrajcg Nessusa. Celt
taur CZl~ą.C się blizkim zgonu, ofiarowal 
Dejanirze szatę którą. nosil, w krwi zma
czaną. z tćm upewnieniem, iż jeżeli Her
kules zechce poj:}ć inm~ małżonk~, tn, 
szata obmierzy mu ją. Łatwowierna De
janira przyjęła ten okropny upominek, i 
zobaczycie co z tego wynikło. 

Nie dIugo potem, jak gdyby Nessns 
przeczuwal następstwo, Herkules chciał 

poją.ć inną. żon~ Jolę, również piękn:} jak 
Dejanira, a ta. uwiadomiona potajemnie 
o tym zamiarze powzięła. taką. za.zdl'oŚĆ 

że postanowiła zrobić użytek z nieszczg
snego upominku Nessusa. - Zdaje mi 
się, że miałem sposobność wyjaśnienin, 

wam gdzieindziej, moje dzieci, że za
zdrość jest nikczemną, wn,dą" mogą.cą. 
w jcdnćj chwili zepsuć najlepsze chara
ktery, i Dejanira pozwalają.c jej sig opa
nować bardzo %blądzila; lecz nic spodzie-

14 
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wała się nieszczęścia jakie gotuje; gdyż 
kochała Herkulesa i wolałaby raczej um
rzeć, niż wyrzą·dzić mu najmniejsze nie
szczgście. 

Przypominacie sobie zapewnie, że stl'zn.
ły Herkulesa były zatrute posoką. hydry 
Lernelisltiej, i wszystkie rany niemi zada
ne były śmiertelne; tym to jadem prze
sią.kła zarazem szata Centaura Nessusa 
z krwią. jego. Dejanira posyłając ją. Her
kulesowi chciała go uraczyć podarunkiem, 
bohatćr włożył ją. bez żadnej podejrzli
wości. - Lecz zaledwie ją. oblókł, uczul 
że jad rozpłynął się natychmiast po jego 
żyłach i zaszedł do szpiku w kościach, a 
gdy usiłował zedrzeć tę szatę z swego 
ciała, rozdzierał razem skórę i ciało. 
Wkrótce ten ból przywiódl go do sza
ICllstwa, straszny ryk wydobywał się z 
jego olbrzymiej piersi, i zatrwożył mówią 
bóstwa morza aż w gl§'bokich ustroniach 
w których przebywały. 

Nagle ujrzano go wyrywają.cego swą. 
potężną. ręką ogromne skały lub wysokie 
jodły, które z łoskotem rzucał w doliny. 
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Nieszczęśliwy Licllas, sługa Dejaniry, któ
ry mu przyniósł ten podarunek, stał się 

ofiarą, swego poświęcenia; Herkules por
wał go za ramię i okręciwszy go kilkakroć 
po powictrzu, rzucił w morze, gdzie na
tychmiast zamienił się w skałę mającą je
szcze długo podobieństwo do człowieka. 
Jednakże te srogie bóle, które na chwilę 
obłąkały wielltie serce Herkulesa, zn.czy
nały ustawać, a bohater zostal znowu 
tym samym czem dawniej, nieustraszony 
i wspaniały; lecz pożerający go jad nic 
zaprzestał swoich działali; Herkules po
stanowił nareszcie położyć koniec swoje
mu życiu. 

Wtedy przywolawszy silnym i brzmią.
cym głosem swego przyjaciela Filokteta, 
który go opuścił na widok nieszczęścia 
Lichasa , chciał go jeszcze raz uścisnąć 

przed swoją. śmiercią; lecz przypominając 
sobie, że może mu udzielić śmiertelncgo 
jadu: "Niestety, zawolał z goryczą, nic 
wolno mi nawet cię uścisnąć!" Tak ll1Ó

wiac zebrał drzewa które dopiero co wv-
" , , .J 

rwał, ulożył z nich ogromny stos poJubny 
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do tych, na których starożytni palili 
umarłych. Gdy ukOllczyl tę smutną pra.
cę, ,vstąpil sam na stos" i rozciągnąl 
na nirn lwią skórę Nemejską, którą zawsze 
nosił, a wsparłszy się na mac%udze, rozka
zał Filokletowi zapalić ogiell mający go 
obrócić w popiół. Na znak wchięczności 
za tę ostatnią. przyslugę, podarowal temu 
Grekowi sajdak napełniony strzaIarni ma
czanemi w krwi hydry Lerneńskiqj, mIm
zując mu nie odkrywać że żyć przc
stal, aby ta cią.gla. bojaźń, że znowu w te 
micjsca powróci, nic dozwalała pojawieniu 
się nowych potworów i lupiezców ziemi. 

To zleciwszy bohater, byl spokojniej
szy, i gdy plomienie go już zupcInie 
ogarnęły Filoklet ujrzałjeszczejego twarz 
ta,k wesołą, ja,k wtenczas gdy przebiegał 
ziemię uzbrojony maczngą. Po jego śmier
ci, Jowis% wezwaI go do Olimpu abyod
bieraJ cześć boską, na jaką zasIużyl swo
jemi dzielami i swoją odwagą, dal mu za, 
żonę mlodi} Hebę i l'ozkazał, aby ludzie 
wyst~LWili mu oHm·ze. 

Chociaż wiem dobrze, że jeste~cic tyle 
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rozsądne iż llie przypusclcle aby istnia
ły ki '3dy potwory, pól-ludzie, pól-konie; 
muszę jednak na to zwrócić waszę uwagę, 
żc te mniemane Centaury których ClgŚĆ: 
Nessus stanowil, byli to starożytni mie
szkańcy Tessalii, którym przypisano wy
nalazek sztuki jeżdżenia na koniu. Ale
ksander ·Wielki liczył w swojem wojsku 
znaczną ilość tej konnicy tessalskićj, któ
rą łatwowierność ludów zamieniła woso
by zupełnie zmyślone. Ta powiastka o 
Herkulesie, na której się tak dIugo zatrzy
maliśmy, jest zapewnie jedną. z cielmw
szych, ma ona wiele podobiellstwa z Ozy
rysem Egipcyjan, i obydwaj byli zup el
nemi wyobrazicielami słol1ca: dwanaście 

dziel Herkulesa wyobrażały dwanaście 

miesięcy roku, które słońce rozpoczyna 
bez ustanku, a gdy będziecie miały jakie 
tak.ie wyobrażenie o biegu znaków ])ie
bieskich, pojmiecie jeszcze łatwićj glówne 
przypa,c1ki Uj bajecznej II1soby. 
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LABIRYNT KRETENSKI. 

Ponieważ ,opowiadaj~c wam bajkę o 
Herkulesie, mówiłem o Tezeuszu, muszę 
wam wymienić, moje dzieci, jeden z przy
l adków tego bohatera greckiego, mog~
cy dać wieD,.ie wyobrażenie o jego odwa
dze i stalości. 

l\Jinos król wyspy Krety i ten sam, 
który po swojćj śmierci zostal jednym z 
trzech sędziów IV piekle, wypowiedzia
wszy wojnę Atel'lCzykom, ślubował, że 
co rok zauije na ofiarę Neptunowi I ię
lmego byka białego, jeżeli t<.'ll Bóg po
zwoli mu zwyciężyć. W rzeczy samćj 

król Krety zwyci~żył nieprzyjaciól; i 
przez kilka ln.t dotrzymal obietnicy 3WO
jćj względem Boga, lecz pÓ.<luićj uważa
j~e, że taki pięlmy byk drogo kosztuje, 
chciar go zastą,pić innym pośledniejszym. 

Neptun oburzony jego niewdzięczno

ści~, wyprowathił z łona morza potwór 
pl'>l cztowielm pół byka, któl'effiu (huo 
imię jllinotattl'llS, gdyż należał do l\liuo-

163 

sa, i bożek wIoży! na niego OllOWl~zck 
karmienia tego potwora każdego roku 
w pewnym dniu ciaJem ludzkićrn. 

Ten obowiL~zek był okropny dla Mi
nosa, który musiaJ co rok dawać na pa
stwę ternu potworowi kilku swoich pod
danych, wtem przyszła mu myRl zmu
szeniaAteI'lCzyków w nagrodę zajego zwy
cięztwa, do przysyłania mu corocznie 
siedmiurnlodyeh ehlopców i tyleż panie
nek, aby nasycić żadoczność tego potwo
m. Ten okrutny zwyczaj drugo zacho
wywano, i raz na rok statek okryty czar
nemi żaglami ruszył z poetu ateńskiego, 
i zawoził na wyspę Kretg czternaście o
fiar które )Iinotaurus mial pożerać. Mi
nos nic wiedz~e, gdzie tezymać zwierza 
tak dzikiego, jak Minotaums, kazal wy
stawić Dedalowi nnJbieglejszemu robotni
kowi w kraju, ogród zwany Lab i-
1'ynt, w którym bylo tyle manowców, alij, 
dróg, w szeli- iego rodzaju, że, raz tam 
wszedłszy wyj~ć nie IDożna uy lo. 

To nic piel'wszy raz, pamiętam, na
potyka,cie w czytaniu wyraz labirynt; hi. 
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story ja, starożytna wspomina także? pa
łacu Egipski1l1, który nazywano la.~lrY,I~~ 
tem sldadajQ,cym się z tak wdlncJ 
liczby pokojów, iż w nim każdy zbłą
dzić musiał. Cokolwiek bądź labirynt Kre
tel'lski, w którym trzymano Minotaura, 
z taką. sztuką przy pomocy swego syna 
Ikam Dedat wykonał, iż sam tylko przy
prawieniem sobie i limrowi skrzydeł pt~
sich i przymocowaniem ich woskiem, wJ]
ście sobic otworzył. 

Takim sposobem wzlecieli w powietrze 
i umknęli z wyspy KrQty z obawy, aby 
Minos znowu ich 11ie zamknął w labiryn
cie. Na nieszczęście w tej nadzwyczaj
nej ucieczce, mIody Ikar zapomniawszy 
o przestrogach ojca, zbliżył się nadto ku 
słońcu, aby je dobrze uważać; wtenczas 
wosk przytrzymujący piól'a skrzydeł roz
topił się a nierozsądny wpadł w morze 
które od tego czasu otrr.ymalo nazwisko 
morza Ilcarslciego. Szczęśliwy i rozsą~ 
duićjszy Dedat, dopiąl celu swoj~j poch'óży 
j schronił się do Sycylii, gdzie umarł 
wkrótce po utracie synu. 
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Tymczasem Tezeusz, syn Egeusz~L, 
króla A tellskiego , dowiec]".:ia"\vszy się że 
statek, mający wie~ć Minotaurowi te 
czternaście ofi3r, już był got.ów do 1'OZ

Willięcia żagli, wstąpił na niego mimo 
próśb swego ojca, z młodzieńcami prze
znaczonemi na ofiarę, ukrywając staran
nie pod sukui'} swoją. miecz, którym 
chciał zwa.lczyć l\linota.ma ; lecz ta odwa
ga na nicby się nie przydała, gdyby A17J
jana, wlasna códm Minosa znajc1uhca 
sic nad brzeo'iem morza w chwili przy-• b 

bycia na ląd młodych Ateóczyków, nic 
zlitowała. sic nad J' e 0'0 młodością., i nic d"t-• o 

la. mu kleblm nici, za pomocą którego 
z łatwości~ mógł wyjść z labiryntu, Ta, 
droO'a nić w ręku 'rezeu za 1yla przy
czy~ą. wyzwolenia jego współrodaków i 
śmierci l\linotauragdyż bohater spostrzegł
szy putwór, rzucit się na niego, silne 
'Zadają.c mu ciosy swoim miec'Zem; nako
nice, prll,y pomocy nici Aryjally przy
wią.zunćj do drzwi labirynt.u, zllalazf bl:~ 
truc1ności dronę do b1'i,:egu. o. 
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Podczas poueóży, która uługo trwać 
musiała, aby pO'''Tócić do Aten, cała wy
prawa wylą,dowala nie wiem, jakim spo
sobem na wyspę lraksos; niewdzięczny 
Tezeusz zostawił: na tej pustej skale do
brą. Aryjanę, której życie był winien. Nie 
dIugo po tej nikczemnej zuradzie, Bachus 
przybyl z Indyj także na tę wyspę, a zna
lazIszy tam jeszcze tę księżniczkę płaczą.
cą., pocieszył ją, i pojąl ża żonę; dal j~j 
w pouarunku okazałą, koronę złotą., prze
uziwne dzieło W ullGl,na, która po śmierci 
Aryjany w postępie czasu weszla w rząd 
świateł niebieskich, tworzy ona konstel
lacyją. znaną. dziś pod nazwiskiem Koro
na AJ'yjany. Co do Tezeusza, ponióslon 
karę za swoję niewdzięczność, gdyż za
pomnial w swym pośpiechu zmienić czar
nych żagli wiozą,cego go okrętu; jego 
stary ojciec Egeusz poznal z daleka ten 
nieszczęsny okręt, i nie wą.tpią,c, że przy
nosi wiadomość o śmierci syna, rzucił 
się w mOFL:e. Od tego czasu ta czę"ć 
oblewająca brzegi Ateńskie, nazywala się 
JJI01'ZCm .Ey iejskicm. 

O)::m.1J~~ 
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ARCONAUGI. 
Herkules i Tezeusz, nie byli jedynemi 

hohaterami, których mitologij a grecka 
uczynila slynnemi swojemi bajkami, i 
opowiem wam teraz jednę z najslawnićj
szych wypraw zajmują,cą, jeszcze teraz 
ważne mićjsce w historyi Greckićj. 

Niegdyś żył na górach Tessalii, dobry 
starzec zwany Ezon, który był królem 
Jolchii, lecz nieprawy jeuen przywłaszczy
ciel, zwany Pelijasz, zrzucil go z tronu. 
Ezon mial syna młodego i walecznego 
Juzona, któremu wyrocznia przepowie
dziala, że stanie się kiedyś najpotężnicj-
8zym z królów greckich. 

Ezon nakłonił swego syna aby się udal do 
królestwa Pelijasza dla dowiedzenia sir, czy 
nadszedł czas spełnienia. się tej wyroczni; 
ten młodzieniec ruszył w drogę okryty 
skórą, lamparta, którego sam zabił na 
polowaniu, i uzbroiwszy się dzirytami 
w nadziei znalezienia pomyślnćj sposo
bności opanowania królestwa Pelijasza. 
Na drodze Jazon przybył do brzegu rze
ki, gdzie spotkał star::.\- biedną. kobietę 
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bardzo strapioną" nie wid7.1}c łochi mo
I!ac(·j J'a l>rzel\ie~ć na (leuo-a stron0: n:1,-
(...1 .... J," o", ... 

tychmiast mlodzieniec 7.bliżywszy si0 do 
lli(i, ofial'o\\'al z uprzćjmością, chęć prze
lliesicni<1 jćj na swoich badmch pr7,c7, 
rzek!? Stara zdawah się zachwyconq, t;~ 
l l1'zyslugą" którq, przyj~la z zadowolenielll; 
l 'cz lelhyo Jazon przeprawił ją, na drugq, 
stron!?, ta zmieniwszy się w piębl1} i 
wsp:tuialq, kobietę, ok<1zala S\\'oję postnć 

właściwą" gdyż to byb bogini, jedna 
z najpotężnicjszych: dumna Junona, 
która przyjgla tę postać starćj kobie
ty, aby doś\viadczyć dobrego sercfl, 
Jazona. Ten przejęty uszanowaniem, 
pacU na kolana, a bogini dopiero go pu
ścib gdy mu przyrzek1'a swojg opiekę 
wc wszystkich jego przedsięwzięciach. 

Wreście Jazon przybył na dwói: Peli
jasza. Ten król, uprzedzony snem, że 

ten młodzieniec stanie się kiedyś dla 
niego niebezpiecznym, powzią,l zamiar za
mordowania go; lecz nie śmieją,c chwy
cić się tćj ostateczności, szukał dobl'ćj 
okoliczności uwolnienia Się od lllCO-O' - " , 
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onarownł .Jazonowi chęć powicrzenia mn 
okrgtu, którymby się mógl udać do da
lekiego kraju na zdobycie runa barana 
zlotego , za"wieszonego na drzewie pod 
stl'ażą, smoka buchają,cego płomieniami. 

Jazon przyjął żą,danie Peljjasza, a wzy
wając do siebie naj waleczniejszych wo
jowników Grecyi, przedstawił im to przed
sięwzięcie, jako czyn godny ich odwagi 
i męstwa. Okręt, który tenże król mu 
dal, zbudowano mówią, podług rysunków 
samej Minerwy; nazywal się A1'gO, co 
znaczy prędki albo skory, i z tej przy
czyny znajdują,cy się na nim otrzymali 
nazwisko Argonautów, wyraz oznaczajq,cy: 
sternicy Argos. 

Żyjący jeszcze wówczas Herkules i je
go przyjaciel Tezeusz, byli pierwszemi 
rycerzami do tćj wyprawy; potćm przy
byli dwaj bracia zwani Kastor i Polluks, 
albo Dyjoshtry, uchodzą,cy za synów Jo
wisza, i byli braćmi" ,pięknej Heleny, któ_ 
rej por,;anie przez Jarysa spowodowało 
oblężeme Troi. '~ "-

Zapewniano, że Kastora i Polluksa tak 
15 
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sci.sła łąezyła przYJazn, że gdy jeden 
z nich zgin~ w bitwie, crugi strapiony 
śmiercią swego brata, uprosił Bogów, aby 
mógł się podzielić z bratem powstalćm 
jeszcze życiem tak, że nawzajem żyli 
i umierali. 

Po Dyjoskurach zgłosili SIę Tyfis, 
najbieglejszy sternik swego czasu, i z 
tej przyczyny uważano go za syna Neptu
na, i Linceusz, który miał wzrok tak 
ostry, że widział aż do dna morza, ska
ły i potwory morskie. Wielu innych bo
haterów niemnićj sławnych przyłączyło 

się do wyprawy Jazona, lecz najwięcej 
ich ucieszy lo , że dostali w swoje to
warzystwo, Olfeusza, syna Apollina, któ· 
ry byl zapewnie najbieglejszym muzy
kiem, bo gdy gral na lirze, skały i lasy 
zdawały sig poruszać, a najokrutniejsze 
zwierzęta u nóg jego składały c1zikośe. 
Opowiadano z tego względu, że Orfeusz, 
straciwszy swoję żonę Eurydykę, ukąszo
ną od węża 'IV kilka dui po ślubie zs~').
pil do piekIa, aby ją. uprosić od Plutonu,. 
Cerbcr zachwycol1y dźwigkami jego liry, 
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położył sig przed nim, aby go lepiej 
słyszyć. Bóg zmarłych również rozczulo
ny tonami, jakie Orfeusz . wydobywał 
z swego narzędzia, pozwolil Eurydyce 
powrócić z swoim mężem na ziemię 

pod jednym tylko wanmkiem, aby ię 
nie oglą.dał na nię, dopóki za bramę pie
kieł nie wyjdzie. Orfeusz, pełen rado
ści, zbliżał się już do granic pallstwa 
Plutona, gdy, zapomniawszy swojej obie
tillcy, obejrzal się niecierpliwy na Eury
dykę, a okrutny bóg zmarłych porwał 
znowu swoję zdobycz nic dają.c się już 

zmiękczyć żadną. prośbą. 

Z temto nielicznćm wojskiem Jazon 
wylądowa,ł do Kolcludy, gdzie się znajdo
,yało złote runo; jeden tylko Herkules 
opuścił ich podczas tej wyprawy dla, 
ukończenia dwunastu prac, na które go 
skazano; chociaż jego maczuga i strza-
1y mogły być wielką. pomocą przy przed
sigwzięciu tak niebezpiecznćm, jednak ża
den z tych wn,lecznych wojowników nic 
wątpił O skutku. 

Jazon, przybywszy Jo Kolchic1y udał 
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się natychmiast uo pałacu króla zwanco'o 
/:) 

Etes, z żądaniem zlotego runa; lecz Etos 
uważał ten skarb za swoje główne bo
g~ctw:o i dla zastraszenia Jazona, odpo
wledzIał mu surowo, że złote runo uo 
niego będzie należało, j eżeli zechce sie 
poddać przelożonym warunkom. - By~ 
ły .zaś takie: aby poskromil dwa, byki, 
maJ}ce nogi i rogi miedziane i ziewające 

?łomieniem; aby je zaprzągł do pługa dy
Jamentowcgo, zaora1 niemi pole poświę
cone Marsowi, którego grunt mial wla
snoBG szczególną,:1;e wycb,walludzi uzbro
jonych, guy zasiano na nim kły smocze. 
Prócz. tego potrzeb[t było, aby Jazon wy
glaćlzlt tych rycerzy, i aby te prace wy
konal w jednym dniu. 

Jazon i jego towarzysze, slysząc te 
wal"Unki, struchleli; o tyle to przedsię

"\~zięcie zdaw~lo się przewyższać sily ludz
kIC; lecz ufm w swojćj odwadze, poc~yli 
się warunków, Etesa, nie maj:}c jednak 
pewności jak będą mogli sig z nich wy
wią,zać. 
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CIARNOKSIĘŻNICA MEDEA. 

Teraz muszę wam z kolei mówió, że 

kr~~j Kokhidy, guzie Argonauci wylądo
wali, był slawny czarami wszelkiego 1'0-
l1zaju. - Ziemia, tam wydawała niezna
ezną ilość ziół jadowitych, zapomocą któ
rych, starożytni utrzymywali, że czarno
księżnicy mogli dokazywać wszelkiego ro
dzaju cuda; wiele kobićt tamecznych po-
81a(1::I10 mnóstwo tajemnic, przez które 
uchodziły u łatwowiernych za nadprzy
rodzone istoty. 

Jedna z nujslawniejszych czarnoksię
żnic Kolchidy była }'Iedea, córka Etesa: 
naj czrścicj , moje dziecj, wyobrażają się 
czaro-wnicc, jako stare kobićty, brzydkie, 
zmarszczone, których białe włosy najeża
ją się, w ręce trzymają malą. różczkę, któ
rą wykonywują. rozmaite kuglarstwa. 
Lecz Medea nic mia-1a podobieilstwa z tym 
szkaradnym obra.zem; przcciwllic głowa. 
jej byla. ozc1obion1!- pi9knym włosem ja.
snym; była mlodą, i pi~kll~, i oudawala 

15';;; 
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się tylko czarom, dla zaspokojenia swo
ich gwaltownych i popędliwych namięt
ności, gdyż była wigcćj złośliwą, niż piękną. 

Ta księżniczka, ujrzawszy Jazona wy
chodzącego na czele Argonautów z palacu 
swego ojca, powzięla zaraz myśl pójścia 
za niego i postanowila uchować go od 
czekającej śmierci, jeżeli będzie tak nie, 
roztropnym i podda się warunkom Etc
sa. Użyła więc wszystkich środków, ja
kie sztuka jćj podawala dla zapewnienia 
zwycięztwa młodemu bohaterowi, które
mu skrycie ofiaro wala swoję pomoc, a 
ten przyjął ją, z wchięcznoŚcią,. - W rzo
czy samej, wsparty od Medei i otrzyma
wszy od niej plyn, którym oblawszy swo
je ciało i zbrojg, staJ się niezwycięzonym, 
tym sposobem syn Ewua wykonal szyb
ko wszystkie prace, które Etos na nie
go włożył. Uskromil obydwa byki, zalo
żyl je w jarzmo, zaorał pole Marsa i zasial 
kły smoczo, z których powstali natych
nńast uzbrojeni olbrzymi, którzy się wza
jemnie pOZ:1bijali; ,Jazon mial tylko tru
dność w pokonaniu ostatnich, jednak ca-
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le to pokolenie rycerzy bylo wytępione. 
Pozostala mu tylko jedna przeszkoda do 
zwalczenia aby opanować slawne runo 
zlote strzeżone ou strasznego smoka; lecz 
Medea podara jeszcze bohaterowi na
pój czarnoksięski pochodzący od samego 
:Morfeusza dla uśpienia nim potwora, 
i istotnie, ledwie ,Tazon potrzą,sł po 
wężu malą. gLttąZk:ą. maczaną w ziołach, 
ujrzal wijącego się węża w kłęby i głę

boko zasypiającego. - Natychmiast ry
cerze korzystajfj.c z tego snu, podcina swo
im mieczem gałąź, na której złote runo 
wisiało, i przybieglszy do okrrtu, na któ
rym towarzysze jego czekali, wszedł na 
niego z ~redeq, opatrzoną szkatunuh która 
j<.tk mówita zawierała skarb; Argo odply
nął od brzegu nim słońce moglo przyświe
cić ich ucieczce. 

Niedługo po tćj zaszczytnej wyprawie, 
Argonauci rozcszli się po całej ziemi, 
gdzie wicIu z nich wsławiło się nowe mi 
dziełami. Orfeusz trapiony cią.gIc smutkiem 
po stracie Eurydylci, schronił się do Tracyi 
najc1óksze.jo kraju w Gt'ccyi, gdzie ba-
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chantki. w szaleństwie rozszarpały go w 
ka wałkl dla tego, że nie chcial czcić ich 
boga; jego głowę rzucono do rzeki; 
o której Grecy powiadają, że przeZ' 
długi czas jej fale wydawały dźwięczne 
tony . 

. ~astor i Polluks, pokonawszy na zie
lm l w morzu strasznych łupieżców umar
li ?bydwaj. w jednym dniu, i ' zostn,li 
pohczoneilll w poczet gwiazd pod imie
:llem n,li::'niąt. Majtkowie poczytywali 
Ich za bostwa przychylne żegludze, a i~b 
konstellacyja, okazując sig na horyzollcie 
wróżyła pogodę. Przy igrzyskach Olim
pijslcich, szermierze, ubiegając si!;' o na
grodę , w walce lub wyścigach kOilllych, 
składali ofiary, gdyż Kastor uchodził za 
opiekuna ubiegających się o zawody a Pol
luks za najbieglejszego koniuszego swe
gó czasu. Najpospoliciej wyobrażano 
Dyjoskurów siedzących na pigknyeh bia
łych koniach, albo w postawie dwóch 
młod~iellców razem. się trzymających, 
na ktorych czole zmtJdowala .sie blyszczn-
ea gwiazda. -. 
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Jednak Mcdca, uszedłszy gniewu Ete
sa zostala żoną Jazona i wydała dwóch 
chlopców. Zapomocą jednej z tajemnic 
czarodzieiskich która zawierała droaa Ol v o 
szkatuIka zabrana w Kolchidzie , zdołała 
przywrócić staremu Ezonowi całą moc 
młodości. Córki króla Pelijasza prosUy 
jej, aby odmloc1zi1a także ich ojca. Me
dea dla zemszczenia się na tym królu, 
ofiarowała im swoję usługę; w tym celu 
oświadczyła im, jeżeli go rozsieką na 
sztuki, wrzucą w kocie1 wrzącej wody z 
ziółkami, które im wskaże, Pelijasz sta
nie się młodym i silnym. Łatwo może

cie sobie wystawić, że podobny środek 
nie odniósl skutku i nieszczęśliwe córki 
trapiły się bezustannie, że przez swoję 

łatwowierność, skrócMY życie swe go 
ojca. 

Ta sroga zemsta była tylko wstępem 
do okrucieństw jakie popełniła na wła
snym mężu. Dowiedziawszy się, że Ja
zon zamyśla pojąć inną. żonę zwaną Glau
ka, postanowlla przeszkodzić temu no
wemu ZWiL}zkowi i zgubić tę nicszczęśli-
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wq, dziewicę. Dobywszy z swoj~ strasznćj 
szkatuły truciznę przeznaczoną dla naj
zaciętszych swoich nieprzyjaciół, przygo
towała płyn również szkoclliwy, jak poso
kaHydry Lerneńskiej, namoczywszywnićj 
sl.:umią wysadzaną. dyjamentarrri, posł ala 
ją. w podarunku Glauce, którą zaraz wło
żyła. Natychmiast ta nieszcześliwa do
znała tych samych bólów, j~kie spra
wil'a Herkulesowi szata Centaura Nesslls, 
a którym tylko sroga śmierć mogła ko
niec położyó. 

Jazon w rozpaczy pobiegł do pałacu 
l\fedci, z którego uszła na skrzy<.Uatym 
smoku, zamordowawszy swoje własne 
l1woje dzieci, dając znać swemu mężowi 
że okrętem Argos będzie go ścigała swą. 
zemstą· Od tego czasu nie słyszano wi~
cej o czarnoksiężnicy .Mcdei, ::t Jazon, 
obarczony nicszczg8ciami które ta okrutna 
niewiasta mu sprawiła, odwiedzając je
dnego razu stary okręt Argo który wy
ciągnięto suchy na brzeg, kawał drzewa 
oderwał się od niego i logruchotul mu 
głowę· Tym sposobem spełuib sir prze-

powietlnia nikczemnej Medei, której bltj-
1\:0 warto zachować w pamięci. 

PRZECHADZKA MITOLOGICZNA. 

Rolnictwo i prace polne jakeście uwa
żnIy dotą.d., moje dzieci, graj<-} wielką ro
le w mitolo(fll Greków i Rzymian. Cerera 
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nauczyła ludzi uprawy ziemi, siejby zbo-
ża i zbioru. Bachus pokazał im sposób 
uprawy winnćj macicy; Apollo na swo
jćm wygnaniu pasł trzody; nakoniec wy
rokowi to prostego pasterza trzy boginie 
poddały się na weselu Tetydy i Peleusza. 
Nie zdziwicie sig teraz jeśli wam powiem 
o bóstwach którym powierzono straż nad 
drzewami łakami, żniwami, kwia.tami i in-, " 

nClm darami natury. - Aby je lepiej po-
znać, będziemy je odwiedzać w ustroniac1J, 
które sobie wybrały; nauczymy się roz
różniać ich postać i przymioty, jeżeli 

nn, nie natrn,fi.my w innćm mićj scu. -
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Zaczniejrny swoję przechadzk ę, przebie
gając to miejsce, gdzie tysią,ce kwiatów 
jedne od drugich piękniejszych przez roz
maitość swoich kolorów tworzą. najolm
zalszą barwę. 

Powabna Flom przewodniczyla rodze
niu się tych pysznych róż, tych lilij, pa
chnących' tych milych fijolków, z wiosną, 
zaczynała swoje panowanie na ziemi; 
miała za męża Zefira, najłagodniejszego 
i naj żywszego z synów Eob. . 

Ta zachwycająca para napefuIała po
wietrze wonnością w czasie pięknych dni 
letnich; a Zefir, którego wystawiano w po
staci młodzieńca rumianego, mającego 
skrzydła motyla, odpoczywa ty~o obo~~ 
Flory, wyobrażonej w ~o~tacI rru:od~~ 
nimfy uwicilCzonćj różamI I, trzymaJą.ceJ 
lewą. ręką róg obfitości, z ktorego wysy
puje się mnóstwo kwiatów. - Wejdźmy 
do tego sadu, którego drzewa są okryte 
'wyśmienitemi gruszkami, s~c:yst:~i jabł
kami, wybornemi brzoskwlDl:lmI I prze
dniemi owocami jesieni; jest to pobyt 
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PtJnwny, bogini owoców, któt'ćj JVertwnn 
Lóg ogrodów, był małżonkiem. 

Nazwisko tego boga pochodzi z hci"l' 
ski ego wyrazu znaczącego przem,ieniać, 
ella teo-o że przybierał rozmaite postacie b , 

na siebie na okazanie czterech pór roku, 
Flora, POlllona i Wertumn nie były zna
ne u Greków, lecz Etruskowie liczyli ich 
IV rzą.d swoich bóstw, których cześć Rzy
mianie przyjęli. Flora i Pomona mialy 

·:Świą.tynie IV Rzymie, gdzie wyobrażano 
Dstatnią. boginią. siedzącą. na wielkim ko
szu owoców, trzymającą w lewąj r9ce 
kilka jabłek, a w prawej rószczkę. 

Czyż wchodzą.c do tego gaiku, gdzie 
znajdujemy cień i odpoczywamy na chwi
le nie słyszycie glosów :fletu? jest to -, 
o'los bezwątpienia Pana, bożka pasterzy, 
~ajsławniejszego z bóstw polnych i którego 
obowią.zkiem było Czuwać nad zachowa
niem trzód. Ten bóg, który nie mial nic 
l)ięlmego, nic ujmują.ce~~ dla t~go, że 
wyobrażano go z rogamI I n?gaml ko~ła, 
ujrzawszy l1l ~odą SYl'yn7csę, Jednę z nunf 
Dyjany, znab,zł ją. tak pj~kną" że oświacl-

1G 
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czyI chęć wzięcia. jćj za żonę. Ta. nimfa, 
przerażona na widok jego dziwacznćj po
staci, uciekła zaraz tak prędko jak Da
fna przed Apolinem i rzuciła się w Ladon, 
rzekę, którą. mienią. że jest jć'j ojcem. 
Bogowie zcljęci litościa przemienili J. a . ,,' " 
w trzcmę, a Pan przejęty smutkiem, z 
owej trzciny zrobil piszczalke o siedmiu 
~iurkach, Horą. jeszcze ter~z nazywają 
pzszczalką Pana. To narzędzie łatwe do 
naśladowania przejęli pasterze również 

jak laskę pasterską., ktorćj bożek używał 
strzegą.c swojćj trzody. W spierala go 
w tym obowią.zku bogini Pales, na któ
rej. cześć obchodzono święta w Rzymie 
z WIelką okazałością. w polowie wiosny. 
Pasterze przybywający ze wszystkich stron 
uwieńczeni gaJązkami oliwnemi i rozma
rynowe~~, których zapach czyści :obory, 
~rzynoslh t~m wiele narzędzi hukliwych 
Jak bęb~y l cymbały. Uroczystości te 
ustanOWIł Romulus w sam dzień założe

nia Rzymu, i obchodzono je przez wieki. 
Zbliżają.c się do groty okrytćj mchem 

strzeżmy się moje dzieci głos podnieść , 
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zamieszkuje h może nimfa mająca zwy
czaj powtarzania ostatnich wymówionych 
wyrazów, które slyszy. Dają. jej imię 
Echo, a bajka, której jest przedmiotem, 
dość będzie ciekawą.. 

l\f.lody łowca, zwany Narcys, który 
nigdy nie riał sposobności widzenia swo
jćj własnej twarzy (gdyż zwierciadła nie 
były wówczas upowszechnione), zbliży
wszy się do przezroczystego potoku, 
ujrzał swoję własną. postać, którą. zna
lazł tak piękną, że nie mógł oderwać 
swoich spojrzeń od tego źródla, na brze
gach którego umarł z mdiości. Bogo
wie ulitowawszy się nad tym nierozsą.
dnym, który sobie wystawił, że jego 
piękna postać wynosih go nad wszystko 
co jest najpowabnićjszem, przemienili go 
w na?'cys, rodzaj kwiatu, rosną.cego nad 
brzegiem potoków. Nimfa Echo, przyja
ciółka Narcysa tak strapiła się jego śmier
cią, że niszczata z boleści i tyDw glos 
zachowala. Ocl tego czasu ukryła się 
w pustych skalach, z których jćj nie 
wolno sig ocldalić. Zdaje mi się, że nie 
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potrzebuję objaśniać wam iż ta bajka, 
jest tylko środkiem którym starożytni 
c;hcieli przypisać bóstwu ten niepewny 
glos, jaki powtarzają, jaskinie, gdy się 
do nich zbliżamy i glos podnosimy. 

Chociaż wszystkie ludy starożytne 
czeily bogów przewodniczą.cych pracom 
polnym, należy uważać, że Egipcyjanie 
i Etruskowie byli temi, którzy im naj
większe oddawali zaszczyty. Te ostatnie 
ludy liczyły nieskończoną, liczbę bóstw 
wiejskich, z których najgłównićjsze były 
.Fauny i Sylwany, obowią.zane czuwać nad 
lasami; .Napeje, nimfy uwieńczone kwia
tami polnemi, czuwały nad utrzymywa
niem łąk; Oready, inne boginie uwiel1-
czone mchem których mieszkanie było 
między górami, i nakoniec Dryady, głó
wę zdobiły iijołki ponieważ ten mały 
kwiat rośnie w gaikach, nad któl'emi straż 
lIn powierzono. 

Prócz tego istnienie każdego drzewa 
zostawało pod opieką. nimfy zwanćj Ha
uLadryadą, którćj przeznaczeniem bylo 
z niem żyć i umierać. Bóstwom wićj:skim 
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sktadano ofiary bardzo proste, i tak: kil
ka misek mIeka, miodu, 'wina, i małe ja
gnięta które potem zwracano ich matce, 
bo krew rzadko plynęła na cześć tych 
bogów dobroczynnych. Tu wdzięczność 
prowac1ziia ludzi do stóp ich ołtarzy, gdy 
tym czalilem najczęś\,;iej bojaźń wznosiła 

wspaniale świątynie bogom, których. 19-
kać sig należało . 

lIlITOLOOIJA 
SKANDYNAWÓW. 

BOGOWIE PÓŁNOCNI. 

Opuśćmy tel'az gorą.ce niebo wschodu 
i udajmy się pod zimny klimat północy, 
gdzie opowiadają. inne bajki, zupełnie 

rożne, lecz o których dzieci dobl'ze wy
chowane wiedzieć powinny. 

Te bajki, jakkolwiek zdawać sig wam 
bę,lą. nadzwyczajne, są. jednak godne wa
szćj uwagi, ponieważ tworzyły religiją. 
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tych ludów barbarzyńskich, o których tak 
często jest Tnowa w historyi Rzymskićj 
i średnich wieków. 

Tu nie znajdziemy wdzięcznych obra
zów bóstw Grecyi i Italii, ich igrzysk, 
tańców muzyki, ani przemiany w kwiaty 
i drzewa, niebo posępnp. i mgłą. powle
kle, zastąpi wypogodzone niebo okolic 
Azyjatyckich; rzeki a nawet samo morze 
ukażą wam się okryte górami lodowate
mi; drzewa szronem pokryte, lasy i jaski
nie zamieszkał'e od potworów i olbrzy
mów, a w pośród tego wszystkiego okru
tni bogowie pragnący tylko wojny i wy
magający od swoich czcicieli dzikiej i 
krwioŻ'erczej odwagi. 

To zapewnie wam się zdawać b~dzic 
bardziej przerażające niż nauczają.ce, lecz 
historyj a tych bogów jest zarazembar
dzo ciekawą, a niekiedy nawet i jzamu
Hcą· 

Przed stworzeniem świata, opowiadają 
Iuqy północne, a któl'e pospolicie Skandy
nawami nazywają, istniały tylko dwa bó
stwa, z których jcdno llctzywano Ojcem 

1(' ,.. 
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powszechnym, zamirszkiwało pa1ac światła 
i ognia, a drugie znane pod imienielll 
Sztrtttra czarnego, by10 zamknięte w pie
kłach pobycie ciemIlOści, gdzie piynęło wie
le pienią.cych się rzek zatrutych. Mię
dzy pałacem ognia i mieszkaniem Surtu
ra była próżna i przestworna otchłań. 

Zdarzyło się opowiadając te bajki, że 
zatrute rzeki piekielne, w miarę jak się 
oddala1y od swojego źródta marzły i two
rzyły ciągle góry lodowate; dla tego zno
wu ojciec powszechny zesbl wiatr gorący 
na stopienie zmarzłych waporów, które, 
spadając kroplami, przyjęły postać czło
wieka, albo bardziej olbrzyma tak ogro
mnego że dziś nie możemy sobie o tern 
zrobić wyobrażenia: Skandynawowie dali 
imie temu olbrzymowi .vne1'. 

I~er więc znajdował się sam jeden 
wśród otaczających go szronów, a nic 
znajdując niczego, coby moglo zapełnić 
odmęt jego przestronnego żołądka, i 
olbrzym ten był w niebezpieczeństwie ży
cia z glodu, gdyby krople wody, od go-
1'I}Ctt topnieją.cc nie utworzyły zadziwia-
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j~cej krowy z którój wymion 'wytry:>lmły 
cztĆl'y \vielkie rzeki mleczne któremi ży
wil się bóg ImcI'. Tymto sposobem ta 
nadzwyczajna osoba mogła żyć i stać sig 
ojcem plemienia olbrzymów tak wielkich, 
jak on sarn, których zwano olbrzymami 
lIU·O~U. Co się tyczy cudownćj krowy, 
ta żywiła się, liżą.c kamienic okryte solą. 

i szronem, w braku ziól i siana przez 
co wkrótce nadzwyczaj schuc1l:a. Lecz 
gdy ten zwićrz lizał kamienic, Imer ujrzal 
ze te kamienic okrywały sig włosem 
ludzkim, potem poka.zała się w tej samćj 
chwili głowa, .ciało, i nakon1ec zupełny 

człowiek, piękny, mIody i silny. Ten 
człowiek otrzymał imię BuJ', i mial syna 
zwaneo'o B01'. Był to ten, który zostal 
ojcem bogów pó1nocnych a kt~rcgo histo
ryja nas teraz zajmować będZIe. 

Otóż jednego duia synowie Bora, także 
bogowie złą.czywszy się przeciwko Ime
rowi zabili 0"0 nic wiem w J'aki sposób, , b 

i zawloklszy jego cia10 na brzeg prze
paści, wrzucili w ogromną. przepaś'; 

odłą.czają.cą. pałac ojcu po",\~szeclll1ego od 
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piekła. Ziemię utworzono z jego mięsa, 
1110rze z krwi, góry z jego kości, drzewa, 
z wlosów, a skały z jego zębów. Potem 
wzięto jego czaszkę, to jest wierzchołek 
jego głowy aby utworzyć z niej sklepie
nie nieba, i obowią.zali czterech karłów 
do utrzymywania go w czterech ką.tach. 
Te karly wskazywały cztery punkta kar
dynalne (główne), które zapewnie znacie 
z jeografii; nakoniec rzucili jego mózg 
w powietrze na utworzenie chmur z niego, 
Potćm synowie Bora wystawili z brwi 
olbrzyma ogromną. fortecę, którą. nazwa
li .ilfid9ard, to jest miasto środkowe, do
ką.d się schronili, aby unikli gniewu 
dzieci Imera, które, stawszy się liczne
mi, były od tego czasu nieprzyjacioł:mi 
bogów. 

Powiecie rrll, moje dzieci, co za dzi
waczna powiastka, której pewnie ża
den rozsą.dny nie zechce uwierzyć; jestem 
zupełnie waszego zdania; lecz niegdyś" 
Skandynawowie byli tak nieokrzesani, że 
llie mogąc poją.ć Boga tak potężnego, któ
ey stworzył niebo i ziemię, umyślili ob-
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j nśnić w taki sposób cudy stworzenia. 
Teraz jeżeli kto z was zażąda tłumacze
nia tych bajek, powiem mu, że olbrzy
mi, których Imer był ojcem, są to ludzie 
pólnocni , dzicy i nieokrzesani, i plemię 
bog6w stanowiło bezwątpienia kilku cu
dzoziemców przybyłych z wschodu, któ
rzy przenieśli w te odległe krainy wiele 
wyobrażeI'l religijnych wpajanych w ludy 
Azyj aty ckie ; ojciec powszechny i Surtur 
Skandynawów mają wiele podobiet1.stwa 
z OrmUl~dem i Arymanem u Persów, któ
rych mitologiją wam opowiedziałem na 
początku tej książki; i to nie będzie je
c1ynćm miejscem zbliżenia, jakie znaj
dziemy między temi dwoma ludami. 

PAŁAC ODYNA. 

Zwyciężywszy tym sposobem olhrzy
ma Irnera, i przywłaszczywszy sobie jego 
zuobycze, Odyn, który był rwjwaleczniej-

lG1 

'Szym z synów Bora, zbudował most ja
śniejący trzema kolorami, aby wstąpić 
do nieba, i nakłonił swoich braci, aby 
mu towarzyszyli do tego boskiego mie
szkania, gdzie sobie wiele mia.st wybu
dowali. Oraz z obu'wy, aby dzieci Imera 
nie ścigały Bogów aż do tego świgtego 
ustronia, polecił l-Iiemdalowi jednemu 
z nich, żeby ustawicznie zostawał przy 
końcu wielkiego mostu i wzbraniał wćj
ścia do nieba olbrzymom. Ten eudowny 
most umieszczony między niebem i zie
mią, powinien przypomnieć ten, który 
prowadził do mieszkania Ormuzda, a straż 
jego powierzył swojemu wiernemu psu. 
Tenże Bóg l-Iiemda,l mial słuch tak deli
katny, że słyszał rosnącą trawę po łą
kach i wetnę na grzLietach owiec; jego 
sen był lżejszy od ptaszeg1, i był obda
rzony takim bystrym wzrokiem, że wi
dział w nocy i we dnie 'wszystko, co się 

odbywało w odległości stu mil. Hicmdal 
był uzbrojony płomienistym mieczem i 
posiadal trąbę, której glos słyszano ra
zem na. wszystkich czterech punktach 
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świata. Hiemdal był więc oc1źwiernYIl\ 
i stróżem nieba i nikt nie mógt wcj śt': 
bez jego pozwolenia. 

Towar;qsze Odyna, których bylo dwu
nastu, nie licząc bogiń, które byly 
ich żonami, mieli za nadto odwagi i 
zdolności, aby się oddawać haniebnej 
gnuśności. 

Zaczęli od budowania wspanialej sali 
w której postawiono dwanaście krzeseł 
gdzie wykonywali sprawiedliwość a w środ
ku wznosił się tron Odyna. Ta sa,la 
zwana pobytem radości błyszcz ala dro
giemi kamleniami i przedziwnemi naczy
mami srebrnemi które ich nic nie ko
sztowały, gdyż sami sobie wyrabiali mlo
tarni na kowadle złoto i inne kruszce; 
również posiadali znaczną ilość tego ko
sztownego materyjału, z którego robili 
wszystkie sprzęty swego pałacu. W tern 
to miejscu BogDwie zgromadzali się , gdy 
chcieli sądzić karłów, ukrytych w wy
drążeniach skal, gdzie się zajmowali 
rznieniem kryształów i wyrabianiem mie
czów i broni dla olbrzymów i innych nie-
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przyjaciół Bogów. Jednak ci nie zgro
madzali się zawsze w tej niebieskiej sali, 
i niekiedy przenosili swoj sąd pod cudo
wne drzewo, wznoszące się ku niebu i 
zapewnie większe od wszystkich tych, 
o których możemy mieć vr'Yobrażenie. 
Liście tego drzewa, zwane jesionem 
Igdrazyl, rozlegały się na całej kuli ziem
skićj jak ogromny deszczochron ; mi.ało 

ono trzy korzenie, z których jeden znaj
dował się u Bogów, drugi na ziemi, 
a trzeci nakoniec w piekle, który gryz t 
wąż potworny. Najmniejsze gałęzie je
sionu były tak grube, że cztery jele
nie tam ustawicznie biegały i piękna 
jedna wiewiórka ciągle na nich się 

obracała, aby opowiadać orłowi sie
dzącemu na wierzchołku drzewa, co robi 
wą.ż w piekle. Nakoniec z obawy, aby 
ten jesion, który byI jak świat staroży
tny, nie wysechł odrazu, trzy wieszczki · 
zwane Urda, lVerandy, i Skulda tojest: 
przeszłość, teraźniejszość i przyszlość, zaj
mowaly się polewaniem go wodą czerl>aną. z 
przezroczystego źródla znajdującego się pod 
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kor.zcni8m niebieskim. Ponieważ mówi
łem wam o trzech wieszczkach polewa
j:;tcyeh jesion Jgdrazyl, muszę także nad
mienić, że u Skandynawów, nic nie by lo 
tak powszechne, jak bajeczne osoby, 
o których pewno już znacie wiele po
wiastek. Były dobre wieszczki i zle, i 
wiele ludzi niegdyś mniemalo, że przy 
urodzeniu każdego dziecka znajduje się 

zawsze jedna dla obdarzenia go dobremi 
lub zIemi przymiotami. 

Chociaż Odyn założył w niebie wiole 
miast jaśnieją.cych światłem i bogactwem, 
jednak przekładał jedno nad wszystkie 
inne, które sobie zbudował z czystego 
srebra, i w nićm umieśćił swój tron, 
ską.d mógl jednym rzutem oka obejmo
wać Ś \Vl at caIy. To miasto nazywalo 
się Asgard, i w tern zwykle przebywal 
z swoją. żoną. Fryggą., najpiękniejszą. i 
najpotężniejszą. z bogiń, i z swoim star
szym synem, Tor, najwaleczniejszym i 
najstraszniejszym z bogów po Odynie. 
Ohowią.zkiem i zatrudnieniem Fryggi by
ło poznawać przyszłość. 
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vV niejakićj odlcglości od tego miasta 
wznosił się lVa1ltalla, wspaniały pałac r 
do którego można bylo wchodzić przez 
pięćset czterdzieści bram; w tym to pa
łacu Odyn, którego z tćj przyczyny, 
przezwano oJcern wojny, przyjmowal wszy
stkich wojowników poległych w bitwach, 
aby z nich utworzyć niezliczone wojsko 
przeznaczone <.lo zwalczenia olbrzymów, 
przyhywają.eych na zburzenie nieba. Pa
łac VotT alha11a był prawdziwe Elizcum 
cnotliwych, i nie ' mam potrzeby wam 
powtarzać, że tam nigdy nie przypu
szczano bojaźliwych. Jedno z najważniej
szych zatrudnieł) Odyna było ustawiczne 
ćwiczenie tego wojska bohaterskieo'o 

l:> 

(takie nosili nazwisko wojownicy Wal-
halli) w walkach w których slynglo na 
ziemi. Każdego poranku, skoro ty lko 
wieczny kogut w niebie zapiał, widziano 
jednocześnie otwierajq,ce się pięćset czter
dzieś<;i bram pałacu, i to niezliczone 
wojsko wychodzilo okryte cigżk:ą. zbrojQ" 
na staczanie steasznych walk w któl'ych 
miaIo wielką, pl';;yjemność rozsiekiwać s.ig 
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w kawały. Lecz gdy godzina obiadowa 
wybil'a, każdy wojownik znowu wsiadał 
na konia zdrów i nienaruszony jak gdy
by nigdy nie walczył, i wchodził do 
Wal halli , gdzie Odyn im rozdzielał przez 
trzy boginie zwane VValkiryje, mięso cu
downego dzika, który ż rana ugot.owa
ny pokrajany na kawałki, wieczorem zno
wu był zupełnie ca1y, i s1użył podobnie 
na jutrzejszą ucztę. V\r ulkiryje , mia-
1'y także obowiązek wychodzić na zie
mię, znaj dować się w bitwach i ozna
czać wojowników mają.cych ginąć śmier
cią. walecznych. 

Co do Odyna, ten siadał przy tym sa
mym stole co bohaterowie, i wszystko 
co mu Walkiryje podawa1y do jedzenia, 
zostawia1 dwom ogromnym willwm znaj
dującym się obok niego. W czasie tych 
uczt, dwa kruki siedzące na jego ra
mionach, uwiadomiały o wszystkiem co 
widzia1y na świecie, gdyż jeden nazy
wał się cZuch a drugi parnięć, i cochień 
Odyn wypuszczaJ j e na ziemię które 
obleciawszy świat, wracały w wieczór 
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i donosiły o wszystkiem, co zaszło . Naj
sławniejsza świątynia Odyna była w mie
ście UjJsal w S7.wecyi, gdzie czczono go 
z żona FryO'O'a i z synem Tor' te boo'l'-"00" , ... b 

nią. tam wyobrażano siedz~cą, na podu-
szkach miedzy swoim m"żem i synem ... ~ , 
jeden trzyma goły miecz, drugi' wieniec 
na głowic, berło w jedn~j ręce a ma. 
czugę w drugićj. (Tab 14. fig. 26). Fryg
gę niekiedy wyobrażano aw:ieó,czoną. mir
te'}, trzymającą kulg w prawej ręce i trzy 
złote jabłka w lewćj; za nią widać trzy 
Gracy je na wozie cią.gnionym przez łabę
dzi; przodkowała ona dostatkowi i uro
clzajowi ziemi, i wtedy miała wiele po
dobieństwa z bog:iniami Junoną. i Cel'e
rą. w mitologii Greckiej, gdyż ona ró
wilież była matką bogów i żywicielką. ludzi. 

Cześć, jaką. oc1<lawano tym bóstwom 
w Upsalu, przypominala barbarzyllstwa 
ich wielbicieli: zabiJ'ano im konie koO'u-

, <:> 

ty, wieprze i nakoniec ludzi. Sposób 
naj pospolitszy uskutecznienia tych stra
sznych ofiar był taki, kl'acUi ofiarę mię
dzy dwa wielkie kamienie gdzie ją. trza~ 
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skano, a sITa, z jLl,ką. krew wytryskab 
na obecnych, wskazywała zasługę ofiary 
w oczach bóstwa. 

Skandynawowie przypisywali Odyno
wi wynalazek run (liter starodU1iskich), ro
dzaj tajemnych znaków, których ślady 
jeszcze teraz znajdujemy na wielu skalach 
Szwecyi i Norwegii. Przypisywali temu 
czarnoksięzkiemu pismu własność lecze
nia pewnych chorób, poznawania przy
szłości, wzbudzania lub uśmierzania na
wałnic. Nie mam potrzeby, moje dzieci, 
mówić wam, że podobna wiara może tyl
ko być właściwą lu~om dzikim, które 
w swojej ciemnocie, wystawiają sobie, 
że istnieją tajemne środki zmieniania 
praw natury, i sprzeciwiania się wyrokom 
Opatrzności. 

KOŃ ODYNA. 

Waleczny Odyn, który by1 wodzem 
wojska bohaterskiego znajdującego się 
w Wt~lhalli, nie mógł jeszcze znaleźć ko' 

U)!) 

nia zdolnego unieść go z jednego kOI1ca 
świata na drugi, gdy go wzięła chęć 
udania się na ziemię aby mial udział 
w walkach prostych śmiertelników. Je
dnego dnia bogowie, chcą.c wystawić 

w swojem miescie Midgard fortecę gdzie
by mogli znaleźć obronę przeciwko na
padom olbrzymów, zawołali budownicze
go, który im przyrzekł sam wystawić 
piękną fortecę, wprzeciągu jednej zimy, 
z warunkiem jeśli mu dadzą w nagrodę 

boginią Fryggę, nadto slońce i księżyc, 
jeżeli swoję pracę skończy z pler
wszym dniem przyszłej wiosny. Ten bu
downiczy był z pokolenia olbrzymów, 
a do tego bardzo zręczny czarnoksiężnik, 
który przez to chciał bogów pozbawić 

ich głównych bogactw, gdyż państwo 
Odyna by10by zginęło bez ratunku, gdy
by nieprzyjaciele posiadali boginią któ
ra sprawia ziemię urodzajną, i dwie oświe
cające gwiazdy. Bogowie jednak przy
stali na tę ugodę, do której się nawet 
zobowiązali przysięgą, bo pragnęli ~ieć 
fortecę, lecz myśleli że budowniczy nie 
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skoilCzy przedsięwziętej pracy IV tak kró
tkim czasie, a tern samem nie beda obo-- " 
wiązani d~tć mu przyrzeczonego wyna-
grodzenia. Czarnoksiężnik posiadał ko
nia cudownego, który mu lepiej służył 
niż mnóstwo robotników: pierwszćj zaraz 
nocy ten zwierz posiadający nadzwyczaj
ną siłę, przywiózł do Midgard tak wielkie 
mnóstwo kamieni i materyjaMw wszelkie
go rodzaju, że po kilku dniach widziano 
wznoszące się mury nowej fortecy; pani 
koń ciągle więc pracowali z takuu zapalem 
że ledwie zima zbliżyla się ku końco
wi, a już budowniczy którego robota 
prawie była ukończoną, zaczą.l się 
dopominać o wynagrodzenie na dzielI o
znaczony, co ·wprawiło bogów w okro
pną niespokojność. 

Szczęściem jeden z bogów, zwany Lo
kże, znalazł sposób przeszkodzenia temu. 
Ten bóg Lokie był nujzlośliwszy ze wszy
stkich micszkaó.ców lVIidgard, a razem 
naj chytrzejszy , inni więc prosili go aby 
wynabzł jaki środek uniknienia tej stra
sznej przygody. 
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Został się tylko jeden dziel) do ukoń
~zenia roboty, a cudowny kOl) budowni
czego zdawał się podwajać siły aby być 
pożytecznym swojemu panu, gdy Lokie 
umyślił wyprowadzić nagle z lasu sąsie
dniego (gdyż w okolicy Midgardu były 
także lasy) dzikiego konia, który przez 
swoje rżenie, zdawaJ się wołać jakiegoś 
towarzysza; kOlI budowniczego, który 
już dawno nie słyszał żadnego rżenia, 
rozerwawszy zaprzęgi uciekł "T tę stro
nę lasu, i znikł swemu panu, który tym 
sposobem nie mógł ukończyć przedsię
wziętej pracy na dzim) wyznaczony. 

Bogowie wtedy skor~ t~ili' z zręczno
ści Lokiego , i aby pQ.łpżyó koniec spl,'a
wiedliwym żalom olbw.l rl1a, jeden, z N~ 
zabił go uderzeniem m4cŻ'U~i-'1 je 'V,lItecil 

. 1"'-;rll'O~ " do pIekła. 

Uwolnieni z tej bojaźni, zajmowali 
się bezprzestannie wykończaniem swojej 
twierdzy, co uskutecznili po kilku dniach 
bez żadnych wysilCl1. . 

W niejaki czas potem, Odyn żałował 
mocno, że uie zatrzymał dla siebie 
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przedziwnego konia olbrzyma; Lokie 
przyprowadził' jednego, którego jak mó
wil, kOll olbrzyma byl ojcem. Bóg przy
jął go z zapałem i dal mu imię Sleipner, 
co znaczy światlo. 

Tym to cudownym koniem Odyn po
dróżował z jednego kOllca świata na dru
gi, przebywal góry i morza żadnych nic 
doznając przeszkód. 

BÓG LOKIE I JEGO DZIECI. 

Bóg Lokie, o którym już wam moWI
lem, był pi~kny i dobrze zbudowany, lecz 
mial nikczemny charakter, i jego jedy
ną ]1tllyjemnością było kłamać i zwodzić 
innych bogów, aby ich zwabiał w sidła 

tak, że go zwali między sobą. potwarcą. 
i stworzycielem oszukaństw, na które 
prawdziwie zasłużył, jak zobaczycie za
raz z niektórych powieści. 

Lokie tak źle byl uważany mi~dzy bo-
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gami, że, nic mogąc znaleść muJ'żClJstWn. 
dla. siebie w !Midgardzie ani w innych 
miastach niebieskich, musiał pojąć za żo
nę niewiastę z pokolenia olbrzymów zwa
ną Angie1'boda, któr<'j imię oznaczało: "Po
słanka nieszczęścia." 

Teraz trzeba wam wiedzieć, moje dzie
ci, że olbrzymka Angierboda whótce wy
dala na świat trzy potwory, które bo
Gowie słusznie uważali za swoich naj nieo 
bezpieczniejszych nieprzyjaciół, gdyż Fryg-
ga wyczytała z przyszłości, że kiedyś 
przyczynią się do zburzenia państwa 

Odyna. 
Pierwszy z tych trzech potworów był 

ogromny wilk, zwany Fe7wys; był tak 
chytry jak jego ojciec i tak silny jak 
jogo matka olbrzymka. Drugi był to 
wielki wąż l\1idgarski. W chwili jego 
urodzenia, Odyn przerażony jego wido
kiem wtrącił go do morza, gdzie tak 
Ul'osl, że otaczał swojem cialem całą ku
lę ziemską· Nakoniec trzeci potwór by
la Hela, to jest śmierć, której Odyn dal 
rząd piekła, aby tam przyjmowała wszy-
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stkich ludzi umierają,cych z starości lub 
choroby, gdyż Walhalla była tylko prze
znaczoną, dla wojowników zaszczytnie po
ległych na polu bitwy. 

Wskazał mu w tych smutnych miej
scach, które mówią, były dziewięć razy 
większe niż swiat, rozległe mieszkania 
mocno zbudowane, zamknięte grubemi 
kratami, z których niewolno było nikomu 
wychodzić. 

To okropne bóstwo wyobrażano w po
staci ludzkiej, mające połowę ciała ko
loru błękitnego, a drugą połowę koloru 
cielesnego. Lecz nadewszystko przera
żalo jego spojrzenie okropne, którego ża
den człowiek żyjący znieść nie mógł. 

Wilk Fenrys, od swojej młodości oka
zal się tak strasznym wszystkim bogom, 
że jeden tylko z nich zwany Ty?', miał 
dosyć odwagi podawać mu jeść, jakkol
wiek był j~szcze młody. Lecz wkrótce 
bogowie, widzą.e że to wzrastające zwie
rzę, stawało się niezwyciężonem i dzi
kiem, postanowili uwolnić się od niego 
jak post:Wili z innemi potworami. W pra-

~o.:; . 

wdzic przedsięwzięcie nie było łatwe, gdyż 
wilk był złośliwszy niż jego brat i sio
stra, i zresztą był obdarzony tak nad
zwyczajną silą, że za najmniejszem swo
jem poruszeniem łamał żelazo najlepićj 
ukute, postanowili więc użyć podstępu 
przeciwko niemu, a to uczynili dlatego, 
aby w nim nie wzbudzić nieufności. ,Je
dnego razu pokazali mu piękną 'parę łal1-
cuchów dość mocnych, i radzili mu aby 
spróbował je przerwać jeżeli mu zwiążą 
cztery łapy. Wilk sądząc że to dla nie
go będzie tylko igraszką, dal się bez ża
dnej trudności usidlić; skrępowano go mo
cno a gdy widział, że bogowie się cie
szą. z powodu usidlenia go, wspiął swo
je cztery członki, i lańcuchyrozleciały się 
w kawałki. Można sobie wystawić ja
kie było zadziwienie bogów, którzy zamie
rzyli użyć innych środków dla uwolnie
nia się od potworu którego sila była nie
pojętą.. 

Wówczas znajdowały się w kraju czar
nych duchów, to jest w wnętrznościach 
ziemi, karły dosyć podobne do Kabil'ów 
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EO'iI1skich kt6re sic odznaczały wyrahia--o ,- . 
niem powrozów; bogowie często sJyszelł 

o bieo'lości tych karTów i wyprawili do 
o . l ' l llich posfaóca II prośbą, o WIęZy, doryc 1-

by nic nie mogło pl'zer~vać, co ci do.sko
nali robotnicy natychmIast przyslali. 
Wtedy n.akłonili wilka Fenrys do uda
nia sic z niemi na przyjemną, wyspę, po~ 
lożon~ wśród jeziora, gd7ie go r.aczr1i 
namawiać aby się dal skrępować t~rn 
llowym 'węzłem miękkim i lekk~ Jak 
prosty sznur jedwabny, .lecz wllk l~yl 
jeszcze chytrzejszy od mch wszystlnch 
i odpowiedzial im: 

"Tcn bilcuch zdaje mi się za cienki, 
aże byście wy uważali że jest trJl~ny c10 
pr.zerwania, chyba jakieś tajernmcze ~: 
czarowanie użycz!:\. mu nadprzyrodzonej 
sily: a mając przeto słuszne p~'zyczyny 
pie ufaó waszyIJ1 zaPliarom , me zezwo
le ta raza się IIwią,zać, chyba że jeden 
; w~s w~adzi swoję rękę do paszczęki 
mojćj abygeie mn~c zupel'nie. przekonali 
ie nie nastawiacIe na mme nowych 
sic1et" Bogowie, sporrhyc1ają,c na siebi 

~Ol 

znnjdowali sig w wielkiHl kl'opocic" ~c1yz 
żaden z 11ioh nie chciał powierzyć Wllkcy 
wi Fem-ys zaklac1ll, którego ż<~dal; wie
dząc dobrze, że pot,vór użyje tćj sposo
bności, aby się pomścił, skoro ujl'~y 
zdradę. Nakonlec odwalmy Tyr pOśWl~
cil si; i \"lożył swoję pra,,"ą. rękę W pa
szczęki wilka; który nutychminst dal 
sie skrepować, my~lą,c jeszcze, że mu 
będzie łatwo pl'zerwuć tak słabe. wf?z}"; 
lecz wkrótce sposti'zeg.ł zdeadę, l rmrrto 
wielkich 11ateżcń nie mog! SIę U"IV'olnić 
z więzów. Bogmvie w,tedy zaczęli się 
&miać, wyjąwS'zy biednego Tyra, które
mu rękę uciq.ł jeden Ziąb- wilka, i od te-
0'0 czasu zostal jednort>kim, wilk zaŚ 

~czają,c się z wściekłości l wydają,c okroJ 

pne wycie, ot,':,orzyl ogromną Pf1.~zc~9) 
która. zdawllła Sl~ że ,vszystko pochlonIe, 
lecz l'ztLCona mtl miccz, który mu prze .. 
ciąJ obydwie paszczęki, i mimo wszelkich 
jeo'o usiłowań przywiązano go koóccm 
ła~cucha do ~oTomnej skaly, którą, Bo-

l:> " • • 
o'owie wbili aż do wnetrznOSCI Zle1l11.-
~ -
Slum8ynawo\\"ie U1niemali, że tp-u st.-aJ 
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szny wilk miał być skrępowauy aż do 
dnia sądnego, w któJ'yrn pożrze slońce 
i samego nawet Odyna~ 

PODRÓŻE TORA. 

Bogowie północni, jak Greccy i Rzym
scy, mieli upodobanie w podróżach; czę
sto także ostatni ukazywali się na ziemi 
w postaci prostych ludzi, i przedsiębrali 
dalekie podróże dla siebie niebezpieczne. 
Pomiędzy temi podróżująeemi bogami, 
pierwsze miejsce zajmuje potężny Tor, 
starszy syn Odyna i Fryggi, mają.cy 
pionm zamiast maczugi, przodkowalon 
burzom i urządził pory roku. Ten bóg 
używał w swoich częstych podróżach 
bardzo pięknego powozu, ciągnionego od 
dwóch kozłów drewnianych opatrzonych 
srebrnemi cuglami: dwa ltozly drewnia
ne, powiecie mi, niepowinny były po
stępować szy blm; lecz gdy ruszał w dro-

gg ,. Bóg zastępował ten zapI'z~g pru· 
wdziwą parą kozłów prędkich, które go 
prowadziły z największą szybkością wszę· 
dzie gdzie ty llro chciał podróżować. 

Prócz jego strasznćj maezugi, której 
nic się nic moglo oprzeć, Tor po
siadał jeszcze cudowną opaskę, którćj 
skutkiem było podwajać siły jego, gdy 
nią opasywał swoje ciało, i żelazne reka
wiec bl~z których nie mógł ująć ręk~jc
ści swojej maczugi, jeżeli nie chciał 
narazić się na spalenie sobie palców. 

. Jednego razu ten Bóg zamierzył oJ. 
prawie długą podróż po ziemi, aby się 
zaś nie nudzić na drodze wział za to-, " 
warzysza chytrego Lokiego ; obydwaj 
wsiedli do powozu ciągnionego od dwóch 
żwawych kozłów i tak pojechali. Goy 
wieczór naoszeCll', Bogowie zmordOWani 
całodzienną podróżą, weszli do mieszku
nia wieśniaka gdzie chcieli przenocować', 
na co wieśniak chętnie zezwolil lubo . , 
nie wiedział że ma do czynienia z Bogami. 
Lecz gdy chcieli co jeść, a niczego nie 
byTo W domu, Tor zabił swoje owa ko-

18* 
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zly, którc kazal ugotować, co dobrze 
smakowalo wszystkim. 

'Wieśniak mial syna imieniem Tyja7fa 
i córkę Raskę, którym Tor rozkazał sta
rannie zebrać wszystkie kości w skórę 
rozpostartą. obok stołu. Lecz mIody Ty
jalfa nie wywią.zal się z swego zlecenia, 
i potłukłszy swoim nożem kość z nogi 
jednego z koz.lów, wyssał z niej szpik 
cały. 

Zobaczyci~ teraz, jaką. karę poniósł 
za swoje obżarstwo, a nac1ewszystko 
za nieposłuszeństwo. Nazajutrz z rana, 
Tor chcąc się znowu udać w drogę, 
przywrócił zapomocą. swojej maczugi 
pierwszą. postać dwom kozlom; lecz chcą.c 
je zaprzą.dz do swojego powozu, spo
strzegł, że jeden chromał, którego no
gę Tyjalfa potrzaskał. Otoż Tor nie był 
zwykle wesołego humoru, i skoro poznał, 
że go nie usłuchano, zmarszczył czoło, 
i ujmując swoją. ręką. straszną. maczugę, 

o mało że ich nie zgruchotał; lecz 'wie
śniak i jego rodzina rzucili mu sig do 
nóg z placzem i on darował, im wmę, 

211 

aby tylko Tyjalfa. i Raska towarzyszyli 
mu w podL'óżach zamiast chromecro ko-o 
zła, którego zostawił ich ojcu. (Patrz tab. 
15 fig: 27). Potrzeba' więc było aby 
biedne dzieci wieśniaka zaprzęgly się do 
powozu, i towarzyszyły dwom czudzo
ziemcom. Lecz wkrótce Tyja1fa, który 
był silny i rączy wzią.ł na swoje plecy 
tłumok Tora, i tak wszyscy przebyli 
wplaw wiele mórz i wkrótce przybyli do 
kraju zupeInie im nieznanego. 

Pewnego wieczoru podróżni przybyli 
na rozległą. równinę niemającą. ani jc
dnego drzewa nawet dla ochrony. Noc 
była tak ciemna, że nie wiedzieli w któ
rą stronę obrócić swoje kroki, ale przy
padek zaprowadził ich do tak ogromne
go budynku, że nie wą.tpili iż jest wła
snością. znakomitej osoby w kraju. Nikt 
nie wyszedł na ich przyjęcie, ale oni 
będą.c bardzo znużeni, weszli do jedne
go obszernego pokoju w którym prze
pędzili większą część nocy w naj,viększej 
niespokojno~'ci, gdyż co raz dom zda
wal się poruszać lekIciem trzęsieniem zic· 



mi, połą,czonćm z łoskotem podobnym do 
toczenia się piorunu. Tor, który był 
ilajwaleczniejszy z czterech: wziąl swoję 
przepaskę i rękawice, ciągle trzymaji:).c 
s,,,"oję straszną maczugę. Gdy dzicl'! 
nadszedł, bóg wyszedł z domu, i pier
wszy przedmiot przedstawiają.cy się jego 
oczom; był człowiek olbrzymi rozciągnio
ny na ziemi w głębokim śnie pogrążony, 
mocno jeszcze chrapiący; i to właśnie 

chrapanie było owym szelestem nieznu
nyrn który podróżni słyszeli podczas no
cy. Tor pragnął korzystać z chwili; aby 
potrzaskać głowę śpiącemu olbtzymowi, 
lecz gdy ten się obudził, bóg obawiał 
się tak silnego nieprzyjaciela i zapytał 
go się tylko, jak mu na imię. Olbrzym 
mu natychmiast odpowiedział:" nazy. 
'vam się S7cimmer, i wiem, że ty jesteś 
mały bożek Tor! Kto ci pozwolił, pro
szę cię, wejść z swojemi towarzyszami 
do mojej rękawiczki, i tam przenocować 
w moim małym palcu?" Wistocie, ten 
dom, który zdawał się tak wielkim na
szym podróżnym, niczćm innem nie był, 
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jak rękawiczką olbrzyma, którego pokój 
był tylko mały palec; zdumieli się na 
niebezpieczeństwo, na jakie się wystawili, 
myśląc że gdyby podczas nocy olbrzym 
chciał wlożyć swoję rękawiczkę zgniótłby 
ich wszystkich. Jednak ogromny Skim
mer nie był zly, zaproponował Torowi 
i jego towarzyszom wspólną. podróż, na 
co przystali. Skimmer wziąwszy na bar
ki ogromny tłumok zawierający wszy
stkie jego rzeczy, zaczął przed niemi po
stępować, tak wielkiemi krokami, że czę
sto musial się zatrzymywać, aby oni go 
mogli dogonie. Następnej nocy podróż
ni chcieli odpocząć, Skimmer położył się 
pod wielkim dębem, pozwoliwszy swoim 
towarzyszom wziąć wieczerzę z tłumoka, 
gdzie ich zapewnu, że znajdą porządne 
jadło, lecz nie mogąc otworzyć tlumoka, 
musieli się obejść tą razą bez wieczerzy. 
Tor który był bardzo głodny wpadł w taką 
wściekłość, widząc olbrzyma najgrawają
cego się . z nich, że postanowil zabić go 
tej samej nocy podczas snu. O północy, 
Tor wziął swoję maczugę, i uderzywszy 
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śi1illc VI głow~ Skimmei'a, myślał że już 
bie żyj e; lecz ten przebudziyvszy· sie za-. , 
pytał się Tora, czyli ziarno piasku mu 
si'udło na głoivg, bóg, udają,c śpiq,cego 
za, poradą, Lokiego , nie odpowi8:dał mu, 
a olbrzym zaczą,ł ztlO"'U chrapa(·. Nic
dlugo potem, Tor obudził się, a, pewny 
swego zamachu, utk,,,il calkiem macztwe <=>. 
W policzku olbrzyma; lecz ten zdawał 
s.ię ledwie to czuc "O! szepną,l nie oLu
t1ż~ją,e się zupełnie, są. więc ptaki na tćm 
drze'\vie, gdyż uezi1lem pi6ro 11a swojćj 
t\vatży.'· Teraz Tor postrzegł, że' ha10-
zy się zrzee pokonania niez\vveieżoneo'o 'J. .., 

olb1'zyrna; i on z swojemi towa1'zpzumi 
odłączyli się od SkirumeI'a tyczq.e lllU 

szczęśliwej podl'Óży. 

Jedhak olbl'żym, uwaźajt},c ich za przy
jaciól, uprzedził ich że wkrótce dosta
hą. się do miasta Utgotd, któl'e było sto
licą, kraju olbrzymó,v, i zalecił hn ażeby 
wcza~ie pobytu w tern mićjscu nie chei" 
pili si~, gdyż t.am, mówił nie znosz~ PT
(;hy małych ludzi. Olbrzym SkiHil11Cl', 
1uoi przyjaciele, dawał Topowi i jego t0-
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lvarzysZGm podróiy przestrogi} wszystkill 
uiyteczną" a szczególnićj młodym dzic~ 

cjom, gdyi uprzedzał ich, żc pycha do 
llicr,cgo dobrego nie doprowadzi, i że 

trzeb.a wystrzegać sig zawsze próżności. 

MI4STO OLBRlYMóW. 

Poc1róiują,GY o uprawiali więe swoj0 
podL'ó~ ku .sławnemu mia.sttl Utgarfl, 
o którem Skimmer im mówił; lec~ za' 
pomnieli m~dl'ej rady olbrzyma, i zobfl,ó 
<)zycie co ich spotkato, przez nieroztro
pność. Z daleka spostrzegłszy m.iasto 
Qlbrzymów, pozpali je po kratach ~(lla. 

znych i ogromnych pręta.ch; zdawało się 
in). niepodobne t.am w~jść; lecz ~bljża, 
ją,c się poznali I że im przyjdzie to la. 
two, przcclsną,ć się przez kraty (:0 natych~ 
miast dokonali. 

To miasto nie bylo wealo podQb11Q 
do tych które my zamicszl~tljell1y: dom' 
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były tak wysokie, że nie można było 
widzieć wierzchołków, nie podniósłszy o
czu ku niebu; mieszkańcy nadzwyczajny 
mieli wzrost, a pałac królewski, do któ
rego prowadzono cudzoziemców zdawał 
się dotykać obłoków. 

Król który przyjmował podróżnych 
w tym ogromnym pałacu, nie był mniej
szy od swoich poddanych, rozmawiał 
z bogiem Tor i jego towarzyszami z szcze
gólną uprzejmością,; uprzedził ich jednak, 
że żaden cudzoziemiec nie może przeby
wać w mieście Utgard, jeżeli się nic 
odznacza jaką. sztuką. Jakkolwiek ten 
król był olbrzymem, zdaje się że dobry 
zaprowadził porządek w swojem pań
stwie. 

Te słowa sprawiły pewną, niespokoj
ność podróżnym, przypomnieli sobie ra
dyolbrzyma Skimmer, lecz już nie było 
czasu cofać się.- "Zobaczmy, rzekł król, 
do bożka Lokiego jaki jest twój talent? 
Ten odpowiedział z zapewnieniem, że po
siada sztukę jedzenia więcej niż wszyscy, 
l jest gotów wytrzymać walkę tego ro-

dzaju z pierwszym, który mu się nada.
rzy. Król słysząc tę małą osobę tak 
mówiącą. nie mógł się wstrzymać od śmie
ch~, i zawoławszy natychmiast jednego 
z swoich dworaków imieniem Logie (co 
znaczy w języku krajowym. plomień), 
rozkaza1 mu się mierzyć z cudzoziemcem 
w sztuce obżarstwa. 

Przyniesiono wielką miskę pełną. mię
sa, którą. postawiono wśród pokoju, i 
dwaj rycerze zaczęli źreć wszystko, co 
się znajdowało przed niemi. Lokie nie 
mniej prędko łykał od swego przeciwni
ka. -Lecz gdy obydwaj spotkali się w po
środku miski, spostrzeżono że Lokie jadŁ 
tylko mięso, podczas gdy jego rywal 
nie zostawił nawet kości, obecni oświad
czyli że Lokie zwyciężony, a ten odda
lił się ze wstydem. 

"A ty młodzieńcze, rzekł król do Tyj al
f Y , czy nie posiadasz także jakiego ta
lentu?" Tak jest, odpowiedział tenże nie 
mięszając się, moja sztuka zależy na 
wyprzedzeniu w łyżwach najzręczniej
s7.ycb szybkobiegaczy; słysząc tę odpo-

lU 
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wiedź, król zawołał innego z swoich dwo
raków imieniem Hugo (co znaczy w języ
ku olbrzymów, myślenie), nakazał mu się 
mierzyć w bieganiu z Tyjalfą, lecz ledwo 
obydwaj znajdowali się na rozleglej pła
szczyznie pokrytej lodem, Hugo zosta
'wił za sobą, swego rywala, i biedny Ty
jalfa całkiem zadyszany i okryty wsty
dem, zatrzymaJ się wśród wybuchów śmie
chu zgromadzenia. Król wtedy obraca
jąc się do Tora, zapytał go w jakiej 
sztuce chce złożyć próbę swojej zręczno

ści; bóg odpowiedział, że chce się odzna
czyć swoją silą i zręcznością. W sadzU' więc 
swoję cudowną. przepaskę pod suknią 

nie wątpiąc, że zadziwi swoją silą wszy
stkich obecnych. "Mamy tu odezwal się 
król," zabawę mało znaczącą , w której 
ćwiczymy swoje dzieci skoro chodzić za
czynają, i jestem pewny, że znajdziesz 
ją łatwą; zależy ona jedynie na podnie
sieniu mojego kota tak, aby łapy jego 
nie dotykały ziemi. 

Ledwo dokończył tych słów, wielki kot 
koloru jasnego wyskoczył na środek po-
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koju, i Tor, udając, że go chce ghskać, 
chciał ująć ręką brzuch jego, lecz mimo 
wszelkich usiłowań nie móO'l teO'o doka-b o 
zać. Tor zmieszal się, a król rzekł do 
niego śmiejąc się, dla pocieszenia go, że 
ta mala zabawa przechodzi siłę ludzi je
go wzrostu. "Jeżeli jestem maly," ode
zwał się Tor gniewnie (wiecie już że 
nie był powolnego charakteru), nie uste
puję nikomu w odwadze, i wyzywam k~
gokolwiek w tym kraju, do walczenia ze
mną." Przypominacie sobie bezwątpie

llia że walka była u starożytnych ćwi
czeniem, gdzie z dwóch zapaśników je
den usiłował rzucić druO'ieO'o o ziemi('· o o _, 

lecz olbrzym znowu w śmiech, zawołał 

natychmiast swoję mamkę .Helę, która 
była bardzo starą i rozkazał jej walczyć 
przeciwko Torowi. Bóg myśląc, że król 
chce szydzić z niego chciał się cofać, leez 
później lękając się aby go nie posądzono 
o bojaźń przed tą staruszką, przystał na 
to, i zaczęli sobie zadawać silne ciosy. 
Walka zdawała sie nieukończOll:l bouikt 
drugiemu nie ustępował, gdy T~r pośli-



znąwszy się, upaill' na kolano, i olbrzym 
kazał zapJ'zestać walki oświadczają.c że ża
den na całym jego dworze nie zechce 
więcej mierzyć się z zapaśnikiem, który 
~ię dal pokonać starej niewieśeie . Ta 
klęska upokorzyła najbardziej bożka Tor, 
który chciał się ukryć pod ziemią. ze 
wstydu. 

Potem, król zaprowadził cudzoziemców 
do jadalni swego pałacu, gdzie oka:taTa 
uczta ich czekała, przepędzili tam calą. noc, 
j nazajutrz z,rana, gdy objawili zamiar 
wlania sięj w dalszą drogę, król towal'zy
:szyłim do bram miast3l, gd~ie następl~ą.C<y 
(10 nich mial mowę: "Ponieważ jesteście 
hardzo· dumni, chciałem UPOkOl'ZYĆ wa
szę próżność w obliczu świ ata, ażebyście 
się poprawili, jeżeli j eszcze podobna; lecz 
t eraz: objaśnię wam, jakiemi sposoby zo
staliście pokonani we wszystkich swych 
przedsięwzięciach. Ten który ubiegał się 
z Lokiem o piE'rwszeństwo w obżarstwie, 
hył plomieri wszystkO' pochlaniają,cy i 
nic go wstrzymywać nie zdoła." "Ten 
który wyprzedzil Tyj a 1ft' w biegu, było 
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myślenie, które jest prędsze od samej bly
sImwicy." "Co do ci<.:Lie," dodał ÓW, obrn
cają.c się do Tora, "mój kot, którego nie 
umiałeś podnieść z ziemi, jest ów wielki 
wą.ż Midgarski otaczający całą. kulę zielll
ską; a moja stara mamka Hela, której 
zwycięztwo okryło cię takim wstyd(~lll, 

jest śmierć która prędzej czy później po
konywa ludzi najnieustraszeńszych i naj
silniejszych. 

Tor, usłyszawszy te słowa, nie mógł 
wstrzymać swego gniewu, podniósł swo
ję maczugę, aby nią uderzyć olbrzyma, 
lecz ten znikł wraz z swem miastem, a 
podróżni ujrzeli się w środku pięknego 
pola zielonością okrytego, ską,d clą,żyli ku 
miastu Midgard. Myśl tej bajki jest tak 
jasna, moi przyjaciele, że nie mam po
trzeby objaśnienia jej; zalecam. wam tyl
Iw abyście jej nie zapomnieli w chwilach, 
w których niejaki pomyślny wypadek za
pali waszę miłość wlasną: to was na przy
szlo~ć uchroni od upokorzenia, jakie zwy-

19* 
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kIc pl'ożność ściągn. nn. tych, którzy j0j się
oddają· 

ŚMIERĆ BALDERA. 

Bóstwo Tor, moi przyjaciele, nie sHa
dało samo rodzin y potężnego Odyna i: 
bogini Fryggi; mieli jeszcze innego syna. 
nazwiski0.mBalde?,; który byUagodnyido
b1'oczynny inie podzielał wcale wojownicze
go ducha swego brata, ani chęci do ustawi
cznych kłótni. Ten bóg był tak piękny, jak 
mi1'y; wyobrażano go wpostacimlodzicń
ca płowe "'\vlosy mającego, głowę uwień
czoną promieniami i z otwartemi ust:llni, 
gdyż był zarazem bogiem wymowy i po
koju. Jego pałac znajdował się wśród 
spokojnego światła błyszczącego w nie
bach podczas pięlmćj nocy letniej, i w 
nim mieszkał z swoją żoną Nanną, nie 
wdając się w walki, ani szumne uroczy
sto~ci ' Valhalli. Lecz pewnego dnia do-

bry Balder miał sen, który go naoawił 
wielkiej niespokojności; wiecie bowiem, 
że ci bogowie ulegający wszystkim sla
bo~ciom ludzkim potrzebowali jak my, 
jeść i pić. Zdawało mu się, że wielkie 
zagrażało mu nieszczęście, i j.ego życie by
ło w niebe-zpieczeństwie. Trwogą pl'Z(~
jęty udał się do s"Wojćj matki Fryggi, i 
opowiedział jej ze smutkiem fatalny sen 
go dręczący, prosząc jćj, aby odwróciła 
jeśli podobna grożące mu nieber,pieczell
Rhvo. Ta bogini, jakem wam mówi r, 
wyczytała z przyszłości i przewiJywala 
jawnie wszystkie wypadki wydaL"zać sif 
kiedy maj1}Ge, chociaż nie posiadała wla
dzy zmieniania przeznaczenia. 

Frygga niemniej była przerażoną tćm 
smntnem przeczuciem i ahy odwróeić 

skutek przygotowała przychylne clz.iala
nia czurnoksięzkie, i rozkazała swojej po 
słance Gna (która była Irydą tćj dru
giej Junony) aby wzięła zjej stajni konia 
cudownego, który rozdzielał powietrze 
i wody, i llda.]'ll, się do wszystkich czę
ści świata, cC'lem zaklęcia duchów aby 
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nie wyrządzały zlego, jćj dL'Ogiemu BuJ
derowi. 

Co się tycze cudownego konia, któ
rego Frygga przygotowała dla swojćj 

posłannicy, muszę wam powiedzieć iż Skan
dynawowie byli przekonani że ich bo
gowie w braku bydląt do jazdy, mogli 
podróżować w powietrzu na kiju; dla 
tego to w powiastkach o wieszczkach 
i czarownic::\'ch, często widać ich przeno
szących się tym sposobem z jednego kOll

ea świata na drugi. 

Tym czasem Gna wykonała wkrótce 
zlecenie, i Frygga odebrała przysięgę, 
od oania wody żelaza i innych kruszców, D' , 
drzew, ziemi, ptaków, zwierząt, ryb, wę-
żów, a nawet od chorób, które się zobowią
zały nigdy nie szkodzić, pod żadnym pozo
rem Balderowi. Gdy Balder są.dzil się już 
zabezpieczonym od wszelkiego nieszczę
ścia; Bogowie się zgromadzili w palacu 
Odyna, aby się oddać zwyldym zaba
,yom, przy których każdy rzuca! kamie-

nie i pociski na młodego Bożlta 1 ponie
waż wiedzieli 2:e nie odniesie żadnego, 
szwanku. 

Chytry Lo1~ie znają,cy dobrze bojaźl'l 
i przeczucia Fryggi nie wą.tpil, że po
slanka Gna w swoim pośpiechu, z::\'po
muiała jednej ostrożności, którą. mogla 
uważać za niepotrzebną. , i przybierają.c 
postać starej koLiety, powinszował bo
gini z powodu jej szczęścia, że niema. 
się więcej obawiać o swojego ukochane
go syna; ta cieszyła się tem lecz doda,b,~ 

"Zbroje wszelkiego gatunku i choroby 
nawet przyrzeldy mi, że nie dościgną 

mojego syna, i co do nich mogę być 
bn.rdzo spokojną.; lecz byłabym szcz{'śli. 
wsza, gdyby moja poslannica. nie zapo
mniała odebrać tego samego przyrzecze
ni::\' od malej jednej rośliny, która jej się
zdawała wprawdzie tak słabą., że nic 
warta byh wspomnienia." Podstępny 

Lolcie nie potrzebował więcćj; oddalił si~, 
z::\'dowolony, i nic omieszkał odkryć:, że 

t:1- słabą. rośliną., którą. Frygga pogardzi
la ~ jest Jemiv.la;, gatunek rośliny P' &)-



żytnej rosn:}cej na wysokich dezcwach, 
a mianowicie dębach. Uciął gałąź, którą 
zarznął ostrokOllczasto, potem prlJsze(U 
z tą. bronią na zabawy innych Bogów. 
Pomiędzy niemi znajdowal się jeden Bóg 
nazwiskiem Hoder, przodkujący nieszczg
SClOm, lecz przebywają.cy zawsze na 
ustroniu dla tego, że był ślepy i zresztą. 
jego obecność czyniła zawsze złą wróżbę. 
Do tego właśnie zbliżył się Lokie, py
tając go, z jakiej przyczyny nie jest ucze
stnikiem zabaw, których Balder jest bo
haterem i celem? "Niestety!" odrzekł mu 
Hoder, "czyli nie wiesz, żem ślepy, i uie 
potmfię ciskać 'na Baldera, ponieważ nie 
mogę widzieć gdzie jest". "Weź tę lase
czkę, rZecze do niego Lokie, podając mu 
gaIą.zkę jemioły, poprowadzę twoję rękę, 
i jeżeli dosięgniesz Baldera , uczyni ci to 
wiele zaszczytu. Podstępny jeszcze nie 
dokoń(~zył tych słów, gdy Roder, wy
puściwszy strzałę, dosięga biednego Bal
dera, i zabija na miejscu. 

Tym sposobem, moje dzieci, spełnił 
się S,Cll młodego Bożka~ mimo wszelki<:h 

poświ~ce{l jego matlci Fryggi, aby 0(1-

wrócić okropne niebezpieczeństwo, i ten 
smutny wypadek wprawił całą rodzinę 

Bogów w rozpacz i przestrach; sam tyl
ko Lokie cieszył się z tego, ponieważ 
był najnikczemniejszym ze wszystkich; 
ale gdy potem Bogowie dowiedzieli się 
o jego haniebnej zdradzie, był przymu
szony schronić się w postaci łososia pod 
wodami wielkiej rzeki, gdzie ci niedługo 
potem odkryli go, mimo wszelkich jego 
zabiegów dla uniknienia ich zemsty. Był 

to właśnie Tor, który ująwszy go za 
ogon, zmusił do przyjęcia naturalnej po· 
staci; potem zawlókłszy go do ciemnqj 
jaskini przy pomocy innych Bogów, 
okul go w kajdany niezłomne i umieścił 

nad j ego głową węża którego jad spa
dal kroplami na twarz. 

Jednakże pozwolono jednej bogini zwa
nćj Signią, którą pojął za żonę po ol
brzymce Angerbodzie, zbierać jad do 
srebrnego naczynia, które zawsze 'wy
próżniala. 

W czasie nieobecności tej bogini, Lo-
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kle doznawal tak okropnych boleści, ze 
wydawaJ: żałośne krzyki, i trzQ.sl swoje 
łańcuchy z taką, wścieldością" że Skandy
naWOWIe przypisywali jemu trzęsienie 

ZIemI. 
Po tej sprawiedliwej ze:m..4cie, bogo

wie zajęli się pogrzebem biednego Bal
dera, którego żona umarła także z roz
paczy, i postanowili, aby jego zwłoki 
spalono na tym samym okręcie, na któ
rym ten bóg odbywał podróże; lecz gdy 
chcieli rozpuścić żagle, nie mogli tego 
aokonać, bez pomocy potężnej czarnoksię
żnicy, która przyjeździla z kraju olbrzy
mów na potwórnym wilku, kierowanym 

. lejcami z wężów splecionemi. Zwłoki 

Baldera i Nanny położono na smutnym 
statku, w obecności wszystkich bogów 
i mnóstwa olbrzymów. Gdy plomiell za
cz ą,ł się wznosić, T()r rzucił tam małe
go pięknego karla, który zwykle biegu l 
przed Balderem, i konia, którego zawsze 
używał na przechadzkach, a Odyn polo
żył złoty pierścień na stosie na znak po
żegnania i wiecznej pamią,tki. 

2:29 

Opisałem wam szczegółowo ten obrzą
dek pogrzebu Baldera , gdyż był podo
bny do pogrzebu, który wyprawiano kró
lom i bohaterom u ludów północnych, 
gdzie żonę, niewolnika i konia razem 
z nim palono. 

PIEKŁO SKANDYNAWÓW. 

Zaledwo dopełniono ten smutny obo
wią,zek, Frygga kazała otrą,bić po całym 
świecie, że przeznacza znaczną, nagrodg 
dla tego który się podejmie zstą.pić do 
piekla , aby otrzymał wyzwolenie Balde
ra. Hermod nazwany odem, także jeden 
z synów Odyna wzią.ł na siebie to zlece
nie niebezpieczne; ojciec pożyczył mu 
swego przedziwnego konia SleJpner, aby 
prędzej odprawił tę podróż i przyniósł 
odpowiedź, której każdy oczekiwał z nie
cierpliwością.. 

Slejpner o ośmiu nogach był zapewnie 
20 
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nnjszybszym ze wszystkich rumaków, a 
Hermod orzeł, najlMjszy ze wszystkich 
jeźdzców; lecz było tak daleko z nieba 
do piekła, że przez dziewięć dni i dzie
więć nocy podróżny przebiegał glębokie 

i ciemne doliny, nim przybył do pier
wszej rzeki państwa Heli; znajdując się 
już przy brzegu tej ogromnej i głębo
kiej rzeki, Hermod nie wiedzinJ, jak 
przeprawić się na drugą stronę, gdy uj
rzał w niewielkiej odległości most okryty 
z10tym dachem świecący, którego straż 
powierzono jednej bohaterce mocno 
uzbrojonej. Ta bohaterka robiła wiele 
trudności Hermodowi w przepuszczeniu 
go do tego pallstwa, gdzie tylko samych 
umarl'ych przyjmowano; lecz pozwoliła 
mu dalszą odprawić podróż otrzyma
wszy od niego zapewnienie, że przyby
wa z nieba za rozkazem Odyna i Fryg
gi celem wyzwolenia Balaera od Heli. 

Potóm Hermo d , dalszą postępując 
drogą, przybył wkrótce do Nijleirn, sie
dliska ludzi nikczemnych i gnuśnych po 
śmierci; gdyż powiedziałem 'wam już, że 
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tylko walecznych wpuszczano do W nlhaI
li, i przerażał go widok tych miejsc po
sępnych. W środku tego piekła znajdo
walo się źródło, płynące zatrutemi 
strumieniami, które niegdyś wydały po
tężnego Immera i plemię olbrzymów; roz
różniano je po nazwiskach nieszczęsnych 
jako to: tęskność, nieprzyjaciel radości,. 
potępienie, wicher, szum i burza; osta
tni z tych strumieni, który nazywano 
także sJurniącym, z powodu straszne
go łoskotu, pochodzą.cego z spienionych 
jego fali, otaczał przedmurze pałacu 
śmierci. 

Hermod ciągle nieustraszony , jednym 
skokiem swego rumaka przebył rzekę 
i kobylicę oddzielające go jeszcze ocl 
okrutnej Heli, którą łatwo mógł poznać 
po jej ciele pól niebieskiem i pól koloru 
cielesnego, miała przy nogach koguta 
czarniawego,; który usta wicznie żalośn y 
glos wydawał, a jćj orszak skladały po
nure bóstwa, które Odyn jćj da-ł za to
warzyszki. O kilka kroków stąd Hermod 
poznał swego brata siedzącego spokoj--
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nie w paJacu ~mierci, obok swojej żOI~y 
Nmmy, a bóg nisKo się !daniał .Hel!, 
aby uzyskać ella Baldera pozwoleme po
wrotu do nieba, gdzie jego nieobecność 
wprawiła całą· rodzinę bogów i świat ca
ły w największą rozpacz; i w rzeczy sa
mej, Balder 'wyobrażał słoI1ce którego 
zniknienie powleka zawsze naturę pra
wdz:iwym smutkiem. 

Z początku nieubłagana Hela zdawal~ 
::lie niezważać ani na niskie ukłony am 
n~ żale Hermoda , bo przyzwyczaila sig 
sŁuchać cOQ,zieli słów podobnych, lecz 
nareszcie zmiękczona jego prośbami, od
powiedziała mu, ponieważ cały świat smu
ci się śmiercią. Baldera , pozwoli ten;tu 
bogu powrócić do Midgardu po~ t~m Je
ullale warunkiem, aby wszystkie lStOty 
będące na ziemi zmartwych;vstania jego 
we łzach żą.dały. Była. to Jedyna odpo
'VI· cc1ź która Hermod mógł otrzymać ocl , " 
tego nieubbganego bóstwa; wsiadłszy 
wiec na swe<To rumaka powracał do bo-

" b 
gów pl'zynOSz~}C pierścieil złoty od Baldc-
l·a dla Odyna., i ll'ć\'par:,;tek zloty prllysh-
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ny od Nanny dla bogini Fl'yggi, jakO' 
dowód niewygasłej pamięci i przyjaźni. 
Po drodze postrzegł, że przebywał dzie
więć :światów, tworzących tyleż posia
c11'ości państwa Heli, i nie mógł się oprzćć 
strachowi, przechodząc około piekła 
straszniejszego jeszcze od Nifleim; oraz 
zdawało mu się, że nikogo tam je
szcze nie było. Drzwi tego miejsca, które 
zwano Nastrond , zbudowano z głów wę
żów ziejących potoki jadu na krzywo
przysiężców i zabójców, dla których przy 
kOI1cU świata, przeznaczono to smutne 
miejsce na więzienie; wilk potwórny tam 
ich oczekiwał, wydając straszne wycie. 
Skoro tylko odpowiedź I-leli doszła bo
gów, każdy udał się w pole dla nakło
nienia wszystkiego, co istnieje aby roni
ło łzy nad śmiercią Baldera , gdyż tylko 
pod tym warunkiem mOŻDa było tego 
miłego młodzieńca przywrócić do życia. 
Ludzie, zwierzęta, drzewa, kruszce, ska
ly nawet przygotowały się do tej po
wszechnćj rozpaczy, i gdy wszystkie isto-

20* 
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ty razem zapłakaly, przec1stawily obra~ 
powszcclmego potopu. 

Bynajm1lićj bogowie nie pową,tpiewa
li aby Balder nie ożył, bo łzy wszystkich 
plynęly obficie; przecież jeden z nich 
odkrył W gIębi ciemnej -jaskini starą, 
cznrnoksirżnicę, o której nikt jeszcze nic 
myślał. Domyślam się, że ta czarodzićj-
1m jest bóg Lolcie który w swojćm ,Yi~
zieniu, przy brał tę postae, aby uwiódł 
bogów; a gdy usiłowano ją, naklonić do 
powszedme;o żalu, oJpowicdzial'a nic
zmiennie że nie będzie płakala, poniemli 
jej wolą, jest, aby Balder został w piekle. 

Jeżeli, ucząc was J eografii, wsponmia,
no wam, że w okolicach pólnocnych 
słońce przez pewną, część roku ukrymL 
się pod poziomem, zrozumiecie fatwo tg 
bajkę Balclera w piekle. Powszechna in
loba jest to zimowa pora, gdzie odwilż 
jest wstępem powrotu upału i światla .. 
Proszę was uważać, że nie po raz pier
wszy znajdnjell1Y w bajkach mitologi
cznych to zst~picnie bogów do pallstwa 
śmierci. 

U Egipcyjan, Ozyrys, u Greków Her
kules, odbyli tęż samę podróż, co Bal
der, do tego smutnego mićjsca, z któ
rego obydwaj wyszli zwycięzko; zoba
czymy, że ten nie był nieszczęśliwszy 

oc bogów innych krajów, a to nas 
nauczy, że ta sama myśl była wspóln[} 
różnym ludom ziemi. 

Przekonywacie się że nie ma prawic 
żadnćj z tych bajek, któraby nie ukry
wała wzniosłej myśli, o czćm dzieci do
brego wychowania wiedzieć powinny, aby 
mogły unikać bl'ęc1ów, właściwych tylko 
nieukom i leniwym. 

IAMIERICH BOGÓW. 

Jeszcze jednę dodam bajkę, moi przy
jaciele, która wam da. poznać jakie po
,,'inno być przeznaczenie tych bogów 
północnych, tak dzikich, tak stra.sznych 
w ich igrzyskach, walkach, podług te-
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<TO co poeci tameczni opowiadali ludom 
b • • 
Skandynawskim. Ci nieokrzesam poeCl 
nazywali się Skaldami, a ich obowią.zkiem 
było opowiadać ludowi przy~adki bogów, 
wielkie czyny królów, zwycIęztwa boha
terów poległych na polu bitwy. Skal
dowie mieli wiele podobieństwa z rapso
dystami (śpiewakami) którzy niegdyś prze
biegali Grecy ją opiewając poezyje Home
ra, a jeszcze bardziej z minstrelami (po: 
etami w wiekach średnich), truwerann 
albo trubadurami, którzy, przed nie da
wnemi jeszcze czasy podróżowali po 
Europie z miasta do miasta, z zamku do 
zamku, powtarzając czyny wojenne bo
haterów, i naiwne pieśni, których się wy
uczali w swoich podróżach. Otóż jest co 
opowiadali Skaldowie o los~e rod~iny 
Odyna, która nie miała być wIeczną, .Jak
kolwiele była potężną w niebie. 

N adej c1zie dzień, mówią ci pocci, i ten 
dzień nazwa zamierzchem bogów, w któ
rym ludzic ~taną się tak zIemi, żc caly 
świat będzie w niezgodzie; wtcdy przed
wieczna. istottt która panowała przed po-
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wstaniem lmera, poweźmie myśl zm
l:izczenia ludzi, świata i ws?:ystkiego co 
istnieje. Będzie panowała ciągła zima 
a burze nie ustaną; przerwą się więzy wil
ka Fenrys, i ten potwór wyskoczy z cie
mnej jaskini, do której bogowie go wtrą.
cili i pożrze słońce, wyda się tak wiel
kim, że jego otwarta paszcza dotknie się 
zarazem nieba i ziemi; inny potwór por
wie księżyc, a wielki wąż z lVIidgardu wyr
wie się z morza, którego fale wystą.pią 
z swego łoża, i wyzionie na cały świat 
potolu jadu, które zarażą powietrze i wody. 
Jednocześnie czarny Surtur wyjdzie z pie
kła, uzbrojony ognistym mieczem; wstąpi 
z ziemi duchami na ogromny okręt zwa
ny Naglejar 1 zbudowany z samych pa
:mokci umarłych, którego widok przera
zi ludzi i Bogów; obejmie dowództwo nad 
olbrzymami, i z niemi pójdzie ku mosto
wi nieba, który się zawali pod ich. noga
mi; jesionem Igc1ra,zyl wstrząśnie wą.ż 
usta,vicznie obżerający jego korzeuie; po
sępny kogut pałacu śmierci podwoi" swo
je krzyki, i zapaclnic się niebo Odyna,. 
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I Bóg Hiemdal zabrzmi przerażają.cym 
glosem swojej trą.by, a Bogowie, pod 
rozkazami Odyna, pospieszą. do walki 
z olbrzymami. Obydwa wojska spotka
ją. się na przestronnej plaszczyznie, gdzie 
zajdą. straszne bitwy, w których legną. 
Tor i inni Bogowie. Samego potężnego 
Odyna pożrze wilk Fenrys, który tak
że zginie po swoj cm zwycięztwie, jak 
również i Lokie, wielki wąż i okrutna 
Hela. 'Wtedy Balder wyjedzie z siedli
ska umarłych, świetniejszy, niż zwykle; 
jego promienie oświecą. świat zupelnie 
nowy, gdzie się polą.czą. wszyscy ludzie 
sprawiedliwi i dobrzy, a występni wpadną 
w Nastrond, gdzie ich wiecznie pożerać 
będzie potworny wilk ich tam oczeku
Jący. 

Nie prawdaż, moje dzieci, że ta baj
ka o dniu ostatecznym wydaje się 
dość śmieszną, i że to było zbyt wielką 
śmialością. Skaldów, podobną bajkę ludo
wi obwieszczać? Jednak nie należy są
dzić, że wszystko jest śmiesznością IV opo-

wiadaniach tych wieszczów, gdyż przez to 
przepowiadali cnotliwym nagrodę w przy
szłości, a występnym wieczną. karę; ta 
wiara była im zresztą wspólną z Persa
mi, u których w dniu ostatecznym. 01'
muzd i Aryman stoczą. ostatnią. bitwę, 
która odrodzi świat i ustali panowanie 
zwycięzkiego Mitrasa. Lecz to najbar
dziej nas zastanawiać powinno w tych 
opowiadaniach, zawierających opis nie
których wielkich klęsk ziemi, że znajdu
jemy u barbarzyńskich ludów jeszcze 
przed przyjęciem religii chrześcijańskiej, 
to pocieszają.ce wyobrażenie, dziś wspól
ne wszystkim ludom ziemi o życiu przy
szlem, w ktorem każdego sądzić będą 
podług zasług. 

Starajmy się więc, moi przyjaciele, 
wypełniać najściśIej wszystkie obowiązki 
od Opatrzności nam wskazane. Wasi 
rodzice i nauczyciele powinni wam da
wać dobre przykłady i pożyteczne nau
ki, a wy z swojej strony, starajcie si0 
okazywać posłuszeństwo i uszanowanie 
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dla tych, którzy was kochają. i uczą. , 
i nie zapominajcie nigdy że tylko roztro
pne dzieci staną. się kiedyś ludźmi CllO
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