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Prolog
W PORODKU EDENU STA£Y DWA cudowne drzewa wiata: drzewo wiadomoci i drzewo ¿ycia. Owoce jednego z nich dozwolono po¿ywaæ ludziom, tamtego kosztowaæ dla ich
niewinnoci by³o im wzbronione. Jeden Feniks, ówczesny król skrzydlatego rodu, gniedzi³
siê ród konarów, on jeden ¿ywi³ siê drzewa m¹droci niemiertelnym bogów owocem.
Po¿¹dliwie przysunê³a siê Ewa i chcia³a go zerwaæ, gdy Feniks, przedwiecznej prawdy wiadek, g³os swój wzniós³ i wieszczo jej rzek³: Uwiedziona, gdzie¿ b³¹kasz siê? Co ujrzysz,
gdy oczy twoje otworz¹ siê? Rozumiesz, ¿e bêdziesz bogini¹, a ujrzysz siê nag¹, ujrzysz siê
ubog¹! - Lecz spojrzenie Ewy tkwi³o w ³udz¹cych owocach i w chytrym zwodzicielu; przest¹pi³a zakaz Twórcy nie zwa¿aj¹c na wieszczy g³os ptaka.
A oto wnet na wszystkie twory przysz³a mieræ - oddzielony Feniks na wieki pozostaæ mia³
niewinnym raju wiadkiem. Lecz i on ze wszystkim, co ¿y³o, ust¹piæ musia³ z siedliska niewinnoci, jak ci, co uwiedzeni byli. Królem nieprzyjaznych ju¿ miêdzy sob¹ ptaków pozostaæ nie ¿¹da³; jego szczêsny, spokojny tron zaj¹³ srogi, krwio¿erczy orze³. I niemiertelnoæ
w grubym, zatrutym powietrzu ziemi tylko przemian¹ utrzymaæ móg³, przemian¹, która go
co lat sto szybko i spaniale odm³adza.
Gdy godzina jego siê zbli¿a, wolno mu do Edenu przylecieæ. Z drzewa ¿ycia i drzewa wiadomoci ob³amuje stare i suche ga³êzie, a p³omieñ stosu cia³o jego rozwiêzuje. Drzewo m¹droci zadaje mu mieræ, p³omieñ z drzewa ¿ycia now¹ m³odoæ. I wtedy znów cofa siê do pustyni, bolej¹c nad utrat¹ raju, do nowego zmartwychwstania - ten piêkny, jedyny, na wiecie
naszym tak rzadko widziany, jeszcze rzadziej s³uchany, wiadek niemiertelnej prawdy. *
_____________________________

* Je¿eli ka¿da ksi¹¿ka potrzebuje przedmowy, a przedmowa ma byæ tylko rekomendacj¹ i uniewinnieniem siê autora przed
czytelnikiem, co teraz czêsto w u¿yciu, to zaiste szkic ten d³u¿szej od siebie wymaga³by obrony przed kartkami krytyki.
Bêd¹c jednak zanadto przekonanym o poredniej tylko wartoci podobnych utworów, wola³em zamiast wstêpu lub przedmowy umieciæ na pocz¹tku tê piêkn¹ i pe³n¹ znaczenia legendê Herdera, która ca³e duchowe d¹¿enie tego pisma dostatecznie wskazuje.
Alchemia, nauka tajemnicza, przez tyle wieków zapalaj¹ca ciekawoæ i namiêtnoæ ludzi, uwa¿ana z jakiego byæ stanowiska, otwiera niezmierzone pole wyobrani.
Granice rzeczywistoci gin¹ tu roztapiaj¹c siê w cudownoci, która znowu - uwiêcona podaniami historycznymi - nabiera
prawdy artystycznej, zadowalniaj¹cej wszystkie wymagania sztuki. Zbytecznym by³oby wykazywanie, i¿ podobny przedmiot
dla poezji romantycznej nadzwyczaj jest poci¹gaj¹cy: z tej przyczyny ka¿da literatura owieceñszych ludów posiada utwory,
których alchemia lub spokrewnione z ni¹ nauki s¹ treci¹ lub podstaw¹.
Autorowi niniejszego pisemka mniej chodzi³o o oryginalnoæ szczegó³owych pomys³ów, dlatego nie unika³ ju¿ objawionych
myli, gdzie mu siê nastrêcza³y z tych¿e samych róde³ czerpane, poniewa¿ ca³oæ usnuta jest wiernie na szczup³ych podaniach, jakie nam historia przekaza³a o rodzinnej naszej postaci tyle s³awnej swego wieku, z nadaniem jednak¿e w³asnego
samodzielnego d¹¿enia pojedynczym danym.
¯ycie Micha³a Sêdziwoja, dzi jak przez mg³ê rysuj¹ce siê, przedstawia w³anie owe warunki bytu w po³owie do tajemniczej nauki, w po³owie do rzeczywistoci nale¿¹ce; a je¿eli zarzuciæ s³usznie mo¿na, i¿ autor nie umia³ z tej poetycznej postaci korzystaæ, to przynajmniej sumiennoci rysowania wszystkich zewnêtrznych szczegó³ów nikt zarzuciæ nie zdo³a.
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CZÊÆ I.
WIEK ZAPA£U
Poezja jest bram¹ m¹droci.
Grzegorz z Sanoka
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I. Który mo¿na opuciæ
Kiedy siê Strzelec z Pann¹ i Wag¹ przechyli,
Kiedy Rak i Kosa drogê swoj¹ zmyli,
To morowa zaraza, g³ód, mieræ i zniszczenie,
Zgrzybia³ego wieku zbli¿a odrodzenie.
Proroctwa Micha³a Nostradamus
Na to siê zrodzi³em, aby roty piekielne wojowaæ
i z diab³em zwodziæ harce, dlatego wiele z moich
ksi¹g wojn¹ i potrzeb¹ dyszy.
Dr M. Luter
JU¯ Z PO£OW¥ SZESNASTEGO stulecia s³oñce wiary coraz wiêcej traci³o swoj¹ wietnoæ. Nie wszêdzie od zachodniego brzasku jania³y krzy¿e wynios³ych wi¹tyni gotyckich;
budowle te, wymowne tajemniczymi kszta³ty, ogarnia³ mrok, stawa³y siê niezrozumia³e dla
ludu, reszta uwa¿a³a je za zyskowne urz¹dzenia polityczne, a rzadko kto spogl¹da³ na ich
wie¿e janiej¹ce znakiem Zbawiciela, bo wszyscy zwracali oczy na ziemiê, która zaczyna³a
siê czerwieniæ krwi¹ ludzi pierwszy raz bior¹cych siê do broni za nowe myli.
Nad czesk¹ Prag¹ z g³uchym grzmotem zbiera³y siê czarne chmury brzemienne trzydziestu
latami mordów i po¿ogi, które wkrótce ca³e Niemcy piorunami swymi zapaliæ mia³y.
Ca³y wiat dziejowy by³ zachwiany, bo spólne serce wszystkich uderzone - wiara! St¹d po
wszystkich têtnach europejskiego systematu pañstw przebieg³o jedno elektryczne wstrz¹nienie. Pojedyncze wulkany otwiera³y siê w ró¿nych miejscach i fale ludu jak wzburzony ocean
bi³y z równin i sió³ z trzaskiem o dumne kasztele i burgi, i bogate kocio³y, jak o ska³y ród
morza. Jedne zawala³y siê, druzgocz¹c w upadku zdobywców, inne opiera³y siê potokowi
czasu na póniej zachowane pomniki krwi¹ i dymem malowane. I burze te by³y jakby symbolami póniejszych wieków odmian, zwiastunami nowej karty dziejów ludzkoci.
Przywódcami, na których g³os porusza³y siê tysi¹ce, nie byli ani mo¿ni rycerze, ani genialni
statyci, ani wielcy ksi¹¿êta, ale albo prosty piewak wêdrowny, albo mnich, albo ch³op wzywa³ do walki, a znaki ich sztandarów by³y ¿yj¹cym szyderstwem tego, co wieki powa¿a³y.
Lecz i wiat mylowy nie by³ pogodniejszy. Kilkuwiekowy mir ze staro¿ytnymi mistrzami
zerwany. Powa¿ne staro¿ytnoci postaci, przystrojone niegdy w doktorskie birety i togi, wyszydzano, druzgotano, podobnie jak pos¹gi wiêtych. Scholastycznoæ tyle lat z Arystotelesem panuj¹ca zblednia³a, zbli¿a³ siê czas, w którym j¹ werulamski kanclerz wtr¹ciæ mia³ na
zawsze w przepaæ bibliotek. Na pró¿no niektóre sekty i klasy podstêpnym bojem broni³y tego
filaru w³asnej potêgi, najheroiczniejsze lekarstwa z suchot scholastyki uleczyæ nie mog³y. Ju¿
nie przysiêgano na s³owa mistrza. Wszystko, w co wierzono, wszystko, co od kilkuset lat
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uznawano za aksjomat, za prawdê, teraz kto chcia³ rzuca³ bezkarnie jako problemat i pow¹tpiewanie wporód legionów uczonych, a ka¿de zdanie stawa³o siê koci¹ niezgody. Wnet t³um
rozdziela³ siê na stronnictwa; szyki pisarzy, dysputuj¹cych pod chor¹gwiami starych mistrzów
lub nowatorów, wiod³y równie jak orê¿em zaciête walki. Spory religijne, spory naukowe, spory o ¿ycie i swobodê, spory o antymon, o tytuñ, o okr¹g³e periody, o Galena i Hipokratesa,
o kozi¹ we³nê, spory o nie z jednostajn¹ za¿artoci¹ prowadzone by³y, jakby stara Europa na
to resztkê zachowanej rycerskiej energii wydawa³a. Bandy studentów wêdrownych, ostatki
dogorywaj¹cych minstrelów w zwyczajne rzemios³o zamienionych, prorocy, alchemicy, astrolodzy, czarownicy, pielgrzymi wzd³u¿ i wszerz przebiegali wiat a wszyscy krzyczeli: Ludzie! oto nowe ród³a ¿ycia, nowe si³y wam ukazujemy, s³uchajcie!
I wszyscy jak w ciemnociach macali doko³a siebie, czuli, i¿ wielka, nowa epoka siê zbli¿a.
Nie chc¹c czy nie umiej¹c t³umaczyæ przeczuæ mniemali, ¿e trwa³e wiat³o ich olni³o, nie
uwa¿ali, i¿ niebo zas³onione ciemnym kirem i krwiste b³yskawice tylko wzrok zaciemniaj¹.
A w g³êbi sceny kolosalna postaæ Lutra z sarkazmem na ustach, z Bibli¹ w jednej, a garci¹
popio³u z potêpiaj¹cego wyroku w drugiej rêce, wznosi³a siê nad t³umami jak zjawisko nie
z tego wiata. G³os jego ju¿ brzmia³ z przesz³oci, a jeszcze tak g³ono echo brzmienie roznosi³o, jak tr¹ba ducha obwo³uj¹cego zmianê ludzkoci. Wyrazy jego proste, grube i zrozumia³e, dotykaj¹ce tak mia³o tego, czego dawniej nawet myl nie dotyka³a, uderzy³y gmin i gmin widz¹c pierwszy raz, i¿ wolno mu bezkarnie rozbieraæ w swej mowie, w swym sposobie to, czego dawniej tylko s³uchaæ, w co tylko wierzyæ musia³, nie bada³ nastêpstwa, nie pyta³
o koniec, ale w imiê jego krwi¹ chrzci³ wiat nowych wyobra¿eñ. Gdy raz na wpó³ uchylono
tajemn¹ zas³onê przybytku wiary, lud chcia³ do samego serca siê wedrzeæ i zwalaj¹c nie pyta³,
czy budowa na gruzach bêdzie trwalsz¹.
Na pró¿no ostatni sobór w Trydencie ponure zasiad³ ko³o. Olbrzymi po¿ar obj¹³ w ogniste
uciski ca³¹ kocieln¹ budowê - p³omienne jêzyki liza³y ostatnie jej zak¹ty, a powa¿ne grono
z zastarza³ymi si³ami nie domyla³o siê, i¿ wszystko stracone; upojeni jeszcze wielkoci¹
Hildebrandów, Sykstusów, dumnie patrzeli, jak pêkaj¹ce szcz¹tki zatlone daleko padaj¹, aby
ze stu koñców zarazem obj¹æ Europê jednym ognistym wirem reformy - czekali cudów, ale
cuda nie wspar³y ¿¹dz ziemskich.
A ci, co poklaskiwali pastwi¹cym siê p³omieniom, rozumiej¹c, i¿ z popio³ów ludzkoæ wstanie odm³odzona, dumne tytany, nie mniemali, i¿ w³asny rozum tak prêdko jeszcze ni¿ej ich
str¹ci.
Tymczasem gdy ród takich walk znu¿eni opuciæ chcieli rêce i spocz¹æ na chwilê, to za
mordami, po¿og¹ i k³ótni¹ wstêpowa³y w lady: g³ód, fa³szerstwa, straszne, nie znane niegdy
choroby, a wreszcie morowa zaraza, wielkimi krokami przechodz¹c wiat, wlok³a za sob¹
ca³un mierci i zmiata³a nim spustoszone wsie i miasta.
A znów ludzie siê porywali, ostatnich si³ dobywaj¹c; po rynkach, po ambonach og³aszano
koniec wiata: i jedni z trwog¹, inni z bezsiln¹ apati¹ czekali drugiego potopu lub uderzenia
komety.1
Wszystkie myli udrêczone, znu¿one
miertelnie, szuka³y jakby z rozpacz¹ nowej prawdy, nowej wiary. Szatan, ów diabe³, który
siê jednemu z nowatorów objawi³ w tym wieku, by³ istot¹ rzeczywist¹, prawie widzialn¹, by³o
to ci¹gle czynne, z³e principium, i kto siê boskiej sprawie powiêca³, musia³ napady jego koniecznie i wszêdzie spotykaæ. I ten¿e szatan, jakby na szyderstwo, ród niby powrotów do
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czystego rozumu dowodzi³ ludom przyk³adem, i¿ wiara jest wros³a w duszê cz³owieka,
zmniejszywszy wiarê w tajemnice religii, zaczêli jej szukaæ, uporczywiej ni¿ kiedy ród marzeñ i wysileñ, w wiecie niewidzialnym.
Lepiej poznany od wojen krzy¿owych czarowny Wschód dawno ju¿ udzieli³ Europie ziarn
tych wiadomoci, które tak dobrze siê aklimatyzowa³y, tak bujno kwit³y - by³y to: magia,
astrologia i alchemia.
Jako trzy kolumny tajemniczej wi¹tyni, w której spoczywa³ niby w grobie kamieñ mêdrców.
Lecz nauki te ju¿ powszechnie nie pojmowane w duchu mêdrców, wewnêtrznie, ale jako tajemnice zmys³owe bezideowych si³ szczêcia doczesnego. Kamieñ mêdrców uwa¿ano tylko
trochê wiêcej, jak cudown¹ laskê Moj¿esza, bo z³ote zdroje z opok wywodz¹c¹, nadaj¹c¹ ludziom wieczn¹ m³odoæ.
Tysi¹ce nad odkryciem wielkiej tajemnicy pracowa³o. Niewielu powiêca³o siê nauce dla nauki, dla prawdy, wierz¹c, i¿ ka¿dy postêp jest ju¿ kamieniem mêdrców dla ludzkoci; za to
roi³y siê legiony pseudouczonych, dmuchaczy lub ambitnych panków i w³adców; oddawali
tym badaniom spokojnoæ i maj¹tek, a nie powiêcaj¹c siê na kap³anów nauki szukali tylko
materialnego zysku, chcieli od razu zerwaæ owoc d³ugich badañ, aby z³oto i nadludzka potêga przysz³y w pomoc ich dumie, egoizmowi i ¿¹dzom. Wyzywali gwiazdy, aby przepowiada³y ich rozboje i potwierdza³y heraldyczne chimery: nikczemni, szukali w diamentowym na
niebie pimie ladu swej chwilowej, brudnej, ziemskiej wêdrówki. Lecz przede wszystkim
wszyscy szukali z³ota.
Z³oto - mówi³ Krysztof Kolumb - jest wyborn¹ rzecz¹: z³oto tworzy skarby, za pomoc¹ z³ota
mo¿na dost¹piæ wszystkiego, czego siê ¿¹da na wiecie.
I w istocie, w epokach przychodu i fermentacji z³oto jest bogiem wiata. Ca³y trud tylko polega³ na wywo³aniu tego leniwego z³ota z ukrytych tajników, w których spoczywa³o. Nie pojmuj¹c jeszcze wtedy owej wielkiej idei nowo¿ytnej, i¿ cz³owiek mo¿e stworzyæ bogactwo
zamieniaj¹c pod³¹ materiê na przedmiot bogaty, nadaj¹c mu bogactwo, które w nim le¿y, bogactwo formy, sztuki, woli rozumnej, szukano bogactwa w samej materii. Przyczepiano siê
do materii, drêczono naturê zapamiêta³¹ mi³oci¹, ¿¹daj¹c od niej nawet ¿ycia, niemiertelnoci. Lecz pomimo rozg³aszanych tyle razy bogactw Lulliuszów, Flamelów, znajdowane z³oto ukazywa³o siê, aby uciekaæ, ucieka³o, zostawuj¹c dmuchacza znu¿onego; niemi³osiernie
topi³o siê, a z nim istota cz³owieka, jego dusza, ¿ycie w³o¿one na dno tygla.
Wtedy, nieszczêsny, trac¹c nadziejê w ludzkiej potêdze, zapiera³ siê sam siebie, abdykowa³
wszystko dobro, duszê i Boga. Wyzywa z³e: diab³a. Jako król podziemnych otch³ani, on mia³
byæ zapewne monarch¹ z³ota. Patrzcie na kocio³ach redniowiecznych smutne przedstawienie biedaka, który duszê swojê za z³oto sprzedaje, który staje siê lennikiem diab³a, klêka przed
potworem i kosmate szpony ca³uje. Do niego udawa³ siê gmin, by³ to fa³szywy przemys³, niezdolny do zdobycia skarbów, jakie wola zgodna z natur¹ daæ s¹ w stanie, stara³ siê zyskaæ
gwa³townoci¹ i zbrodni¹ to, co tylko praca, cierpliwoæ i rozum daæ s¹ w stanie.
Oskar¿enia i procesa t³umem siê t³oczy³y, a czarnoksiêstwo by³o do wszystkich wmieszane,
tworzy³o ich okrasê poci¹gaj¹c¹ i przera¿aj¹c¹.
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* Zbadanie przysz³oci, przeznaczenia, wrodzone jest ludziom; najowieceñsi, najwiêksi, nie byli obojêtni na uchylenie zas³ony ich losu. By³y jednak czasy, w których przepowiedniom nadzwyczajn¹ dawano wiarê; miêdzy innymi w XV i XVI
wieku sza³ ten by³ powszechny. Z owych czasów najwiêcej nas dosz³o proroctw.
Posuwano w nie wiarê a¿ do miesznoci. W 1518 r. wielki astrolog i matematyk, Jan Stefler, w dedykowanej królowi hiszpañskiemu, póniejszemu cesarzowi Karolowi V, ksiêdze pod tytu³em Prognosticon, przepowiada³ wielki potop, maj¹cy ca³¹
ziemiê zatopiæ, roku 1524 w miesi¹cu lutym.
Proroctwo to sprawi³o tak pomiêdzy ludem, jak i pomiêdzy mo¿nymi, ogólny przestrach.
Jenera³ cesarski, hrabia Wit-Rango, niczym od wiary w tê przepowiedniê odwieæ siê nie da³, ¿¹da³ koniecznie, aby mu dozwolono wynieæ siê z wojskiem na najwy¿sze góry i zawczasu radzi³ tam¿e magazyny zak³adaæ. Obawa tego potopu panowa³a jednostajnie prawie w ca³ej Europie; we Francji wielu ludzi ze strachu utraci³o rozum. Ka¿dy zawczasu przemyliwa³
o sposobach ratunku. Wielu z posiadaj¹cych dobra ziemskie nad morzem i wielkimi rzekami sprzedawali swoje maj¹tki i udawali siê w góry, oczekuj¹c potopu. Inni budowali okrêta dla ratunku. Prezydent Auriol w Tuluzie kaza³ dla siebie i ca³ej
swojej rodziny wystawiæ wygodn¹ arkê i opatrzy³ j¹ we wszystkie potrzeby. Spoczywa³a ona na czterech wysokich murowanych s³upach, aby nie od razu z pierwsz¹ wod¹ sp³ynê³a. Nie tak daleko siêgn¹³ w przezornoci Hendorf, niemiecki burmistrz w Wittenbergu; zamiast arki przygotowa³ sobie mieszkanie pod strychem swego domu, dok¹d przede wszystkim
wnieæ kaza³ kilka beczek dobrego piwa na pociechê ród okropnoci potopu. W koñcu nadszed³ straszliwy dzieñ oczekiwanej przepowiedni - piêkna pogoda zada³a k³amstwo prorokowi. Pomimo to astrologia nie straci³a powagi, nadzwyczajnym
modlitwom i postom ksiê¿y przypisano odwrócenie klêski, a ten¿e sam Stefler odwa¿nie znowu przepowiedzia³ koniec wiata
na rok 1568.
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II. Laboratorium
Mercurius: Powiedz mi, czego szukasz?
czego ¿¹dasz? co robiæ mylisz?
Alchemista: Kamieñ filozoficzny.
Scedivogius, Dialogus Mercurii Alchymistae et Naturae
ALPY ZAS£ONI£Y S£OÑCE, olbrzymi cieñ rzuci³y na doliny, tylko wierzcho³ki wiecznym
niegiem pokrytych ska³ i lodowców rubinowym jania³y blaskiem, z drugiej strony noc ju¿
rozci¹ga³a krepowy p³aszcz na sklepienie nieba i w odwiecznym porz¹dku rozpala³a gwiazdy. Z wysokiej wie¿y kocio³a Panny Marii uderzy³ zegar dwadziecia cztery razy, a ponad
mury i dachy Bazylei ulecia³ dwiêk w ciszê wieczoru, w dolinê powa¿nego Renu.
By³o to na pocz¹tku roku tysi¹c szeæset trzeciego, kiedy postaæ miast stosown¹ by³a do czasu, w którym si³y gwa³tu i orê¿a nawet w pokoju obawiaæ siê trzeba by³o.
wiat³a z wolna gas³y, a w ciemne, w¹skie i krête ulice, wysokimi otoczone domami, rzadko
kto wieczorem odwa¿y³ siê zapuszczaæ. Tu i owdzie tylko spiesznym krokiem sun¹³ do domu
opóniony mieszczanin z latarni¹ i lask¹ okut¹ w rêku. Póniej jeszcze z wrzaw¹ przebie¿y
czereda w³ócz¹cych siê studentów z gromad¹ dziadów i ¿ebraków, do nich przy³¹cza siê niejeden milicjant miejski z rohatyn¹, wol¹c porozumieæ siê z nocn¹ gawiedzi¹, jak staczaæ
krwawe i niepewne bitwy w ciemnoci. Gdy i ci przeminêli, ³añcuchy przez puste ulice rozci¹gniêto i posêpny róg z wie¿y zawyje, wtedy wychodzi stró¿ nocny. W brunatnej opoñczy,
dziwnie upstrzonej bia³o naszytymi trupimi g³owami, dzwoni¹c w rozbity dzwonek, wo³a jednotonnym grobowym g³osem:
Wy, którzy picie, módlcie siê za umar³ych!
A st¹panie jego wolne rozlega siê d³ugo po kamieniach. Tymczasem wszystkie ju¿ wiat³a
pogaszone i znowu dziki jêk rogu uderzy z wie¿y kocielnej: to znak, i¿ znowu jednê godzinê czasu poch³onê³a wiecznoæ.
Ca³a Bazylea, w dzieñ tak g³ona i ¿ywa, teraz jakby wymar³a. W jednym tylko z domów na
koñcu górnego miasta, w w¹skim, zakratowanym okienku, pod ostrym szczytem miga krwawe
wiat³o. Raz ganie, to znów siê zmaga, zmienia barwê, a z wysokiego komina, ród gêstego
dymu, sypn¹ czasem iskry i ulec¹, znikn¹ w ciemnoci; a wtedy blaszane smoki chor¹giewek
i rynien na dachu b³yszcz¹ w ciemnoci, zdaj¹ siê ¿ywe. Ten dom bezpieczny, wieczorem ka¿dy go mieszkaniec omija; strze¿e go podanie niedawne, tym wiêc ³acniej znajduj¹ce wiarê.
Przez kilkanacie lat pracownia by³a opuszczon¹, teraz parê miesiêcy ju¿, jak co noc b³yszcza³a wiat³em.
Mieszka³ w niej m³ody Polak, nieznany, lecz imiê jego wkrótce w ca³ym wiecie zas³yn¹æ
mia³o. Naumylnie wybra³ ten zak¹t, by swobodnie móg³ siê oddawaæ pracom, dla których
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opuci³ dom rodzinny, powiêci³ m³odoæ i wszystkie jej przyjemnoci. Nazywa³ siê Micha³
Sêdziwoj i liczy³ wtedy lat dwadziecia cztery.
Niewielk¹ izbê owieca³a lampa, na kominie s³abym b³êkitnym blaskiem gorza³y wêgle ob³o¿one wko³o trójk¹tnego tygielka. Obok na ³awie siedz¹cy s³uga Sêdziwoja, Jan Bodowski,
znu¿ony prac¹, czuwaniem i nudami drzyma³ oparty o cianê, z g³ow¹ na piersi spuszczon¹
i wyci¹gniêtymi nogami.
Przed sto³em zastawionym naczyniami szklanymi i metalicznymi ró¿nego kszta³tu, otoczony
stosami ksi¹g, spoczywa³ m³ody alchemik. Przed nim rozwarty folia³, traktaty Bazylego Valentyna. Utopi³ w nim wzrok, ale wzrok ten, ³atwo by dostrzeg³, nie w tych wyrazach szuka
teraz myli; zarzucony jak kotwica, gdy uwaga spoczywa na powierzchni, w g³êbi duszy roj¹
siê t³umem potworne marzenia.
- Nic i nic! - g³ucho zawo³a³ wreszcie, uderzaj¹c rêk¹ w ksiêgê z g³êbokim zniechêceniem
niewiary, a roz¿arzone d³ugim natê¿eniem myli zaczyna³y coraz janiej pryskaæ i buchaæ
w mimowolne s³owa.
- Tyle lat pracy, tyle dni bez przerwy i nocy bez spoczynku ¿yjê tym jednym wiat³em, a doko³a ciemniej ni¿ kiedy!
- Adelo! od czasu jak ciebie ujrza³em, natchniony t¹ myl¹, ni¹ oddycham, w ni¹ patrzê, jak
w gwiazdê zbawienia, a gwiazda w b³êdny ognik zmieniona wodzi miê po bezdro¿ach k³amstwa!
- Nadzieja! szatañski wymys³! Hydra, której dowiadczenie co godzina sto g³ów urywa, a ta
w nastêpnej wnêca nas do labiryntu w³asnych marzeñ, aby potem szydziæ, gdy w rozpaczy
nie umiemy wróciæ na wiat, wróciæ miêdzy zwyczajne ludzkie myli, którym stalimy siê
obcy! Od czasów wielkiego Hermesa - Egipcjanie, Grecy, Rzymianie, Arabowie, pierwsze
potêgi umys³ów, ca³y zaszczyt wiata rozumnego, powiêcali swe trudy wielkiej tajemnicy. I có¿ z prac tylu, z tylu wieków za lady? - S³owa! s³owa, a nigdzie wiat³a prawdy! - Ten
³udzi³ kilkadziesi¹t lat siebie, po mierci, jakby przez zemstê, ³udzi innych pismami! - Ów
nie wierzy³, szydzi³ w g³êbi duszy z tajemnic, szczêliwy kuglarz, g³oszony za adeptê, poza
grobem ukradzion¹ s³awê zagadkami przed³u¿a - wszêdzie ob³uda, blunierstwo! - A ja, mam¿e, m³ody, ¿ywiæ szalon¹ myl odkrycia prawdy w samym jej przysionku!
- Mia³o¿by to byæ fa³szem? Mia³a¿by ludzkoæ tak d³ugo przed sob¹ k³amaæ, a¿ wrecie, jak
stary ³garz, uwierzy³a w³asnemu k³amstwu i rzuci³a niby dla dzieci zabawkê - zadanie kamienia mêdrców?
- A te stosy folia³ów, gdzie jeden pomys³ na tortury brany wydaje g³osy, o których mu siê nie
ni³o! - A te che³pliwe zarêczenia tylu tysiêcy uczonych - a te oczewiste wiadectwa ca³ej
powagi historii - wszystko¿ to ma byæ z³udzeniem albo zwodniczym kuglarstwem? - Ha!
wtedy, ca³a uczona ludzkoci, nawet by wzgardy niewarta!
- Ale nie! - cz³owiek upaæ mo¿e, lecz ludzkoæ nie b³¹dzi! - Jedno k³amstwo trzydzieci
wieków ¿yæ nie zdo³a! - Gdy rozum odmawia wiadectwa, to wiara o¿ywi nadziejê - powa¿ne cienie, przebaczcie! - Wierzê, z g³êbi duszy wierzê w istnienie wielkiej tajemnicy, ja jej
dojdê albo zginê!
- Abu Izmaelu! mistrzu mój, przeladowany mêczenniku prawdy, ty mi j¹ objaw! - nie zdradzê - na lepszy cel i ty by jej nie u¿y³!
- Nie jest¿e to szalony los - gardziæ z³otem, ca³ymi ziemi bogactwami, a krwi¹ w³asn¹, zbawieniem chcieæ go siê dokupiæ! - T³um wielbi cierpliwoæ; patrz¹c na g³êbokie znaki, jakie
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drêcz¹ce zagadki przedwczenie na czole wyryj¹ - pob³a¿a nienasyconej chuci - z twoich oczu
stara siê wyczytaæ nadziejê z³otego plonu dla siebie. - A potem - jak drugiego Kolumba po
odkryciu z³otych krain wiecznej m³odoci - rzuci ciê jak narzêdzie ju¿ niepotrzebne!
- Adelo! byleby ty mnie zrozumia³a, Jedno twoje spojrzenie budzi we mnie nieznane si³y.
Twoja mi³oæ uwieñczy szczêliwe natchnienie, a co oni dla ¿¹dzy z³ota zbadaæ nie mogli, to
ja dla jego wzgardy odkryjê! - Odkryjê, aby je zniszczyæ! - Aby wam pokazaæ, i¿ ten bo¿ek,
przed którym klêkacie, jest tyle wart, co bry³a pod³ego o³owiu! - Aby ca³¹ wasz¹ wielkoæ
w rêku waszych, pod zamkami chowan¹, jednym s³owem zniweczyæ - bo i czym¿e by siê sta³
ten wiat potê¿nych mocarzy, gdyby im odebraæ ich z³oto! A wtedy, odrodna ludzkoci,
uznasz jedyn¹, prawdziw¹ wielkoæ na ziemi - potêgê geniuszu i mi³oci!
I w zamyleniu opuci³ g³owê na rêce, duch jego marzeñ niem¹ z przeczuciami koñczy³ rozmowê. W piecu pracowni pra¿ony w tyglu metal mocniej pocz¹³ szumieæ, Sêdziwoj obejrza³
siê i patrz¹c ³agodnie na pi¹cego s³ugê sam poruszy³ miechem, ale Jan siê ockn¹³ i przecieraj¹c oczy wróci³ do swej roboty.
- Panie - rzek³ po chwili - ten dym wêglowy, ten szum wiatru w kominie, to cz³eka rozmarza,
nieznacznie usypia. Bo to u nas, prostych ludzi, nie tak jak u pana, co w g³owie krêci siê rozmylanie i zasn¹æ nie daje, u mnie chyba raz w tydzieñ, w niedzielê, zatumani co w mózgu,
dzi zasn¹³em, wybacz pan. I tak mi siê co dziwne rzeczy roi³y...
- Mów, Janie, sny szczersze i mêdrsze nieraz od ¿ycia na jawie. I ty we nie innym jeste
cz³owiekiem.
- Mnie siê zda³o, ¿e by³em w Krakowie, i znowu, jak dawniej na dworcu rodzica pañskiego,
huczno grali surmacze, zda³o mi siê, ¿e panicz weso³y, jak niegdy, hasa³ weso³o, jakby chcia³
nagrodziæ tê d³ug¹ têsknicê. I dru¿yna, i wszystkie twarze znajome, nasze, szczerym wita³y
umiechem. - Dalibóg, paniczu, we nie mi siê zda³o, ¿e by³e szczêliwy - i ja tak¿e...
- Tu ci nudno, Janie, têsknisz do swoich, wróæ siê do Krakowa...
- O! pan tego nie myli, có¿ by ja, biedny sierota, sam pocz¹³? Gdzie jest panicz, tam mój
dom, wasze szczêcie - moje szczêcie. Rodzic wasz mnie podj¹³ z ulicy, jemu winienem
¿ycie; z wami chowa³em siê, wam winienem m¹ s³u¿bê. Bo cz³ek, choæ prosty, czuje, ¿e za
dobre dobre - tak ka¿e wiêta wiara. Ale dlatego te¿ smutno mi nieraz, gdy patrzê, jak panisko z daleka od swoich po obczynie siê tu³a i tak nêdznie tyra swoj¹ m³odoæ. Juci to, chwa³a Bogu, piêæ lat minie na wiêtego Jakuba, kiedywa ostatni raz porzucili Kraków. Ja wiem,
dobre to jest alchemika; ja wiem, pan wielkie rzeczy buduje, ale abo to potrzebne koniecznie? Jest ci scheda po rodzicu niezgorsza, i kamienica piêkna w Krakowie, i stolnie pod Kromo³owem bogate, toæ na ¿ycie szlacheckie wystarczy, paniczu! - A teæ tam, z tyglów bogactwa, bez obrazy pana, nie wiem czy to Pan Jezus przenajwiêtszy b³ogos³awi - mnie siê nie
tak widzi! - Albo i te barony! ani s³owa, pan sam lepiej wie, do kogo siê udaæ, aleæ nieraz ja
s³ysza³, ¿e córki nie dadz¹ - nieraz ich dworskich przek¹sy...
- Przestañ - przerwa³ niechêtnie Sêdziwoj - ju¿ mówi³em, aby o tym nie wspomina³. Lubiê
s³uchaæ twej mowy, to mi strony rodzinne na pamiêæ przywodzi! Ale jeli nie chcesz milczeæ,
o baronie ani s³owa!
- Wybacz pan, ja szczere, nieuczone mam serce, i co s³yszê i czujê wypowiadam szczerze,
ale jeli obra¿am, przestanê. Bo jak pan wyjdzie na miasto, mnie samego ostawi, to tak nudno i strasznie w tym domisku zaklêtym, ¿e co tchu umykam do karczmy: a tam cz³ek nieraz
nierad co us³yszy. Ale bo te¿ wybra³ pan sobie mieszkanie! - a chocia¿ to ca³e heretyckie
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gniazdo, to w ca³ej Bazylei nie ma straszniejszego. Dom ca³y czarny, jakby z kuni wywleczony, a te smoki na dachu, te gadziny kamienne nad drzwiami - cz³owiek co spojrzy, to
¿egnaæ siê musi. Jakewa siê tu tylko wprowadzili, ja spojrza³ na ten obraz i zaraz mi co
szepnê³o, ¿e nie wiêty to cz³owiek, co tu malowany. - I niech no pan patrzy, jakie oczy, z ca³ej twarzy tak mu co wieci, jakby za ¿ywota trochê ducha z cia³a w malowidle siê utai³o.
I gadatliwy Jan wzi¹³ ³uczywo z komina, zawieci³ przed du¿ym, w ca³ej postaci portretem,
co wisia³ na przeciwnej cianie.
Sêdziwoj powsta³, przyst¹pi³ i d³ugo wpatrywa³ siê w obraz. Wystawia³ on cz³owieka, co
mo¿e ju¿ zacz¹³ drug¹ po³owê wieku. Czo³o wypuk³e i ³yse, ocienione z boków kêpami rzadkich, siwych w³osów; spod czarnych brwi przenikliwe oczy zdawa³y siê utkwione w patrz¹cego, usta szyderczym umiechem rozwarte, krêta broda i w¹sy spada³y na piersi. Jedn¹ rêkê
trzyma³ na kaftanie, widna w niej by³a z³ota puszka; w drugiej, spuszczonej, mia³ zwój papieru, a postaæ ca³a zdawa³a siê z obrazu zstêpowaæ naprzód.
- To, panie - mówi³ dalej s³u¿¹cy - by³ tak¿e alchemik*, on dom ten cudacki zbudowaæ kaza³
i tu ca³y ¿ywot w tej izbie przepêdza³. Mia³ to byæ niegdy pan bardzo mo¿ny i bogaty. Ale
có¿ z tego, kiedy to cz³ek zawsze chce mieæ wiêcej; tak i on, tu na tym kominie topi³, pra¿y³,
gotowa³ dopóki nie przealchemajowa³ wszystkiego. ¯ona mu zachorza³a, i nie dziwota, albo
to nie boli patrzeæ, jak wszystko tak marnieje? - A jego to nie poruszy³o, tylko ci¹gle dmucha³ na wêgle. Ale wreszcie, gdy ludzk¹ m¹droci¹ nic nie móg³ zyskaæ, po¿yczy³ diabelskiej
- otó¿ to taki koniec.
Tu opowiadacz pobo¿nie prze¿egna³ siê i przybli¿ywszy obejrza³ doko³a i ciszej mówi³:
- Mnie to, panie, opowiedzia³ pod sekretem jeden staruszek, co s³u¿y³ u niego. To prawda
szczera. Tak te¿ zyska³; bo kiedy raz zakl¹³ mocy nieczyste, a oprzeæ im siê nie umia³, duszê
z niego ¿ywego wywlek³y. Chocia¿ go pochowali w tym wielkim kociele Matki Boskiej,
dusza jego niespokojna i powiadaj¹, ¿e dom ten nawiedza. Ja bym radzi³, panie, nie trzeba
licha budziæ, wyprowadmy siê st¹d. Oto tu, w tej samej izbie, nalaz³a go nie¿ywego jego
¿ona. To, panie, ¿ona jego ta chora i blada kobieta, co nam te komnaty najê³a. - Biedna niewiasta, widno ju¿, niech b³ogos³awieñstwo Boskie spoczywa na nich - nie wiedzie im siê. Ot,
i teraz, nieboga, zapad³a mocno, jej córka, jak jagoda, ¿al siê Bo¿e, wiêdnie i pomocy daæ nie
umie, g³owê traci. Albo to nie przykro patrzeæ, jak kto ze swoich koñczy siê powoli, a tu cz³ek
widzi i rady nie niesie, jakoby we nie siê szamoce, a poruszyæ nie mo¿e.
- Chora jest? czemu¿ mi nie mówi³e pierwej, mo¿e potrzebuje pomocy?
- Jest tam, panie, æma doktorów i k³óc¹ siê, szwargoc¹, a biedna dogorywa. Teraz noc, jej
córka pewno nie pi, pilnuje, to dziewczê sobie oczy wyp³acze. A dziewczyna g³adka, chocia¿ Niemka, klnê siê panu i w Krakowie takiej szukaæ. ¯ywa, krew z mlekiem, w oczkach
iskry wiec¹, biedni¹tko, niech j¹ pan tylko zobaczy. Ale oto i brzask, ju¿ ³una czerwieni nad
górami: gwiazdy gasn¹, nied³ugo ranek; mo¿e ich panicz w dzieñ odwiedzi, toæ to zas³uga
przed Panem Bogiem chorego nawiedziæ.
- Pójdê, zostaw mnie teraz, Janie, niech spocznê na chwilê.
I k³ad¹c siê wzywa³ z westchnieniem rodzinnych snów, aby go marzeniami dziennymi, nadzieja ros¹, strapion¹ duszê pokrzepi³y.
____________________

* Alchemia, nauka niegdy tak upowszechniona, i¿ nawet gmin o niej rozprawia³, dzi nale¿y zupe³nie do przesz³oci historycznej, nie od rzeczy przeto mo¿e bêdzie kilka s³ów bli¿ej o tym przypomnieæ.
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Celem alchemii, w ca³ym znaczeniu, mia³o byæ zbadanie przyrody cia³ i wynalezienie ogólnego rodka, który by wszystkie
bez wyj¹tku cia³a by³ w stanie rozpuciæ, czyli roz³o¿yæ, aby dowolnie potem je sk³adaæ mo¿na by³o. Ten powszechny roztwarzacz, zwany alkahest, mia³ prowadziæ do wynalazku kamienia mêdrców, czyli kamienia filozoficznego. Kamieñ mêdrców, zwany te¿ tynktur¹, w pierwszym stopniu mia³ byæ bia³ym proszkiem bêd¹cym w stanie pod³e metale tylko na srebro
zamieniaæ. Wykszta³cony bardziej stawa³ siê czerwon¹ tynktur¹, czyli w³aciwym kamieniem mêdrców, który wszystkie
metale bez wyj¹tku zamienia³ na najczystsze z³oto. Kamieñ mêdrców rozpuszczony w winie stawa³ siê eliksirem ¿ycia, czyli
lekarstwem na wszystkie choroby, lekarstwem nadaj¹cym wieczne ¿ycie.
Alchemikami zwano wszystkich oddaj¹cych siê tej nauce; imieniem adeptów czczono tylko tych, o których mniemano, i¿
posiadaj¹ wielk¹ tajemnicê.
Oprócz tych jawnych bezporednich celów, alchemicy mniemali, i¿ za pomoc¹ swej nauki zdo³aj¹ siê zbli¿yæ do tajemnic
natury, i¿ poznaj¹ jej ukryte si³y, i wtedy, umiej¹c wejæ z ni¹ w cilejszy zwi¹zek. potrafi¹ w³adaæ wy¿szymi duchowymi
si³ami, za pomoc¹ tych przest¹pi¹, nieprzebyte dla zwyczajnych ludzi, odwieczne granice przyrody. Im za sami mieli mniej
dok³adne wyobra¿enia o swoich prawach i okazuj¹cych siê przy tym zjawiskach, tym wiêcej silili siê na wyra¿anie siê tajemnicami, obrazami i alegoriami. Póniej u¿ywano tego¿ samego stylu b¹d na prawdziwe, b¹d na udane zatajenie tajemnic przed niewcielonymi. - Owszem, uwa¿ano za wystêpek ods³anianie przybytku nauki przed niewcielonymi.
Arnold de Villanova, alchemik z XIII wieku, bierze tê rzecz nawet religijnie, twierdz¹c w swoim Rosarium, i¿ kto by zdradzi³ tajemnicê bêdzie przeklêty i umrze tkniêty apopleksj¹ (Qui revelat secretum artis, maledicetur et morietur apoplexia). Rajmund Lulliusz, ów s³awny adepta, o którym wieæ niesie, i¿ dla Edwarda I, króla Anglii, zamieni³ w r. 1332 60
000 funtów ¿ywego srebra, cyny i o³owiu na z³oto, opowiada w testamencie swoim: Przysiêgam ci na duszê moj¹, i¿ skoro
to odkryjesz, potêpiony zostaniesz {Juro tibi supra animam meam, quod si ea reveles damnatus es). Podobnie¿ Libavius i inni.
Lecz, aby odkryæ tajemnicê, nie doæ by³o pracy, potê¿nej myli, cierpliwoci; g³ównym warunkiem u prawdziwych alchemików by³a czystoæ serca. Bez niej, twierdzili, i geniusz nic zdzia³aæ nie zdo³a. Za pomoc¹ tego ogniwa wi¹za³a siê alchemia z magi¹ prawdziw¹ i bosk¹, któr¹ znowu od magii czarnej, przeklêtej sztuki z³ego ducha, starannie odró¿niano.
Zbytecznie by³oby dodawaæ, i¿ sztuka obiecuj¹ca nieprzebrane skarby, wieczn¹ m³odoæ i nadprzyrodzon¹ w³adzê, musia³a
mieæ niezliczonych zwolenników.
Szarlatani i oszuci wszelkiego rodzaju u¿ywali jej za pokrywkê swych niecnych praktyk i pozbawiali ³atwo wiernych ca³ego ich mienia, tak dalece, i¿ w wielu czasach alchemia, bêd¹c g³ównym potokiem poch³aniaj¹cym w sobie wszelkie ga³êzie
zbrodniczego przemys³u, by³a obarczona wzgard¹ i nienawici¹.
Z drugiej strony nie mo¿na te¿ zaprzeczyæ, i¿ w ka¿dej epoce znajdowali siê ludzie znakomici, zaszczyt uczonego wiata,
którzy z pe³n¹ wiar¹, w niezmordowanej cierpliwoci, d³ugie lata trawili w pracowniach; z ich prac nieocenione korzyci
odnios³a chemia, farmacja i sztuka lekarska.
O mo¿noci przemieniania metali jedne na drugie nie da siê nic z pewnoci¹ wyrzec. Wprawdzie nowa chemia wyda³a wyrok licz¹c metale do szeregu cia³ prostych, niez³o¿onych, a tym samym zaprzeczy³a wszelkiej mo¿noci rozk³adania ich
i przemieniania. Mo¿e nawet wiêksza czêæ podañ i powieci o istotnie zdzia³anych przemianach metali na z³oto polega na
oszukañstwie lub z³udzeniu, chocia¿ niektórym z nich towarzysz¹ okolicznoci i wiadkowie godni wszelkiej wiary, tak li
ka¿dy inny wypadek historyczny, podobnymi poparty dowodami, uwa¿ano by za autentyczny. Jednak¿e: poniewa¿ badawczy duch ludzkoci nic ustaje, poniewa¿ w chemii samej nieraz ju¿ zrobiono odkrycia uwa¿ane niegdy za niepodobne, poniewa¿ ju¿ teraz wielu chemików uwa¿a metale za cia³a wyranie z³o¿one, z tych przyczyn niepodobna ju¿ dzi lekkomylnie potêpiaæ wszystkich zasad alchemii.
Wszystko zreszt¹, co siê jej tyczy w ci¹gu ca³ego tego pisma, jest zupe³nie zgodne z jej histori¹; ani jeden fakt nawet, ani
nazwisko zmylone nie zosta³o.
Wiêcej szczegó³ów o tej nauce ciekawy czytelnik znaleæ mo¿e w rozprawie mojej umieszczonej w Bibliotece Warszawskiej z r. 1844 na miesi¹ce marzec, kwiecieñ i maj.
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III Lekarze
Jest trosków, kolców, bólów niema³o w tym ¿yciu
I wiêcej ni¿ na jawie p³ynie ³ez w ukryciu.
A. Malczewski
OKO£O CZASÓW TEOFRASTA Bombasta Paracelsa ¿y³ w Bazylei jeden cudzoziemiec
nazwiskiem Anathemius Tholden. Wkrótce po przybyciu swoim z pó³nocnych Niemiec kupi³
plac w ustronnym doæ miejscu i wybudowa³ sobie dom, w którym teraz mieszka³ Sêdziwoj.
Nietowarzyski charakter Anathemiusa, dziwactwa, które o nim opowiadano, sprawi³y, i¿ cudzoziemiec d³ugo by³ ciekaw¹ osobliwoci¹ miejsk¹, o której kr¹¿y³o tysi¹ce pomys³ów. Sama
architektura domu dawa³a ju¿ do nich powód. Wysoki a w¹ski, przykryty spiczastym dachem,
od zewn¹trz obci¹¿ony by³ kamiennymi ozdobami, które siê pobo¿nym nie bardzo podoba³y.
Ozdoby te wystawia³y smoki, sylfy, koboldy, salamandry, nietoperze, i tym podobne straszyd³a. Dwa ma³e okna i drzwi, pomiêdzy nimi bêd¹ce, otacza³ zamiast gzymsu jeden olbrzymi
w¹¿ w rozmaite sploty zwiniêty. Otwart¹ paszcz¹ nad drzwiami wystaj¹c¹ broni³ niby wstêpu
do domu, lecz nad nim unosi³a siê rycerska postaæ i przebija³a g³owê potworu w³óczni¹. Spomiêdzy krêgów l splotów cia³a wê¿a wygl¹da³o mnóstwo przyciniêtych ludzi, których po³o¿enia i wyrazy twarzy zdradza³y boleæ okropn¹, wszystkie wyci¹ga³y rêce i zwraca³y b³agaj¹ce spojrzenie ku rycerzowi walcz¹cemu z drêcz¹cym ich smokiem.
Mieszkañcy Bazylei, skoro dom ukoñczony ods³oniêto, dziwili siê, ganili, szydzili, nie szczêdzili wyrazów nawet obel¿ywych twórcy tego pomys³u.
Anathemius wszystkiego obojêtnie s³ucha³. Do wykoñczenia mieszkania wewn¹trz sprowadzi³ obcych rzemielników i wnet ich po dokonanej robocie odes³a³, tak, i¿ ciekawoæ s¹siadów wzrasta³a w miarê ukrywania siê w³aciciela. Po wybudowaniu domu wrodzony jego
odludny charakter na czas niejaki od razu siê zmieni³, zacz¹³ wychodziæ czêciej na wiat,
oddawaæ wizyty i przyjmowaæ goci u siebie. Nie lubiony z pocz¹tku, tym powrotem do ludzi szybko sobie zjedna³ ich ³aski, i¿ nawet ganione dawniej dziwactwa na dobr¹ stronê wyk³adano. Pan Anathemius Tholden móg³ mieæ oko³o lat czterdziestu, postaci by³ dosyæ przyjemnej, a jakkolwiek zbytnia powaga i ma³omównoæ nie zyskiwa³y mu zwolenniczek w p³ci
piêknej, za to ojcowie, mê¿owie i matki tym wiêcej go szanowali dla gruntownych rad, które
udzieliæ umia³, dla wielkich wiadomoci, które okazywa³, a nade wszystko dla znakomitego
maj¹tku, którego lady wyrane w domu jego spostrzegano. Po wiêkszej czêci domylano
siê, i¿ majêtny przybysz szuka ¿ony i - z uprzejmoci¹ od pocz¹tku wiata pospolit¹ dla kandydatów b³ogiego stanu - ró¿ne próbki tego towaru nieznacznie do wyboru mu podsuwano.
Pan Anathemius czy udawa³, czy te¿ istotnie nie spostrzeg³ zabiegów, a sam, bez czyjej porady, o losie swoim postanowi³.
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Na tej¿e ulicy mieszka³ radca miejski, cz³owiek surowy i chciwy nad miarê, powszechnie od
mieszczan nienawidzony. Ten mia³ dwie córki na wydaniu i dalek¹ krewn¹, wychowanicê,
dziewczynê szesnastoletni¹, sierotê po uczonym, który jej tylko zamiast posagu zostawi³ kilka rêkopismów w pucinie i tych nikt drukowaæ nie chcia³. Biedna sierota na ³asce bogatych
krewnych sta³a siê mêczenniczk¹ ojca, bo nie tylko musia³a patrzeæ, jak z szyderstwem palono owoc tylu nocy bezsennych swego ojca, lecz za lada sposobnoci¹ jego zatrudnienia wyrzucano jej jakby zbrodni¹. Na nieszczêcie by³a ³adniejsz¹ od swych siostrzanek, przeto los
jej gorszym by³ od ostatniej s³u¿¹cej, a pogarda i ³zy codziennym pokarmem. Podobne stosunki, jakkolwiek bardzo pospolite, pogarsza³y siê widocznie, poniewa¿ Beata by³a wzorem
cierpliwej na wszystkie próby ³agodnoci. Tholden widzia³ j¹ parê razy w domu radcy miejskiego spe³niaj¹c¹ w zbyt skromnym ubiorze jak¹ pos³ugê - i szanownego opiekuna poprosi³
o jej rêkê.
Z pocz¹tku ze miechem przyjêto ¿¹danie, niewinna Beata doznawa³a potrojonej liczby
uszczypliwych przek¹sów. Szczególniej siostrzanki jej wysila³y siê w owe, tylko p³ci piêknej
wiadome, sposoby delikatnego szczypania, które jak dym wgryza siê pod powieki, mimowolnie ³zy wyciska, a w koñcu do szaleñstwa przywodzi. Na powtórn¹ probê radca wyranie
odmówi³. Anathemius obojêtnie na pozór przyj¹³ tê odmowê; ale za parê dni powróci³ znowu
i czu³emu opiekunowi wrêczy³, wstawiaj¹c siê za losem Beaty, listy od biskupa, naczelnika
miasta i kilku najzamo¿niejszych panów w Bazylei.
Niespodziane proby, maj¹ce raczej pozór grób, zdziwionego i przestraszonego radcê zmusi³y do wydania swej ofiary. Ma³¿eñstwo to sta³o siê naturalnie przedmiotem ¿wawych rozpraw wszystkich znajomych. Porz¹dni i powa¿ni obywatele ³atwiej przebaczali smoki i salamandry, którymi Tholden dom swój ozdobi³, jak wyniesienie sieroty, czyli ostatnie jego dziwactwo. Nowo¿eniec tymczasem powróci³ do pierwotnego sposobu ¿ycia, to jest do zupe³nej
samotnoci. Powoli zerwa³ wszystkie stosunki z ludmi, nikogo u siebie nie przyjmowa³ i u
nikogo nie bywa³, a wtedy szeptaæ zaczêto, ¿e trudni siê alchemi¹ i posiada tajemnicê robienia z³ota.
On, ¿ona, jeden s³u¿¹cy i stara kobieta cudzoziemka sk³adali ca³¹ ludnoæ domu. Jego tylko
i ¿onê czasami widywano w kociele, zreszt¹ nigdzie, a dom ich, zawsze zamkniêty, nabra³
tajemniczej s³awy i zatrzyma³ nazwisko domu alchemika.
Minê³o tak lat kilka, gdy w tych czasach pospolitych k³ótni i napadów jednej ciemnej nocy
jesiennej przed samym mieszkaniem Tholdena krwawa zdarzy³a siê bitwa. M³ody rycerz, syn
mo¿nego barona z okolicy miasta nad Renem mieszkaj¹cego, Albert Grandorf, napadniêty,
w czasie obrony ciêty berdyszem w g³owê upad³ na placu. Odpór jednak by³ silny i napastnicy uciekli, a s³u¿¹cy i przyjaciele barona, widz¹c na górze w pracowni alchemika wiat³o, tak
d³ugo dobijali siê do domu, a¿ im wreszcie, mimo spónionej pory, otworzono. Sam Anathemius obejrza³ ranê wzrokiem znawcy i zarêczy³ za ¿ycie chorego; pod jednym tylko warunkiem chcia³ go przyj¹æ do domu, to jest, aby sam raniony pozosta³ siê, s³u¿¹cy za i przyjaciele oddaliæ siê mieli i dopiero za dni dziesiêæ zg³osiæ. W nagl¹cym przypadku nie mog¹c
nak³adaæ warunków musieli uroczycie przyrzec dotrzymanie dziwnych ¿¹dañ gospodarza, po
czym dopiero wniesiono zemdlonego do komnaty.
Baron Albert Grandorf by³ wzorem owych rozpustnych Don Juanów, nierzadkich wtedy, dla
których religia, zale¿¹ca jedynie na pe³nieniu obrz¹dków zewnêtrznych, ¿adnej tamy nie stawia³a; a ucinienie w³ocian, niezale¿noæ maj¹tku, lekcewa¿enie mieszczan i che³pienie siê
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z wyuzdanej brawury z krzywd¹ wszystkich, którzy nie byli szlacht¹ albo ksiê¿mi, zachêca³y
bezdusznych do tego ¿ycia. Nieukszta³cenie, burzliwy wir stosunków towarzyskich, przy niezepsutym nawet sercu, mog³y ¿ywsze charaktery w lamparty przemieniaæ. Taki te¿ by³ Albert,
postrach wszystkich wieniaków i dziewcz¹t z okolic swego zamku.
Gdy po up³ywie dni dziesiêciu domownicy zg³osili siê do chorego, Albert, jeszcze s³aby, kaza³
im za drugie dni dziesiêæ przybyæ; gdy i te minê³y, jeszcze prosi³ gospodarza swego o powtórzenie terminu. Ale po up³ywie miesi¹ca zupe³nie przywrócony do zdrowia bez zw³oki wyprawionym zosta³. Na pró¿no stary baron Grandorf i sam Albert pukali póniej do drzwi alchemika, aby mu podziêkowaæ. Tholden, jakby nie s³ysza³ dobijania siê, jak w fortecy, g³uchym by³ na wszystkie, kilka razy ponawiane, odezwy przez drzwi.
Tymczasem towarzyszów m³odego rycerza uderzy³a nadzwyczajna zmiana, która nast¹pi³a
w ca³ym jego charakterze i uk³adzie. Ów niegdy szalony, weso³y, pierwszy do zuchwa³ych
wyskoków i sztuk swawoli, Albert, sta³ siê posêpnym, zamylonym i unikaj¹cym najmniejszej sposobnoci powrotu do dawnego ¿ycia.
- Oczewicie - mówiono - powietrze nawet w domu alchemika zaklête.
Grandorf w kilka miesiêcy opuci³ Bazyleê, a po jego wyjedzie rozg³aszaæ zaczêto, i¿ mi³oæ ku m³odej ¿onie Tholdena by³a przyczyn¹ tej zmiany. Biedny alchemik nieraz mo¿e przechodz¹c przez miasto s³ysza³ szyderstwa z³oliwych ciesz¹cych siê z obmowy.
Oko³o tego te¿ czasu urodzi³a mu siê córka, pierwsze jego dzieciê.
W kilka dni po urodzinach - opowiada³ s³u¿¹cy, pomocnik robót alchemicznych Tholdena pan wyprawi³ go z pracowni i sam siê w niej zamkn¹³. By³o ju¿ póno wieczorem i s³u¿¹cy
zasn¹³ na dole. Blisko pó³nocy zbudzi³ go mocny szum na górze i stukanie, jakby kilka osób
razem chodzi³o. miech, wyrzekania, piewy i jêki na przemiany dawa³y siê s³yszeæ. Przestraszony wchodzi do komnaty, gdzie ¿ona pana jego spoczywa³a. Blade wiat³o lampy
owieca³o alkowê, tak i¿ móg³ spostrzec, ¿e pani w g³êbokim nie pogr¹¿ona. Namyla³ siê
chwilê, czy j¹ ma zbudziæ, gdy ta przez sen poczê³a rozmawiaæ. P³acz jej, bezsilne ³amanie
r¹k i g³os g³uchy, ponury, a boleæ na pi¹cej twarzy tak ¿ywa, jakby cia³o jej zosta³o na
ziemi, a dusza na innym wiecie nie z ludmi rozmawia³a, przerazi³y s³u¿¹cego. Przybli¿a
siê do ³o¿a, chc¹c jej przerwaæ niespokojny spoczynek, gdy wtem nagle na górze jakby jakie ciê¿kie cia³o upad³o na pod³ogê, a w tej¿e chwili ¿ona alchemika porwa³a siê ze snu
z przeraliwym krzykiem; szeroko rozwarte maj¹c oczy z wyrazem najokropniejszego przestrachu zawo³a³a:
- M¹¿ mój nie ¿yje! - jednym skokiem pobieg³a do kolebki i tul¹c ma³¹ dziecinê konwulsyjnie wyj¹ka³a: - O, Bo¿e! córka moja przeklêta! - i pad³a zemdlona.
Na ten nocny rozruch powsta³a i stara s³u¿¹ca, pani¹ orzewiono, na górze by³o cicho. Gdy
siê tam ze wiat³em udano, drzwi pracowni by³y otwarte, pe³no dymu, a na ziemi le¿a³ alchemik umar³y. W rêku trzyma³ zwój pargaminowy, w drugiej d³oni na piersiach mia³ z³ot¹ puszkê, i tak te¿ pochowanym zosta³. Ostatni ten akt jego ¿ycia rozg³oszony nie zbli¿y³ ludzi do
wdowy. Dawni jej znajomi jeszcze ¿ywi mieli do niej urazê, pospolit¹ miêdzy poczciwymi
ludmi, jak mia³a zostaæ, ona, biedniejsza - szczêliwsz¹, a tak¹ by³a w ich oczach, bo by³a
bogat¹. Jakkolwiek pracownia zosta³a zamkniêta i tajemniczoæ powinna by³a znikn¹æ, wdowa ¿y³a wiêcej odosobniona ni¿ kiedy, powiêcona wychowaniu swej córki Arminii. Córka
z matk¹ zupe³nie sobie wystarcza³y. I matka nie wzdycha³a za wiatem, bo go zanadto dobrze
zna³a; córka nie têskni³a za nim, bo jej zupe³nie by³ nieznanym.
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Za ¿ycia Anathemiusa ¿ona jego op³ywaj¹c we wszystko, co tylko ¿ycie materialne ofiarowaæ mo¿e najwykwintniejszego, nie pyta³a, sk¹d ich dochody wystarczaj¹ na pokrycie wydatków.
Po mierci jego spostrzeg³a, i¿ te ród³a by³y dla niej zakryte. Pozosta³e pieni¹dze przez lat
kilka wysz³y; póniej przedmioty zbytku, klejnoty, stroje, zbywa³a, aby istotne opêdziæ potrzeby, a¿ w koñcu prac¹ r¹k z córk¹ utrzymywaæ siê musia³y. W tym jednak stanie by³aby
spokojniejsz¹ i szczêliwsz¹ ni¿ kiedykolwiek, gdyby nie straszna s³aboæ, która j¹ od mierci mê¿a w rozmaitych przerwach czasami napada³a, wieczorem, w zmrok, czêciej jednak
w nocy, czasem w ci¹gu weso³ej rozmowy raptownie blad³a, spogl¹da³a w puste miejsce przed
sob¹, wskazywa³a palcem i z okrzykiem upada³a zemdlona.
Z chorob¹ t¹ oswojeni byli domownicy i córka; za ich staraniem przywracana do przytomnoci zdrow¹ by³a nazajutrz. Teraz jednak ci¹g³e rozmylanie, walka wewnêtrzna i z rosn¹cym
niedostatkiem rosn¹ca obawa o los córki, zdawa³y siê ostateczny cios zadawaæ s³abowitej
wdowie.
Stara s³u¿¹ca pobieg³a do znakomitych z imienia znajomych doktorów wzywaj¹c pomocy;
jeden przyszed³, spojrza³ na go³e ciany i z ka¿dego k¹ta wygl¹daj¹c¹ biedê, pokiwa³ g³ow¹,
zapisa³ co, poszed³ i nie przyszed³ wiêcej. - Za porad¹ s³u¿¹cej córka w miertelnej obawie
o matkê, ze ³zami w oczach, sama wysz³a szukaæ pomocy lekarskiej.
Wskazano jej cudownego lekarza, aposto³a i ucznia Paracelsowego, Karola Bodenstein. *
Zaledwo dopyta³a siê o jego g³ówn¹ kwaterê, któr¹ zwykle zak³ada³ w jednej z najpodlejszych
karczem.
Za sto³em ród gawiedzi katów, Cyganów, czarownic, siedzia³ wpó³rozmarzonych trunkiem,
otoczony dzbanami, s³awny syn s³awniejszego Karlstadta. *
Arminia, g³ucha na ¿arty pijanej t³uszczy, która siê te¿ wkrótce ³zami jej wzruszy³a, pad³a na
kolana przed os³awionym mistrzem i wierz¹c mu b³aga³a:
- Uzdrów moj¹ matkê, jestemy ubodzy, ale bêdê tyle Boga prosiæ, i¿ ci pewno nagrodzi!
Bodenstein poszed³ natychmiast, bo kogó¿ by proba tak niewinna nie wzruszy³a; ale, co wiêcej, powróci³ raz, drugi, bada³, wypytywa³ siê. Bêd¹c profesorem Akademii Bazylejskiej sprowadzi³ kilkunastu znajomych medyków. Uwzi¹³ siê, b¹d co b¹d, uleczyæ matkê Arminii.
Zagadka tej chêci nietrudna by³a do odgadnienia. Córka wdowy by³a per³¹ ród dziewcz¹t
bazylejskich i paracelsista zna³ siê na tym dobrze. Lecz sama tylko twarzyczka nie z³udzi³aby
go, na to Bodenstein by³ zanadto roztropnym. Miarkuj¹c z opowiadañ i dawnego dobrego bytu
Tholdena, który z jego mierci¹ tak dziwnie siê odmieni³, spodziewa³ siê i wierzy³, ¿e alchemik posiada³ tajemnicê robienia z³ota. W pozosta³oci wiêc po nim, na której siê kobiety nie
zna³y, móg³ siê znajdowaæ kamieñ filozoficzny i rêkopisma ucz¹ce sporz¹dzenia go. Lekarz
wiêc, rachuj¹c swe zdolnoci tylko chêci¹, obiecywa³ sobie wyleczyæ wdowê, ma³ej tylko
¿¹da³ nagrody od szesnastoletniej Arminii; musia³a mu przysi¹c uroczycie, i¿ zostanie ¿on¹
tego, kto jej matkê uzdrowi. I gdyby Bodensteina o dziesiêæ kroków dalej czuæ by³o dymem,
winem i siark¹, gdyby sto razy by³ brudniejszy i obszarpany, bez wahania by mu przyrzek³a
to, czego nawet nie rozumia³a dobrze w przepe³nieniu ¿alem. Z drugiej te¿ strony medyk rachowa³, i¿ dostawszy w posagu puciznê alchemika, gdyby kamienia mêdrców nie znalaz³, to
nic by go do przyznania siê nie przynagli³o, a s³awa, powiêkszona wyleczeniem ¿ony i zalubieniem córki tak powszechnie znajomego alchemika, mog³a siê staæ dla niego prawdziwym
sposobem robienia z³ota. Od kilku przeto dni, nawet mniej bywa³ w karczmie, a przemyla³,
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zmienia³ lekarstwa, lecz chora le¿a³a bez przytomnoci. Wezwa³ wiêc raz jeszcze wszystkich
znajomych sobie medyków na radê.
W wysokiej izbie od ty³u, na dole, spoczywa³a Beata Tholden na ³o¿u miertelnym. Zaledwo
trzydzieci kilka lat licz¹c cierpieniami wewnêtrznymi i chorob¹ tak mia³a rysy twarzy zmienione, i¿ wieku jej nawet zgadywaæ nie mo¿na by³o.
Nadzwyczajnie blada, z oczami otwartymi, bez blasku i bez najmniejszego ruchu i ¿ycia, zbyt
ju¿ by³a podobn¹ do tych, w których liczbê wst¹piæ mia³a, aby nadzieja mog³a o¿ywiaæ przytomnych. Córka jej, klêcz¹c na ziemi przy ³ó¿ku, tak¿e nieruchoma, tylko czasem jêkiem
dawa³a poznaæ, ¿e cierpi. Tylko czasami rzuca³a wzrok w bolesne rysy matki i jakby przestraszona ukrywa³a twarz w d³oni i mocniej ³ka³a. Wszystko te¿, co ich otacza³o, smutne budzi³o wra¿enie. ród ladów dawniej obfitoci wyrane dowody niedostatku. Ramy od obiæ
i lamperii, gdzieniegdzie z³ocone, otacza³y nagie i ponure ciany. Parê mebli wytwornych,
a obok nich prosty stó³ sosnowy; ³o¿e snycerskiej drogiej roboty, a pociel na niej z grubego
p³ótna, wszystko to by³y wiadki smutne, lecz wymowne dawnego dobrego bytu. I wiat³o
jakby komnatê tê opuci³o, bo choæ w dzieñ, z g³êbokiej framugi okiennej sk¹pe do rodka
nie dochodzi³y promiona. Chora czasem siê odezwie, dziko, niezrozumiale i wszystkich oczy
zwróc¹ siê na jej twarz woskowej bia³oci, która tak posêpnie odbija od ciemnej framugi.
Córka pilnie s³ucha i pyta matki, lecz ta jej nie poznaje.
Medycy przygotowuj¹ lekarstwa, z wrzaw¹ spieraj¹ siê o sposób leczenia i o teorie wpó³ po
³acinie, wpó³ po niemiecku, w zbutwia³ych folia³ach szukaj¹ dowodów swej nauki, bo s³aboæ chorej odmawia im wiadectwa bieg³oci.
Dysputy te rozdzieraj¹ uszy Arminii jak z³owrogie krakanie.
- Ja mówi³em - wo³a³ krzykliwie Bodenstein, machaj¹c czarnymi od wêgli rêkoma - mówi³em, ¿e tu nic nie pomog¹ g³upie wasze zió³ka. Wszystkie choroby napadaj¹ na ludzi, jak uczy
boski Teofrastus in Astronomia magna, primo: albo z zatrutych gwiazd, które z³y wp³yw
wywieraj¹ na cz³owieka, albo secundo: z trucizn, które pochodz¹ od le przygotowanego
pokarmu, albo tertio: z duchów, na które inne duchy dzia³aj¹...
- Przeciwko chorobom pochodz¹cym z gwiazd - doda³ drugi, potwierdzaj¹c s³owa paracelsisty - ¿adne lekarstwa z ¿ywio³ów nie s³u¿¹, mo¿na im tylko zaradziæ per medicinam physicam et chirurgiam adeptam.
- Wasze tu zio³a tyle pomog¹ - krzycza³ pierwszy - co kapelusz przeciwko s³oñca!
- I któ¿ tedy z przewietnych kolegów omieli siê zaprzeczyæ - zapyta³ po ³acinie, wolno cedz¹c s³ówka, wypi¿mowany, utrefion¹ szwedzk¹ bródk¹ modny lekarz - kto zbije moje twierdzenie, i¿ nie wchodz¹c ani w causam proximam, ani causam remotam, ¿e mówiê, to choroba nerkowa? Oczywicie wiêc na afekcj¹ tê s³u¿yæ tylko mog¹ licie kopytnika - asarum,
posiadaj¹c bowiem kszta³t nerek, nieodzownym na nerki s¹ lekarstwem.
Powsta³a ¿wawsza sprzeczka, ka¿dy chcia³ mówiæ, przekonywaæ, jeden, najmocniejsze piersi
maj¹cy, wo³a³:
- S³uchajcie mnie! oto zbada³em horoskop pacjentki, trzeba czekaæ, a¿ Saturnus minie jej
drogê ¿ycia, zbada³em, i¿ planeta ten zawsze jej by³ szkodliwy, teraz nast¹pi crisis...
- Oto nieodzowna recepta - rzek³ drugi czytaj¹c z kartki - popio³u z nietoperza dwie szczypty,
krwi suszonej z ropuchy na koniec no¿a, piêæ gran t³uczonej mumii. ***
Chora wznios³a rêce i - jakby szukaj¹c, widz¹c kogo przed sob¹ - g³ucho rzek³a:
- Nie ze mnie! nie ze mnie, ale z niej zdejm ciê¿ar! przebaczenia!
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Reszta g³osu przemieni³a siê w niezrozumia³e mruczenie, rêce jej opad³y, a córka z rozpacz¹
rzucaj¹c siê do nóg Sêdziwoja, s³uchaj¹cego z boleci¹ ca³ej tej sceny, wzywa³a ratunku.
Sprzeczka lekarzy powiêksza³a siê, jedni chcieli jej wlaæ w usta jakie lekarstwo, drudzy przeszkadzali; ju¿ przychodzi³o do prawdziwej k³ótni, ³aciñskich i greckich przydomków nie
oszczêdzano, gdy wtem drzwi siê otworzy³y i na widok wchodz¹cego wszyscy umilkli. Nieznajomy zbli¿y³ siê do klêcz¹cej córki i dotkn¹wszy lekko po ramieniu rzek³:
- Arminio! Powstañ, jeszcze jest nadzieja. - Post¹pi³ póniej do chorej, usiad³ na ³ó¿ku, potar³ jej skronie rêkoma, z stoj¹cego obok stolika wzi¹³ puchar szklanny, wsypa³ do niego ze
z³otej puszki trochê proszku czerwonego, nala³ wody i przytkn¹³ do ust chorej mocno siê jej
w oczy wpatruj¹c. Lekarze stanêli pó³kolem, ¿aden nie mia³ przemówiæ, chocia¿ przed
chwil¹ zgadzali siê wszyscy na to jedno, ¿e woda zabi³aby pacjentkê. Ta za, spragniona gor¹czk¹, d³ugim ci¹giem wychyli³a napój. G³owa jej opad³a na poduszki. W przezroczystej jak
alabaster twarzy wewnêtrzny p³omieñ ¿ycia na nowo siê rozpala³. Córka, z za³o¿onymi na
piersiach na krzy¿ rêkoma, z bojani¹ wpatrywa³a siê w nieznajomego.
Chora od tylu dni raz pierwszy zasnê³a. Nieznajomy post¹pi³ parê kroków, puci³ szklanny
kubek na kamienn¹ pod³ogê, i¿ siê rozprysn¹³ na sztuki i wolnym krokiem ju¿ mia³ opuciæ
mieszkanie, gdy niemy dot¹d Bodenstein przypatruj¹cy siê chorej pierwszy jakby siê ockn¹³
i z nadêt¹ min¹ zawo³a³:
- Pozna³em ciê! Na pró¿no by siê przede mn¹ tai³, witam ciê, szczêliwy posiadaczu panaceum ¿ycia, sympatia moja nie myli mnie; nie wypieraj siê, wszak jeste wyznawc¹ i zwolennikiem wielkiego mistrza naszego Paracelsa. B¹d pozdrowiony, bracie mój!
- Wiara i dobra wola - odpar³ nieznajomy mierz¹c wzrokiem doktora - jest panaceum, które
ka¿dy posiada. Ale sympatia twoja myli ciê, wyznawco i zwolenniku Paracelsa, wy nie wyznajecie mojego mistrza.
Wysoka, wspania³a postawa nieznajomego, jego m³oda, pe³na powagi i najpiêkniejszych rysów twarz, d³ugie czarne w piercieniach wij¹ce siê w³osy, oko wielkie i czarne, samym spojrzeniem rozkazuj¹ce, wzbudza³y mimowolne uszanowanie. Sêdziwoj wpatrywa³ siê pilnie
w te szlachetne rysy. Niski, brzmi¹cy ton g³osu, wszystko w nieznajomym zdawa³o mu siê
zupe³nie znajome, jednak mimo ca³ej usilnoci nie umia³ sobie przypomnieæ gdzie by go widzia³. Lecz samo wpatrywanie siê w niego sprawia³o mu rozkosz, jaka niewidzialna si³a poci¹ga³a go ku niemu.
- Panie!... - rzek³a z cicha Arminia, zbli¿aj¹c siê do nieznajomego, i nie mia³a dokoñczyæ.
- B¹d spokojna - odpar³ - przyjdê, gdy tego bêdzie potrzeba. Matka twoja ¿yæ bêdzie.
Ju¿ wyszed³, a chwilê jeszcze trwa³o milczenie.
- Szarlatan! - zawo³a³ Bodenstein - postaæ wymuskana, g³os mocny, to rozumie, i¿ mo¿e imponowaæ, ale nie nam, lekarzom.
- Oczywicie, ¿e nie jest doktorem - rzek³ inny - nie wiem, czy ma lat trzydzieci...
- Chorej mog¹ pomóc nasze lekarstwa bez jego wody, on trafi³ na crisis, kiedy ju¿ zasypia³a.
- Ale kto go tu zes³a³?
- Któ¿ to jest? - zapyta³ Sêdziwoj.
- Ten cz³owiek jest cudowny - rzek³ jeden z obecnych, który dot¹d, podobnie jak Sêdziwoj,
tylko by³ wiadkiem - szczêcie temu domowi, do którego wst¹pi. Parê dni dopiero jak przyjecha³ z Neapolu, gdzie tak¿e nied³ugo bawi³. Przez ca³y czas tam swego pobytu by³ przedmiotem wszystkich rozmów, zajêcia powszechnego. Je¿eli ta potê¿na umiejêtnoæ, o której
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tyle g³osz¹, istnieje, to on jest jej mistrzem. Piêæ lat temu widzia³em go raz pierwszy w Wenecji; on tam konaj¹cych na morowê zarazê leczy³ prawie bez lekarstwa. Widzia³em tam
¿ebraka, którego na milionowego bogacza przemieni³. Ca³a policja wenecka by³a poruszona,
chciano go schwytaæ, on chodzi³ w dzieñ i w nocy sam jeden i nikt mu nic zrobiæ nie móg³.
- A wiêc to ów s³awny Kosmopolita - rzek³ który z obecnych.
- Pospolicie zowi¹ go Kosmopolit¹, ale któ¿ zgadnie prawdziwe nazwisko takich ludzi!...
Lekarze pojedynczo wymykali siê, a wszyscy nieodgadnionym sposobem byli przekonani, ¿e
chora ju¿ uzdrowiona. W istocie, twarz jej spokojna, przed chwil¹ zeszpecona tchnieniem
mierci, dziwnie siê zmieni³a, sta³a siê podobn¹ do siebie.
Arminia modli³a siê jeszcze ze ³zami, ale to by³y ³zy rozkoszne, powrót do radoci.
Sêdziwoj spostrzeg³, i¿ tylko przez jakie dziwne z³udzenie zdawa³o mu siê, ¿e zna nieznajomego. Kiedy chcia³ siê oddaliæ, ³adna córka wdowy z umiechem, a ³zami jeszcze w oczach,
skazuj¹c na matkê rzek³a:
- Nie zostanê sierot¹, Bóg jest litociwy! Kiedy najbardziej by³a chora, ja by³am u ciebie, ale
by³o zamkniête. Jakie przeczucie mówi³o mi - nie szyd ze mnie, cudzoziemcze - by³am
pewna, i¿ ty potrafisz j¹ uzdrowiæ, a teraz mylê, ¿e to ty sprowadzi³e tego nieznajomego
pana i ty j¹ uzdrowi³e, bo wszak¿e nie Bodenstein j¹ wyleczy³, a ja przysiêg³am mu... - Wtem
przypomniawszy sobie dopiero jak przez mg³ê swoj¹ przysiêgê - uleczenie cudowne - zap³oni³a siê, spuci³a oczy i znowu w pospolitej podobnych charakterów nag³ej zmianie uklêk³a
i prawie z bojani modliæ siê zaczê³a. Przeczuwa³a, i¿ wisi nad biednym jej sercem straszna
jaka burza.
Sêdziwoj od chwili ujrzenia nieznajomego na pró¿no na otaczaj¹ce go przedmioty chcia³
zwróciæ myli - wyszed³ nim jednym tylko zajêty, nie s³ysz¹c prawie, co mówi Arminia.
________________

* Prawym dzieckiem wieku przechodu i fermentacji, w którym siê zrodzi³, by³ s³awny ów Philippus Aureolus Paracelsus
Theophrastus Bombastus von Hohenheim. W m³odoci w³óczy³ siê jako wêdrowny student, rysowa³ horoskopy, wywo³ywa³
duchy, kastrowa³ wieprze, szuka³ skarbów i sprzedawa³ alchemiczne recepty. Tak przewêdrowa³ Niemcy, Holandi¹, Szwecj¹,
Prusy, Polskê, Wêgry, Turcj¹, Egipt, Hiszpani¹ i Portugali¹. Powróciwszy do ojczyzny jako cudowny doktór umar³ w szpitalu salcburskim.
W czasie profesorstwa swego w Bazylei publicznie spali³ pisma Galena i Awicenny posypawszy je siark¹ i saletr¹. Nie waha³
siê z nadêt¹ min¹ sam wyrzec barbarzyñsk¹ ³acin¹: Jeden w³os z brody mojej wiêcej wie, jak wy wszyscy uczeni!
Ów metal p³ynny, tajemnymi w³asnociami od alchemików obdarzony, ochrzczony imieniem Merkurego, mia³o w lekarstwach u¿ywa³; opium on pierwszy tak zuchwale zadawa³, a gmin licz¹c uzdrowionych, nie patrz¹c na zabitych, ubóstwi³
Paracelsa.
Nauka, wyznaæ trzeba, dot¹d z wdziêcznoci¹ go wspominaæ musi. Ten dziwny, szalony geniusz, tarzaj¹cy siê wród b³ota
ziemi, nieraz wzbija³ siê na skrzyd³ach olbrzymich pomys³ów tak wysoko, i¿ go rozs¹dni, czo³gaj¹cy siê mêdrcy dot¹d tylko
podziwiaæ musz¹.
Lecz zjawienie siê jego, jakkolwiek epokê stanowi, zrodzi³o ca³ê klasê paracelsistów, bezczelnych krzykaczy, posiadaj¹cych
wszystkie wady mistrza, a zalet jego na z³e u¿ywaj¹cych, wiadomociami jak i niewiadomoci¹ równie szkodliwych. Takim
by³ Adam Bodenstein, lekarz i profesor w Akademii Bazylejskiej. Uczeñ i wielbiciel Paracelsa, rozg³aszanie nauki jego wzi¹³
za cel swego ¿ycia, które by³o odbiciem wszystkich usterków i b³êdów Paracelsa. Nie posiadaj¹c jego geniuszu naladowa³
to, co siê ³atwo da przej¹æ, to jest: che³pliwoæ, mieszn¹ dumê, po³¹czon¹ z tarzaniem siê ród ostatniego gminu i wyrzutków spo³eczeñstwa. Jest on autorem kilku dziel, których tytu³y same daj¹ dostateczne wyobra¿enie o stanie ówczesnej historii natury. Jako to: De herbis duodecim Zodiaci signis dicatis, Isagoge in rosarium chemicum, Arnoldi de Villanova; De
Lapide Philosophorum (list do Puggerów Pro asserende Alchymia) etc.
** Ojcem wy¿ej wymienionego Adama Bodensteina by³ parê razy wspomniany tu Karlstadt, w³aciwie zowi¹cy siê Andrzej
Bodenstein, póniej dopiero od miejsca swego urodzenia, miasta Karlstadt w Frankonii, przybra³ to¿ nazwisko.
G³onym on jest w historii reformacji przez swój niewczesny zapa³, marzenia, a w koñcu i nieszczêcia. W pocz¹tkach ju¿
publicznego zawodu Lutra, Karlstadt nie tylko sta³ siê jego zapalonym sektatorem, ale - posuwaj¹c siê wy¿ej - pierwszy
bêd¹c ksiêdzem (archidiakonem, kanonikiem i profesorem teologii w Wittenbergu) poj¹³ publicznie ¿onê. Kiedy Luter przebywa³ jeszcze w Wurzburgu, Karlstadt, za pomoc¹ zajad³ego gminu i studentów, burzy³ o³tarze w kocio³ach, niszczy³ obrazy i czyta³ dziwaczne mszy w jêzyku niemieckim, Luter nie pochwala³ bynajmniej tych wybuchów zbytniej gorliwoci, owszem, przywraca³ zniweczony przez Karlstadta porz¹dek rzeczy. Ten jednak, narzucaj¹c nauki swoje pierwszemu lepszemu,
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gdy nikt ich przyjmowaæ nic chcia³, gdy sami zwolennicy Lutra nie domylali siê jeszcze wtedy, i¿ dojd¹ powoli tam, dok¹d
ich Karlstadt od razu chcia³ doprowadziæ, zosta³ przeladowanym tu³aczem. W wêdrówkach swoich przebieg³ ca³e Niemcy
(byt nawet we Lwowie) a¿ w koñcu znalaz³ przytu³ek w Bazylei - gdzie po mierci Zwinglego ¿y³ w urzêdzie kaznodziei
i pastora - i tam¿e umar³.
Zarzucano mu, jakoby sam na miejscu Lutra za reformatora chcia³ siê narzucaæ, czego mu jednak dowieæ nie mo¿na.
*** Wszystkie te w usta lekarzy k³adzione s³owa s¹ historyczne. W owych czasach apteka musia³a byæ zbiorem najdziwaczniejszych, trudnych nieraz do wynalezienia, materia³ów. Do lekarstw wchodzi³y czêsto: t³ustoæ kretyna, mózg z samobójcy,
proszek czaszki ludzkiej, suszone ropuchy, nietoperze etc., et quidquid vetus delirat medicina [i cokolwiek bredzi stara sztuka lekarska]. Który (nie pomnê z nazwiska) ze znakomitszych lekarzy, ¿yj¹cych w Polsce za Zygmunta III, winien by³ ca³¹
swoj¹ wziêtoæ i maj¹tek proszkowi z ususzonego cia³a wisielca, gdy tego mu zabrak³o, usta³y zarazem - jak spó³czeni
twierdz¹ - uzdrowienia i s³awa lekarza.
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IV. Z³oty Bocian
We, pasterzu, ten puchar meoñskiego wina,
Powiêæ Oceanowi! niech w kornej ofierze,
Ten potê¿ny wód ojciec nasz¹ czeæ odbierze.
Georgiki Wirgiliusza
NA RYNKU BAZYLEI, NAPRZECIW ratusza, sta³a du¿a kamienica z przyzb¹ na s³upach
murowanych, o ile powa¿na i ponura z wierzchu, o tyle ha³ana i weso³a wewn¹trz: biesiadne okrzyki ca³y dzieñ do pónej nocy j¹ o¿ywia³y. Nad wchodowymi drzwiami wisia³ zielony
wieniec z wplecionym przez rodek s³omianym krzy¿em, co s³u¿y³o na znak, i¿ tam wszelkich trunków dostaæ mo¿na. Oprócz tego na wielkiej b³êkitnej tarczy wyrobiony z drzewa
poz³acany bocian i podobnymi¿ literami d³ugi podpis zaprasza³y podró¿nych do gospody, jednej z najwiêkszych i najporz¹dniejszych w ca³ym miecie. Podobne karczmy, spólnie dla rozmaitego stanu ludzi urz¹dzone, w owych czasach zastêpowa³y razem kawiarnie, czytelnie,
cukiernie, restauracje, resursa i tym podobne cywilizowañszych wieków zak³ady; jedynych
rywalów posiada³y w sklepach golibrodów, których ³anie i warsztaty by³y tak¿e miejscami
schadzek i ogniskami nowin.
W pierwszej d³ugiej i nie bardzo jasnej sklepionej sali Pod Z³otym Bocianem sta³y doko³a
cian dêbowe ³awy i podobne¿ sto³y. Dalej wielki piec z zielonych kafli z wmurowanym do
po³owy kot³em miedzianym dla rozgrzewania napojów. W k¹cie, niby o³tarz bo¿ka tej wi¹tyni, wznosi³ siê wysoki kredens, na którym rzêdami poustawiano naczynia ofiarne, to jest
kufle, rostruchany, dzbany, puchary, poprzewracane do góry dnami, wszelkiego kszta³tu, miedziane, cynowe i szklanne. Naprzeciw drzwi w równi z pod³og¹ otwiera³ siê obszerny komin,
gdzie przy sutym ogniu na ro¿nach krêcone baranie i sarnie æwierci dodawa³y woñ swoj¹ do
zapachów piwa i wina. * Pan Anzelm, gospodarz, oty³y, z rumian¹ twarz¹, w tabaczkowym
kaftanie, chodzi³, wydawa³ rozkazy i z za³o¿onymi za pas rêkami k³ania³ siê to kiwniêciem
g³owy, to schyleniem a¿ do ziemi, stosownie do godnoci wchodz¹cych goci, i raz rubasznie
pochlebia³, to znów, marszcz¹c brwi nad siwymi oczkami, surowo gromi³ nie doæ zwinnie
krz¹taj¹cych siê piwnicznych ch³opaków. A ród gwaru g³onych rozmów, ród t³umu w ró¿ne strony wychodz¹cych i wchodz¹cych nie³atwo by siê od razu pozna³ i przypatrzy³ wszystkiemu.
Najg³oniejsze kó³ko sk³ada³a m³odzie¿, w porodku nich wêdrowny piewak z cechu meistersingerów przygrywa³ na lutni, kszta³tu dzisiejszej arfy, koñce zwrotek ca³a czereda powtarza³a, a d³ugimi rapierami bij¹c takt o kamienn¹ pod³ogê i kuflami o sto³y.
Hans Sachsa piêkne pieni by³y ju¿ tylko wspomnieniem, a wêdrowny trubadur chlubi³ siê
wisz¹cym na piersiach z³otym medalem z wyobra¿eniem króla Dawida, jako nagrod¹ otrzy22

man¹ za zwyciêstwo na publicznym popisie piewaków w Norymberdze. Nie opiewa³ on tu
ani piêknoci dam, o które walcz¹ na turniejach, ani odwagi i awantur rycerskich, ale - o¿ywiony wspomnieniem brata swego kunsztu Jakuba Boehma - wiêcej myla³ o polityce. **
piewa³ albo ulotne do okolicznoci utworzone satyry lub pochwa³y rz¹dz¹cych, albo te¿ s³awi³ ogólny wêze³ ³¹cz¹cy biesiadnicze ko³o, s³awi³ wino.
Skosztowawszy wie¿o nalanego z ³aski gospodarza pucharu skrzywi³ siê i ze z³oliwym
umiechem brz¹kn¹³ w lutniê i, naladuj¹c kocieln¹ nutê, uderzy³ nastêpne zwrotki;
*
Oj, wielkie szczêcie potka³o Noego,
¯e widzi Boga na ziemi ¿ywego.
I mówi³ s³udze Pan Bóg dobrotliwie,
Jakiej by ³aski ¿¹da³ osobliwie;
Bo maj¹c - rzecze - tw¹ cnotê na wzglêdzie,
Spe³niê z ochot¹, co wasæ prosiæ bêdzie.
*
Wtem stary Noa rzek³: Ach, mi³y Panie
Piæ d³u¿ej wodê ju¿ mi si³ nie stanie,
Boæ ta to woda, nieszczêsna, zala³a
Wszelakich bydl¹t i cz³owiecze cia³a,
Wiêc proszê-æ, Panie, o jeden ratunek,
Racz mi wynaleæ zdrowszy jaki trunek.
*
Wtem Pan ³askawy z rajskiej okolicy
Wyrwie potê¿ny krzak winnej macicy
I go nauczy³ m¹drymi s³owami,
Jako by sadziæ, co czyniæ z gronami,
A Noa wielmi z owej rad nauki,
Takci od Boga wyuczy³ siê sztuki.
*
Ale patryjarcha pobo¿ny by³ cz³ek,
I na czeæ Bosk¹ pi³ ca³y swój wiek,
A jeli s³owa te maj¹ byæ szczere,
Nie frasowa³ siê, niech mi ka¿dy wiere,
I tak od czasu, jak by³ ton¹³ wiat,
Pi³ jeszcze zdrowy trzysta szeædziesi¹t lat.
*
Z tego stateczny - zda siê - ujrzy m¹¿,
¯e wino snadnie spijaæ mo¿e wci¹¿;
Item ma patrzeæ krzecijanin prawy,
By wodnej nie la³ do wina zaprawy;
Boæ ta to woda, nieszczêsna, zala³a
Wszelakich bydl¹t i grzeszników cia³a.
Huczne oklaski, za zgodn¹ z duchem s³uchaczów pieñ i docinki gospodarzowi, towarzyszy³y rzucaniu pieniêdzy w nadstawiony beret piewaka.
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W dalszych komnatach powa¿niejsi, spokojniejsi gocie, po kilku, osobno bawili siê rozmow¹, a nowiny od obcych i podró¿nych opowiadane, stawa³y siê przedmiotem rozpraw, po
wiêkszej czêci polityczno-religijnej treci.
Na uboczu siedzia³o dwóch obcych, ubiorem i postaci¹ odznaczaj¹cych siê od reszty, nie
zwa¿aj¹c na ogólne rozmowy, w swoim jêzyku zajmowali siê ze sob¹. Jeden z nich z jasnymi
w³osami, g³ow¹ podgolon¹, twarz¹ przyjemn¹ i otwart¹, z ma³ymi w¹sami, podparty na krzywej szabli, s³ucha³ rozprawiaj¹cego towarzysza - by³ to znajomy nam ju¿ Sêdziwoj. Spó³towarzysz jego, Wac³aw Rogosz, starszy, bo oko³o trzydziestu lat licz¹cy, na pierwszy rzut oka
we wszystkim tworzy³ sprzecznoæ z Sêdziwojem. Niski i krêpy, w ruchach powolny, przymru¿onymi oczami, ci¹g³ym umiechem nadzwyczaj szerokich ust, pomarszczonym czo³em
i rud¹, krótk¹, ostrzy¿on¹ brod¹, niepoci¹gaj¹cy nadawa³ wyraz ca³ej twarzy.
Parê dni jak przyjecha³ z Krakowa i chciwemu wiadomoci i pociechy Sêdziwojowi opowiada³
o domowych w kraju wypadkach, st¹d wywodzi³ wnioski, uk³ada³ zamiary, a opowiada³ ¿ywo,
bo wszystko, jak ig³ê magnesow¹ do pó³nocy, do w³asnych kierowa³ korzyci. Podobni ludzie
miêdzy sob¹ uwa¿aj¹ siê za rozwa¿nych, rozs¹dnych i chwal¹ wzajemnie, Sêdziwojowi od dawna polecano Rogosza za doradcê, pilnie wiêc s³ucha³, czy rady te zgodz¹ siê z jego d¹¿eniem.
- Ju¿ kanclerz - mówi³ dalej Rogosz - ostyg³ w zapale dla króla, którego na tronie posadzi³.
On widzi, ¿e nieprzyjani i w³oskie pos³y rosn¹ w si³ê; jemu daj¹ do zrozumienia, ¿e obejdzie siê korona bez tarczy i podpory jednego magnata. Bo u nas nie tak, jak w Niemczech,
wszystko siê dzieje na opak, ile panów, tyle stronnictw, ka¿dy ci¹gnie niewodem - a cz³ek
rozs¹dny ³owiæ mo¿e. Nowatorstwo s³abe, jedni je krwi¹ i ¿yciem gotowi karmiæ, a drudzy
ju¿ je rozcieraj¹ jak owad nogami. - I to uda im siê ³acniej, jak gdziekolwiek b¹d. Lud ca³y
nie znaczy nic, uboga szlachta ufa doradcom króla, tylko mieszczanie podnosz¹ g³owy i niektórzy panowie, szczególniej na Litwie. Da³by Bóg! kto ma oczy i uszy dobre, to samym jêzykiem dobrze siê teraz pokieruje. I tobie radzê, wracaj do Krakowa.
- I po co? - rzek³ wolno Sêdziwoj - abym patrz¹c na wyuzdan¹ dumê Zborowskich, Górków,
Zebrzydowskich lub na intrygi W³ochów i ich pos³añców, bezczynny wiadek spólnych nieszczêæ, z cudzymi zbrodniami rachowa³ w³asne zyski? - Pozostaw mnie tutaj. Pogr¹¿ony
w nauce, ju¿ nie zdo³am siê od niej oderwaæ. Tam nic bym nie zdzia³a³. Nieznany, nieobznajmiony z krz¹taniem siê oko³o zawieruchy publicznej, musia³bym byæ narzêdziem, a narzêdzie
u¿ywa siê, jak kto chce. - Je¿eli Bóg uwieñczy moj¹ pracê, wtedy owoc jej z³o¿ê dobru powszechnemu. - Wtedy sam jeden stanê, a z drugiej strony niech szatan wszystkie myli swoje
rzuci, zobaczemy, czyja szala przewa¿y!
- To wszystko ³adne i chwalebne - odpowiedzia³ Rogosz, popijaj¹c winem, aby zas³oniæ szyderski umiech, którym usta wykrzywi³ - to wszystko piêkne, ale to s¹ sny czuwaj¹cego. Muru
g³ow¹ nie przebijesz: wiata nie poprawisz, uwa¿aj go takim, jakim jest i korzystaj z niego
jak drudzy. Bo co do twojej alchemii, pamiêtaj, i¿ blisko ju¿ trzy wieki jak bulla papieska
Spondent quos non exhibent... oznajmi³a, co o tym szalbierstwie trzymaæ nale¿y...
- Ja tam o tym nie wiem, wierzê tylko, przypatrzywszy siê naszym alchemikom, i¿ ca³a ich
nauka jest, jak prawdziwie rzek³ kardyna³ Perronius, zalotnica, która wszystkich zaprasza,
a potem wymiewa; sztuka bez sztuki, która w duszê wlewa namiêtnoci, potem zmusza do
k³amstwa, a doprowadza do ¿ebraczej torby albo do haniebnej mierci.
- Ka¿da sztuka u was - doda³ z pogard¹ Sêdziwoj - jest szalbierstwem, kiedy nie mo¿ecie
zawczasu wyrachowaæ, ile wam groszy praskich na dzieñ przyniesie w zysku; dla tych alche24

mia s³usznie jest zalotnic¹, co ich wymiewa...
- A któ¿ by ci przeszkadza³ przy innych zatrudnieniach zajmowaæ siê czasami alchemi¹ - przerwa³ nieura¿ony Rogosz - to tylko zasmuca twoich przyjació³, i¿ wszystkie godziny ¿ycia
temu ba³amuctwu powiêci³e. Mówmy ze sob¹ otwarcie: przyjaciele twoi widz¹, i¿ masz
g³owê i pilnoæ po temu i dla dobra twego radz¹ ci wyjæ dobrze.
- Maj¹tek twój t¹ nauk¹ i zagraniczn¹ w³óczêg¹ jest zbyt nadwerê¿ony, aby siê nie mia³
chwyciæ czego obcego. Wróæ siê tylko do Lwowa lub Krakowa. Niema³o jest wielkich panów, którzy ciê wespr¹: przecie¿ pomyl¹, nie na pró¿no tak d³ugo siedzia³e w ojczynie
Zwingliego i Karlsztadta; oni ciê ca³¹ si³¹ wespr¹, tam potrzeba ludzi. Mo¿esz siê bogato
o¿eniæ; honory, powaga, wszystko sp³ynie zarazem; a wtedy trudnij siê i czarnoksiêstwem, nie
tylko alchemi¹, Jeszcze ¿aden szlachcic u nas nie sp³on¹³ na stosie, chocia¿by by³ sam Simonides Magus.
- Tak! - rzek³ Sêdziwoj z gorycz¹. - Masz prawo wszystkie moje cele i ¿¹dze kierowaæ do
pieniêdzy, wszak¿e z³ota tylko ¿¹dam, nad zdobyciem go pracujê i tyle mu ju¿ powiêci³em!
A jednak nim gardzê! Nieszczêni ludzie, których trawi nieograniczona ¿¹dza mi³oci, jakiej
nawet nazwy nadaæ nie umiej¹! - wiat im zap³aci nienawici¹. Pierwej, nim pozna³em wiat,
ukocha³em naukê i odda³em jej siê ca³¹ dusz¹; jeszcze serce zosta³o czcze, nie zajête i silne
domaga³o siê o swój udzia³; teraz pozna³em Adelê i mi³oæ kochanki stopi³a siê z mi³oci¹
nauki w jeden p³omieñ, który mnie po¿era, tak i¿ roz³¹czyæ bym go nie zdo³a³. Dzi, kiedy
sam upad³em w labiryncie myli i bliskiego rozpaczy nadzieja odstêpowa³a, wzdycha³em na
pró¿no za ¿ywym s³owem nauki, a¿ niespodzianie ujrza³em mistrza. Od tej chwili on wszystkie myli moje zajmuje.
Rogosz, który ju¿ s³ysza³ o Kosmopolicie, zamilk³ na chwilê i z³oliwie tylko spogl¹da³ na
Sêdziwoja, gdy w tej chwili wejcie nowych goci przerwa³o ich bieg myli. Miêdzy wchodz¹cymi by³ i lekarz Bodenstein.
- Wielka rzecz - wo³a³ ten ostatni - moje panaceum ¿ycia wyleczy³o j¹, et stulta turba okrzykuje s³awê szarlatana!
- Jednak - odpar³ kto drugi - to jego leczenie nie jest pierwsze; nie tylko w Bazylei, on, gdzie
siê poka¿e, uzdrawia prawie cudownym sposobem ludzi. Co dziwniej, i¿ czêsto nawet lekarstwa nie dawa³; przyszed³, popatrzy³, dotkn¹³ siê chorego, chory zasn¹³ i zdrów siê obudzi³.
- A to jeszcze dziwniejsza - rzek³ który ze studentów spogl¹daj¹c na Bodensteina - ¿e nigdy
nie bra³ zap³aty, owszem, sam hojnie rozdziela wsparcie.
- Je¿eli by³ uczniem Paracelsa - odpowiedzia³ Bodenstein, nadymaj¹c siê i powiód³szy okiem
po zgromadzonych - to w tym nie ma nic dziwnego. Niewart tylko tego szczêcia, i¿ ca³e
miasto o nim rozprawia.
Rogosz bacznie siê zacz¹³ przys³uchiwaæ powszechniejszej rozmowie; nie wierz¹c bowiem
w nic, za najwiêkszy by tryumf sobie poczyta³ odkrycie oszukañstw cz³owieka, o którym najdziwniejsze chodzi³y wieci. Podobni ludzie jak Rogosz, samym fa³szem oddychaj¹cy, prêdzej znios¹ obelgê, jak cudze podejcie.
- Ptaszek to jest noszony - mówi³ znowu Bodenstein - chocia¿ wszyscy o nim mówi¹, nikt go
nie zna, a takim ichmociom z tym najlepiej. Czemu¿ ja siê ze sob¹ nie tajê, ka¿dy mnie mo¿e
znaæ!
- S¹, którzy i jego znaj¹ - rzek³ jeden z s³uchaj¹cych w podesz³ym ju¿ wieku - sam by³em
tego wiadkiem. Nie jestem ani wêdrownym alchemikiem, ani uczonym, podró¿owa³em jed25

nak wiele i do sytu nas³ucha³em siê podobnych powieci, o wielu przekona³em siê nastêpnie,
i¿ na fa³szu zasadza³y siê, dlatego, przyznam siê, s³awa Kosmopolity nie uwodzi³a mnie wcale. Dowiadczenie jednak mo¿e nadaæ wprawê odró¿niania, cz³owiek ten nie ma nic podobnego do wszystkich, o jakich s³ysza³em adeptach i cudownych w³óczêgach. On jak¹ tajemn¹
si³¹, której wyt³umaczyæ sobie niepodobna, poci¹ga do siebie wszystkich. Najmniejszy jego
wyraz, poruszenie, obdarzone s¹ jak¹ wy¿szoci¹ zadziwiaj¹c¹, nakazuj¹c¹ mimowolne
uszanowanie.
Sêdziwoj spojrza³ siê znacz¹cym wzrokiem na Rogosza, który tylko ruszy³ ramionami.
- Od pierwszego wejrzenia - mówi³ dalej obcy - jaka nieznana si³a poci¹ga³a mnie ku niemu,
nie zapomnê nigdy uroku jego nauczaj¹cej rozmowy, która by³a dla mnie rozkosz¹. W niedzielê zesz³¹ przechadzalimy siê wieczorem po bulwarze, gdy nagle zastêpuje nam drogê jaki stary i siwy zupe³nie cz³owiek; z³o¿ywszy rêce na krzy¿ na piersiach upad³ na kolana przed Kosmopolit¹ i w nie znanym mi odezwa³ siê do niego jêzyku. By³ to zakrystian kocio³a Panny
Marii, znajomy wszystkim. Cz³owiek ten, przechodz¹c ró¿ne koleje, przeby³ dwadziecia lat
w Tunis w Afryce w niewoli u korsarzy. Kosmopolita podniós³ go, rozmawia³ chwilê, obdarzy³
pieniêdzmi i po¿egna³. Nie mia³em mia³oci wypytywaæ go siê, sk¹d by zna³ starca i w jakim
jêzyku do niego mówi³. Odt¹d nigdzie go spotkaæ nie mogê i nadaremnie szukam.
- Ja sam - przerwa³ kto drugi - s³ysza³em, jak ten¿e zakrystian przysiêga³ siê, ¿e cz³owiek,
którego zowiemy Kosmopolit¹, przed trzydziestu laty podró¿owa³ po Afryce i wykupi³ go
z niewoli. Opowiada, i¿ od owego czasu w niczym siê nie zmieni³, równie by³ piêknym jak
teraz, jakby dot¹d ten sam wiek zatrzyma³. S³usznie starzec dodaje, i¿ omyliæ siê niepodobna, bo kto Kosmopolitê raz widzia³, ten go pomiêdzy tysi¹cem pozna. Rozmawia³ z nim w jêzyku arabskim.
- Spytajcie siê gospodarza - wtr¹ci³ kto inny - on wam wiêcej opowie. Do pierwszej komnaty przychodzi tu prawie co dzieñ stary Jan Tornokiold, górnik, Szwed z urodzenia. Ten, gdy
raz spostrzeg³ przechodz¹cego Kosmopolitê, przestraszy³ siê, jakby jakiego ducha obaczy³;
póniej przecie¿ mówi³ z nim po szwedzku i podobnie¿ na wszystkie wiêtoci zaklina³ siê,
i¿ Kosmopolita jest tym samym cz³owiekiem, którego kilkadziesi¹t lat temu, ma³ym jeszcze
bêd¹c ch³opcem, widzia³ w Szwecji, w Persbergu w kopalniach. Lecz, co wiêcej, zarêcza³, i¿
jak dzi pamiêta, kiedy uderzony jego postaw¹ wypytywa³ siê o nim, który z najstarszych
górników opowiada³ mu, i¿ Kosmopolita jest cz³owiekiem niemiertelnym, ¿e przed dwudziestu laty widzia³ go w rodzinnej ziemi Islandii, i gdzie dot¹d utrzymuje siê jeszcze podanie
jak zwiedza³ Gejzer i Heklê.
- To pewna - rzek³ znowu pierwszy - ¿e s³yszano Kosmopolitê nieraz rozmawiaj¹cego z Grekami, ¯ydami, Tyrolczykami i naszymi wieniakami, z ka¿dym we w³aciwym dialekcie, tak
jak go od urodzenia u¿ywa³.
- Tak wiêc - wtr¹ci³ Sêdziwoj - nikt nie wie nic pewnego ani o wieku, ani o ojczynie tego
cz³owieka?
- S¹dz¹c z jego fizjognomii mo¿na by siê domylaæ, i¿ pochodzi ze Wschodu. Te idealnej
piêknoci rysy twarzy, wielkie czarne oczy, w³osy jak heban, rêce delikatne jak u kobiety,
a przy tym wprawa w jêzyki wschodnie, tyle trudne dla Europejczyków, wszystko to mo¿e
naprowadzaæ na domys³, i¿ siê urodzi³ pod gor¹cym niebem Po³udnia.
- Lecz akcent w naszych jêzykach, jakiego ¿aden mieszkaniec Wschodu nie nabierze, obejcie siê ca³e zupe³nie nasze...
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- A wiêc - przerwa³ Bodenstein - to chyba czarownik, nie wiem! Jeli cz³owiek ten wolny, to
u was widno z diab³em ju¿ bezkarnie mo¿na spisywaæ cyrografy.*** Muszê ja tego dojæ...
- Je¿eli on jest czarownikiem - odezwa³ siê gospodarz spod Z³otego Bociana - to dalibóg,
chyba i to siê teraz odmieni³o. Za moich m³odych lat czarodzieje i czarownice zupe³nie inaczej wygl¹dali. Albo to ja ma³o ich siê napatrzy³em, jak je topili w stawach, po rzekach, albo
na stosie palili! Wszystko by³o stare, czarne i szpetne, prawie jako sam diabe³. Ten za pan,
o którym mowa, ja jego nie broniê, ale przecie¿ on tu u mnie na górze mieszka, to wcale co
innego, i ka¿dy siê o tym przekonaæ mo¿e. Ja jego nie broniê, jego nie znam; aleæ on do kocio³a chodzi, ¿aden ubogi jeszcze nie odszed³ od niego z pró¿n¹ rêk¹, tylu ludzi ju¿ uleczy³,
których nasi lekarze porzucili, z³ego jeszcze nikomu nic nie zrobi³.
- Ale sk¹d on ma tyle pieniêdzy?
- ¯e ma wiele pieniêdzy, to by³by dowód, ¿e nie czarownik; nie s³ysza³em jeszcze, aby który
palony czarownik mia³ wiele pieniêdzy. A ¿e on rzuca z³oto, to i biedni ludzie maj¹ siê z tego
dobrze. ¯ebyæ jeszcze wszyscy byli tacy czarownicy, nie wiem, za co by ich paliæ. Ja jego nie
broniê, bo go nie znam, ale powiem pañstwu pod sekretem, i¿ mia³em podejrzenie, ¿e to alchemik. Po jego wyjciu drugim kluczem otworzy³em dla ciekawoci jego komnatê, aby jeli
to cz³owiek podejrzany, nie mieæ go u siebie. Ale có¿? tam nie ma komina, a ¿adnych flaszek
ani narzêdzi, ani ksi¹¿ek prawie, oprócz jednego ³ó¿ka, nic nie znalaz³em. On jest grzeczny,
je i pije jak drudzy ludzie, bawi siê: uwa¿a³em tylko, ¿e siê nigdy nie mieje, jak inni ludzie,
to ca³a ró¿nica. Ubiera siê przyzwoicie, a ¿e nadzwyczajnie jest piêkny, to nic dziwnego, ¿e
wszystkie kobiety wygl¹daj¹ tylko, aby go zobaczyæ. Daj Bo¿e, aby wszyscy czarodzieje byli
tacy.
Wtem g³one okrzyki nowej gromady piewaj¹cych burszów dochodz¹c z pierwszej komnaty
przerwa³y rozmowê. Sêdziwoj mocno siê zaduma³. Rogosz, chc¹c gwa³tem zwerbowaæ go do
swej falangi, rozumia³, i¿ jeszcze wyrwaæ go mo¿e z unosz¹cej namiêtnoci walcz¹c z ni¹
otwarcie i mia³o. Po chwili wiêc rzek³ do niego:
- Otó¿ to takie zjawiska na kszta³t arabskich powieci, które ciê tutaj czaruj¹, lecz nim zupe³nie staniesz siê ich wyznawc¹, wspomnij co winien krajowi, co sobie samemu. Wszystkie te
gawêdy nie dowodz¹ niczego. I ów Szwed, i zakrystian mogli byæ namówionymi pomocnikami oszusta, a wtedy ca³a cudownoæ zniknie.
- Bo dla was, zimni egoici - zawo³a³ ura¿ony Sêdziwoj - nie ma cudu. Bo wy, jak Tomasz,
k³ad¹c palec w ranê, jeszcze bycie nie uwierzyli, je¿eliby cud robiony by³ nie dla jakiej korzyci. Dlatego nie wierzycie w cuda natury, a przecie¿ one nas otaczaj¹, nie wierzycie w cuda serca ni myli, bo wasze myli s¹ tablic¹ procentowych rachunków. Precz mi z tymi litonymi ostrze¿eniami, gdybym wiedzia³, i¿ kiedy podobnie myleæ bêdê, zawczasu bym siê
sob¹ brzydzi³.
- S³owa przyjani - odpar³ zimno Rogosz - nie powinny ciê unosiæ gniewem; je¿eli przyjañ
ma tylko pochlebiaæ, przestaje byæ przyjani¹. Jeszcze ci jedno ostatnie wspomnê. Przypomnij sobie wszystkie powieci o Flamelu, Dubois, Mamugo Bragadino**** i tylu innych, których pamiêæ zaledwo obejmie. Ilu¿ to oni cudów dzia³ali! Ilu¿ to by³o wiadków tego! Ca³y
wiat im prawie wierzy³, a przecie¿ w koñcu wiêzienie lub poz³acana (Bóg wie, dlaczego?)
szubienica, by³a nadgrod¹ ich oszukañstw.
- Nie by³o¿ i miêdzy Boskimi pos³añcami fa³szywych proroków? Czy¿ mamy równaæ Daniela, Jeremiasza z Nostradamem?
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- Ja nie siêgam tak daleko, lecz s¹dzê z tego, co widzê. Ty nigdy nie zostaniesz takim mistrzem. Nie tyle piêkny, aby móg³ podobny zapa³ wzbudzaæ, nie tyle zrêczny kuglarz, aby
móg³ niby robiæ z³oto, z prostym sercem powiêcaj¹c siê zwodniczej nauce sta³by siê wreszcie laborantem, wêdrownym alchemikiem, który dla bogatych panów robi z³oto za kilka groszy dziennej zap³aty! Oto godny cel tylu usi³owañ!
- Jak to - rzek³ zdziwiony Sêdziwoj - czyli¿by nawet nie wierzy³, i¿ Kosmopolita jest prawdziwym adept¹?
- Wierzê, i¿ znaj¹c sztukê robienia z³ota, zapewne by siê sam nie w³óczy³ po wiecie jak mara,
lecz by bogactw u¿ywa³. Zapewne by z innym jedzi³ dworem i postara³ siê o piêkn¹ towarzyszkê ¿ycia; zapewne bymy go widzieli ksi¹¿êciem, a nie tajemniczym, bez jednego nawet s³u¿alca, wêdrowcem.
I by³y to pierwsze s³owa Rogosza, które tr¹ci³y tajemn¹ strunê w sercu Sêdziwoja. Sam przed
sob¹ zawstydzi³ siê spostrzeg³szy, i¿ nie potrafi³by u¿ywaæ tak skromnie nieprzebranych bogactw, gdyby ich by³ panem. Pozna³, i¿ wspólny cel ³¹czy³ go z Rogoszem, chocia¿ jego rodków tak nienawidzi³, a celem tym by³ egoizm. Mimowolnie myl ta w innych mu siê od pocz¹tku przedstawia³a barwach, a teraz odkrycie to bolenie go uderzy³o.
Dwaj przyjaciele pod wp³ywem tych myli mieli ju¿ opuciæ gospodê, kiedy gospodarz, przys³uchuj¹cy siê poprzednim rozmowom, któremu ci¹¿y³a jeszcze na sercu tajemnica, zbli¿y³
siê i rzek³:
- S³ucha³em cierpliwie wszystkiego, cocie panowie mówili, ale wszystko niczym jest w porównaniu tego, na co sam patrza³em. Widzê, i¿ jestecie ludzie stateczni, nie zechcecie cudzego nieszczêcia i zamilczycie, co wam w krótkoci opowiem. Oto w parê dni po przybyciu tego obcego, Kosmopolity, czy jak on siê tam zowie, zajecha³ tu tak¿e nad wieczorem
konno jaki jegomoæ oko³o lat czterdziestu mieæ mog¹cy, z którego twarzy, ja, co siê to znam
na tym, zmiarkowa³em, i¿ dobre wino pija i na wdziêki p³ci piêknej nie musi byæ obojêtny.
Kaza³ sobie daæ madery, kap³ona, ryb pieczonych i oto tu zasiad³. Wkrótce zaczêli siê schodziæ i inni gocie wieczorni, a miêdzy tymi i ów rycerz Haubold, co dzbanowi i ¿adnej k³ótni
nie przepuci. Na parê godzin przed pó³noc¹ rozpoczêli grê. Nie wiem, czy spostrzeg³ pêkaty
trzos podró¿nego, czy te¿ z przypadku, grali dosyæ grubo. Hauboldowi zupe³nie siê nie szczêci³o. Co rzuc¹ koci, to najmniejsza wypada dla Haubolda, najwiêcej wygrywa³ ów obcy.
Haubold kl¹³, pi³, ale wszystko nic nie pomaga³o, przegra³ w krótkim czasie wszystko. Jednak gracz to nie lada i nieprêdko schodzi z pola; po³o¿y³ swój he³m poz³acany na stó³ i - ceni¹c go dwadziecia z³otych wêgierskich - stawi³ na jedno rzucenie koci. Wtem z tej oto framugi od okna wystêpuje Kosmopolita, wszystkich to uderzy³o, bo nikt go dot¹d nie spostrzeg³, przybli¿a siê do sto³u i prosi graj¹cych, aby do he³mu drugie dwadziecia z³otych
przystawiæ dozwolili. Gdy gracze przystali, rzucono koci, Kosmopolita stan¹³ za krzes³em
Haubolda i milcza³. Od tej chwili szczêcie odwróci³o siê, nieznajomy raz po raz przegrywa³
- przed Hauboldem le¿a³a ju¿ kupa z³ota. Nieznajomy, dr¿¹c z gniewu, szuka³ ko³o siebie i nie
znalaz³ ani jednej monety. Wtedy z wciek³oci¹ powstaje na Kosmopolitê, dlaczego stoi za
krzes³em Haubolda, dlaczego wmiesza³ siê do gry. Kosmopolita na wszystko odpowiada³
z umiarkowaniem, które powiêksza³o zwierzêcy zapêd przeciwnika. Nieznajomy w czasie tej
k³ótni przegra³ jeszcze kilka piercieni, które mia³ na palcach, i ³añcuch z³oty. To by³a rzecz
nies³ychana! Haubold rzuci³ koci 60 razy raz po raz i ani razu nie przegra³. Kiedy ju¿ gra
mia³a ustaæ dla braku zastawu, Kosmopolita zimno rzek³ do nieznajomego:
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- Staw jeszcze ten portrecik, który nosisz na piersiach, wszak¿e na z³otej blaszce malowany.
- Nieznajomy na te s³owa zadr¿a³, cofn¹³ siê i szeroko otworzy³ oczy, jakby przera¿ony nadludzkim jakim widmem, zawo³a³:
- Ha! teraz siê nie dziwiê, ¿em przegrywa³, bo tylko przez czary mog³e siê dowiedzieæ o tym,
o czym nikt oprócz mnie nie wiedzia³. Ale choæby by³ samym szatanem, wiedz, i¿ na wiecie nie ma nic, co bym tyle ceni³, aby nie przegraæ lub w b³oto nie rzuciæ!
- Mówi¹c to rozerwa³ swój wams i, wyj¹wszy pod³u¿ny medalionik, rzuci³ na stó³ i zawo³a³
do Haubolda:
- W zak³ad tej blaszki stawiam zamek Grandorf nad Renem!
- Haubold otworzy³ medalionik, ujrzelimy miniaturê, zgadnijcie¿ czyj¹? Oto ¿ony tego dziwaka, nieboszczyka alchemika Tholdena! Zdziwiony spojrza³em na nieznajomego i a¿ uderzy³em siê w czo³o rêk¹! jaki¿ ze mnie gapa, ¿em go od razu nie pozna³. By³ to ów Albert
Grandorf, ten sza³awi³a, szaleniec, co kilkanacie lat temu znik³ i po tak d³ugiej niebytnoci
pierwszy raz zawita³ do Bazylei.
- Haubold zapalony szczêciem bez namys³u rzuci³ koci... wypad³o omnacie, to jest najwy¿sza wygrana. Wtedy Grandorf sta³ siê prawie szalonym. Mnie dziwno by³o i tak, ¿e siê
ju¿ do bitwy nie porwa³, on, tak niegdy zapalczywy, który na kilkudziesiêciu ludzi sam jeden siê rzuca³. W istocie te¿, ciskaj¹c w rêce rêkojeæ sztyletu, miota³ na Kosmopolitê obelgi, jakie bezprzyk³adna, pijana zapamiêta³oæ mog¹ poszepn¹æ. Kosmopolita zimno z wyrazem nies³ychanej wy¿szoci, obojêtnie nawet, odpowiada³; wtedy Grandorf porywa za sztylet, podnosi go i zapieniony od z³oci rzuca siê ku Kosmopolicie, gdy ten utkwi³ tylko w nim
wzrok. Ja sta³em naprzeciwko, ale nie, takiego wzroku ju¿ drugi raz nie ujrzê. Bo¿e! co za
oczy! mnie grobowe zimno przez ¿y³y przebieg³o, do mierci tego nie zapomnê.
- Grandorf naprzód stan¹³ jak skamienia³y, nagle zblad³, zamilk³; sztylet wypad³ mu z rêki,
usiad³ i zakry³ twarz rêkami.
Kosmopolita powsta³ i wychodz¹c rzek³:
- Albercie! godziny twoje policzone, nim jedna minie, pokuta twoja siê skoñczy, dzi jeszcze
raz go zobaczysz!
- W tych czasach k³ótni i zabijatyk ode mnie zawsze i wszyscy bez szwanku wychodzili; ale
z tego, co siê sta³o, nic dobrego wró¿yæ nie mog³em. Tu siê sta³o co nieludzkiego. Kosmopolita ju¿ siê oddali³; Grandorf tylko, jak ob³¹kany, spogl¹da³ doko³a siebie i czasami mrucza³:
- To jest szatan!
- Wszystkie niedobre myli o Kosmopolicie przysz³y mi do g³owy, przyznam siê, w¹tpi³em;
kto wie, a mo¿e to nie cz³owiek? I nie bardzo mile powagê Z³otego Bociana skompromitowan¹ widzia³em. Kiedy ju¿ namawia³em goci do porozchodzenia siê i pozosta³ tylko Haubold, na zegarze kocielnym zaczyna biæ pó³noc i zarazem tr¹biæ poczynaj¹; mnie jaki wie¿y powiew grobowy owion¹³, jakby co nie z tego wiata ko³o mnie przebieg³o, gdy raptownie drzwi od tej oto pustej komnaty z trzaskiem otwar³y siê, a Grandorf, blady jak mieræ,
powsta³ i pokaza³ palcem w ciemny pokój i wyj¹ka³:
- Widzicie go, oto jest! Anathemius, przebacz!
- Wiêcej nie zdo³a³ mówiæ, upad³ i stê¿a³. Mymy nic nie widzieli, doæ ¿e baron skona³ na
miejscu, jakby go jaki okropny przestrach zabi³. Ja to wszystko pañstwu powiadam pod sekretem, wiem, i¿ chocia¿ cudzoziemcy, jestecie ludzie godni i nie zdradzicie mnie. Ale co
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mnie bardziej dziwi, to ¿e tu mia³ urz¹d zje¿d¿aæ, mieli siê dowiadywaæ; ju¿ dr¿a³em o dobr¹
s³awê Z³otego Bociana, tymczasem na tym siê skoñczy³o, ¿e mi polecono milczenie. Kosmopolita odwiedzi³ panów radnych, biskupa, i wszystko ucich³o. Barona potajemnie pochowano, jakby siê nic nie sta³o nadzwyczajnego. A to jednak uczciwemu cz³owiekowi przykro
widzieæ taki wypadek i milczeæ. Mog¹ jeszcze i mnie pos¹dzaæ o bezbo¿ne praktyki, albo to
braknie z³ych jêzyków!
W czasie tych rozmów s³oñce ju¿ siê zbli¿y³o ku zachodowi; m³odzieñcy opucili gospodê.
Sêdziwoj mia³ siê jeszcze tego¿ wieczoru udaæ do zamku Wardstein, aby obaczyæ Adelê, odetchn¹æ w jej rozmowie. Na pró¿no Rogosz odradza³ mu, widz¹c, i¿ wzbudza tylko niechêæ,
zamilk³. Myl Sêdziwoja zape³niona tylko by³a obrazem Kosmopolity.
- Dziwna rzecz - rzek³ wreszcie - od pierwszego spostrze¿enia tego cz³owieka tylko o nim
ci¹gle marzê. Postaæ jego czarami zaciera w mej pamiêci rysy kochanki. Jaki g³os wewnêtrzny powtarza mi, i¿ los mój zwi¹zany jest z losem jego. Przeczucie nie zawodzi mnie, to jest
mistrz z tego potê¿nego bractwa, o którego bytnoci jeszcze tylu ludzi w¹tpi. ***** Ja nie
opuszczê go, dopóki mnie nie przyjmie...
- Za swego ucznia - dokoñczy³ ze z³oliwym miechem Rogosz.
- Bêdzie to spe³nieniem moich najgorêtszych ¿yczeñ! - odpar³ Sêdziwoj.
- Otó¿ masz, do czego ciê prowadzi ten szalony zapa³. wiête to s¹ s³owa owego uczonego:
Nieszczêliwe umys³y, które siê kwadratur¹ ko³a, machin¹ wieczystego ruchu i kamieniem
filozoficznym zajmuj¹. Otó¿ masz owe przeznaczenia, tajemne poci¹gi, mimowolne dzia³ania, natchnienia i tym podobne wierutne ba³amustwa. - Jeszcze ty! szlachcic, potomek Sêdzimirów, gotów jeste zostaæ s³u¿¹cym w³óczêgi, niemieckiego szarlatana! A co na to bracia
szlachta wyrzekn¹! Powiedz¿e, czy nie poni¿a to godnoci i niezaleg³osci cz³owieka, za którymi obstajesz, owe zdawanie siê na los i wierzenie w przypadki? Nie by³¿ebym sam godny
litoci, gdybym czyni³ to, czego nie mam zamiaru?
Sêdziwoj ju¿ ostatnich s³ów przyjaciela nie s³ysza³, bo na zakrêcie ulicy, gdzie siê mieli rozejæ, ujrza³ nagle o parê kroków przed sob¹ Kosmopolitê.
Na tle czerwonej ³uny nieba na zachodzie powa¿na jego postaæ wyda³a mu siê kolosalnej budowy. Rysy jego pogodne, spokojne, postawa niewzruszona, mia³y w sobie co nadludzkiego.
- Cudzoziemcze - rzek³ do Sêdziwoja - idziesz do zamku Wardstein, wieczorem, tym bardziej w nocy, drogi niebezpieczne. Przyjmij ostrze¿enie, nie chod sam.
Nim Sêdziwoj zdo³a³ odpowiedzieæ, zapytaæ siê, co mu grozi, ju¿ siê oddali³.
Rogosz tym zjawieniem siê równie¿ uderzony, upokorzyæ siê przed sob¹ musia³, czu³ bowiem,
i¿ nie mia³by oskar¿yæ w oczy tego, którego z jakiego instynktu nienawidzi³. A dla zag³uszenia siebie, szydz¹c z Sêdziwoja, uniesiony zapa³em, ofiarowa³ mu siê towarzyszyæ do zamku Wardstein, aby jak twierdzi³ urz¹dzone zawczasu szalbierstwo Kosmopolity odkryæ i zdj¹æ
urok z przyjaciela, lecz Sêdziwoj zawo³a³:
- Ja teraz przypominam sobie, jak dzieckiem jeszcze bêd¹c, widywa³em tego cz³owieka. I tutaj ju¿ nieraz go widzia³em - a to we snach moich. Ka¿dy rys jego twarzy, dwiêk g³osu,
wszystko mi znajome! Nie s³ysza³e? On najczystsz¹ polsk¹ mow¹ teraz siê do nas odezwa³.
Rogosz zniechêcony, miotany tajemn¹ obaw¹, któremu wstyd nie pozwala³ cofn¹æ siê, postêpowa³ po kamienistej drodze i milcza³.
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* Piwo i wino by³y jedynymi w ówczesnych karczmach u¿ywanymi trunkami; wódkê brano tylko u aptekarzy i cyrulików,
jakkolwiek ju¿ w powszechniejsze u¿ycie poczyna³a wchodziæ.
Dziwn¹ jest rzecz¹, i¿ o wynalazcy tego zabójczego napoju tak dalece zapomniano, ¿e nawet nie wiemy z pewnoci¹ wieku,
w którym ¿y³; gdy tymczasem mniej wiêcej wiadome jest nazwisko wielkiego wynalazcy peruki albo i tego szanownego talentu, który pierwszy rozwa¿n¹ rêk¹ puder sobie we w³osy nasypa³. Pewna jest rzecz¹, i¿ jeszcze oko³o 1330 roku destylacja
wódki po³¹czona by³a z wielu trudnociami i kosztem, dlatego od ówczesnych chemików w wielkiej zachowywana tajemnicy. Dopiero ku koñcowi XV wieku wesz³a w Europie w ogólniejsze u¿ycie.
Pierwsze ksiêgi, w których jest wzmianka o wódce, polecaj¹ j¹ jako rodek zabezpieczaj¹cy od wielu chorób i jako jedyny
sposób zachowania piêknoci i m³odoci. W 1582 roku Urz¹d Municypalny w Frankfurcie n. M. zabroni³ jej u¿ycia, poniewa¿ cyrulicy donieli, i¿ u¿ywanie jej znacznie siê przyczynia do powiêkszenia miertelnoci.
Zakaz ten z tej¿e samej przyczyny ponowiony zosta³ 1605 roku, kiedy rozpoczêto paliæ wódkê nie tylko z wina i piwa, lecz
z samego ziarna, wtedy powsta³a ogólna wrzawa; uwa¿ano to jako nadzwyczajne zniewa¿enie i nadu¿ycie celu, na jaki
Opatrznoæ obdarzy³a nas zbo¿em. Nieraz surowe wychodzi³y rozkazy palenia wódki jedynie z wina lub owoców.
A jednak¿e, niestety! - ¿aden trunek nie zyska³ tak powszechnego przyjêcia i u¿ycia, jak wódka pod rozmaitymi kszta³tami.
Dzicy spod wszystkich sfer wnet siê z ni¹ zaznajomili; oddaj¹ za tê truciznê to, co im niegdy by³o najdro¿sze, co najwiêcej
kochali.
Od Laponii do Afryki ¿¹dza wódki jednostajnie siê rozkrzewi³a. W Ameryce nic ma dzikiego, którego by wódka nie zawojowa³a. Do jakiegokolwiek zak¹tku Europejczyk siê dostanie, nic mu nic zjedna równie przychylnego przyjêcia - jak wódka.
** Zaburzenia - znane w historii pod nazwiskiem wojen ch³opskich - wszczê³y siê pocz¹tkowo w Wurzburskiem, gdzie niejaki Jan Bohme (inny by³ Jakub Bohme, mistyczny pisarz w XVI wieku), m³ody cz³owiek utrzymuj¹cy siê ze piewania po
miejscach publicznych, wyst¹pi³ jako kaznodzieja rokoszu. Opowiada³, i¿ Matka Boska objawi³a mu, ¿e wkrótce miêdzy
ludmi nast¹pi zupe³na równoæ. ¯e papie¿, cesarz, wszyscy panuj¹cy jednostajnie na chleb swój pracowaæ bêd¹ musieli. ¯e
wody, pastwiska i lasy spóln¹ bêd¹ w³asnoci¹ itp. Powstañcy zgromadzili siê pod Wurzburgiem w liczbie 46 000 - jednak¿e Bohme i naczelnicy tam¿e schwytani i straceni zostali. W Spirze podobnie¿ oko³o 1502 objawi³y siê oznaki powstania.
Ogólny jednak wybuch nast¹pi³ dopiero 1525 roku, w którym zebrani ch³opi wys³ali pimienne przedstawienie, w którym,
opieraj¹c siê na Pimie wiêtym, domagali siê dope³nienia nastêpuj¹cych warunków: l. Aby proboszczy sami sobie wybierali. 2. Aby dziesiêciny jedynie na utrzymanie proboszczów by³y pobierane. 3. Aby poddañstwo by³o zniesione. 4. Aby polowanie i rybo³óstwo nie by³o wy³¹czn¹ w³asnoci¹ ksi¹¿¹t i szlachty. 5. Aby czynsze i pañszczyzny prawami okrelono itd.
Naturalnie, ¿e ¿¹dania te zosta³y bez odpowiedzi, skutkiem czego ch³opi wyci¹gnêli w pole. Zdobyli Wurzburg; biskup ratowa³ siê ucieczk¹, wkrótce za pobici pod Sulzdorf rozproszeni zostali. W samej Szwabii i Frankonii w skutku tego lud zniszczy³ lub spali³ 189 zamków, 26 klasztorów, a przesz³o 12000 ludzi utraci³o ¿ycie. Zaraz te¿ w Lotaryngii wieniacy chwycili
za broñ, ale i tu zostali pobici. Zginê³o ich przesz³o 50 000 a zamiast ulgi ciê¿ary t³ocz¹ce ich zwiêkszono. Po uspokojeniu
tych nastêpowa³y nowe krwawe powstania w Saksonii i Turyngii.
Na chor¹gwiach i pieczêciach powstañcy u¿ywali ko³a od p³uga -znaku ich powo³ania - przysiêgaj¹c sobie wzajemnie pozostaæ nierozdzielnymi jako s¹ sprychy w jednym kole.
W tych czasach zaburzeñ piewacy wêdrowni, na wzór Jana Bohme, czêsto wystêpowali jako mówcy roznosz¹c zapa³ i po¿ar.
Owiata zaczyna³a siê stawaæ w³asnoci¹ ludu.
Niemiecka szlachta, która w XIII wieku, gorliwie starannym kszta³ceniem siê zajê³a, uprawia³a narodow¹ poezj¹, ju¿ w koñcu XIV wieku zupe³nie usta³a w szlachetnym zawodzie, rzucaj¹c siê w wir ma³ych wojen, które w ca³ych Niemczech buchnê³y i tyle set lat grasowa³y.
Tylko za murami miasta mo¿na by³o wtedy znaleæ pokój i swobodê; tam tylko mog³y sztuki i umiejêtnoci zakwitaæ, gdzie
te¿ i do ostatnich czasów pozosta³y. W tych czasach powszechnego bezrz¹du przyjaciele porz¹dku, jakby z obawy od wszystko niszcz¹cego ¿ywio³u, tym cilejszymi zwi¹zali siê prawami.
I tak ludzie jednego powo³ania ³¹czyli siê w cechy nadaj¹c sobie sta³e, niez³omne i z drobiazgow¹ skrupulatnoci¹ wype³niane ustawy. Pod przymus ten musia³y siê udawaæ nie tylko w³aciwe rzemios³a, lecz i sztuki wyzwolone, aby unikn¹wszy
nienawistnej sobie anarchii do miast siê schraniaæ i w nich bezpiecznie wykszta³caæ mog³y. Los ten spotka³ i poezj¹.
Ciszy i pracowici mieszczanie i rêkodzielnicy miast wiêkszych, ród d³ugich swoich wieczorów czytaj¹c piêkne utwory minnesangerów, wpadli na myl utworzenia cechu poetycko-piewackiego. Czuj¹cy siê na si³ach tworzenia nowych pieni po³¹czyli siê osobnymi prawami i wyrany cech za³o¿yli. Dawni minnesangerowie byli, wedle ich wyobra¿eñ, ich prawymi poprzednikami: dlatego to nieraz Wolframa von Eschenbach, Henryka Frauenlob i Klingsohra zwali cechu za³o¿ycielami.
Jednak¿e ci poeci z³otych czasów s³u¿yli im raczej tylko za wzór formy, a nie ducha poetycznego; nie domylali siê oni, ¿e
miara wiersza, rym, muzyka nawet, nie zamieni¹ prozy na poezj¹. Podobnie¿ i treæ dawnych pieni nie odpowiada³a ich
d¹¿eniom.
Cechy piewaków zbiera³y siê podobnie¿, jak inne cechy, na spólne posiedzenia, to zwano szko³ami piewu. Najznakomitszy popis odbywa³ siê z wielk¹ uroczystoci¹ w norymberskim kociele wiêtej Katarzyny, gdzie zwyciêzcy otrzymywali
nagrody.
W innych miastach Niemiec powoli ginê³y ustawy, a w koñcu i lady meistersingerów; w Norymberdze jednak jeszcze w pocz¹tku XVIII wieku popisy siê odbywa³y. Tam jeszcze utrzyma³a siê s³awa Hans Sachsa, prawdziwego poetyckiego talentu
z pierwiastkowej epoki owego cechu.
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*** Myli³by siê, kto by rozumia³, i¿ reformacja, walcz¹c przeciwko przes¹dom, znios³a zarazem okropne przeladowania,
na jakie wszyscy pos¹dzeni o czarodziejstwo niegdy wystawieni byli. Ani urodzenie nauk w XV i XVI wieku, ani reformacja niezdolne by³y wytêpiæ g³êboko wkorzenionych wyobra¿eñ o czarodziejstwie i wp³ywie z³ych duchów na ludzi i naturê.
Wiara w czarnoksiêstwo utrzymywa³a siê tak pomiêdzy protestantami, jak i katolikami, i jeszcze w 1780 r. spalono w Glarus
w Szwajcarii publicznie jednê mnieman¹ czarownicê. - U nas by mo¿e, niestety! równie pónego barbarzyñstwa lady da³y
siê wynaleæ.
**** Gdy mistycyzm rednich wieków zaczyna³ czasami zwracaæ siê z prawdziwej drogi i w naukach zwanych tajemniczymi (scientiae occultae) oddala³ siê od dogmatów lub jakie nowe si³y przyrody okazywa³, wtedy Watykan rzuca³ piorunami
bulli, jedynym sposobem wstrzymania popêdu; mimo to jednak nieraz sami kap³ani z zapa³em powiêcali siê wyklêtym praktykom, które wszystkich tak z³ot¹ ³udzi³y nadziej¹. Pierwsz¹ i najs³awniejsz¹ tego rodzaju bull¹ jest owa grona, 1317 r.
przez Jana XXII rzucona, znana pod nazw¹: Spondent quos non exhibent, któr¹ tu w skróconym t³umaczeniu dla ciekawych umieszczam:
Nêdzni alchemicy obiecuj¹, czego wype³niæ nie s¹ w stanie! Jakkolwiek uwa¿aj¹ siê za mêdrców, jednak¿e wpadaj¹ w jamy pod drugimi kopane. W mieszny sposób udaj¹ siê sami za mistrzów alchemii, gdy tymczasem zdradzaj¹ swoj¹ niewiadomoæ ci¹g³ym tylko odwo³ywaniem siê do dawniejszych pismaków. A chocia¿ nie odkryli tego, czego tamci nie znali, nie
trac¹ przecie¿ nadziei wynalezienia tego w przysz³oci. Sprzedaj¹ fa³szywe metale za z³oto i srebro, i sami to jeszcze obwo³uj¹. Godne kary ich zuchwalstwo posuwa siê do bicia fa³szywej monety, celem oszukiwania drugich. Rozkazujemy, aby
podobnego rodzaju ludzie na zawsze z kraju wygnani zostali; podobnie ci, którzy fa³szywe z³oto i srebro robiæ sobie ka¿¹
lub jakimkolwiek b¹d sposobem oszustom w pomoc przychodz¹, maj¹ równ¹ co do wagi iloæ prawdziwego z³ota lub srebra na korzyæ ubogich z³o¿yæ. Ci za, którzy wyrabiaj¹ sprzêty z fa³szywych metali, pozbawionymi czci byæ maj¹. Gdyby
maj¹tek przestêpcy nie wystarcza³ na zaspokojenie kary pieniê¿nej, kara ta, wedle zdania sêdziów, na inn¹ odpowiedni¹ zamienion¹ byæ winna.
Jeliby osoby duchowne winnymi tego¿ wystêpku okaza³y siê, wcale ich oszczêdzaæ nie nale¿y; owszem, duchownej godnoci pozbawieni, powrót do niej na zawsze im ma byæ wzbroniony.
Jednak¿e pomimo tak surowej bulli, alchemici wkrótce dowieæ usi³owali, ¿e sam Jakub Ossa (póniejszy papie¿ Jan XXII)
nie tylko w Awinionie sta³ siê zwolennikiem alchemii, lecz nawet autorem rozprawy alchemicznej pod tytu³em Ars transmutatoria.
A¿ do niezbyt dawnych czasów alchemicy wystawieni byli na tysi¹czne przeladowania, które dopiero z wolna, z nikniêciem wiary w zwodnicz¹ naukê, ustawa³y.
Skoro tylko wieæ rozesz³a siê o jakim s³awnym adepcie, wnet mo¿ni na wycigi starali siê z³owiæ go, aby potem obietnicami lub tortur¹ tajemnicê wymóc. Niepodobna by³oby tu wyliczyæ nawet g³oniejszych z tych d³ugich i poni¿aj¹cych ¿¹dzê
i chciwoæ mo¿nych procesów. Szarlatanów, którzy odwa¿nie i z ró¿nym szczêciem chciwoæ tê na sw¹ korzyæ podsycali,
najczêciej mieræ haniebna na poz³acanej szubienicy by³a udzia³em. Tak np. kardyna³ Richelieu kaza³, przez obra¿on¹ podejciem dumê, powiesiæ niejakiego Dubois - udaj¹cego siê doæ d³ugi czas przy dworze za adeptê.
S³awny swojego czasu hrabia Mamugo de Bragadino po d³ugim zawodzie pe³nym s³awy, zawiod³szy nadzieje wielu ksi¹¿¹t
niemieckich, zbyt ³atwowiernych, powieszony zosta³ w r. 1590 w Munichu.
Ostatnim z podobnych nieszczêliwych szarlatanów by³ niejaki Don Dominico, Manuel Caetano, conte de Rugiero, Neapolitano, bawarski feldmarsza³ek, jeneralny dyrektor arsena³ów, radca stanu, pu³kownik swego pu³ku, komendant Munichu,
pruski jenera³ major etc., etc., obdarzony tytu³ami, honorami, w koñcu r. 1709 w Berlinie, z rozkazu króla pruskiego, na
poz³acanej szubienicy powieszony zosta³. (Przyp. aut.)
***** W koñcu XV i na pocz¹tku XVI wieku niespodzianie poczê³a siê szerzyæ pog³oska, jakoby istnia³o jakie tajemne
towarzystwo posiadaj¹ce ca³¹, tyle s³awion¹, m¹droæ Wschodu razem z jej potê¿nymi zastosowaniami. Towarzystwo to
zwa³o siê bractwem ró¿owego krzy¿a.
Niejaki Rosenkreutz, tak twierdzili zwolennicy bractwa, podró¿owa³ po Wschodzie w roku 1378 i tam zosta³ wtajemniczonym do nauki mêdrców. Po powrocie swoim kilku mia³ do tajemnicy przypuciæ. Objawienie tych tajemnic dopiero mia³o
byæ znalezione w grobie jego r. 1604. Zawiera³y one sposób robienia z³ota, przed³u¿enia ¿ycia do nieskoñczonoci i sposoby wchodzenia w zwi¹zki z duchami. Tajemnice te pod pieczêci¹ przysiêgi jedynie najgodniejszym powierzone by³y i ci stanowili bractwo ró¿owego krzy¿a. Nie brak³o wielu ³atwowiernych, którzy ca³ej tej bajeczce najwiêksz¹ dawali wiarê.
Prawdziwym twórc¹, czyli za³o¿ycielem ró¿owego krzy¿a, ma byæ niejaki Walentyn Andrea, uczony teolog ¿yj¹cy w Wirtemberskiem na pocz¹tku XVI wieku. Z pewnoci¹ nie da siê nic w tej mierze powiedzieæ, poniewa¿ wielu mniemanie to
zbija, ró¿ne przywodz¹c dowody. Niektórzy Walentina Andrea uwa¿aj¹ tylko za odnowiciela niegdy przez Agryppê z Nettesheim za³o¿onego tajemnego zwi¹zku. Zdaje siê, i¿ wszechstronnie ukszta³cony i prawy cz³owiek, jak siê z licznych i nieraz bardzo zajmuj¹cych pism jego pokazuje, ubolewaj¹c nad poni¿eniem religii, do jakiego j¹ czcze rozprawy scholastyczne
doprowadzi³y, usi³owa³ tym cokolwiek mistycznym sposobem przywróciæ jej dawn¹ si³ê i czystoæ. Jakkolwiek b¹d, to tylko jest pewna, i¿ zwi¹zek ró¿owego krzy¿a po nag³ym objawieniu siê za pomoc¹ niezliczonych pism równie¿ szybko wpad³
w zapomnienie i tylko d³ugo jeszcze od szarlatanów i mniemanych adeptów do rozlicznych oszukañstw u¿ywany bywa³.
W ostatniej po³owie ubieg³ego stulecia na nowo rozprawiaæ poczêto o trwaniu tajemniczych mistycznych zwi¹zków, a pomiêdzy innymi o iluminatach i ró¿owym krzy¿u, do czego niema³o przyczyni³o siê zwiniêcie zakonu jezuitów, ich tajne intrygi, a zarazem zjawienie siê tak zwanego hrabiego Cagliostra; jednak¿e i to rozchwia³o siê wkrótce, a wiat przejrza³ wskro
ow¹ mglist¹ budowê.
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V. Adela
.........................................
Czemu chc¹c razem uczucia podzielaæ,
Nie mo¿na duszy prosto w duszê przelaæ,
Trzeba j¹ jeszcze rozdrabniaæ na s³owa,
Które, nim serca i myli docign¹,
W ustach wiêdniej¹, na powietrzu stygn¹.
M. A.
W TYLNEJ CZÊCI ZAMKU Wardstein by³o mieszkanie dworu kobiecego, odosobnione od
reszty, jakoby powiêcone gyneceum. Wspólna sala wybita by³a szpalerowymi flamandzkimi
obiciami, sufit belkowany i lamperie z dêbowego drzewa, bogate i z³ocone gdzieniegdzie
rzeby zdobi³y. Kilkanacie panien rozmait¹ zajêtych robot¹ siedzia³o pó³kolem. Jedne przêd³y cienk¹ niæ lnian¹ na ko³owrotkach, inne z tych¿e nici, przebieraj¹c klockami, na poduszkach wyrabia³y koronki; tamte jaskrawe pasma przêdzy mota³y do wyszywania. ród tego
zajêcia, skromnych postaw i ciê¿kich ubiorów, zdawa³oby siê, i¿ w zaklêtym jakim znajdujesz siê gmachu, gdzie dziewice kwitn¹ce zdrowiem, janiej¹ce piêknoci¹, zakute do penelopejskiej pracy jêcz¹ pod w³adz¹ z³ej wró¿ki. Tej ostatniej tu nie brak³o. Wystawia³a j¹ wybornie stara ochmistrzyni. By³a to wysoka niewiasta, blada, z twarz¹ pomarszczon¹, której
du¿y nos i ciniête usta dawa³y wyraz surowej i niemi³ej powagi. Czarny jej ubiór, bia³o
owiniêta g³owa, smutno odbija³y od jaskrawych strojów i figlarnych twarzyczek powierzonych jej dziewcz¹t. Stukaj¹c wysokimi korkami trzewików, brzêcz¹c kluczami u pasa, przechodzi³a siê wzd³u¿ sali i ci¹g³¹ rozmow¹ stara³a siê bawiæ panny, a raczej sam¹ siebie.
Albowiem zewnêtrzna postaæ tej damy, zupe³nie by skwapliwego w s¹dzeniu zawieæ mog³a.
Zwiêdnia³e jej serce w g³êbi przychylne by³o jeszcze zabawom i weso³oci. Najmilsz¹ jej rozmow¹ by³y wspomnienia wietniejszej m³odoci, a wtedy ka¿dy jej wyraz natchniêty dawn¹
zalotnoci¹ zdawa³ siê przemawiaæ do dziewcz¹t.
- Patrzcie, ja piêkniejsz¹ by³am od was, wy mo¿ecie byæ jeszcze brzydszymi. Sama kasztelanka, Adela Wardstein, ju¿ mo¿e jednym tylko rokiem od dwudziestu lat oddzielona, by³a
wysmuk³a, rumiana, z jasnym w³osem i b³êkitnym okiem piêknoci, której ¿ywe usta, delikatna p³eæ, rozkoszny umiech i omdla³e oczy, wiêcej ³udz¹ wzrok i poci¹gaj¹ zmys³y, jak
zachwycaj¹ uczucie. Adela by³a piêkna, ale tej piêknoci nie o¿ywia³a iskra owego wewnêtrznego zapa³u, która mniej doskona³ym formom nadaje nieraz czaruj¹cy urok.
Teraz, zamylona, podpar³szy g³owê na rêku, spogl¹da³a w ciemniej¹cy wieczór na taras zamkowy. Obok niej na krzele le¿a³y folia³y: Amadys z Galii i Dekameron Bocaccego, w którym, jak wiadomo, kilka szlachetnych dziewic i kilku dobrze wychowanych kawalerów opo33

wiadaj¹ sobie powieci, jakich by dzi niejedna wieniaczka s³uchaæ nie chcia³a. Lecz
w owych naiwnych wiekach nie gorszy³o to nikogo. Adela posiada³a te ksi¹¿ki z daru ochmistrzyni. Bêd¹c wczenie pozbawion¹ matki, wychowana jedynie od ciotek, od ochmistrzyñ,
pozbawion¹ by³a tchnienia wy¿szych, delikatniejszych uczuæ, jakie tylko troskliwa matka
wlaæ jest w stanie. Zreszt¹ odebra³a wychowanie podobne wszystkim szlachetnym pannom
owych czasów. Zewnêtrzna skromnoæ, nadzwyczajna skrupulatnoæ w pe³nieniu obrz¹dków
zewnêtrznej pobo¿noci, a przy tym pró¿noæ, pobudzana czci¹ oddawan¹ kobietom z resztkami rycerskich obyczajów - oto by³y g³ówne cechy tego wychowania. Duszê jego stanowi³o
karne pos³uszeñstwo dla spowiednika, dla rodziców, dla ochmistrzyni, a w koñcu dla mê¿a,
którego czêsto w dniu zarêczyn poznawano, a z którym czêciej wprzód siê umiano porozumieæ. Je¿eli pos³uszeñstwo takie ani razu nie szarpnê³o wêdzid³a - bia³og³owa uwa¿an¹ by³a
w po³owie za wiêt¹. Jakie ona przechodzi³a walki wewnêtrzne, jak tam pos³uszeñstwo to
wygl¹da³o w sercu, o to siê nikt nie pyta³. I musia³o to siê z wiêksz¹ przynajmniej, jak dzi,
prostot¹ odbywaæ. Córka w domu mo¿nym i wziêtym by³a skarbem, lecz czêsto skarbem, którego trudno pilnowaæ, a trudniej siê pozbyæ. Ostro oznaczone szranki rozgraniczaj¹ce stany
trudno siê da³y przeskakiwaæ. Maj¹tek za, herby, przodkowie, nie zawsze w jednym znajdowa³y siê rodzie. Duma i pieni¹dze czêsto w ma³¿eñstwach szuka³y po³¹czenia - czêciej, tak
jak i teraz, stawa³y siê straszliw¹ dla mi³oci ska³¹.
Stary baron Wardstein, znakomitej familii, jedn¹ mia³ córkê, ale maj¹tek jego zbyt by³ szczup³ym, aby wietnoæ chyl¹cego siê domu by³ w stanie utrzymaæ, tym mniej wesprzeæ i o¿ywiæ. Z ¿alem patrza³ na poszczerbione blanki, których odnowiæ nie mia³ sposobu; z ¿alem
patrza³ na bujne chwasty, czepiaj¹ce siê po basztach, i wtedy z jedyn¹ nadziej¹ spogl¹da³ na
sw¹ córkê bujno rozkwitaj¹c¹, z nadziej¹ wydania jej bogato za m¹¿. Z dziedzin¹ barona graniczy³ hrabia Reudlin; nie wyrównywa³ mu wprawdzie dawnoci¹ i powag¹ domu, lecz przewy¿sza³ go znakomitym maj¹tkiem. Jedynak, syn hrabiego, mocno siê zaj¹³ wdziêkami Adeli, a zrêczny baron, podsycaj¹c zapa³ m³odego Reudlina, pewnego w nim upatrywa³ ziêcia.
Hrabiowie Reudlin wczenie siê chwycili stronnictwa reformy religijnej. Póniej i baron sta³
siê protestantem, mo¿e wiêcej dla zbli¿enia siê z hrabi¹ i widoków politycznych, jak z przekonania. Wielu bowiem zrujnowanych panów, pocz¹tkowo polityczne stronnictwo w reformie upatruj¹c, z zapa³em siê do niej rzucali, roj¹c sposobnoæ odzyskania lub nabycia maj¹tków i wzbicia siê do nowego znaczenia i wietnoci.
Wszystkim tym jednak piêknym rachubom, jak zwykle siê w ludzkich dzieje sprawach, okolicznoci inny nada³y kierunek.
Baron Wardstein zapalonym by³ alchemikiem. Nie powiêcaj¹c siê nauce teoretycznie, utrzymywa³ laboratorium i laborantów. Sam zna³ siê ze wszystkimi alchemikami w Bazylei; mile
przyjmowa³ wszystkich wêdrownych pracowników, których tylu wtedy w³óczy³o siê po Niemczech, i - o ile mu szczup³e zasoby dozwoli³y - sprawdza³ recepty Lulliusza, Gebera, Valentyna, a najczêciej wedle memfickiej czarodziejskiej tablicy miêsza³ i pra¿y³, co mu pod rêkê
podpad³o. Baron posiada³ piêkn¹ bibliotekê alchemiczn¹; Sêdziwoj dla zbioru tych pism,
poleconych sobie, stara³ siê uzyskaæ wstêp do zamku Wardstein. M³ody Polak jako szlachcic
i jako alchemik wstêp ten ³atwo uzyska³.
Sztywne i uni¿one obejcie siê goci barona niekorzystnie odbija³o od swobodnego i mia³ego postêpowania Polaka. Jego postaæ szlachetna, bogaty strój cudzoziemski, mowa szczera,
wszystko zwraca³o na niego uwagê i nie dozwala³o baronowi traktowaæ go na równi z brudn¹
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czered¹ wêdrownych dmucharzy. Tym bardziej, i¿ Sêdziwoj, nie wymagaj¹c za dowiadczenia zap³aty, sam czêsto pracowni¹ barona zasila³. Niespodziany stosunek zbli¿y³ go jeszcze
wiêcej. Ochmistrzyni Adeli i kobiecego dworu by³a rodem z Czech. Powinowactwo jêzyka,
zw³aszcza wtedy, kiedy prawie ka¿dy ukszta³cony Polak umia³ po czesku, przysunê³a go do
ochmistrzyni, a tym samym do Adeli.
Umys³ tej ostatniej zawczasu opowiadaniem ochmistrzyni dobrze by³ o cudzoziemcu uprzedzony. Poznanie siê ich i po³¹czenie uczuæ nast¹pi³o prawie zarazem, jednoczenie, tak jak
siê to czêsto dzieje, i¿ zakochani póniej dopiero przez d³ugi czas rozwa¿aj¹, przypominaj¹
sobie i domylaj¹ siê, jakim sposobem poznali siê, jakim sposobem los zetkn¹³ ich serca na
drodze ¿ycia.
Ochmistrzyni, bawi¹c wiele lat miêdzy Niemcami, nieprzychylnoæ ku nim upi³a na d³ugo.
Zjawienie siê Sêdziwoja, jeli nie o¿ywi³o tej nieprzyjani, o¿ywi³o przynajmniej przychylnoæ dla spó³plemienina. W skutku tego stara panna powstaj¹c¹ mi³oæ Sêdziwoja i Adeli
zasila³a nadziej¹, mo¿e z pocz¹tku przez pospolit¹ sk³onnoæ kojarzenia, mo¿e póniej, roj¹c
dla siebie korzystniejsze stosunki, gdyby szlachetny Michael Sendivogius po³¹czy³ siê lubem z baronówn¹ von Wardstein, co nie zdawa³o siê tak dalece niepodobnym do wykonania.
Nied³ugo jednak trwa³o omanienie. M³ody hrabia Reudlin, ju¿ prawie narzeczony Adeli, cz³owiek dziki i nieukszta³cony z charakteru, równie jak i zewnêtrznej postaci, a przy tym dumny
nad miarê, z niechêci¹ patrza³, ¿e baron Sêdziwoja, alchemika, laboranta, to jest cz³owieka
z rodzaju s³ug, przypuszcza do swego towarzystwa, ¿e siê z nim prawie jak z równym sobie
obchodzi. M³ody hrabia spostrzeg³, i¿ Adela rozmawia³a z Polakiem przy ochmistrzyni. Instynktowo przewidywa³ w nim wspó³zawodnika, a zapalony zazdroci¹ ¿¹da³ od ojca Adeli,
aby Sêdziwojowi wstêpu do domu zabroni³. Uwagi barona rozj¹trzy³y go tylko. I baron z obawy utracenia ziêcia pozby³ siê Sêdziwoja, nie bez ¿alu jednak i tak, jakby ¿a³owa³ st³uczenia
piêknej jakiej retorty.
Polak dumnie tylko i z ironi¹ odrzek³ s³ów kilka na jaki grzeczny pozór wyprosin. Mia³
w sercu pociechê, i¿ siê obawiaj¹ jego spó³zawodnictwa, by³ to balsam dla pró¿noci.
Lecz teraz dopiero ochmistrzyni i Adela, spostrzeg³szy wa¿noæ lekkomylnie zawartych stosunków, przerazi³y siê.
Pierwszej stanê³y na myli wszystkie nieprzebyte zawady do skojarzenia zwi¹zku Adeli z Sêdziwojem. Zawady ró¿noci religii, nieodpowiednioæ maj¹tku, brak znaczenia i tytu³ów, dla
których baron gotów by³ wszystko powiêciæ. Ale o dalsze zachowanie mi³osnych stosunków
ju¿ Sêdziwoj nie pyta³ siê ochmistrzyni, a ta, nie mog¹c im zapobiec, tylko ukryæ stara³a siê.
Adela nienawidz¹c swego narzeczonego, nie patrz¹c, co st¹d wyniknie, ¿yj¹c w teraniejszoci, w niej szuka³a os³ody przykrych myli o dalszym swym losie.
Za ogrodem zamkowym by³ przepacisty w ska³ach w¹wóz, który za dostateczn¹ uwa¿ano
obronê, tak i¿ z tej strony ¿adnego nie by³o muru. Sêdziwoj przebywa³ go i naladuj¹c odleg³y piew wieniaków dawa³ znak swej ulubionej; pomimo przeszkód, pomimo ledzenia hrabiego Reudlin, prawie co wieczór widywa³ Adelê.
Tego te¿ wieczoru ju¿ gwiazdy b³yszcza³y, gdy w odleg³oci ów czaruj¹cy ród echa ska³,
czysty góralski piew wiatr doniós³ do okien zamkowych. Adela, siedz¹ca w oknie, zadr¿a³a.
Ochmistrzyni z niechêci¹, sk³opotana, pozwoli³a udaæ siê pannom wczeniej jak zwykle na
spoczynek. A wkrótce Adela wybieg³a bocznymi drzwiami do ogrodu, za ni¹ cicho, ostro¿nie
postêpowa³a ochmistrzyni. - Sêdziwoj wita³ siê z ubóstwion¹.
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- Przecie¿, najdro¿sza! doczeka³em ciê znowu, wiêc dzieñ ten nie stracony, bo teraz ja ¿yjê
tylko, gdy ciebie widzê, reszta jest d³ugim, nudnym czekaniem wieczoru!
- Kochany - rzek³a Adela - ty siê tak nara¿asz, ja dr¿ê, aby to szczêcie zbyt prêdko siê nie
rozchwia³o, Reudlin nas ledzi! Przebacz, i¿ w tej chwili o tym do ciebie mówiê, ale serce
moje przysz³oæ ca³ym ciê¿arem tak ciê¿ko przywala, i¿ mimo ca³¹ walkê, dusza tylko nieszczêcie przeczuwa!
- Zaufaj mi, Adelo, i zapomnij o tych ciemnych przeczuciach. Tobie, kochane dzieciê, serce
dr¿y tak lêkliwie w piersiach, jak pierzchliwa ³ania, co w ka¿dym st¹pieniu po lesie s³yszy
myliwca, chocia¿ ten spokojnie w domu spoczywa. Kiedy teraniejszoæ nasza, na co mamy
blad¹ przysz³oæ badaæ.
- Teraniejszoæ - rzek³a smutnie dziewica - a ojciec mój! A to ukrywanie siê?...
- Jeszcze czas, jeste wolna, uciekajmy; czegó¿ masz ¿a³owaæ? Czy rodziny, która ciê dla
pieniêdzy i znaczenia powiêca? Czy tych gmachów, w których tylko jeste pierwsz¹ niewolnic¹? Gdzie co chwila dr¿eæ musisz, aby fala wypadków nie zamieni³a waszej siedziby w kupê gruzów, a was w dumnych ¿ebraków! Uciekajmy do mojej ojczyzny. Ja dzi nie ofiarujê
ci ani bogactw, zbytku, ani honorów, ale ci dam spokojnoæ, swobodê i mi³oæ bez granic;
tam, wolni od k³opotów, ¿yæ mo¿em, tam mi³oæ raj nam otworzy!
- Najdro¿szy, na jak¹¿ mnie wystawiasz próbê, nie mów tak! W z³¹ godzinê myl ta ci przysz³a, nie wymagaj, abym s³uchaj¹c ciê wpad³a w przepaæ poni¿enia i wstydu!
- Ja czyta³am, mnie opowiadano, ja wierzê w to, ¿e mi³oæ nie jest wieczyst¹, ¿e mi³oæ wasza prêdzej niknie od naszej; a gdyby tak siê sta³o, gdyby od ucieczki po³¹czonych mi³oæ
nasza znik³a, czy nie pomyla³by sam, spojrzawszy na mnie obojêtnie: to jest kobieta, która
opuci³a ojczyznê, wyrzek³a siê swego nazwiska, swojej rodziny, wzgardzi³a religi¹, zdepta³a
wszystkie stosunki, aby dogodziæ chwilowej ¿¹dzy i namiêtnoci! - Czy nawet wtedy nie
pomyla³by: ona, wyrzekaj¹c siê w³asnego szczêcia, zagrodzi³a mi do szczêcia drogê!
Mo¿e by przekl¹³ chwilê, w której bym przysta³a na porzucenie tego zamku moich przodków.
- O! masz s³usznoæ! jeszcze pora przypominaæ mi, ¿e zwi¹zek nasz jest wystêpkiem. Trzeba
strzec siê wiadków; ale jeli tak jest, to zakryj to niebo, aby przysi¹g naszych nie s³ysza³o,
aby gwiazdy nas nie b³ogos³awi³y, bo jutro mo¿e do nich przylgn¹æ wyrzut krzywoprzysiêstwa.
- Drogi! ty zawsze dziki, gwa³towny, moj¹ roztropnoæ i obawê stracenia ciê karcisz tak
krwawo, ale zechciej pamiêtaæ, co nas rozdziela: religia, maj¹tek, urodzenie! - to przepaæ do
przebycia - a ja taka s³aba!
- O, jak rozumnie! ta ch³odna rozwaga honor ci czyni! Gdy mnie wszystko pali, wre, gdy
ca³¹ przesz³oæ i przysz³oæ jak w szkle pal¹cym w jedno zbijam ognisko, w tê jednê chwilê
i w niej ca³y wiat, niebo widzê! - Ty tak zimno rachujesz godziny i stosunki! - Stokroæ przeklêty, kto tobie da³ tyle rozs¹dku.
- A wiêc widzê teraz - rzek³a Adela ze ³zami - ¿e mi³oæ twoja nie jest mi³oci¹, ale sza³em,
który nie pyta o przysz³oæ i ofiary! - Gdy tutaj przychodzê, serce drga rozkosz¹, rozumiem,
i¿ czerpnê pociechy, ¿e ty mnie natchniesz, wynajdziesz radê do zwalczenia przeszkód, a ty...
- Adelo! p³aczesz? - zawo³a³ padaj¹c jej do nóg - to znowu ja teraz b³agam twej litoci, twojego rozs¹dku! Niechaj ³zy twoje nie spadaj¹ na mnie, bo piek¹ jak roztopione ¿elazo! Ty nie
uwa¿aj na te moje s³owa, ale rozkazuj mi! - To szatan mój, który czêsto mnie unosi. To ten
36

sam szatan, który, gdy dzieckiem by³em, na szczyty wal¹cych siê ruin, na najwy¿sze dêby
i ska³y wdrapywaæ mi siê kaza³; nad urwiska mnie wodzi³ i z g³êbi przepaci do siebie nêci³!
- Adelo! ten szatan nie opuci³ mnie teraz, tylko ty go na chwilê upi³a, ale on czyha zdradziecko na godzinê, w której by z sw¹ przeklêt¹ w³adz¹ na nowo wybuchn¹³. Nie odpychaj
mnie od siebie, bo jestem jako Samson twymi pêtami skrêpowany, któremu czarownym napojem odebrano si³ê i tylko u nóg twoich spoczywaæ pragnê!
- S³abe s¹, o luby - rzek³a Adela - wiêzy rêk¹ kobiety splecione, i nie mam¿e siê obawiaæ co
chwila, aby gwa³townoæ i nieopatrznoæ twoja ich nie rozerwa³y?
- Przysiêgam ci na Boga, którego duch piersi moje zapali³, i¿ sam nie wyrzeknê siê ciebie, pozostanê twoim niewolnikiem dopóki jedno tchnienie te twoje czarowne usta o¿ywiaæ bêdzie!
- Nie przysiêgaj, ukochany - rzek³a smutno odwracaj¹c siê dziewica - czy¿ los s³ucha naszych
przysi¹g?
- Tak jest - z wzrastaj¹cym zapa³em rzek³ Sêdziwoj - los mo¿e nam byæ pos³uszny, tylko ty
zechciej, a szczêcie u nóg twoich uklêknie!
- Nie, nigdy! je¿eli Bóg nas nie po³¹czy, mo¿e nie prze¿yjê tej chwili, ale nie ¿¹daj, abym
z wyroków Najwy¿szego siê wy³amywa³a.
- S³uchaj, Adelo! Ty dot¹d nie rozumiesz mnie albo nie chcesz rozumieæ, i nie zapomnienia,
ciemnoci i wyrzutów dla ciebie ja pragnê, lecz chwa³y, jak nikt mo¿e jeszcze, dla mojej kochanki! - Od pocz¹tku, kiedy czuæ i myleæ zacz¹³em, nigdy nierad w teraniejszoci, niespokojny, ogl¹da³em siê, jakbym oczekiwa³ kogo, czu³em niezmiern¹ samotnoæ mojej duszy.
Z miernej zrodzony familii, wzdycha³em, marzy³em, chcia³em dobiæ siê wy¿szoci, stan¹æ na
pierwszym szczeblu i w tym ogromnym szeregu liczb, które stanowi¹ ludzkoæ, wyskoczyæ
na czo³o - inn¹, szczêliwsz¹ nadaæ twarz wiatu!
- To by³y marzenia dziecinne!
- Wyrós³szy na m³odzieñca pozna³em naukê i spostrzeg³em, i¿ ona jedna jest w stanie otworzyæ mi wrota do nowego ¿ycia. Ta nauka tajemna, o której tylu nawet w¹tpi, ów klucz nadziemskiej potêgi, ja powiêci³em jej ¿ycie i wszystkie jego rozkosze. Lecz im bardziej brn¹³em, tym gmach ca³y wydawa³ mi siê niezmierniejszym labiryntem. Ogrom jego przywala³
s³ab¹ myl moj¹, w tysi¹cach kolumn tego gmachu, którego szczyt ukryty w ob³okach, b³¹ka³em siê niepewny. W porodku tej nauki, tej jedynej ¿¹dzy mego ¿ycia, jeszcze mi kogo brak³o; serce by³o niespokojne, ciemno i martwo doko³a, wtedy spotka³em ciebie. Pamiêtasz, raz
pierwszy w waszej pracowni, ojciec twój przywiód³ was dla pokazania dowiadczeñ; spojrza³em na ciebie i odt¹d sta³a siê duchem o¿ywiaj¹cym, wiat³em moich biednych myli.
Mi³oæ natchnê³a nowe ¿ycie w moj¹ naukê - ty sta³a siê celem. Odt¹d razem posiad³ycie
moje serce. Wszêdzie widzia³em ciebie i tylko ciebie. Na krzepniej¹cej pow³oce metalu zamiast gwiazdy jutrzenki o¿ywnego s³oñca b³yszcza³y mi twoje renice; nieme i suche zagadki odwiecznych rêkopismów szepta³y mi twoje imiê - to imiê, którego wdziêk czarodziejski
natchnie mnie si³¹ geniusza i doprowadzi do zaklêtej bramy...
- Bo¿e! - rzek³a dziewica - b³ogos³aw twoim marzeniom, lecz mimowolne niedowierzanie
zape³nia moje serce. Ojciec mój powiêci³ niema³o z³ota zwodniczym badaniom. A nawet,
gdyby by³ bliski celu, gdyby zdoby³ palmê, to mi co wewnêtrznie szepce, ¿e mi³oæ moja
pêtami, a nie skrzyd³em jest dla ciebie...
- Najdro¿sza, nie w¹tp na chwilê! Gdy namawia³em ciê do ucieczki, to z wiar¹, i¿ wkrótce
wrócê do twego ojca, do twoich dumnych baronów, posiadaj¹c tajemnicê zamieniania pod37

³ych metali na z³oto, zasypiê nim ich tarcze herbowe i ich przodków grobowce - a wszak¿e
oni tego tylko pragn¹! A gdyby i to nie wystarcza³o dla chciwoci, to w jego rêce z³o¿y³bym
odwieczny sekret. A wtedy on móg³by niewyczerpanym potokiem zlewaæ wszechmocnoæ na
ca³¹ ziemiê, bo z³oto w tym wieku zepsucia jest wszechmocnym! Ten wal¹cy siê zamek na
ca³e Niemcy by zajania³ niewidzianym dot¹d wiat³em. On by móg³ legiony mocarzy utrzymywaæ na swoim ¿o³dzie, ³zy nêdzy na miech wesela, dumê i si³ê na jêki zgryzoty zamieniaæ! Wola jego z³otymi strumieniami p³ynê³aby w ¿y³y ludzkoci, nowe dzie³a, nowe cuda
wywo³a³aby g³osz¹c imiê jego do koñca wieków. - I có¿ mo¿e cz³owiek wiêcej wymagaæ?
Czym¿e by móg³ mnie wtedy nadgrodziæ? Choæby by³ dumniejszym od anio³a str¹conego,
nie odmówi³by mi twojej rêki!
- Ten obraz przera¿a mnie! Wiêcej ni¿ kiedy zaczynam pow¹tpiewaæ o tej sztuce... bo Bóg
nie chcia³by k³aæ w rêce jednego cz³owieka takiej potêgi, a szatan by nie mia³!
- A ja, powtarzam ci, Adelo, ¿e ta sztuka jest! Przeklêcie! przeklêcie, gdzie siê dotknê sercem
przyjani, mi³oci, zapa³u nauki - wszêdzie zimny rozs¹dek rachuje bicie mego pulsu. Nie
mam¿e wiêc wierzyæ tajemnym g³osom, co siê w g³êbi mojej duszy odzywaj¹? Czy promieñ
Boga, co mnie o¿ywia, ma byæ k³amliwym g³osem szatana? - O, nie, Adelo! Gdyby ca³y wiat
tu na kolanach przysi¹g³ mi z³udzenie, ja jeszcze wyrzeknê: jest wielka tajemnica! - Wiara
nigdy nas nie myli - w co wierzemy, to jest, a gdyby nie by³o, to by wiara stworzy³a! - A ja
dzi, podwójnie szczêliwy, pozna³em mistrza tej nauki, nie opuszczê go, dopóki mnie nie
wcieli do bractwa swoich uczni.
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VI. Rogosz
S³oñce, ksiê¿yc, gwiazdy, morze, ziemia, zwierzêta, pszczo³y, mrówki, limaki, roliny
nawet, przeczuwaj¹ burze: jeden tylko cz³owiek nieszczêcia nie przeczuje ani nie
przewidzi.
Plinius, lib. XVIII, Car. ult.
PRZEZ CA£Y CZAS BAWIENIA Sêdziwoja w zamkowym ogrodzie Rogosz odpoczywa³
i czeka³ w karczmie przy drodze wiod¹cej do Wardstein; czas ten niezmiernie d³ugim mu siê
wydawa³. Rozwa¿aj¹c dziwaczne ¿ycie i postêpowanie swojego ziomka wstydzi³ siê przed
sob¹, i¿ nie tylko nie umia³ go naprowadziæ na prostsz¹ drogê, ale sam, z ca³ym swoim wyrachowaniem, mimowolny bra³ w nich udzia³. Rogosz posiada³, jak to ju¿ wspomnielimy, charakter zimny, którego g³owa rz¹dzi³a sercem, a namiêtnoci owe, te ¿agle ludzkiej nawy, jedynie samow³adny rozs¹dek rozwija³, aby pêdzi³y, dok¹d wska¿e.
Stronnicy dysydentów w Polsce rzucili na niego okiem i wymiarkowawszy dzia³alny, wolny
od przes¹dów, czyli mówi¹c prociej, obojêtny co do rzeczy wiary i sumienia charakter, starali siê go u¿yæ za czynnego ajenta. W istocie, Rogosz wierzy³, i¿ rozs¹dek i sumieniowi milczenie nakazaæ potrafi. Ostro¿ny, nic nie przyrzeka³ stanowczo, a umiej¹c korzystaæ ju¿ przed
zobowi¹zaniami siê, przyby³ tajemnie do Szwajcarii i wchodzi³ w stosunki z rodakami, aby
stan¹æ na czele jakich takich stronników, a z wielu znakomitymi ró¿nowiercami, aby stronnictwu swemu powa¿niejszy nadaæ charakter; i tych, i owych ³udzi³ tym, co dopiero wype³niæ zamyla³, nigdzie sam nie wystêpuj¹c. W³anie rozmyla³ o stanie swoich zabiegów, gdy
uderzy³o go cicho wymówione nazwisko jednego z reformistów, którego mu szczególniej
polecono. Zwróci³ wiêc baczniejsz¹ uwagê na rozmawiaj¹cych. Trzech ich siedzia³o przy
osobnym stole z zaciniêtymi na oczy kapeluszami, owiniêtych w wielkie p³aszcze, spod których d³ugie rapiery i ostrogi wygl¹daj¹ce dawa³y poznaæ ludzi uzbrojonych. Ich ostro¿na rozmowa, niecierpliwoæ w poruszeniach, czasem przekleñstwo, nie by³y zdolne natchn¹æ wielkiej ufnoci. Ze wszystkiego móg³ siê Rogosz domylaæ, i¿ oczekuj¹ kogo.
Mimowolnie przysz³o mu na myl ostrze¿enie Kosmopolity i przypomnienie w podobnym
miejscu przykre zrobi³o wra¿enie. Wtem jeden z biesiadników, uniesiony, rzek³ g³oniej uderzaj¹c piêci¹ w stó³:
- Hrabia tak chce i tak byæ musi, wiecie, i¿ hrabia nigdy na pró¿no nic nie chcia³.
- Zreszt¹ - zawo³a³ drugi - my nie bêdziemy odpowiadaæ.
Têtent konia przed karczm¹ przerwa³ ich dalsz¹ rozmowê, porwali siê od sto³u, a przez odmykaj¹ce siê drzwi jaki obcy da³ znak i wszyscy wyszli. Rogosz, nie czekaj¹c d³u¿ej, przeklinaj¹c wypadki, prawie pewny, i¿ jakie nieszczêcie grozi rodakowi, wyszed³, aby przynajmniej wybadaæ, czy mo¿e mu pomóc nie nara¿aj¹c siebie.
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Od karczmy ci¹gn¹³ siê w¹wóz. Po jednej i drugiej jego strome by³y drogi, obie wiod¹ce do
zamku. Jedn¹ z nich sporym k³usem jecha³o piêciu jedców o kilkadziesi¹t ju¿ kroków oddalonych; t¹¿ drog¹ uda³ siê Rogosz. Popiesza³ coraz bardziej i sun¹³ siê w cieniu rzucanym
od chat, trzymaj¹c w jednym rêku szablê, w drugim pugina³ za pasem, jakby poleca³ siê tym
jedynym teraz swoim sprzymierzeñcom. Ksiê¿yc wieci³ w ca³ym blasku, zamek by³ tylko
parê staj odleg³y. Z jednej strony wysokie mury, wa³y i blaszane dachy wiat³em jania³y,
z drugiej ciemny w¹wóz poch³ania³ ca³y cieñ rzucany od wysokich wie¿ zamku. Jeden
z jedców uda³ siê do mostu i bramy zamkowej, drudzy, rozdzieleni po dwóch, udali siê
w przeciwne strony, obje¿d¿aj¹c wa³y, i teraz Rogosz nie w¹tpi³, ¿e Sêdziwoj celem ich wycieczki. Z zamiarem zostania tylko wiadkiem wypadku pobieg³ nad brzeg w¹wozu. Ten nie
by³ bardzo szeroki, lecz przepacisty, a z g³êbi jego wznosz¹ce siê wysokie jod³y, chwia³y
cienkimi wierzcho³kami u stóp stoj¹cego na urwisku ska³y. Na spodzie szumia³ potok, licie
szeleci³y w czarnej otch³ani; na górze zupe³na cisza, ob³oki drzyma³y nieporuszone ród nieba. Rzuci³ wzrok na przeciwn¹ stronê w¹wozu i ujrza³ zbli¿aj¹cego Sêdziwoja, który na znak
wiewa³ wywieszon¹ czapk¹ na szabli. Jakby ju¿ los ca³ym zarz¹dza³ wypadkiem, Sêdziwoj
niebacznie, na nieszczêcie swoje, a przestrach towarzysza, zawo³a³ dononym g³osem po
³acinie:
- O kilkadziesi¹t kroków od wzgórza, na którym stoisz, jest figura kamienna, od niej jedyna
cie¿ka wiedzie na tê stronê w¹wozu...
Dwiêk tego g³osu by³ has³em dla czatuj¹cych przy zamku, bo chocia¿ s³ów nie dos³yszeli,
ujrzeli ofiarê. Rogosz szczêliwie trafi³ na cie¿kê i opuci³ siê na dó³. Tymczasem jedcy
ca³ym pêdem konia, bli¿szymi, wiadomymi manowcami okr¹¿yli w¹wóz i przybyli prawie
razem, kiedy ich Sêdziwoj o kilkadziesi¹t kroków od siebie ujrza³ i kiedy Rogosz wychodz¹c
z w¹wozu z nim siê ³¹czy³.
Piêciu konnych, ciê¿ko uzbrojonych z podniesionymi mieczami, na dwóch pieszych z lekkimi szablami, zdawa³o siê nawet nie przypuszczaæ bitwy, by³oby to proste morderstwo. Polacy spó³czenie, bez powierzania sobie nawet myli, obejrzeli siê wko³o, szukaj¹c oparcia. Nad
brzegiem ska³y przepaci ogromna jod³a pochyla³a naprzód d³ugie swoje konary; lecz aby do
niej dopaæ musieliby jeszcze skróciæ i tak ju¿ blisk¹ drogê napastnikom. Jeden z tych, na
czarnym koniu, z czerwonymi piórami na wielkim kapeluszu, dopada³ do drzewa, jedynego
ich sprzymierzeñca.
Zguba by³a widoczn¹, gdy wtem nagle zjawi³ siê niespodziewany obroñca. Jakby z ziemi
wyros³a, przed pêdz¹cym koniem stanê³a czarna postaæ wporód drogi jak pos¹g. Koñ, przestraszony zjawiskiem, skoczy³ w bok, jedziec siê zachwia³, koñ wspi¹³ siê w ty³, jakby niewidzialna zapora przed nim siê rozci¹gnê³a, poskoczy³ i jedziec straci³ równowagê, pochyli³
siê i upad³, a wolny rumak buja³ ju¿ daleko po polu. Reszta konnych wstrzymali biegu.
- Tam s¹, pod drzewem! - wo³a³ podnosz¹cy siê z ziemi rycerz - r¹b! zabijaj!
Teraz dopiero Sêdziwoj i Rogosz poznali w stoj¹cym na drodze obroñcy majestatyczn¹ postaæ Kosmopolity. Sta³ nieruchomy z za³o¿onymi na krzy¿ rêkoma, jakby w ziemiê wros³y.
Twarz jego, owiecona blaskiem ksiê¿yca, zdawa³a siê tak nieruchoma, ¿adnego ¿ycia nie
okazuj¹ca, jakby z bia³ego marmuru wykuta; wzrok tylko jakim przera¿aj¹cym jania³ blaskiem.
Na powtórne wezwanie rycerza zrzuconego z konia jedcy pospieszyli naprzód, a Kosmopolita tylko niskim, brzmi¹cym jak dzwon, g³osem wyrzek³: - Stój!
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I konie ich spinaæ siê i rzucaæ na boki poczê³y, ¿aden niewidzialnych szranków przest¹piæ nie
móg³. Zniecierpliwiony pieszy dowódca z okrzykiem:
- Piek³o na was! - rzuci³ siê do drzewa z podniesionym mieczem, którego ciêcie spó³czenie
przyjê³y dwie krzywe szable gotowych do obrony Polaków. Powtórne i wciek³e razy napadaj¹cego; zaledwo im dawa³ czas do bronienia siê. Przy nocnej porze pod ga³êziami drzewa
przeszkadzali sobie. Sêdziwoj ju¿ by³ raniony i krew zalewa³a mu oczy, a nowy pieszy, tak¿e
rzucony z konia, napastnik przybywa³. Sêdziwoj z ostatnim wysileniem, zagrzany bitw¹, rzuci³ siê naprzód chc¹c uderzyæ na Niemca, gdy silne tego ciêcie trafi³o w szablê Rogosza i ta
brzêk³a z³amana. Rogosz doby³ sztyletu i z rozpacz¹ myla³ siê broniæ do ostatniej iskry si³y
- wtem raptownie okropny krzyk:
- Jezus Maria!
I przeraliwe r¿enie konia, a potem trzask ³ami¹cych siê ga³êzi odwróci³y ich uwagê. Jednego z pozosta³ych jedców koñ uniós³ w przepaæ w¹wozu. Walcz¹cy wstrzymali siê na chwilê, dowódca odwróci³ g³owê, a Rogosz, korzystaj¹c z jednego mgnienia oka, rzuci³ siê jak
tygrys i kilku uderzeniami sztyletu powali³ go o ziemiê.
Upad³ na wznak, wielki kapelusz zakrywaj¹cy mu oczy opad³, a przy blasku ksiê¿yca Sêdziwoj pozna³ blad¹ ju¿ i dzik¹ twarz hrabiego Reudlina, narzeczonego Adeli.
Wszystko to trwa³o krótk¹ chwilê. Sêdziwoj nie przyszed³ jeszcze do siebie z zadziwienia,
gdy Kosmopolita chwyci³ go za rêkê i sprowadzi³ w dó³ w¹wozu. Ju¿ zanadto mocny na niego wp³yw wywiera³, aby mu siê oprzeæ stara³. Nieznajomymi cie¿kami prowadzi³ go do miasta szybko postêpuj¹c naprzód. Przy bramie rzek³:
- Twój przyjaciel wziêty do niewoli bêdzie w wiêzieniu w zamku Wardstein zupe³nie bezpieczny. Ty myl o sobie, on wiêcej i lepiej o sobie myleæ umie.
Nim m³odzieniec zd¹¿y³ zapytaæ go o wyjanienie dziwnych wypadków dnia tego, Kosmopolita siê oddali³.
Sêdziwoj, os³abiony bitw¹, a wiêcej silnymi wra¿eniami, wracaj¹c do domu wspomnia³ o losie Rogosza, przysz³y mu na myl jego s³owa i rzek³ sam do siebie:
- O rozwa¿ny i zimny cz³owieku, ród twoich rozpraw i rachunków, czy przewidzia³e, co siê
stanie? Tam¿e ciê to zawiod³a twoja wola! Do zabójstwa i wiêzienia!
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VII. Arminia
Skoro z chaosu niebo i m³oda ziemia siê wysnu³y,
Ewa pomiêdzy nimi by³a w po³owie kwiatem; w po³owie gwiazd¹.
Zachariasz Werner
WDOWA THOLDENA ZUPE£NIE przysz³a do zdrowia, lecz córka jej, Arminia, nie odzyskiwa³a swego weso³ego, pe³nego szczeroty humoru. Matka z boleci¹ spogl¹da³a w przysz³oæ, a odpycha³a od siebie przeczucia. Córka, niegdy najmniejsz¹ myl powierzaj¹ca matce, teraz sama sobie z nich sprawy zdaæ nie umia³a, a jednak dwa tylko obrazy mimowolnie
cisnê³y jej siê do pamiêci: obraz Kosmopolity i Sêdziwoja.
Kiedy wdowa Tholdena z wzrastaj¹c¹ têsknot¹ chcia³a rozwik³aæ niepewne marzenia Arminii, wspomnienie Sêdziwoja wywo³ywa³o rumieniec na jej bledniej¹ce lica, serce jej ¿ywiej
uderza³o, lecz znowu imiê Kosmopolity w tej chwili spokoi³o jej wzruszenie i nape³nia³o jakim trwo¿liwym uszanowaniem.
- Prawda jest - odpowiada³a matce - Kosmopolita jest piêknym, ale on zanadto jest piêknym;
ja tylko na obrazach wiêtych i anio³ów widzia³am podobnych. On wygl¹da m³odym, a powa¿ny jest jak starzec. On ma w oczach co takiego, na co ja patrzeæ nie miem. Kiedy wieczorem si¹dê w k¹ciku modliæ siê i oczy zamknê, strach mnie ca³¹ przejmuje; jego twarz i te
oczy staj¹ przede mn¹ i wiec¹ mi siê w pamiêci; na pró¿no je chcê od siebie odegnaæ, wtedy
z bojani do ciebie, matko, uciekam.
Matka nic nie odpowiada³a, w g³êbi duszy musia³a zamykaæ swoje myli. Kosmopolita jednak
prawie co wieczór bywa³ u wdowy. Gdy przyszed³, zdawa³o siê, jakoby inne, uroczyste jakie
tchnienie o¿ywia³o wszystkich. Rozmowa jego dziwny wp³yw wywiera³a. Nie dawa³ on rad,
nauk moralnych ani maksym, ale obojêtne na pozór uwagi nad ludmi, nad wypadkami, bezporednio wp³ywa³y do duszy. Powieci jego o dawnych, niekiedy bardzo odleg³ych czasach, jakby ich by³ wiadkiem, nosi³y urok ¿ywego s³owa, zupe³nie ró¿nego od opisów historycznych;
a ka¿de to s³owo wywiera³o niezatarty wp³yw na s³uchaj¹cych. Ka¿dy czu³ siê lepszym, dumniejszym z tego, i¿ jest cz³owiekiem; jaka b³oga radoæ nape³nia³a serce, zdawa³o siê, ¿e
wszystko doko³a oddycha szlachetnoci¹, której widomym ogniskiem by³ Kosmopolita.
Sêdziwoj oprócz tego widzia³ jeszcze w ka¿dym wyrazie Kosmopolity wy¿szego ducha, drugie ukryte znaczenie, którego siê domyla³ nie mog¹c zrozumieæ. Pomimo wszelkich usi³owañ nie móg³ znaleæ sposobnoci wypytania go siê o ostatnie wypadki, o los Adeli i Rogosza. Drêczony niespokojnoci¹, miotany tysi¹cem uczuæ, postanowi³ pewnego wieczoru koniecznie rozmówiæ siê z nim. Póno ju¿ by³o, Kosmopolita nie przyszed³.
Wdowa, po udaniu siê Arminii na spoczynek, mielsza jak zwykle, jakby koniecznie potrzebuj¹ca wylania siê, spó³czucia, opowiada³a Sêdziwojowi o swoich nadziejach i troskach.
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- Bodenstein - mówi³a - od czasu, jak stanowczo odmówi³am mu rêkê Arminii, bywa u nas
tylko pod pozorem dowiadywania siê o moim zdrowiu; ale szatañski umiech tego cz³owieka
i jego z³oliwoæ ka¿¹ mi siê wszystkiego z³ego po nim spodziewaæ. On ze wszystkimi ³otrami tutaj zwi¹zany, a ja sama jedna czy zdo³am zas³oniæ od jego side³ córkê i siebie?
- Dopóki Kosmopolita czuwa nad wami - rzek³ Sêdziwoj - nie wierzê, aby ten brudny i pró¿ny paracelsista by³ wam w stanie szkodziæ, aby siê omieli³...
- A jednak - doda³a posêpnie wdowa - ta opieka wiêksz¹ mnie czasem trwog¹ przejmuje jak
wszystkie napaci Bodensteina. Bóg tylko czuwa nad losem ludzi, wiêta jego wola, a serce
mi szepce, i¿ najwiêkszym grzechem sprzeciwiania siê jego woli.
- A czyja¿ wola, je¿eli nie Boska, jest w stanie nadaæ potêgê, jak¹ on posiada?
- Ja, s³aba niewiasta, nie umiem i nie chcê badaæ, jakie ród³o jest jego m¹droci i si³y, lecz
to, czego ty mo¿e nie uwa¿a³e, oko matki dostrzeg³o. Ja po jego wzroku, po niektórych wyrazach dostrzeg³am, i¿ usi³uje i w czêci ju¿ wywiera wp³yw na moj¹ biedn¹ córkê. Ty nie
wiesz, co to za spojrzenie. On, jak w¹¿, mo¿e zakl¹æ ofiarê, i¿ mu siê broniæ nie mie. Ja
lêkam siê i dr¿ê o los Arminii. Bada³am j¹ i jej serce niewinne, a ju¿ dwoma uczuciami rozdwojone, trwog¹ mnie przejê³o.
- Ka¿de jego s³owo - odpar³ Sêdziwoj oburzony - oddycha szlachetnoci¹, wszystkie postêpki nacechowane najwy¿sz¹ cnot¹, ka¿dy krok jego d¹¿y do tego, co dobre i piêkne - i takiego
cz³owieka mia³a¿by siê obawiaæ?
- Nie rozumiesz mnie - przerwa³a wdowa rumieniej¹c siê - wiem, i¿ zamiary jego s¹ prawe,
i w³anie dr¿ê o to, aby jej nie ¿¹da³ za ¿onê. Odmówiæ bym nie mog³a i nie potrafi³a, bo co
chc¹ tacy ludzie, to zawczasu wiedz¹, i¿ siê stanie; ale wtedy...
- Jak to - zawo³a³ zdziwiony Sêdziwoj - losu, którego wszystkie kobiety na ziemi zazdrociæ
by mog³y - zostania ¿on¹ tego pó³boga - ty, matka, broni³aby swej córce?
- B³ogos³awi³abym tej godzinie, gdybym nie by³a sama ¿on¹ adepty... I mój m¹¿, o którym
tyle s³ysza³e, obdarzony by³ nadludzk¹, tajemn¹ m¹droci¹. Ja wiem i czujê, ¿e jakie niewidzialne wêz³y ³¹czy³y go z Kosmopolit¹. On, nie znaj¹c nas, zna najmniejszy szczegó³ naszego ¿ycia; on moje myli, moje walki wewnêtrzne zgaduje. Ja dr¿ê, aby i córka moja nie wziê³a
za mi³oæ, która siê w jej duszy do innego cz³owieka ju¿ rodzi, innego jakiego uroku... Ja
lêkam siê Kosmopolity, jak niegdy Tholdena siê lêka³am...
Wtem nagle, rzucaj¹c wzrokiem doko³a, spostrzeg³a na stole miniaturê na z³otej owalnej
blaszce wystawiaj¹c¹ piêkn¹ m³od¹ kobietê. Porwa³a j¹ i ciskaj¹c od siebie zawo³a³a:
- O Bo¿e! sk¹d siê to tutaj dosta³o! to mój portret, który da³am Albertowi i jest temu rok omnasty.
I skazuj¹c palcem w k¹t pokoju krzyknê³a bledn¹c:
- Widzisz go! Oto jest! Armini¹ ratuj!
Sêdziwoj spojrza³ w miejsce wskazane, lecz nic nie spostrzeg³. Wdowa upad³a zemdlona
w okropnych kurczach, taka by³a zwyk³a jej s³aboæ.
Na pró¿no póniej dowiadywano siê, jakim sposobem nieszczêsna miniatura do domu siê
dosta³a. By³a to ta¿ sama, któr¹ Albert Grandorf na godzinê przed swoj¹ mierci¹ przegra³
w karty.
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VIII Niebezpieczeñstwo
Jest pierwiastek w duszy wy¿szy nad ca³¹ naturê,
ten mo¿e nas uczyniæ zdolnymi do wzniesienia siê
i wy³amania ze zwyczajnego systemu i porz¹dku wiata.
Jamblichus
Z WOLNA ROZESZ£A SIÊ PO Bazylei wieæ o zamordowaniu hrabiego Reudlina. Niespokojnemu Sêdziwojowi pierwszy j¹ przyniós³ przetworzon¹, okraszon¹ dodatkami czarodziejstwa, s³uga jego, Jan. Niespokojnosæ jego zwiêkszy³a siê jeszcze, kiedy kilku z przychylnych
mu rodaków przyby³o do niego ostrzegaj¹c, i¿ zabójcy po ca³ym miecie szukaj¹. Nie tylko
opisy zgadza³y siê zupe³nie w najmniejszych szczegó³ach z powierzchownoci¹ m³odego alchemika, ale - jak twierdzili - ju¿ kto nazwisko Sêdziwoja, jako sprawcê tej zbrodni, wymieni³. Lecz ten daremnie usi³owa³ rozwik³aæ zdradziecki podstêp, którego siê domyla³, gdy
wrêczono mu pismo, które konny pos³aniec przywióz³. Pozna³ rêkê Rogosza i skwapliwie
czytaæ pocz¹³. List nastêpuj¹ce zawiera³ wyrazy:
Mi³ociwy przyjacielu i bracie! - Od czasu niefortunnego wydarzenia, które mnie owej nieszczêliwej nocy potka³o, pozostajê ci¹gle jeñcem barona Wardstein. Przemo¿ny pan obchodzi siê ze mn¹, Bogu dziêki niech bêd¹, a¿ nadto ³askawie. Prawdê bowiem rzek³szy, nie zas³u¿ylimy na pob³a¿anie. Ty usi³owa³e wydrzeæ od godnego ojca wybranemu panu jego narzeczon¹, nie mia³¿e usi³owaæ skarciæ ciê? - Ja wystêpnego usi³owania by³em uczestnikiem.
Nie masz jednak z³ego, co by na dobre nie wysz³o; ten traf zapewne ciê uleczy z twej szalonej mi³oci ku córce barona i ¿yciu twojemu inny nada kierunek. Uwiêzienie to moje wiêcej
tobie, ni¿ mnie szkodziæ mo¿e. Radzi³bym ci z Helwecji co najrychlej uciekaæ, by unikn¹³
zemsty. Mnie pozostaw, niech odpokutujê za miêszanie siê do sprawy, ubli¿aj¹ce godnoci
rozwa¿nego cz³owieka. Baron ¿¹da za mnie piêædziesi¹t funtów z³ota okupu; za wielka to
suma, abym móg³ mieæ nadziejê dostania jej. Adela, któr¹ pozna³em, jest weso³a - przyjmij
s³owo prawdy; ona wiêcej o tobie pamiêta³a, kiedy Reudlin ¿y³, bo jego nienawidzi³a. Nie
by³by z ni¹ szczêliwym, chocia¿by nieprzebyte zawady rozdzielaj¹ce was usun¹æ siê mia³y.
Porobi³em tu znajomoci z wielu mo¿nymi dysydentami i umia³em zas³u¿yæ na ich wzglêdy;
pracuj¹c dla nich mo¿e uzyskam wolnoæ. Ty za dla mego i swego dobra nie badaj, gdzie siê
znajdujê. Bóg zreszt¹ dzier¿y losy nasze w swym rêku. Jego wiêtej opiece i afektom przyjani polecam przysz³oæ i ciebie.
- O, s³odki przyjacielu! - rzek³ Sêdziwoj sam do siebie. - Piêædziesi¹t funtów z³ota! Jak¿e
przyjañ jest tani¹.
Lecz i list ten tylko w wiêkszy go labirynt domys³ów pogr¹¿y³, a tymczasem coraz wiêcej
donoszono mu wieci o mierci hrabiego Reudlina i ledzeniu mordercy.
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Wieczorem Sêdziwoj samotny, zamylony siedzia³ w swej pracowni, kiedy Jan zadyszany
z przestrachem na twarzy wpad³ wo³aj¹c:
- Paniczu! dla Boga ratuj siê, uciekaj! szukaj¹ ciê; oto pacho³cy miejscy id¹ ju¿ do tego domu,
za nimi ca³a æma ludu, srodze na ciebie wyrzekaj¹; zaledwo zdo³a³em tu przed nimi ubiec.
Z pracowni jednak nie by³o ¿adnego osobnego wyjcia, ¿adnej kryjówki, a na dole s³ychaæ
ju¿ gwar natarczywego mot³ochu; ju¿ w okienka laboratorium uderza³ blask pochodni, które
nieli. Jan wybieg³ jeszcze szukaæ jakiego sposobu wyprowadzenia swego pana; Sêdziwoj
przypasa³ szablê i widz¹c, i¿ nie ma nadziei wymkniêcia siê, oczekiwa³ wypadku ze spokojnoci¹, jak¹ tylko przewiadczenie o w³asnej niewinnoci nadaje. Ju¿ na wschodach i w sieni
s³ychaæ by³o szczêk ¿elaza o kamienne stopnie, gdy wtem na progu ukaza³ siê Kosmopolita.
Ze zwyk³¹ powag¹ i spokojnoci¹ przyst¹pi³ do sto³u, zagasi³ lampê i z wydobytej kryszta³owej flaszeczki prysn¹³ jakim p³ynem na portret Tholdena, a póniej wzi¹wszy za rêkê Sêdziwoja cofn¹³ siê z nim w g³¹b, w róg pracowni. Portret w ciemnoci zacz¹³ janieæ coraz
¿ywiej, jakby dziwne jakie wiat³o z niego wyp³ywa³o, wnet fale tego b³êkitnego, md³ego blasku wype³ni³y ca³y pokój. Sêdziwojowi zda³o siê, i¿ ciany komnaty rozszerzaj¹ siê, oddalaj¹
coraz dalej, przedmioty bledn¹, a on jakby z niezmiernej odleg³oci tylko przypatrywa³ siê
przez lunetê temu, co ma nast¹piæ. - Czereda siepaczy dom ca³y przetrz¹snê³a i na koñcu z pochodniami wst¹pi³a do pracowni; lecz wnet gwar ich ucich³, spogl¹dali po sobie, a na ich
twarzach widaæ by³o jak¹ wewnêtrzn¹ nag³¹ trwogê. mielsi przejrzeli wszystkie k¹ty pracowni, kilka razy przeszli obok Kosmopolity i Sêdziwoja nie spostrzegaj¹c ich; temu ostatniemu zdawa³o siê, i¿ jaka gazowa zas³ona oddziela go od szukaj¹cych. W koñcu te¿ wyszli
wszyscy. Najuporczywszym by³ Bodenstein.
- To dziwna, niepojêta! - rzek³ wychodz¹c do którego z pacho³ków - Od dwóch godzin pilnowa³em wejcia tego domu, wiem, i¿ nigdzie nie wyszed³.
Tu musz¹ byæ jakie czary. Mnie strach przechodzi!
D³ugo jeszcze dom ca³y przetrz¹sano, wreszcie zniecierpliwieni siepacze rozeszli siê. G³osy
ich i brzêki orê¿ów ucich³y ju¿ po oddaleniu siê w odleg³oci, Kosmopolita puci³ rêkê Sêdziwoja, zapali³ lampê na stole i wolno wyszed³.
M³odzieniec dotyka³ sam siebie, nie dowierza³ sobie, czy nie by³ pod wp³ywem jakiego snu
zwodniczego, który go przeniós³ na chwilê do cudownej nadziemskiej krainy, z której tak
niepostrze¿enie i nagle na powrót wróci³ do pracowni. Lecz chwilowy ten pobyt w krainie
mg³y niezatart¹ ju¿ w nim na wieki uczyni³ zmianê.
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IX Zaklêcie
B¹d ty b³ogos³awionym czy przeklêtym duchem;
przyno rosê nieba czy dym piekie³ z sob¹;
..............................
Muszê z tob¹ mówiæ!
Hamlet Szekspira
DUSZNE S¥ TE SMÊTARZE LUDZI ¿yj¹cych nazywane miastami. - Wspania³e pa³ace
i rzêdy domów s¹ tylko szeregiem grobowców. Tu nawet wzrok jest spêtany, zimne g³azy
spotyka lub zimniejsz¹ pier cz³owieka kupcz¹cego. Tu myl jest spêtana, niebo nawet dym
kominowy ci zas³oni, tu musisz zapomnieæ, ¿e cz³owiekiem, a ¿yæ jak jedno kó³ko machiny
bezduszne, bez woli, bo gdyby w³asnym ¿yciem siê poruszy³, to ca³y rój wyrzuci ciê ze swego mrowiska, jako przestêpcê praw wisz¹cych na szyldach ulicznych. ¯adna pier czuj¹ca nie
odetchnie w miecie - tam czo³gaj siê, jak robak, w lady za drugimi, a jeli chcesz skrzyd³a
rozwin¹æ lub ul¿yæ oddechem duszy - uciekaj za miasto!
Sêdziwoj mija³ ju¿ bramê Bazylei, czarowny widok okolic roztacza³ siê przed jego oczami
i gwa³tem go ci¹gn¹³ do siebie. Zszed³ z g³ównej drogi i boczn¹ cie¿k¹ uda³ siê w dolinê
wiod¹c¹ miêdzy góry. S³oñce ca³ym blaskiem wype³nia³o lazurow¹ przestrzeñ, jakby z³ote
iskry wiat³a widocznie kr¹¿y³y w promienistym eterze. Wszystkie wietne barwy i odg³osy
z gajów i ska³, i strumieni rozkosznie ³¹czy³y siê w jeden obraz, jeden akord i bieg³y do duszy dzwoni¹c pieñ chwa³y i pokoju natury. ród doliny nad strumieniem sta³y rzêdem ³adne
chaty wieniacze, m³odzieniec spostrzeg³ je i odwróci³ siê, tak ¿yczy³ sam pozostaæ. rodkiem w¹wozu sz³a cie¿ka i gubi³a siê w ³o¿ysku wysch³ego potoku. Wszystko by³o ciche,
spokojne, a on z rozpacz¹ siê patrza³ doko³a, jakby burze z ca³ej ziemi do jego siê piersi teraz
schroni³y. I wciekle siê rozmia³, a echo i ten chrapliwy miech goryczy oczyszczony
i dwiêczny odda³o mu na powrót. Podwojonym krokiem postêpowa³ wy¿ej. Wysokie drzewa coraz rzadsze, a z rozpadlin ska³ zwiesza³y siê kar³owate sk¹p¹ ¿ywione ziemi¹. Jeszcze
wy¿ej ju¿ tylko niskie napotyka³ krzaki, g³azy nagimi wieci³y grzbietami i gdzieniegdzie
miêdzy kêpami szmaragdowego mchu i siwych porostów rozwija³y siê wie¿e, na równinach
nie znane, kwiaty. I powietrze coraz czystsze, wie¿sze, zachêca³o go do piêcia siê wy¿ej po
ostrych ska³ach. W dolinie drobne zagrody ludzi i chaty traci³y wszystko, co brudne i nieforemne, a z tej wysokoci uroczych nabiera³y kszta³tów i kolorów. Z wolna mg³a spuszcza³a
siê jak zas³ona przejrzysta i otoczy³a go doko³a. Póniej chmury zas³oni³y Bazyleê i ca³y widok daleki. Sêdziwoj spocz¹³, odetchn¹³, by³ sam jeden, doko³a tylko zimne kamienie. Nieznacznie wpad³ w g³êbokie zadumanie. Ca³a jego przesz³oæ, burzliwa w g³êbi, a na pozór
spokojna, m³odoæ, wszystkie ¿¹dze, wszystkie chêci tañczy³y doko³a, jakby obrêb czarodziej46

skiego krêgu, a on, spêtany, nie móg³ siê wydobyæ na zewn¹trz. Wezbrane uczuciami serce,
myl rozpalona chcia³y siê gwa³tem wydobyæ z tego wiêzienia, a doko³a by³o wszystko ju¿
zas³onione chmurami. Z³o¿y³ rozpalone czo³o na zimnym g³azie, wspomnia³ czas niewinnej
m³odoci, gdzie modlitwa by³a tarcz¹ wszystkich cierpieñ, filarem upadaj¹cej duszy - i westchn¹³, ale teraz zimna nauka i gor¹ce jej ¿¹dze i modlitwê sp³oszy³y, i ³zy wysuszy³y. I rozbieraj¹c stan swój szuka³ koniecznie powodu i winy zewn¹trz siebie, szuka³, na kogo by móg³
zwaliæ ciê¿ar przygniataj¹cy go.
- Tak jest - myli³ sam w sobie - mi³oæ mog³a uwieñczyæ moj¹ cierpliwoæ. W nauce nowych
si³ nabra³em, by³em bliski szczêcia, od chwili jak Jego spotka³em, ca³e moje jestestwo zosta³o wzburzone. Tak jest, on przyczyn¹ tej walki miertelnej, z której wyjæ muszê, bo bym
upad³ pod jej brzemieniem.
Po chwili podniós³ g³owê - gdy oto blisko, oparty o cianê szarego granitu, sta³ wpatruj¹c siê
w niego Kosmopolita.
To nag³e i nieprzewidziane zjawienie siê odrêtwi³o m³odzieñca.
- Szuka³em ciê - rzek³ na koniec - i nigdzie znaleæ nie mog³em. Nie dbaj¹c, i¿ oskar¿ony
jestem o zabójstwo, chodzi³em miêdzy t³umem, czy twego ladu nie znajdê i oto teraz, kiedym rozumia³, i¿ nikt mnie nie spotka, zjawiasz siê?
- Wiedzia³em o tym i dlategom przyszed³, teraz mogê odejæ.
- O, teraz nie opucisz mnie. Czy jeste zwodzicielem, czy prawdziwym mêdrcem, bodajby
by³ duchem, nie cz³owiekiem, musisz ze mn¹ mówiæ!
- Wszystko, co by mi mia³ powiedzieæ - odrzek³ Kosmopolita - wiem zawczasu; za ca³¹ odpowied us³uchaj rady, któr¹ ci podam. Póki pora, unikaj mnie. Palmy, o które siê kusisz, zbyt
wysoko rosn¹ i te lodowce by przeby³, a nie och³odzi³yby twojego tchnienia. Na ich szczycie chcia³by siê pi¹æ jeszcze wy¿ej, dok¹d tylko orle skrzyd³a donios¹ - i nigdzie by nie
znalaz³ pokoju. Póki pora, wróæ siê, zapomnij o mnie.
- Wiêc nazwê ciê oszustem, a ca³¹ twoj¹ w³adzê i m¹droæ wystêpkiem! Bo jeli wiesz istotnie, jaki wp³yw wywar³ na mnie i teraz unikasz, to chyba chcia³e mnie uwieæ lub w³adza
twoja dalej nie siêga!
- Wiem - odrzek³ spokojnie Kosmopolita - i¿ ten duch niespokojny, prêdzej czy póniej sam
by siê w tobie obudzi³. Moje spojrzenie roztli³o tylko w tobie te iskry, które wyobrania
z wiêksz¹ szkod¹ póniej by rozpali³a. Ty zewn¹trz siebie szukasz winy, a lêkasz siê spuciæ
w g³êbiê w³asnej duszy i tam samotnie stoczyæ walkê i umierzyæ z³e, które ciê niepokoi...
- Póki ciebie nie widzia³em - rzek³ Sêdziwoj - póty jeszcze mog³em mieæ nadziejê zostania
szczêliwym; mi³oæ i nauka starczy³y mi za wiat. - Po co ¿e mnie przekona³, ¿e jest wiat
wy¿szy, o którym w¹tpi³em; stan¹³e na drodze mej mi³oci, zniweczy³e urok nauki, jakem
j¹ dawniej pojmowa³... Dlaczegó¿ broni³e mnie od niebezpieczeñstw w ten sposób, i¿ obrona ta zgubniejsz¹ mi siê sta³a od samego niebezpieczeñstwa...
- Odwieczne prawa, którym podlegam - rzek³ Kosmopo³ita - nakazuj¹ nam rozci¹gaæ opiekê
nad wszystkimi, których tylko dotknie siê ko³o naszej potê¿nej nauki. Tysi¹ce biednych szperaczy pozostawiamy spokojnie, bo ciasny zakres ich poziomego ¿ycia i myli nie stanie siê
ani dla nich katusz¹, ani dla nas nadziej¹ zyskania wyznawcy. - Lecz s¹ inni, szczêliwi, których dusza staæ siê mo¿e znacz¹c¹ cyfr¹ w ludzkoci lub nauce, by³oby wystêpkiem opuszczaæ ich. Gdyby siê zrozumia³, móg³by do ich liczby nale¿eæ, st¹d moja nad tob¹ opieka.
Ale ty chcia³by, aby kilku wyrazami wcieliæ ciê do tajemnic, które spodziewasz siê, ¿e po47

siadam, aby potem, jak szaleniec, rozrucaæ z³oto i ogieñ - ¿elazo i zbrodnie, i klejnoty z jednego rogu obfitoci. - Chcia³by ma³powaæ Opatrznoæ i wedle widzimisiê mniema³by Bosk¹
naladowaæ w³adzê, a ty by j¹ tylko zniewa¿a³! Rozumia³by, ¿e mêdrzec mo¿e byæ potê¿nym nie rozumiej¹c odwiecznego porz¹dku!
- Wiêc jeli widzisz, ¿e b³¹dzê, uka¿ mi powrót na praw¹ drogê! Czy¿ dla mnie nie ma nadziei szczêcia? Uka¿ mi, jakbym móg³ siê staæ godnym m¹droci i zdobyæ j¹. Przecie¿ i ty
jeste cz³owiekiem, i ty siê mêdrcem nie rodzi³.
- M¹droæ i szczêcie! - rzek³ posêpnie Kosmopolita. - Mniemasz, i¿ oboje w jednej piersi
miertelnej obraæ mog¹ mieszkanie! - Ty zapomnij o m¹droci, a id drog¹ do szczêcia,
mo¿esz byæ jeszcze szczêliwym. Porzuæ nauki, o które siê kusisz, a które ci tylko hañbê lub
zgryzotê zniszczonego na pró¿no ¿ywota daæ mog¹! I o mnie zapomnij, jak o nie rannym...
- Nie! to niepodobna! pi¹æ siê tak wysoko i znowu wracaæ, rozpoczynaæ drogê - ha! lepiej
zgin¹æ w pó³ kresu.
Ju¿ teraz ca³e moje jestestwo jest jak spêtane, i le¿ê w tych wiêzach, a setnymi ¿y³ami dusza
moja krwawi siê, jako ramiê owego olbrzyma przykutego do ska³y, który chcia³ ludzkoci darowaæ boski promieñ! - a przecie¿ nie jestem zbrodniarzem! a przecie¿ kochaæ ludzkoæ i cnotê,
kochaæ s³awê - jest ju¿ cnot¹! - I ja mam teraz ca³e to ¿ycie przesi¹k³e tylu czczymi nadziejami
rzuciæ od siebie, jak zu¿yte odzienie? Mam patrzeæ, jak najgorêtsze ¿yczenia moje pêkaj¹ jako
bañki na wodzie? - O, nigdy! chocia¿bym mia³ szatanowi duszê na wiecznoæ zaprzedaæ!
- Nierozwa¿ny! jakby cz³owiek by³ mocen cokolwiek zaprzedaæ na wiecznoæ, a tym bardziej
to, co nie jest jego w³asnoci¹! Jakby w³adza, o któr¹ siê ubiegasz, z nieczystego ród³a mog³a pochodziæ. Ale przypatrz siê tylko swoim mylom, a ujrzysz z przestrachem, ¿e ta twoja
¿¹dza s³awy, mi³oæ ludzkoci, nie cnot¹, lecz s¹ egoizmem w innej formie - a ty z nimi, jak
wodê z ogniem, chcesz ³¹czyæ mi³oæ nauki?
- A wiêc poka¿ mi, jak mam zapomnieæ czym by³em i do czegom d¹¿y³?
- Jedno s³owo - rzek³ Kosmopolita - najmniejszego z uczni naszych mo¿e tê ska³ê, na której
stojemy, wtr¹ciæ w przepaæ; mo¿e na tê miej¹c¹ siê dolinê sprowadziæ jêki rozpaczy i zag³ady; ale ¿adna m¹droæ mistrza nie jest w stanie powiedzieæ temu, co raz by³o w pamiêci: - nie
b¹d! - Nie mo¿e wyrzec do jednej myli cz³owieka: - Powróæ do nicoci, z której powsta³a.
- Jeli tak jest - rzek³ Sêdziwoj powstaj¹c - to w imiê potê¿nych praw, którym podlegasz,
wyzywam ciê, mistrzu! przyjmij mnie za ucznia!
- Stój! - przerwa³ nagle Kosmopolita - nie zmierzy³e otch³ani i, szalony, rzucasz siê w jej
g³êbiê! Jeszcze nie znasz strasznych warunków, które by, jak jarzmo, w³o¿yæ musia³ na swoj¹
duszê. Wiedz, i¿ nauka nie cierpi ¿adnego innego spó³zawodnika. Musia³by siê zrzec i mi³oci, i przyjani, i ojczyzny, i ludzkoci, musia³by siê oddaæ tylko jednej zimnej nauce. Ka¿de przeniewierzenie siê karze ona srogo. Mi³oæ nauki jest jak ów p³omieñ piorunowy, którego niczym ugasiæ nie mo¿na, dopóki nie strawi swej pastwy i nie uleci tam, sk¹d wzi¹³ pocz¹tek - do nieba! - A czy¿ ty zbada³e w³asne serce? - Czy wywo³a³e w uczuciu obraz Adeli? - Czy sobie przypomnia³ przysiêgi, które jej uczyni³?
Ona jeszcze ciê mo¿e kochaæ. W mi³oci i ziemskim szczêciu mo¿esz byæ szczêliwym!
Wróæ siê, ca³¹ moj¹ umiejêtnoci¹ doprowadzê ciê do portu.
- Nie! - rzek³ Sêdziwoj - ju¿ za póno! Przysiêgi, którem jej czyni³, natchnê³a ¿¹dza serca,
a nie myl, myl, która jedna ma prawo rozkazywaæ cz³owiekowi! Ja czyni³em nie wiedz¹c;
poznajê teraz, i¿ mi³oæ nauki poch³onê³a wszelkie inne przywi¹zanie.
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- Bo nie zna³ prawdziwej mi³oci - rzek³ mêdrzec - bo w kochance nawet siebie tylko kocha³.
- Jelim jej nie zna³ - zawo³a³ Sêdziwoj - tom j¹ przeczuwa³. Mi³oæ, drobne, bezsilne uczucie, które jednego serca zape³niæ nie zdo³a, gdy m¹droci¹ mogê pe³nymi rêkoma rozsiewaæ
szczêcie doko³a, pozioma mi³oæ ukochanej istoty obroniæ nie umie, gdy ty m¹droci¹ nad
obcymi czuwa³e! Ja z rozkosz¹ zrzekam siê mi³oci.
- Nie dosyæ na zrzeczeniu siê, gdyby nawet zrzek³ siê i ojczyzny, rodziny, przyjació³, kochanki, nazwiska nawet w³asnego i s³awy, gdyby, nieznany, poprzysi¹g³ wszystkie godziny twego ¿ycia powiêciæ tylko samej nauce i tak by jeszcze nie by³ pewnym korony mistrza, bo na
progu przybytku, do którego chcesz siê dostaæ, spoczywa straszliwy wróg rodu ludzkiego,
naprzód musisz jego zwalczyæ - taka walka jest okropna! Nie doæ na to odwagi chwilowej,
jakiej potrzeba, aby zostaæ bohaterem, ale trzeba natê¿onej, ci¹g³ej mocy i nieustraszenia,
o jakim ci siê nie ni³o. Kto siê potworowi oprzeæ nie zdo³a, staje siê jego s³u¿alcem, staje
siê nieszczêliwym nad znaczenie tego wyrazu; miriady lat nie oczyszczony poza grobem,
nim dost¹pi palmy pokoju, któr¹ prostym ¿yciem i cnot¹ dostêpuje najnieumiejêtniejszy wieniak. Tysi¹ce silnych, potê¿nych i wytrwa³ych stawa³o z nim do walki, a jak¿e niewielu wysz³o z tryumfem!
- Adela jeszcze nie zginê³a dla ciebie, jeli j¹ ukochasz prawdziwie, ja wesprê ciê, odzyskasz
j¹. Jeli nie tê, to ci dam inny kwiat pe³ny mi³oci, o jakiej nie masz pojêcia; pó³anio³a, pó³dziewicê, z ni¹ niebo ziemi mieæ mo¿esz. W kraju twoim tysi¹ce dróg otwartych dla dusz
dzia³alnych, namiêtnych jak twoja. Prêdzej, ni¿ siê spodziewasz, dojdziesz znaczenia, wieczystej s³awy, bêdziesz przytomny braciom, a to wiêcej znaczy ni¿ kamieñ mêdrców. Maj¹tek twój i tak zniszczony, reszty nie rzucaj niebacznie na szalê losu; nie id¹c za radami Rogosza mo¿esz byæ b³ogos³awionym i b³ogos³awiæ tê chwilê, w której pos³ucha³e tej rady.
- Ju¿ za póno - odpar³ m³ody alchemik.
- Wiêc ci¹gle rozumiesz - mówi³ Kosmopolita - ¿e m¹droæ jest szczêciem?
- Nie - rzek³ Sêdziwoj - ale jest wiêcej jak szczêcie!
- Aby poj¹³ prawa tego wiata, którego chcesz zostaæ mieszkañcem, aby je rozwa¿y³, zostawiam ci trzy dni do namys³u - przepêd je jedynie zajêty tym, ¿e albo masz wyrzec siê na
zawsze ziemi, albo siê staæ jej ozdob¹.
W czasie tej rozmowy chmury zbija³y siê w gêst¹ masê, ciemny kir okrywa³ niebo; w dolinach cisza, a nad g³owami szumia³ g³ucho wicher. Sêdziwoj milcza³, a w duszy jego powsta³o dopiero pow¹tpiewanie i obawa, jakby o stratê zbawienia; dreszcz go przej¹³, zdawa³o mu
siê, ¿e cieñ matki wo³a na niego: - Synu, wróæ siê na praw¹ drogê!
Czarna ju¿ by³a po³owa nieba, ¿aden orze³ siê nie ukazywa³, naprzeciw nich chmura opar³a
siê na szczycie ska³y, szczyt ten nie tak odleg³y, jak siê przy jasnym niebie wydawa³, ciemnoæ rozproszy³a z³udzenie. Szelest da³ siê s³yszeæ, na przeciwn¹ ska³ê przelecia³ kruk.
- Patrz - rzek³ Kosmopolita - wszystko w naturze, co wype³nia swoje powo³anie, jest m¹dre,
potrzebne i konieczne. - Je¿eli ten ob³ok spadnie, wszystko, co ¿yje na tym wzgórzu zatonie
i kruk zawczasu opuszcza gniazdo, aby dla ¿ar³ocznych swoich piskl¹t zbiera³ zdobycz. To
nocny rozbójnik i ciemnoæ go wypêdza, znajduje pi¹ce istoty, wydziobuje im oczy i porzuca, a potem wietrzy cierwo. A jednak kruk idzie za wy¿szym popêdem: wype³nia tu obowi¹zki, których by nikt inny nie pe³ni³ - czyci te dzicze. Teraz jest w niepewnoci, czarne skrzyd³a jego ledwo znaæ na czarnym ob³oku - polecia³ wzd³u¿ skalistej ciany. Jedyna ¿yj¹ca isto49

ta nie mie tu siedzieæ w gniedzie. Patrz, jak ten ob³ok pracuje, spada i wznosi siê, jakby
p³uca z ciê¿koci¹ oddychaj¹cego cz³owieka; oto opada, opada coraz ni¿ej.
Wtem b³ysk z hukiem piorunu! Wierzcho³ek ska³y str¹cony i kruk zabity upad³ pod nogi wêdrowców. Niebo otworzy³o siê, rozdarta zas³ona w p³omieniach, ca³a natura wzburzona, w zamieszaniu.
- I któ¿ by teraz - rzek³ Kosmopolita grzmi¹cym g³osem - pow¹tpiewa³ o strasznej wielkoci
Tego, który siê na wiatrach przechodzi i burzom rozkazuje! Któ¿ by móg³ pow¹tpiewaæ, i¿
w ko³czanie jego s¹ strza³y, które, nim najmielsze oko szerokoæ w³osa przemierzy, potrafi¹
tysi¹c wiatów zburzyæ i tysi¹c nowych wywieæ z nicoci! I któ¿ by mia³ pow¹tpiewaæ, i¿
jedyna w³adza od niego pochodzi!
Sêdziwoj odkry³ g³owê, wzniós³ oczy do góry i od lat wielu pierwszy raz do duszy jego zawita³a modlitwa.
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X. Przepowiednia
Com tylko móg³, czyni³em, aby ich odwróciæ od tego zamiaru,
nie chcieli mi wierzyæ. Wtedy mimowolnie pokazywa³em im drogê;
lecz zarêczam ci, wszyscy upadli, ¿aden z nich siê nie wróci³.
Je¿eli ci ¿ycie mi³e, i ty wróæ siê.
Tysi¹c nocy i jedna
TRZECI NAZNACZONY DZIEÑ zbli¿a³ siê ju¿ do koñca, kiedy Sêdziwoj, oparty o mur na
przeciwnej stronie ulicy swojego mieszkania, zamylony wpatrywa³ siê w potworne kamienne ozdoby domu Tholdena; zaczyna³ dopiero rozumieæ symboliczne ich znaczenie. Jakkolwiek sta³e by³o jego postanowienie, wzdryga³ siê z trwog¹, gdy spogl¹da³ na wejcie do tego
domu otoczone splotami strasznego potworu, na wyraz okropny, szyderczy jego paszczy i na
bolesne spojrzenie ofiar jego.
Kosmopolita tr¹ci³ go po ramieniu.
- Zbada³em - rzek³ Polak - ca³e swoje jestestwo i jedyna ¿¹dza moja jest ¿yæ dla prawdy. Zrzekam siê ziemi i wszystkich jej powabów.
- A wiêc niech siê pe³ni twój los, jak przepisano. - W kociele Panny Marii jest grób Tholdena, na jego piersiach znajdziesz kamieñ mêdrców, obok pargamin, zawieraj¹cy tajemnice
przygotowania go.* Rêkopismu jednak nie zrozumiesz, dopóki stosownym ¿yciem umys³ twój
nie przebêdzie lat próby. Kamieñ mêdrców rozpuszczony nadaje niemiertelnoæ; kto jednak
nie przygotuje cia³a stosownym ¿yciem, kto wroga rodu nie zwalczy, dla tego taki napój jest
gwa³town¹ trucizn¹. A teraz ¿egnam ciê - po spe³nionych latach próby zobaczemy siê znowu.
- Je¿eli w czasie przedsiêwziêcia bojañ ogarnie ciê i zechcesz zaniechaæ zamiaru, tym oto
p³ynem potrzej sobie skronie, resztê wylej, a widma znikn¹ - drugi raz nie bêdziesz móg³
wstêpowaæ w dziedzinê niewidzialnych.
- Gdy wêdrówkê rozpoczniesz, ja bêdê ju¿ daleko. A teraz widzê oto nad Bazyle¹ unosi siê
anio³ zniszczenia, krew i morowa zaraza! A ten wspania³y koció³, w którym ostatni grób
poruszysz, ogieñ wybawi od zniewagi.
Mistrz oddali³ siê, a m³odzieniec po chwili dumania rozbi³ kryszta³ow¹ flaszeczkê o kamienne rzeby domu. Ostatni sposób ratunku i cofniêcia siê sam od siebie oddala³.
- Jeli odwaga ma mnie opuciæ - wyrzek³ - to lepiej upaæ, jak siê wracaæ!
_______________________________________

* Nierzadkie by³o podanie pomiêdzy alchemikami, i¿ wielu adeptów, tajemnicê swoj¹ unosz¹c do grobu, razem ze sob¹
chowaæ kazali najdro¿sze rêkopisma, a czasem i kamieñ mêdrców.
Jedn¹ z g³oniejszych tego rodzaju powiastek rozpuci³ na dworze cesarza Rudolfa II niejaki, okrzyczany w swoim czasie,
Edward Kelley. W³aciwie on zwa³ siê Talbot, urodzi³ siê w Worchester r. 1555 i ¿y³ jako notariusz w Lankaster, gdzie przekonany [tj. zas¹dzony w procesie s¹dowym] o fa³szowanie papierów publicznych z oberzniêtymi uszami wypêdzony zosta³.
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W czasie swoich wêdrówek (opowiada sam) wst¹pi³ ród gór do karczmy, gdzie znalaz³ przypadkiem stary, na pargaminie
pisany, rêkopism. Na pierwszy rzut oka pozna³, i¿ rêkopism ten jest traktatem alchemicznym.
Na zapytanie sk¹d by ów pargamin pochodzi³, gospodarz odpowiedzia³ mu, i¿ znaleziony zosta³ w grobowcu pewnego biskupa. Mia³o byæ bowiem w tamtych stronach podanie, i¿ biskup ów, nadzwyczajnie bogaty, skarby swoje wraz ze sob¹
pochowaæ kaza³. Dopóki Anglia by³a katolicka, szanowa³a grób wiêtego, po ukoñczonej jednak reformacji, za królowej
El¿biety, przetrz¹niêto kocio³y, klasztory i pomiêdzy innymi grób owego biskupa; zamiast jednak spodziewanych skarbów,
znaleziono rêkopism i dwie kule ze s³oniowej koci. Wszystko to gospodarz karczmy za parê kielichów rzewi¹cego napoju
naby³ z ³atwoci¹. Skoro kule kociane rozbi³, znalaz³ w jednej czerwony, w drugiej bia³y proszek. Kelley, nic wydaj¹c siê
wcale z wiadomoci¹ rzeczy, nabywa od niewiadomego gospodarza rêkopism i proszki za lich¹ bardzo cenê i dopiero na
dworze cesarza Rudolfa objawi³ sw¹ tajemnicê, ¿e posiada kamieñ mêdrców i sposób jego przygotowania. W istocie niejeden zarêcza, miêdzy tymi ludzie znaj¹cy siê na rzeczy i sumienni wiadkowie. i¿ widzieli, jak uszlachetnia³ merkuriusz, o³ów
i cynê na z³oto je zamieniaj¹c.
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XI. Grób
S³oñce siê obróci w ciemnoci a ksiê¿yc w krew, przedtem
nim przyjdzie dzieñ Pañski wielki i jawny.
Dzieje Apostol. w. £ukasza, r. II, w. 20
NIESZPORY SIÊ SKOÑCZY£Y, garstka wiernych opuszcza³a podwoje kocio³a Panny Marii, brzask wieczorny zaledwo ju¿ z wysokich okien owieca³ posadzkê. Kiedy wszyscy wychodzili, Sêdziwoj wszed³ do wi¹tyni. S³u¿¹cy, starzec kocielny, gasi³ wiat³a i powoli opónione stare kobiety mrucz¹c ostatnie pacierze i ¿egnaj¹c siê chwiej¹cym krokiem oddala³y siê.
Na rodku kocio³a wzniesiony by³ katafalk okryty czarnym suknem, na którym b³yszcza³ srebrem wyszyty krzy¿. Doko³a miga³y lampy md³ym wiat³em. M³odzieniec ukry³ siê przy o³tarzu pomiêdzy kamiennymi pos¹gami grobów i usiad³ na stopniu. Czas w³ók³ siê powoli, on
rachowa³ minuty, jakby dla niego siê przed³u¿a³y. Wreszcie skrzypienie wielkich drzwi na
zardzewia³ych zawiasach i obrót klucza w potê¿nym zamku, zapadanie ryglów, które zakrystian zamyka³, wstrz¹snê³o go, jakby na wiecznoæ od wiata siê oddziela³. Lecz w kociele
rozpoczyna³o siê nowe nabo¿eñstwo. Le¿¹cy zmar³y by³ ksiêdzem. Zapalono w g³owach
trumny dwie wiece, drzwi do chórów z prezbiterium otworzy³y siê i cicho wstêpowa³y dwa
szeregi ksiê¿y w bia³ych kom¿ach, przesuwali siê jak cienie, przyklêkali przed wielkim o³tarzem i w milczeniu po dwóch stronach zajêli miejsca. wiat³a wiec, które w rêku trzymali,
wydawa³y siê z daleka jak rzêdy iskier unosz¹cych siê w powietrzu i zaledwo owiecaj¹cych
ich blade i surowe twarze. Jeden rozpocz¹³ modlitwê i monotonne przyt³umione g³osy odpowiada³y lub powtarza³y za nim mod³y za umar³ych. Ka¿dy glos zdawa³ siê do drugiego podobny, jakby tu wszystkie ró¿nice ginê³y. I mimo tych g³osów cicho by³o w wi¹tyni, mimo
wiate³ ciemno by³o.
W o³tarzu bocznym naprzeciw trumny zawieszony wielki obraz wystawia³ walkê Archanio³a
Micha³a z duchem ciemnoci. M³odzieniec natê¿y³ wzrok, by dojrzeæ rysy obrazu, i zda³o mu
siê, i¿ wiat³o z niego wychodzi. - Obraz sk¹d znany przypomnia³ mu siê; i tak pamiêæ nie
zawodzi³a go, podobny obrazek da³a mu matka, gdy po raz pierwszy dom rodzinny opuszcza³. Ta¿ sama powa¿na postaæ Archanio³a i ta¿ sama wciek³a, szydercza twarz szatana;
wszystkie myli jego, kiedy by³ jeszcze pobo¿nym dzieckiem, przeci¹ga³y mu przez pamiêæ,
jak stado ptaków odlatuj¹cych na zawsze, pozosta³ po nich ¿al, jak zgryzota po spe³nionej
zbrodni. - Matka jego mo¿e patrzy w tej chwili na swego ukochanego, jak gotuje siê wiêtokradzk¹ rêkê podnieæ na groby, mo¿e by ze ³zami w oczach b³aga³a go.
I obawia³ siê spojrzeæ obok siebie, aby bladej twarzy umieraj¹cej matki nie ujrzeæ.
Dwa razy chcia³ siê prze¿egnaæ i nie mia³, zdawa³o mu siê, i¿ zdrêtwia³¹ rêk¹ poruszyæ nie
mo¿e, wtedy zimny dreszcz przebieg³ go przez wszystkie nerwy.
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Na obrazie anio³ siê poruszy³ i szatan zwin¹³ siê pod Jego mieczem. M³odzieniec przywo³a³
ca³¹ mêsk¹ odwagê do duszy, otrz¹s³ siê, ale szum doko³a niego nie ustawa³. Ko³o grobowców rozpoczyna³y siê jakie ciche szepty i miechy, tylko ponure mruczenie mod³ów za umar³ego je g³uszy³o. Wreszcie wszystko siê uciszy³o, ksiê¿a znowu po jednemu szeregiem wychodzili, przyklêkali przed wielkim o³tarzem i niknê³i w czarnych drzwiach kurytarza. Ciemnoæ zupe³na ogarnê³a koció³, a w uszach m³odzieñca brzmia³y tylko s³owa modlitwy:
- Miserere mei, Domine!
Sêdziwoj powsta³, wzi¹³ lampê stoj¹c¹ na trumnie i poszed³ szukaæ grobu Tholdena. Na filarach, na cianach pe³no by³o kamieni grobowych. Zacz¹³ czytaæ napisy na marmurach, na
cianie, ale przegl¹daj¹c Jeden za drugim zdawa³o mu siê, ¿e coraz nowe wyrastaj¹ ze ciany, przesuwaj¹ siê, przemieniaj¹, a nigdzie nie ma szukanego. Rozpoczyna od pocz¹tku pracê. wiat³o lampy b³êkitnego nabra³o blasku i tak sk¹py kr¹g owietla³o, i¿ ledwo móg³ dojrzeæ napisy; zmordowany, im wiêcej natê¿a³ wzrok i uwagê, tym wiêksza, niezliczona liczba
grobowców prawie w oczach jego powstawa³a. Wtem w wysokim oknie zabrzêcza³y szyby
i zimny wiatr zawiszcza³ po kociele; spojrza³ w górê i wysoko pod samym oknem ujrza³
wmurowany portret alchemika na z³oconej blasze. Spogl¹da³ na niego ¿ywymi b³yszcz¹cymi
oczyma, w tej¿e chwili na wie¿y zegar zacz¹³ biæ pó³noc i lampa wypad³a z r¹k Sêdziwoja. U
nóg jego rozbi³a siê, a w rozlanym oleju knot pali³ siê na kamieniu, na tym¿e kamieniu wyryty by³ napis:
Hic jacet Anathemius Tholden...
wiat³o szerokie ko³o zatoczy³o i zgas³o, dwiêk ostatni na wie¿y ucich³.
Zni¿y³ siê, i w ciemnoci macaj¹c pracowa³ nad uniesieniem grobowego g³azu. Po rogach by³y
br¹zowe kó³ka, uchwyci³ za jedno, wytê¿y³ si³y, kamieñ poruszy³ siê, podniós³ go i odwali³
na bok.
£oskot sprawiony uderzeniem kamiennej posadzki nie rozchwia³ siê i gin¹³, jak inne w powietrzu, lecz rós³, powiêksza³ siê, ka¿da kolumna odbija³a go w straszliwym echu, od sklepieñ hucza³ i brzmia³, a¿ organy zatrzês³y siê i wszystkie dwiêkami odezwa³y, a ca³y koció³
drga³, jakby ze wszystkich zak¹tów grzmot g³uchy powstawa³. Na o³tarzach lampy i wiece
same siê zaczyna³y zapalaæ, powoli potoki krwistego md³ego wiat³a wype³ni³y budowê. Pos¹gi na grobach, na o³tarzach i figury na obrazach zaczê³y siê poruszaæ, wstawaæ i schodziæ
ze swoich stanowisk. Z rycerzy i kap³anów, biskupów, kawa³kami zaczê³y opadaæ zbroje, infu³y i ornaty, ka¿dy kawa³ upada³ na pod³ogê i wnet wyrasta³y mu cienkie nogi, paszcza, i skakaæ poczyna³ zamieniony w obrzyd³e ropuchy, paj¹ki, jaszczurki okropnych kszta³tów. Skoro
ubiór z ca³ego pos¹ga opad³, nagi skielet posuwa³ siê na rodek kocio³a w porodku roj¹cych siê gadów. I coraz wiêcej postaci wyrasta³o z ziemi, od sklepienia spoza kolumn toczy³y
siê, p³ynê³y wpó³przezroczyste, jak ¿ywe strumienie, we wszystkie kierunki. - Nieznane, nieziemskie g³osy, w tysi¹cznych tonach odzywa³y siê ze wszystkich stron.
Wszystko nabiera³o ¿ycia i porusza³o siê. Litery na kamieniach i br¹zie porusza³y siê, zeskakiwa³y i zamienia³y w odra¿aj¹ce owady, kapitele od kolumn, gzymsy kszta³ci³y siê w okropne
twarze otwieraj¹ce paszcze; same kolumny poruszaæ siê zaczyna³y, jak olbrzymie wê¿e oddychaj¹ce, i gdzie tylko rzuci³ okiem, widzia³ jakie piekielne ¿ycie, straszny wyraz - a wszystkie
oczy, miliony spojrzeñ by³y w niego jednego utkwione, grozi³o mu poch³oniêciem go.
Potar³ czo³o i spojrza³ doko³a siebie, jedyne tylko miejsce wolne od potopu poczwar by³
otwarty grób i po kilku wschodach szybko do niego wskoczy³. Trumna spoczywa³a przed nim;
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pocz¹³ jej wieko odrywaæ. Z góry niewidzialne g³osy raz z daleka, to znów nad uszami jego
wo³a³y:
- To ty zabi³e Reudlina, porzuci³e kochankê, j¹ zamêczyli. Rogosz koñmi rozszarpany, piêkny mi³oniku ludzkoci!
- Sprzedaj mi duszê, wywiodê ciê z domu nêdzy, dostaniesz kamieñ mêdrców!
- Synu, módl siê, s³owo wieczyste, z niego moc wszelka, sofizma lekkie jest...
- Ha! ha! nie chcesz, wierzê w z³oto wszechmog¹ce...
- Maj¹c z³oto mo¿esz mieæ Adelê, a nie byæ jej mê¿em, rozumiesz mnie?
- Pieczêæ m¹droci na stworzeniu, nie odrywaj jej, materia nie zabije ducha...
- Los kozio³ki wywraca..., poca³uj mnie!
- Krew za krew, jeste d³u¿ny, Michale, twój stró¿ mnie drêczy, ty wyzwolisz mnie, ja pozwolê ci byæ zbrodniarzem, a maj¹c z³oto ujdzie ci bezkarnie!
- Zrzek³e siê Adeli, a przysiêgi? patrz, ja, gwiazda, wiadczê przeciw tobie!
- Przebaczenia! Nie bêdziesz zbawiony!
- Nie pytaj siê, wszyscy bêd¹ zbawieni!
- Tysi¹c wieków le¿y na tajemnicy; ka¿dy wiek ze stu ³at, a rok z trzystu dni, a na ka¿dej
godzinie le¿y tyle¿ centnarów - ha! ha! czy piersi twoje doæ mocne, wytrzymaj¹ ciê¿ar?
- Lepsza si³a, ni¿eli m¹droæ i m¹¿ mocny ni¿ roztropny - oto kamieñ mêdrców.
- Wiesz receptê na kamieñ mêdrców? Oto wydrzej z ¿yj¹cej twojej kochanki serce i drgaj¹ce
spal na popió³.
- Miserere mei, Domine!
Wtem wieko trumny pêk³o, odrzuci³ je, z³ota puszka b³ysnê³a i splenia³y pargamin le¿a³ na
wierzchu. W trumnie spoczywa³y zw³oki Tholdena. Oczy mia³ otwarte, iskrz¹ce siê, rzêdem
bia³ych zêbów szyderczo siê umiecha³. Sêdziwoj zabra³ zdobycz i wyszed³ z grobu.
Z obrazu spod Micha³a Archanio³a spuszcza³ siê po cianie wróg rodu jak strumieñ lawy.
Cia³o jego przed³u¿a³o siê, sunê³o i powiêksza³o jak olbrzymi, potworny w¹¿. Coraz bardziej
wyci¹ga³ siê, jakby koñca nie mia³; otacza³ filary, opasywa³ grobowce i wi³ siê w nieskoñczonych splotach. Piercienie jego cia³a czo³gaj¹c siê rozszerza³y, ród ¿eber ca³e jego wnêtrze
by³o przejrzyste. Ca³y wype³niony by³ t³umem ludzi, którzy rozpychali cia³o potworu. Dzieci
i starcy, silni mê¿owie i kobiety w okropnych konwulsjach szaleñstwa wciek³oci i bólu z pokaleczonymi cz³onkami, po³amani, gryli siê nawzajem, a potwór wi³ siê doko³a i gruchota³
tych, których po³kn¹³. Gdy spomiêdzy jego ¿eber, jak z klatki, wymknê³a siê i wypad³a która
ofiara na posadzkê, wnet rój gadów obrzydliwych rzuca³ siê i szarpa³ j¹ w sztuki. Paszcza
olbrzymiego wê¿a, od sklepienia kocio³a a¿ do ziemi otwarta, mia³a w sobie co ludzkozwierzêcego, gêsty dym zas³ania³ mu twarz, tylko oczy piekielnym ogniem iskrzy³y siê jak
dwa gorej¹ce piece. Raz rzuci³ wzrok na m³odzieñca i ten zdrêtwia³, stan¹³, czu³, i¿ w³asna
wola go odst¹pi³a i poruszyæ siê nie mo¿e.
W przysionku kocio³a, obok wielkich drzwi, odmalowane by³y z jednej strony piek³o, z drugiej czyciec. P³omienie tych obrazów rozogni³y siê i malowane postaci zaczê³y odgrywaæ
okropne dramata zbrodni, jakich sama myl dreszczem przejmuje. A w porodku tych strasznych obrazów odnawia³y siê i przypomina³y Sêdziwojowi wszystkie jego myli z³e, jakie tylko kiedykolwiek przesz³y mu przez pamiêæ. Kiedy by³ dzieckiem jeszcze, ni³o mu siê raz,
¿e przypadkiem zabi³ cz³owieka; i tu malowane postaci ca³y ten sen zamieni³y w rzeczywistoæ, i nieopisana trwoga ucisnê³a serce m³odego alchemika.
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A wszystkie nieprzeliczone roje potworów, gadów, duchów i skieletów razem poruszy³y siê
¿ywiej i ca³¹ cian¹ zaczê³y siê zbli¿aæ ku niemu. Od sklepieñ spuszcza³y siê olbrzymie paj¹ki, jakby na linach, i nogi jak maszty wyci¹ga³y i wolno laz³y ku niemu.
Wróg rodu poruszy³ wszystkie sploty swego cia³a i krwist¹ dymem ziej¹c¹ g³owê spuszcza³
nad niego.
Odezwa³ siê, a wszystkie wyrazy potworu tchnê³y niewypowiedzianym szyderstwem i z³oliwoci¹. - Zachêca³ go do najokropniejszych zbrodni, jakby ³oskotanie ka¿dy wyraz przebiega³ ¿y³y m³odzieñca, jak wola cia³a, tak wola rozumu go opuszcza³a.
- Ty, kochanku mój, oddaj mi kamieñ mêdrców albo chod w moje uciski...
Ju¿ czu³ gor¹cy oddech potworu, ju¿ paszczy rêk¹ by dosiêgn¹³, a oczu nawet zamkn¹æ nie
móg³. Wtem wróg rodu jeszcze raz odezwa³ siê do niego - ale tych okropnych wyrazów niepodobna by powtórzyæ - m³odzieniec odda³by nie tylko kamieñ mêdrców, lecz ¿ycie, aby ich
nigdy nie by³ s³ysza³...
***
Sêdziwoj obudzi³ siê i wszystko, co widzia³, co czu³, zda³o mu siê okropnym snem. Jeszcze
tylko w ca³ym ciele pozosta³o jakie os³abienie. Spojrza³ doko³a siebie, spoczywa³ obok filaru w tym¿e kociele. Rano by³o, organy odezwa³y siê, brzmia³y g³êboko, powa¿nie i jak echo
odbija³y siê w piersiach m³odzieñca. Z tym brzmieniem wstêpowa³o w niego nowe ¿ycie,
nowa moc. £agodne s³upy wiat³a wpada³y przez kolorowe szyby wysokich okien na posadzkê i owieca³y krêgami jasnoci smêtne i powa¿ne marmurowe pos¹gi le¿¹ce na grobowcach;
zdawa³o siê, ¿e pi¹ ³agodnie. Anio³ki z obrazów umiecha³y siê niewinnie. Przez otwarte
drzwi wi¹tyni widzia³ jasny b³êkit nieba i ludzi krz¹taj¹cych siê oko³o ¿ycia. Nabo¿eñstwo
zwabia³o coraz nowych przychodniów. Mimowolna ³za zrosi³a jego oczy, wie¿y powiew ranku go dolecia³, odetchn¹³ rozkosznie pe³nymi piersiami.
Mia³¿eby to byæ sen? - Ale nie! obok niego na ziemi le¿a³ pargaminowy rêkopism, w rêku
trzyma³ z³ot¹ puszkê. Pe³en niespodzianej radoci podnosz¹c siê zawo³a³ w sobie:
- Nadziejo! mam ciê w rêku! szczêcie, ty teraz moim niewolnikiem.
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CZÊÆ II.
LATA PRÓBY
Jest w cz³owieku wielka ¿¹dza, która siê nigdy nie
spe³nia; nie ma ona nazwiska i szuka sobie
przedmiotu, ale wszystko, co nazwiesz, i wszystkie
rozkosze nie zaspokoj¹ jej.
Jean Paul
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I. Spe³nienie
Aladyn wsiad³ na konia. Wyjechawszy z rodzicielskiego domu,
do którego ju¿ wróciæ me mia³, uda³ siê do swojego pa³acu.
Tysi¹c nocy i jedna
NIEDALEKO BRAM BAZYLEI, NA pochy³oci wzgórza, obok drogi, sta³a nêdzna lepianka
z kuni¹ zamieszkana przez ubogiego kowala, u tego szuka³ Sêdziwoj schronienia. Obawa
o w³asne bezpieczeñstwo pierwszy raz go napastowa³a. Czu³, i¿ z pierwsz¹ pomylnoci¹ rozpoczê³o siê pierwsze przeladowanie. Tajemnie wiêc opuci³ mieszkanie i w tym niepozornym schronieniu oczekiwa³ wiernego Jana, który by³ jeszcze w miecie zajêty przygotowaniami do podró¿y. By³ to jaki dzieñ wi¹teczny, kowal z swoim synem opuci³ chatê. Sêdziwoj sam jeden pozosta³. Ju¿ po³udnie dawno minê³o, a s³u¿¹cy nie wraca³. Z niespokojnoci¹
spogl¹da³ na miasto prawie u stóp jego rozwiniête, w którym prze¿y³ tyle cierpieñ, w którym
dziwaczny los jego ¿ycia rozstrzygn¹³ siê na zawsze. Wodz¹c b³êdny wzrok po szczytach
budowli ujrza³ dach domu, pod którym tyle godzin nadziei razem z dymem ulecia³o, wspomnia³ na dziwaczne kamienne ozdoby i jak elektryczne wstrz¹nienie przebieg³o go: przypomnia³ sobie postaæ potworu i skwapliwie odwróci³ oczy. Opodal b³yszcza³y wysokie szczyty
zamku Wardstein i znowu imiê kochanki prawie jak wyrzut sumienia odezwa³o mu siê w sercu; a tak ka¿de rzucenie oka przywo³ywa³o jeden ustêp z jego przesz³oci i wszystkie ³¹czy³y
siê w jeden obraz, jak sen, w którego rzeczywistoæ nie wierzylibymy, gdyby nas wewnêtrzny mimowolny g³os o jego bytnoci nie przekonywa³.
Dawniej rozumia³, i¿ wraz z posiadaniem kamienia mêdrców, dysharmonia przesz³oci umilknie; bo i có¿ mo¿e zrównaæ rozkoszy geniuszu, kiedy siê wydobêdzie z d³ugiej ciemnoci
i mozo³u, aby u¿ywa³ wiat³a, s³awy i ¿ycia - tych owoców swojej potêgi! - Ale m³odzieniec
czu³ a¿ nadto dobrze, ¿e obca w³adza nada³a mu udzia³ w tajemnicy, a duchowa jej wartoæ
jeszcze od niego daleko. Teraz nowe, nieznane w jego sercu ¿¹dze budzi³y siê, jaka gor¹czka opanowa³a go - jak ostrogi rumaka powci¹ganego, chcia³by jak najprêdzej zacz¹æ u¿ywaæ swej w³adzy.
Bada³ sam siebie czego by naprzód ¿¹da³, czego by brak³o do szczêcia; wszystkie ¿yczenia
lat m³odzieñczych przechodzi³ w pamiêci z kolei, i na ka¿de zniechêcone serce odpowiada³o
mu bolesnym: - Nie! - A przy samym wstêpie do nowego ¿ycia sta³ siê dla siebie zagadk¹.
Nad miastem gêste, ciemne chmury opuszcza³y siê coraz ni¿ej. Przez szczerby ich czasami
pasmo bladych promion s³oñca jak przez okno padnie ukonie i posêpnie owieci dolinê,
a znów nienawistna ciemnoæ j¹ zas³oni. Z daleka d³ugie pasy deszczu jak szarfy spuszcza³y
siê z ob³oków na ziemiê, a wie¿y ch³odny wiatr czasami nagle i krótko przebieg³ przez dusz¹ce powietrze. Odleg³y grzmot coraz bli¿szy i czêstszy w g³uchym echu gór siê rozchodzi³
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i gêste wê¿ykowe b³yskawice przelata³y ponad miastem, a szczyty wie¿ i krzy¿e iskrzy³y siê
na czarnym tle nieba.
Ten widok zachwyci³ m³odzieñca. Dusza jego mimowolnie radowa³a siê nadchodz¹cej burzy:
zgodniejsza by³a z tonami jego myli.
Oddycha³ pe³no i g³êboko, cisza nast¹pi³a zupe³na i wszystkie chmury i k³êby nawa³nicy po³¹czy³y siê w jeden czarny ca³un.
Nagle ra¿¹ca jasnoæ rozdar³a niebo i jaskrawym po³yskiem obla³a gmachy miasta, w tej¿e
chwili okropny grzmot siê rozleg³ - piorun uderzy³ w wie¿ê kocio³a Panny Marii! - wietna
iskra jak w¹¿ obwinê³a siê spiralnie oko³o wie¿y i znik³a w kolumnadzie u jej podstawy. Zaledwo ³oskot gromu rozchwia³ siê w ciê¿kim powietrzu, gdy z otworów wie¿y i dachu kocio³a wylecia³a niezliczona iloæ wron, kruków i kawek; czarn¹ chmar¹ zaæmi³a na chwilê
ciemne ob³oki i rozpierzch³a siê nad miastem roznosz¹c z³owrogie wrzaski.
Nad zegarem, u spodu wie¿y, zajania³o wiat³o, jakby latarni: by³ to pocz¹tek zniszczenia,
has³o, ¿e siê przyj¹³ piorun. wie¿y wiatr powia³ od zachodu, a wnet te¿ i okna w wie¿y rozwieca³y siê. Powa¿ne dzwony, wolno, grobowym g³osem zaczê³y uderzaæ znak trwogi. Lud
jak z poruszonego mrowiska garn¹³ siê zewsz¹d na plac, lecz musia³ zostaæ tylko bezczynnym wiadkiem po¿aru; za wysoko siê rozpocz¹³, aby go mo¿na by³o gasiæ.
Piramida wie¿y poczê³a wyrzucaæ wszystkimi otworami d³ugie wytryski p³omienia, które z ka¿d¹
chwil¹ powiêksza³y siê, ros³y ród widomych ba³wanów dymu. Ha³as powiêksza³ siê i t³umy ludu
cisnê³y do bram miasta. Burza na niebie, jakby dope³nia³a swego przeznaczenia, uchodzi³a daleko, krête s³upy dymu wiatr wysoko za ni¹ pêdzi³ i grzmot coraz g³uchszym siê stawa³. P³omienie
obwinê³y i zakry³y wie¿ê, tylko krzy¿ czerni³ siê na niej. Ogieñ i wrzawa w przera¿aj¹cy sposób
siê zwiêksza³y, a¿ po niejakim czasie wysoka wie¿a ognista zachwia³a siê i pad³a jak d³uga na
szczyt dachu kocielnego, zawis³a w powietrzu parê sekund i runê³a z okropnym trzaskiem na
domy, a druzgoc¹c dachy roznios³a woko³o po¿ar. Z podstawy jej uwolnione od zawady p³omienie buchnê³y z now¹ gwa³townoci¹; ogieñ obj¹³ ca³y koció³. Galerie pêka³y, kolumny i arkady
zawala³y siê i oko b³¹dzi³o w ich ladach ognistych. Sklepienia wi¹tyni hucza³y pod ognistym
gradem cegie³, kamieni i belek, jak odg³os armat ród szturmu. Poddmuchniête czasem p³omienie
wionê³y ród czarnego dymu do nies³ychanej wysokoci, jako krwawy sztandar zniszczenia, to
znów tysi¹cznych kolorów ogniste jêzyki wichrami rozczochrane igra³y we wszystkie strony.
W niemym podziwieniu, zapomniawszy o sobie, spokojnie spogl¹da³ m³odzieniec na tê burzê po¿aru. Wieczór ju¿ nadszed³, na ciemnym niebie jaskrawo odbija³y siê p³omienie i fantastyczne ich kszta³ty daleko rozwieca³y za³omy ska³ i zielon¹ dolinê b³êkitn¹ pow³óczy³y
barw¹. A raz p³omieñ podobny by³ do palczastej d³oni szatana rozsiewaj¹cego w powietrzu
iskry, jak miliony zaklêtego z³ota, to znów dym podobny by³ do wê¿a wij¹cego siê w górê,
rosn¹cego do nadzwyczajnej wielkoci, a nad nim jakby ulatywa³a postaæ Tholdena - i Sêdziwoj szybko odwróci³ oczy od po¿aru w drug¹ stronê. Tam jasny ksiê¿yc srebrzyst¹ siatk¹
pow³óczy³ nurty Renu i cichym wiat³em b³ogos³awi³ dachy skromnych chat wieniaczych
i krzy¿e stoj¹ce obok drogi otacza³ wieñcami bladych promion. I dwa te wiat³a, po¿aru
i gwiazd, by³y jakoby w³adze dwóch przeciwnych sobie pierwiastków: z³ego i dobrego; a zarazem ten po¿ar przemawia³ do duszy jego, jakby by³ symbolem zniszczenia marzeñ o szczêciu, z tej pory, dla której jedynie warto ¿yæ na ziemi - m³odoci!
Przypomnia³ sobie przepowiedni¹ Kosmopolity o zniszczeniu wi¹tyni i tajemna jaka trwoga wstrzês³a nim. Obejrza³ siê doko³a, nierad by³ sam zostawaæ ze swymi mylami.
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Wkrótce da³ siê s³yszeæ têtent konia i Jan, wiod¹c za sob¹ drugiego konia lunego, przybieg³
przed kuni¹; Sêdziwoj z radoci¹ go powita³.
- Ach, panie! - zawo³a³ s³u¿¹cy, patrz¹c na miasto i ¿egnaj¹c siê - Bogu najwy¿szemu niech
bêdzie chwa³a; w szczêliw¹ godzinê przysz³a panu chêæ porzucenia tego bezbo¿nego gniazda! Uciekajmy czym prêdzej, póki czas, licho nie pi, a to przestroga Najwy¿szego!
- Có¿ siê sta³o? - zapyta³ Sêdziwoj.
- Teraz pana ledz¹, szukaj¹ na drodze. Co siê sta³o, abo pan nie wie? Rano, jak tylko pan
kaza³ mnie uwiadomiæ, co mam robiæ i gdzie znaleæ, pobieg³em na miasto kupiæ konie. Patrz
no pan, ten bia³onó¿ka, jak na niemieck¹ szkapê, niez³e bydl¹tko...
- Có¿ dalej - przerwa³ niecierpliwie Sêdziwoj.
- Otó¿, kupiwszy konie od Niemca, przybiegam do domu, pana nie ma! Gospodyni wysz³a
i ja te¿ poszed³em na rynek. Kupa ludu, jak zwyczajnie we wiêto, gromadzi³a siê, ale co
miêdzy nimi sz³y szepty i namowy nie tak, jak zwyczajnie. Na niebie zabiera³o siê na srog¹
nawa³nicê, i dobrze. Wystaw sobie pan, kupa bezbo¿nych namawia³a siê, jakoby przeszkodziæ nabo¿eñstwu i wszcz¹æ zamieszanie. Ja przed kocio³em tylko siê pomodli³em Panu
Bogu. Gdy wtem oto pioruny zaczê³y biæ i w czasie nabo¿eñstwa grom uderzy³ w koció³.
T³ok, wrzawa, Bo¿e ratuj! - podwoje lud, cisn¹c siê, zawar³, co tam naginê³o! Wiadomo to;
od piorunu ognia niczym nie ugasi, a tu siê tak zajê³o by siarka. Przypadam ja do domu, a tu
lament, ha³as. Wie panicz - ta chorowita gospodyni nasza, matka tej ³adnej dziewczyny, spali³a siê w kociele. Abo to ona jedna, teraz tam biedacy licz¹, szukaj¹ siê, ka¿da rodzina ma
kogo, co nie dostaje!
- Jak to! - zawo³a³ Sêdziwej - Beata Tholden zginê³a?
- Tak, panie, jak tu ¿yw stojê, i nie jedna ona. Mnóstwo ludzi siê podusi³o i popali³o w tym
nat³oku, a wielu wie¿a, jak spad³a, zabi³a. Panie Bo¿e, ciê¿kie twoje dopuszczenie!
- A córka jej, Arminia?
- Ta jako przypadkiem, widno ju¿ takie by³o przeznaczenie, onego dnia nie by³a w kociele
i ocala³a. Ale i ona siê zaraz, Bóg wie, kaj podzia³a i to jakby cud. Bo tylko com j¹ widzia³,
ca³a by³a we ³zach, ledwiem j¹ utrzyma³, aby niebo¿¹tko w taki tumult i ulewê nie bieg³o,
mia³em sam wyjæ, a¿ tu nadszed³ ten wysoki cudzoziemiec, ten ksi¹¿ê, czy co to za jeden,
co to ludzie o nim szeptali ¿e... ju¿ mnie pan rozumie, ¿e ma zwi¹zki ze z³ym - otó¿ on kaza³
mi iæ precz. Pobieg³em ja do kocio³a, ale gdzie¿ tam, ani przyst¹piæ! Tylowa patrzali, jak
o³ów i mied roztopione jak strumienie ogniste spada³y; g³ownie i ceg³y daleko pêka³y, jakby
je z³e duchy rzuca³y! A w rodku ryk, ha³as! druga Sodoma! - Ja te¿ wspomnia³em na pana,
prze¿egna³em siê i powracam do domu po konie, bo ju¿ wszystko by³o gotowe. Ju¿ mam
wyje¿d¿aæ, gdy oto banda hultajów chwyta mnie, zsadza ze szkapy; dowodzi³ nimi ten brudny lekarz, pijanica, co to bywa³ na dole.
- A gdzie twój pan? - krzyczeli, klêli. - Przysiêgam, ¿e nie wiem. - Wiesz - wo³ali - uciek³
z córk¹ alchemika! - Dopiero wtedy spostrzeg³em, ¿e ca³y dom by³ zrabowany, spustoszony,
Jak po wojnie. Oni zaprowadzili mnie do znajomej sobie karczmy, drzwi zaryglowali i przetrz¹snêli ca³ego. Jedni grozili rapierami, inni gotowali siê do bicia i mêczenia. Ju¿ czeka³em
mierci, bo w owej okropnej chwili, kiedy przez okna tylko ³una po¿aru i okrzyki ludu dochodzi³y mnie, toby nikt nie pos³ysza³ wo³ania ani pospieszy³ na ratunek. Polecam siê wiêc
Panu Jezusowi, bolej¹c tylko, i¿ tak pana samego zostawiê, gdy oto ten wysoki, ten ksi¹¿ê,
co go to pan znasz, spad³ jak z nieba. Nie widzia³em nawet którêdy ani jak wszed³; tylko raz
60

zawo³a³ na nich, a rozst¹pili siê i struchleli, jakby z kamienia. By³em wiêcej umar³y jak ¿ywy,
dlatego nie pamiêtam, jak on mnie wyprowadzi³, doæ ¿e mnie wywiód³ przed karczmê, gdzie
by³y przywi¹zane oba konie. Tego mi te¿ trzeba by³o. Noc ju¿ zasz³a, co tchu wiêc czwa³em
za miasto pêdzi³em; gdyby nie ten po¿ar, co wieci³, mo¿e bym i nie trafi³. Chwa³a Bogu, ¿e
ju¿ siê skoñczy³o, a teraz uciekajmy.
- Czy nic ci ten twój wybawca nie mówi³?
- Ale, ale, by³bym zahaczy³, kaza³ mi panu powiedzieæ, aby pan swego przyjaciela wykupi³,
ale ja nie wiem, co to znaczy. A teraz, panie, gdzie pojedziemy? Ja bym myla³, pozwoli pan
s³udze radziæ, jedmy do Krakowa - oto w tê stronê, panie, droga do domu.
- Przywi¹¿ teraz konie - przerwa³ Sêdziwoj - i rozpal wêgle w kuni, potem tê oto sztabê rozpalisz w ognisku do czerwonoci, tylko ¿wawo!
- Jak to - zawo³a³ przera¿ony Jan - panicz teraz wraca do alchemiki, teraz w tej porze? Wszelki duch Pana Boga chwali! Panie, Bóg nas ukarze!
- Rób, co ci powiedzia³em - odrzek³ surowo Sêdziwoj - albo id ode mnie.
- Niech pan wybaczy - odpar³ smutnie s³u¿¹cy, a nak³adaj¹c wêgle, mówi³ dalej, jakby sam
do siebie. - W przesz³ym tygodniu odebralimy ostatnie nowiny z domu. D³u¿nicy zabrali
kopalnie w Kromo³owie. Osta³ siê jedyny ju¿ dom po rodzicu w Krakowie i ten wynajêty;
powróciwszy trza bêdzie pod cudzym dachem szukaæ schronienia. Ha! ciê¿ko odpowie przed
Panem Bogiem, kto tam wynalaz³ to grzebanie i dmuchanie w ogniu. - A ocieraj¹c rêkawem
³zy poprawi³ ¿aru.
- Ju¿ sztaba rozpalona a¿ bia³a. Sêdziwoj otworzy³ z³ot¹ puszkê, dosta³ z niej kawa³ czerwonej szklistej masy, od³upa³ ziarnko mniejsze od maku, zawin¹³ je w ¿ó³ty wosk i puci³ na
¿elazn¹ sztabê tak, i¿ w pod³u¿ niej sp³ynê³o; i na nowo pokryæ ¿arem i miechem d¹æ kaza³.
S³u¿¹cy, oswojony z dowiadczeniami alchemicznymi, próbê jednak tego rodzaju pierwszy
raz widzia³, pilnie siê wiêc przypatrywa³, lecz gdy ¿ywszy ogieñ b³ysn¹³ i owieci³ twarz Sêdziwoja puszczaj¹c rêkojeæ miecha zawo³a³:
- Jezus Maria! jak¿e siê pan zmieni³! Ledwo oczom moim wierzê! Jakby pan przez tê jednê
noc z³ego ducha ogl¹da³!
Wstrz¹sn¹³ siê m³odzieniec na to wspomnienie i cofn¹³ w ciemniejszy g³¹b kuni. W istocie,
ta jedna noc na twarzy jego wywar³a wiêkszy, choæ ró¿ny, wp³yw od kilku lat ¿ycia.
Kwitn¹ca, rumiana cera, ów niepewny wyraz otwartej m³odoci, znik³y zupe³nie. Wszystkie
jego rysy nabra³y wyranych, sta³ych konturów; on sam czu³, i¿ tajemny wp³yw, jakiemu
uleg³, wybi³ swoje piêtno na ca³ym jego jestestwie.
- Panie! - odezwa³ siê znowu s³u¿¹cy podgarniaj¹c pryskaj¹ce wêgle - jak to ogieñ szumi
i pryska, jakie to kolory doko³a ¿elaza igraj¹, jakby kawa³ki têczy skaka³y nad ¿arem.
- Ju¿ czas, wyci¹gnij sztabê i zahartuj wod¹.
Jan wydoby³ czerwone ¿elazo, ostudzi³ je, a przypatruj¹c siê bli¿ej, obróci³ na drug¹ stronê, uderzy³ o kowad³o, dowiadczy³ dwiêku, ciê¿aru i zdziwiony nie dowierzaj¹c sam sobie krzykn¹³:
- To z³oto!
Sêdziwoj zamylony patrza³ przed siebie, a Jan porównywa³ ciê¿ar sztaby, zgina³ j¹, próbowa³ pilnikiem, a¿ wreszcie zawo³a³:
- Jakem ¿yw, czyste z³oto! I nie mog¹c wstrzymaæ d³u¿ej wzruszenia mia³ siê, a mia³ ³zy
w oczach, skaka³, ciska³ kolana swego pana, ukl¹k³ przed nim i z wyrazem najczulszej radoci mówi³:
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- Ha! wiêc siê ju¿ skoñczy³y twoje trudy, panie! Teraz ju¿ bêdziesz szczêliwy! Paniczu kochany, teraz ju¿ powrócisz do ojczyzny! Bo¿e mi³osierny, czy ja siê spodziewa³ kiedy te cuda
ogl¹daæ! Przebacz, panie, ale ja nigdy nie wierzy³ tak szczerze, aby to byæ mog³o - ale teraz
widzê! nie piê! tak jest, to z³oto! czyste z³oto, albomy go to ma³o przetopili! - Tak, teraz
ju¿ bêdziesz szczêliwy! O, wielka w panu dusza! Wynalaz³e to, nad czym tysi¹ce marnie
traci g³owê i ¿ywot.
Ale radosne uniesienia przywi¹zanego s³ugi nie rozpêdza³o ponurej chmury z czo³a m³odzieñca, umiechn¹³ siê z gorycz¹ i w koñcu rzek³ posêpnie:
- Wiêc i ty, biedny Janie, wierzysz, ¿e z³oto jest szczêciem! A tak od najpierwszych do ostatnich szczebli rodu ludzkiego wszêdzie z³oto tym¿e samym talizmanem czczej nazwy bez istnienia! I kiedy¿ dosiêgnê stopnia w³adzy, abym je móg³ zniszczyæ.
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II. Mistrz
Tajemnicza cie¿ka, wznosz¹c siê wiedzie mnie w górê!
Szyller
NA PIÊKNEJ RÓWNINIE PORÓD gór otoczonej woko³o potê¿nymi ska³ami, by³ z jednej
strony otwór jak wielka brama do ogromnej jaskini.
Przed tym wejciem na pos³aniu z mchu le¿a³a pi¹ca Arminia. Kosmopolita z za³o¿onymi
rêkami stoj¹c obok wpatrywa³ siê w jej rysy. Wielka i czysta tarcza ksiê¿yca wolno wysuwa³a
siê spoza ska³ i bladym blaskiem nape³nia³a dolinê. Niebo wydawa³o siê jak niezmierny ocean, równe, spokojne, ledwo tu i owdzie dr¿a³a drobna gwiazdka. Powietrze by³o nieruchome
i ciche, najmniejszy szmer ¿adnego ruchu nie objawia³. Naoko³o ska³y i t³um rozproszonych
kamieni ostry cieñ rzuca³y, wydaj¹c siê niby pomnikami grobowymi; a jakby na tej dolinie
wiecznego milczenia i ludzie przerywaæ ciszy nie zdo³ali, tych dwoje nieruchomych niczym
nie zdradza³o ¿ycia.
Na zawsze jednostajnym, niezmiennie pogodnym czole Kosmopolity dzi pierwszy raz od lat
tylu osiad³a troska i oczy jego przyæmi³a. Arminia niebiañsk¹ niewinnoci¹ twarzy podobna
by³a do anio³a, którego by grom mierci ród modlitwy uderzy³ i odebra³ ¿ycie nie miej¹c
zetrzeæ wyrazu wiêtego uniesienia. Mêdrzec wreszcie odwróci³ oczy od czaruj¹cego widoku, przykry³ pi¹c¹ przejrzyst¹ zas³on¹ i wolno wszed³ do jaskini.
W g³êbi wytryska³ zdrój i okr¹¿aj¹c jednê cianê p³yn¹³ cicho i nikn¹³ ród ciemnych i coraz
zni¿aj¹cych siê ska³. Kosmopolita wyj¹³ dziwnego kszta³tu przejrzyst¹ flaszkê, odetka³ j¹
i wyla³ p³yn w niej zawarty w zdrój. W tej chwili buchn¹³ p³omieñ b³êkitny i w ognistych jêzykach to unosi³ siê w powietrzu i wybiega³ a¿ za ciany ska³ na zewn¹trz, to znów p³yn¹c na
wodzie gin¹³ razem ze strumieniem w ciemnych otworach w g³êbi góry. Od fantastycznych
szczerbów i za³amañ cian niezmiernej jaskini uderzy³a ra¿¹ca jasnoæ.
Mêdrzec zrzuci³ wielki p³aszcz, którym by³ obwiniêty, odkry³ g³owê, wyst¹pi³ bardziej na rodek, zwyk³ym spokojnym g³osem wyrzek³ kilka wyrazów w nieznanym jêzyku, który pewnie
po raz pierwszy odbi³ siê od ska³ w tym samotnym schronieniu.
¯yj¹ce wiat³o rozszerza³o siê, jakby ciany jaskini cofa³y siê, oddala³y do nieskoñczonoci;
jasny kr¹g ksiê¿yca wylewa³ ze swych brzegów, roztapia³ siê, i¿ w koñcu wszystko zosta³o
poch³oniête jednym wiat³ym obszarem. Na tym tle magicznym niezmiernego obrazu, w odleg³oci, a jednak wyranie, wyst¹pi³y rozmaite, rozrzucone postacie. Kilkadziesi¹t ich tylko
by³o; jedni w wieku podesz³ym nad ksiêgami, w pracowniach lub wzrokiem ku gwiazdom
zwróconym badali ostatnie tajemnice stworzenia; inni ród dzikiej natury sam¹ potêg¹ myli
toczyli nieskoñczon¹ rozmowê z duchem wiata; najmniejsza liczba m³odych bada³a tylko
cuda ¿ycia ludzkiego; lecz wszystkie te twarze, ró¿ne od zwyk³ych ludzi, jania³y niezatar63

tym wyrazem niemiertelnoci. Na to jedno wezwanie wspó³brata i wyznawcy wszyscy ród
katakumb tebañskich, znad brzegów Gangesu, ruin Rzymu, niedostêpnych pustyñ Arabii
i wiecznych lodów Pó³nocy, wszyscy zwrócili spojrzenie ku widz¹cemu. Fale wiat³a otaczaj¹cego mêdrców drga³y i harmonijne, ³agodne dwiêki rozprasza³y w przestrzeni. - Mistrz, ze
smutniejsz¹ jak zwykle twarz¹, na której ju¿ ziemskie zaczyna³y siê odbijaæ uczucia, odezwa³ siê:
- Pos³uszny wiêtym prawom bractwa naszego mia³em byæ niewidzialnym opiekunem nieszczêliwego, upad³ego brata naszego Tholdena! Przekleñstwo, które on rzuci³, oburza mnie.
To przekleñstwo niewidzialne unosi siê nad ich g³ow¹, w córce jego rodzi ju¿ pocz¹tek sk³onnoci ku cz³owiekowi bezsilnemu, który dla s³awy i w³adzy gotów do powiêcenia myli. Ten
sam wyzwa³ mnie w imieniu potê¿nych praw, bym zosta³ jego mistrzem; a tak obowi¹zek nie
dozwoli³ mi unikaæ przeznaczenia, które przewidywa³em.
- Ja kocham Armini¹, ale b³¹d ten w ³onie swoim rodzi razem pociechê, bo nigdy szlachetniejszy utwór nie wyszed³ z r¹k Twórcy.
- Nie wolno nam roztrz¹saæ okropnych przyczyn, dla których zosta³a sierot¹, lecz obowi¹zkiem moim jest nadaæ jej opiekê. Jej serce jest jak klejnot najczystszej wody; rozs¹dna wola
mistrza mo¿e je ukszta³ciæ w cudown¹ istotê. Ludzie patrz¹ i s³uchaj¹ jej nie domylaj¹c siê,
¿e w tej czarownej postaci nieoceniony skarb siê zawiera.
- Ze strony ziemskiej grozi jej niebezpieczeñstwo. Cz³owiek-lekarz, szatañska parodia tego
wiêtego powo³ania, rzuci³ na ni¹ oko i gotów na wszystko. Przera¿ony, i¿ tam muszê szukaæ
rady gdzie bym rozkazywaæ powinien, zbada³em moj¹ duszê! - Niebaczny, zatrzymuj¹c wieczn¹
m³odoæ chcia³em bezkarnie dowiadczaæ rozkoszy ludzkich uczuæ i zarazem panowaæ nad
nimi! - A z ³ona niezniszczonej m³odoci rozkwit³ zatruty kwiat mi³oci ziemskiej! - I oto sztuka moja zaczyna mnie opuszczaæ. Czujê, i¿ rdza cielesna niszczy powoli moj¹ w³adzê. Sprawdzi³em surowe prawo, które nam zabrania widzieæ przysz³oci istot, dla których dowiadczamy
u³omnoci ludzkich chêci: mi³oci, zazdroci i nienawici! - Przysz³osæ jej, równie jak moja,
jest mi zakryta. Wporód cieni i potworów kr¹¿¹cych w przestrzeni, widzê jak przez mg³ê nieszczêcia zgromadzaj¹ce siê nad ich g³owami, lecz wszystko doko³a mnie jest ciemne.
- I odwieczni potomkowie wiat³a, od waszej potê¿nej myli szukam jedynej rady, tam gdzie
serce moje zaczyna siê miêszaæ.
- Wróg rodu cieszy siê dzi ze stanu twojego umys³u! Wspó³bracie! Ju¿ dalekie te czasy,
w których rada nasza prawie codziennie otwiera³a ci pole niezmierzonej nauki. Przywi¹zanie
do gliny znaczny postêp w twoim sercu zrobi³o! Zwierciad³o duszy nie mo¿e razem odbijaæ
nieba i ziemi. - S³uchaj¹c harmonijnych sfer nieskoñczonoci drobne tony weso³ych piewów
ludzi musz¹ ucichn¹æ! Widziemy! stoisz nad przepaci¹, cofnij siê! - Wspomnij na warunek
naszego bytu i nie miêszaj siê do praw ludzkich; to ska³a, o któr¹ tylu naszych braci siê rozbi³o. Wspomnij na los Tholdena! I on wzgardzi³ ¿yciem, gdy siê raz do prochu przywi¹za³;
i on powiêci³ ¿ycie pe³ne chwa³y i spokoju, szczêcia niepojêtego dla niewcielonych.
- Tak! - rzek³ widz¹cy - ale on obra³ póny wiek na sta³y stopieñ swego bytu. I po có¿, szalony, chcia³ wzbudziæ mi³oæ, gdzie tylko wdziêcznoæ dla starca mog³a roztleæ? Darowa³ siê
ziemskim uczuciom niepodzielnie; straci³ w³adzê, a wróg rodu natchn¹³ go brudn¹ namiêtnoci¹ i ze skalanych ust wyrzucaj¹c przekleñstwo pad³ sam jego ofiar¹. Je¿eli i ze mn¹ ma siê
spe³niæ ca³a miara, je¿eli oczy moje zawarte zostan¹ dla niewidzialnych - wiêc oczyszczê siebie wcielaj¹c j¹ do bractwa! Zachowa³em j¹ dla swego ¿ycia, przygotujê do naszego bytu.
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- O rozkoszna myli! Oczyciæ j¹ z wszelkich ¿¹dz ziemskich i w najczystszej mi³oci znowu
przebywaæ wieki; znowu potê¿ny i czysty s³uchaj¹c nieskoñczonych harmonii sfer, nie zwi¹zany ¿adn¹ ziemsk¹ chêci¹, bo i ona nale¿a³aby do jednego akordu, ¿yæ na ziemi, a za ¿ycia
nale¿eæ do nieba.
- Synu upadaj¹cy! - brzmia³ g³os braci wiat³a - ty spodziewasz siê istotê ¿yj¹c¹ tylko sercem, czuciem, zawieæ tam, dok¹d jedynie najczystsza, najpotê¿niejsza myl doprowadziæ
mo¿e? Przypomnij, z tylu wezwanych wielu przeby³o straszliwe próby, ilu ich upad³o, a jak
byli silni! I ty, zalepiony, córkê ziemi, kobietê, spodziewasz siê doprowadziæ tam, dok¹d
najsilniejsi dojæ nie mogli i zb³¹kani ginêli! Czy rozumiesz, ¿e oczy kobiety zdo³aj¹ wytrzymaæ jedno spojrzenie strasznego? Ona nigdy ciê nie zrozumie. Jej cel, jej przeznaczenie ten ziemski zakres; a je¿eli kiedy wzbije siê wy¿ej, to jej nie ujdzie bezkarnie. Jak go³¹b,
uciekaj¹c od szpon jastrzêbia, wzleci pod ob³oki - to póniej si³ mu nie staje i spada, roztr¹ca
siê o ziemiê, z której za wysoko na swe skrzyd³o siê wzniós³.
- Inne s¹ warunki bytu zwyczajnych ludzi, szczêliwi razem po ziemi id¹ do grobu i poza
grobem dusze ich z³¹czone przed³u¿aj¹ hymn mi³oci. Ale ty - synu wieków, w zwyczajnej
mi³oci nie szukaj trwa³ego uczucia. Jej ¿ycie jest poruszeniem jednej fali w porównaniu
z niezmierzonym oceanem naszego bytu! - ¯ycie cz³owieka jest jedn¹ chwil¹ wobec wieków
naszego istnienia. I masz-¿e dla niej powiêcaæ to, co przez tysi¹ce lat trwale i dumnie ród
burz i walk dzieci ziemskich zatrzymywa³e? - Czy¿ spodziewasz siê, ¿e dusza jej odbije
twoje uczucia? cieñ ich tylko, gdzie u ciebie wiat³o! - Jej dusza, choæby najczystsza, nie
pojmie ciê. Ty - m¹¿ - staniesz jej za wiat; jej syn bêdzie wiêcej jak ty i wiat. Ona siê przestraszy i z trwog¹ odepchnie inne uczucia, które by powiêcenia tamtych wymaga³y dla objêcia mi³oci¹ ca³ego ogromu. Ona nie pojmie, ¿e to s¹ zawady odwiecznego szczêcia na ziemi! A ty, przegl¹daj¹c siê w jej duszy mimowolnie, niepostrze¿enie zni¿ysz siê i upadniesz!
A jeliby wytrwa³ - wspó³bracie wieków, w co siê obróci ta mi³oæ, gdy prochem ju¿ bêdzie
forma, co j¹ wzbudzi³a - bêdzie wspomnieniem jednej chwili, chwili s³aboci!...
- Ach! - rzek³ widz¹cy - ludzie nieraz dla jednego wspomnienia powiêcaj¹ wiecznoæ.
- Ale ty! - doda³ g³os - pamiêtaj, i¿ kto chce ¿yæ wiecznie, musi nie ziemskie prowadziæ ¿ycie!
Wasze dusze nawet siê po mierci nie zrozumiej¹.
- Przysz³oci ucznia twego nie badaj; gor¹ca chêæ przezwyciê¿a wiele, mo¿e nawet duszê
przetworzyæ! Jego przysz³oci nie badaj przez wzgl¹d na siebie.
- Posiadanie kamienia mêdrców wyrwie go z jednej czêci ciê¿kich wiêzów, które krêpuj¹ ludzkoæ; niedostatek ju¿ nie zdo³a go zaczepiæ; praca stanie mu siê niepotrzebna; bêdzie siê uczy³
rozkazywaæ, a ma siê uczyæ panowaæ nad sob¹. - Po d³ugich dopiero próbach przysz³oæ oka¿e,
czy potrafi znieæ eliksir wiecznego ¿ycia. - Jeli jest pospolity, na pró¿no bêdzie chcia³ ludziom
stawiæ czo³o; potok go porwie i pop³ynie z innymi. Chc¹c siê im oprzeæ musi nabraæ si³ wy¿szych, co oni zowi¹ nadludzkich. Niech wzrok natê¿a, aby widzia³, co dla nich zakryte, aby
s³ysza³ co dla nich g³uche - rozkazywa³, gdzie oni b³agaj¹ lub gin¹. A czuj¹c te si³y mimo ich
nienawiæ, ich pochwa³y, ich zdrady, myli i zdania staæ bêdzie jako wynios³y d¹b, z którego
liciami burza igra na kszta³t powiewu wiosny! - I ty takim bytem chcesz wzgardziæ...
wiat³o poczyna³o bledn¹æ, postaci coraz niewyraniejsze niknê³y jedne po drugich, gdy Kosmopolita, wyci¹gaj¹c rêce na dwie strony, zawo³a³ ¿ywo:
- Niemiertelnoæ albo mi³oæ!... - Lecz ciemno i cicho zrobi³o siê doko³a, a na twarzy jego
od piêciu tysiêcy lat po raz pierwszy odbi³a siê g³êboka boleæ.
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III. Jeniec
A Fillida tymczasem, gdy j¹ statek smuci,
Dla nowego Tyrsysa dawnego porzuci.
Krasicki
WYSOKIE KOMNATY ZAMKU Wardstein przesta³y byæ cichymi i opuszczonymi. Nie minê³o parê tygodni od przybycia Rogosza, a nowe ¿ycie, nowy ruch zape³ni³ zamek. Na dziedziñcach i w zbrojowni porz¹dkowano i czyszczono broñ, próbowano koni, strzelb i pancerzy; rozwieszano chor¹gwie, zgo³a czyniono widoczne przygotowania do wojennej wyprawy.
Rozmaici ludzie krz¹tali siê, zje¿d¿ali, coraz nowi przybywali, a wszystkich o¿ywia³o jakie
niezwyk³e zajêcie. W pokojach barona kilku pisarzy zajêtych by³o jedynie przetrz¹saniem
papierów i odpisywaniem na liczne pisma, jakie nadsy³ano. Jednym s³owem zamek Wardstein sta³ siê ogniskiem, punktem zebrania jakiej wyprawy, której cel jeszcze pospolitym mieszkañcom zamku nie by³ wiadomy. Ca³y za ten ruch spowodowa³ Rogosz; z nim baron nocy
trawi³ na rozmowach i naradach przy zamkniêtych drzwiach; on najwiêcej listów wysy³a³ i na
odebrane odpisywa³. Ciekawszy jeszcze wieci móg³by od dworskich dowiedzieæ siê, i¿ baron tak wielce powa¿a³ Rogosza, tak do niego siê przywi¹za³, i¿ mia³ zamiar oddaæ mu jedyn¹ swoj¹ córkê w ma³¿eñstwo.
W czasie ch³odnej i ulewnej nocy do bramy zamkowej przyjecha³ Jan Bodowski, s³u¿¹cy Sêdziwoja. Na wie¿y na zwyk³y znak odezwa³a siê tr¹bka i po chwili wpuszczono go na dziedziniec. Pacho³ek odwierny po krótkiej z nim rozmowie uda³ siê do barona i owiadczy³, ¿e obcy
jaki cz³owiek, z mowy znaæ cudzoziemiec, prosi o pos³uchanie. Widaæ, i¿ piln¹ jak¹ ma sprawê, poniewa¿ ofiarowanego sobie wedle zwyczaju posi³ku przyj¹æ nie chcia³, dopóki by przed
panem zamku z danego sobie nie sprawi³ siê polecenia, baron rozkaza³ go wpuciæ. Za kilka
chwil stan¹³ w komnacie znu¿ony, przesi¹k³y deszczem Jan. Przy drzwiach odezwa³ siê:
- Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na co zdziwiony, a po czêci zmiêszany tym poselstwem, Rogosz:
- Na wiek wieków - odpar³. Pos³aniec wyj¹³ ze skórzannej torby dwa listy i z³o¿y³ je na stole,
a potem powoli obejrza³ siê woko³o.
Na wielkim kuminie hucza³ du¿y p³omieñ, przed nim sta³ stó³ zarzucony papierami, dzban
i parê srebrnych pucharów, obok sto³u w roz³o¿ystych krzes³ach spoczywali Rogosz i baron.
Pos³aniec, spogl¹daj¹c na wszystko, rzek³ na koniec:
- Chwa³a Bogu, ¿e pan tak wygodnie odpoczywa i wczasuje, a nam powiadali, ¿e w ciê¿kiej
niewoli.
Wac³aw cisn¹³ usta, nic nie odrzek³, lecz list rozwiniêty skwapliwie czytaæ pocz¹³. Pismo
by³o w tych s³owach:
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Mi³ociwy przyjacielu i doradco!
Fortuna, jak sam rzek³e, ko³em siê toczy, popad³e w jej nie³askê, a dostawszy siê do niewoli znowu, jak wnoszê, zosta³e szczêliwym. Posy³am baronowi okup za ciebie, drugie tyle
tobie na tymczasowe potrzeby.
Pozna³e Adelê, co mnie wielce raduje, wierzê, i¿ z ni¹ mo¿esz byæ szczêliwszym ode mnie.
Twoje rady, mi³y przyjacielu, po d³ugiej rozwadze, wszystkie w sercu moim zaszczepi³em.
Porzuci³em alchemi¹, tê zwodnicz¹ naukê, i mylê teraz trochê obejrzeæ siê po wiecie, aby
u¿yæ ¿ywota, wszystko wedle rad twoich. Po twej szczerej przyjani siê spodziewam, i¿ potrzebuj¹c czego wprost siê do mnie udasz; choæby o trochê wiêcej jak o piêædziesi¹t funtów
z³ota. Polecam ciê Panu Bogu i afektom serdecznej przyjani.
List do barona zawiera³ owiadczenie Sêdziwoja, i¿ gotów jest za podobny okup wszystkich
polskich jeñców wykupywaæ, jakich by nie b¹d baron w moc swoj¹ dosta³.
W czasie czytania tych pism Jan wyszed³ i powróci³ nios¹c ciê¿kie dwa worki. Z³o¿y³ je na
stole, rozwi¹za³ i okaza³, i¿ pe³ne by³y wielkiej portugalskiej z³otej monety.
- Ka¿dy worek - mówi³ - wa¿y przesz³o piêædziesi¹t funtów niemieckiej wagi. Tak je przywioz³em, jak mi je w Bazylei w mennicy wymieniono.
- Sk¹d¿e pan twój wzi¹³ tak rych³o tyle pieniêdzy - zapyta³ ¿ywo baron wysypuj¹c z³oto.
- Ba! - odrzek³ Jan dumnie g³ow¹ kiwaj¹c - dla mego pana ³acniej robiæ z³oto, jak zbieraæ
kamyki po drodze. Ju¿ teraz porzucilimy alchemi¹, bo wynalelimy ten kamieñ, co wszelaki kruszec na czyste z³oto zamienia.
Tu na d³ugie i szczegó³owe wypytywania siê Jan opowiedzia³ najmniejsze okolicznoci towarzysz¹ce przemianie metali. Le¿¹ce zreszt¹ z³oto zdawa³o siê tego oczewistym dowodem.
- Czy móg³ siê kto spodziewaæ - rzek³ Rogosz - aby on tak znaczn¹ sumê w tej chwili posiada³, aby j¹ tak lekcewa¿y³.
I z ust jego znikn¹³ szyderczy umiech, a na czole i oczach osiad³a chmura zazdroci.
W baronie upiona namiêtnoæ do alchemii obudzi³a siê w tej chwili z ca³¹ moc¹. Wypytywa³
siê Jana o najmniejsze drobiazgi, o wszystkie znaki tyle okrzyczanego w owych czasach przemieniania metali i s³uchaj¹c jego opowiadania powtarza³ z ¿alem:
- Tak! tak jest! ten cz³owiek nieochybnie musia³ widzieæ cudown¹ transmutacj¹, inaczej sk¹d¿e by wiedzia³, jak by zdo³a³ opowiedzieæ te cuda! Moje przeczucie nie zawiod³o mnie!
Sêdziwoj zdolny by³ do odkrycia tej potê¿nej sztuki.
I radoæ barona i jego przysz³ego ziêcia znik³a. Prosta dusza s³u¿¹cego radowa³a siê z ich
udrêczeñ, bo szczere serce instynktem przeczuje niesz³achetnoæ. On j¹ widzia³ w postêpku
Rogosza ze swym panem i teraz podwójnie szczêliwy z powodzenia Sêdziwoja rubasznoz³osliwie siê tylko umiecha³.
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IV Praga
Kamieñ gorej¹cy sklada siê z trzech czêci. Tylko ten z³o¿yæ go potrafi, kogo Bóg
w ³onie matki ju¿ do tej sztuki powiêci³.
Poemat o kam. filozof. Jana von Tetzen, 1412 r.
NIE MINÊ£O PÓ£ ROKU OD CZASU wyjazdu Sêdziwoja z Bazylei, a stugêbna fama po
ca³ych Niemczech jego s³awê roznios³a. ¯aden adepta nie by³ dot¹d tak g³onym, nie okazywa³ tak jawno dowodów swej sztuki, i ¿aden nie ceni³ mniej owoców tej sztuki, to jest
z³ota.
Wraz po przybyciu swoim do Krakowa ksi¹¿êcym ¿yciem, nies³ychanym zbytkiem i rozrzutnoci¹ zwróci³ wszystkich oczy na siebie. Dosz³a pog³oska króla Zygmunta III, który sprzyja³
alchemii i sam czêsto z Miko³ajem Wolskim potajemnie, w pracowni zamkniêty, obok sztuki
z³otniczej nad alchemi¹ pracowa³. Sêdziwoj zosta³ wezwany do dworu. Zaszczycony poufa³¹
z królem rozmow¹, kilkakrotnie w jego przytomnoci zamienia³ srebro na z³oto. Lecz ¿adne
zachêty, ¿adne obietnice zatrzymaæ go nie zdo³a³y. Na pochlebne wezwanie cesarza Rudolfa
II uda³ siê do Pragi. Dobry i nieszczêliwy cesarz Rudolf by³ w owym czasie jakby ksi¹¿êciem alchemików, a Praga stolic¹ alchemii. Cesarz, wychowany w Hiszpanii, ju¿ wczenie
nabra³ sk³onnoci do tajemniczych nauk. Po swoim powrocie uzyska³ koronê wêgiersk¹, póniej czesk¹, a wreszcie wst¹pi³ na tron cesarski. W pocz¹tkowych latach panowania powiêca³ siê trudom rz¹dów, kiedy jednak stosunki coraz wiêcej siê wik³a³y przez zaciête spory
katolików z protestantami, tureckie napady niepokoi³y pañstwo zewnêtrzne, a intrygi ksi¹¿¹t
pañstwa k³óci³y pokój wewnêtrzny, wtedy spokojny, a nawet bojaliwy, umys³ jego za ciê¿kimi uzna³ trudy panowania. Powoli usuwa³ siê od spraw krajowych, zamyka³ w swoim zamku
i ca³kiem oddawa³ badaniom naukowym, które wiêcej ceni³, jak wszystkie dobra ziemskie.
Od tego czasu jedynie wcieleni do przybytku tych nauk otaczali go ci¹gle. Przeladowany od
dumnej familii za o¿enienie siê z wieniaczk¹, s³awny duñski astronom Tycho Brahe, ³askawie od cesarza Rudolfa zosta³ przyjêty, podobnie¿ uczeñ tego pierwszego, Kepler, na tym¿e
dworze bawi¹c, musia³ zajmowaæ siê rachunkami astrologicznymi. Mistyczny, a nawet przes¹dny, charakter tych astronomów, szczególniej przepowiednie Tychona, niema³o siê przyczyni³y do napojenia cesarza nieopisan¹ jak¹ obaw¹ i podejrzliwoci¹ tak dalece, i¿ w koñcu
pa³acu swego nie opuszcza³. Anglik Dee, nadworny mistyk i mag, usi³owa³ cesarzowi otworzyæ pañstwo duchów, a wszyscy nadworni lekarze byli zarazem alchemikami. Dworzanie,
pokojowcy byli pomocnikami nieustannych prac alchemicznych. Nadworny poeta Mardocheus de Delle, rodem mediolañczyk, g³ówniejsze wydarzenia tycz¹ce siê wyznawców alchemii dla rozrywki swojego pana uk³ada³ w rymach niemieckich, do których wielu dworskich
malarzy dorabia³o staranne rysunki.
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Oprócz tych wszyscy wêdrowni alchemicy byli po¿¹danymi goæmi w Pradze. Zg³aszali siê
te¿ prawie codziennie, a ka¿dy zajmuj¹ce przedstawiaj¹cy dowiadczenie, szczodrze obdarowany, opuszcza³ zamek.
Którzy sami siê nie stawiali, tych, jak daleko granica cesarstwa siêga³a, sprowadzano. Z zagranicznymi nieprzerwan¹ prowadzono korespondencj¹. Alchemicy te¿ nie byli niewdziêcznymi dla swojego opiekuna. Zowi¹c go niemieckim Hermes Trismegistos po rozstajnych drogach jego wiadomoci i s³awê rozg³aszali.
Rzemios³o jednak alchemika, jakkolwiek dla zrêcznych i ostro¿nych bardzo zyskowne, po³¹czone by³o z wielu niebezpieczeñstwami. Ka¿dy mniemany adepta otoczony by³ zewsz¹d sid³ami; czatowano na uwik³anie go, a potem torturami przymuszano do wyznania tajemnicy.
Niejedno zamkowe wiêzienie w wiekach rednich odbija³o jêki nieszczêliwych alchemików.
Nierzadko nawet kar¹, a raczej zemst¹, odkrytego oszukañstwa by³ stos lub szubienica.*
Sêdziwoj d³ugo by³ bezpiecznym. Czy to dlatego, i¿ wcale nie ukrywa³ siê, czy te¿, ¿e czêsto
i nagle zmienia³ miejsce pobytu, czy te¿ - jako szlachcic - opiekê Korony polskiej u¿ywa³ za
tarczê swego bezpieczeñstwa. Zreszt¹ te¿ dobroczynnoci¹, szczodrobliwoci¹ i odg³osem,
który go wszêdzie otacza³, czyni³ trudniejszym uwik³anie siê w intrygi, a zatem i uwiêzienie.
Cesarz Rudolf zaprosi³ Sêdziwoja do Pragi; na wezwanie skwapliwie pospieszy³. Przyjêty
okazale, poufa³oci¹ cesarza zaszczycony, wobec ca³ego dworu, w przytomnoci tylu alchemików, którzy dwór ten sk³adali, a wiêc w przytomnoci zazdrosnych pilnie ledz¹cych najmniejsze jego poruszenie, odby³ kilka przemian merkuriuszu, o³owiu i srebra na z³oto. Ofiarowa³ nawet cesarzowi trochê kamienia filozoficznego i ten w³asn¹ rêk¹ uszlachetnia³ metale. Cesarz w uniesieniu radoci, i¿ niezbicie przekona³ siê o istnieniu tej wielkiej sztuki, kaza³
w sali, w której odbywa³y siê dowiadczenia, umieciæ portret Sêdziwoja. Pod obrazem wmurowano tablicê marmurowê ze z³otym napisem, wierszu w³asnego uk³adu Rudolfa: **
Faciat hoc quispiam alius,
Quod fecit Sendivogius Polonus!***
Pomimo jednak zaszczyty, pochlebstwa, pomimo ca³¹ s³awê, m³ody adepta nie pozosta³ d³ugo w Pradze.
Za przyk³adem cesarza Rudolfa mnóstwo ksi¹¿¹t trudni³o siê alchemi¹. S³awa Sêdziwoja
wszêdzie go ju¿ poprzedzi³a; wiedzia³, i¿ go wszêdzie przyjm¹ z radoci¹. Chciwy wra¿eñ
i nowoci, jak wiêzieñ wie¿o na wolnoæ wydobyty, jedzi³ po Europie; lecz nigdzie d³ugo
nie bawi³, jakby go jaki wewnêtrzny niepokój, tajemna trwoga popêdza³a.
_________________________

* Naj³askawszy z opiekunów alchemii, Rudolf II, nieraz jednak opieraj¹cych siê z wyjawieniem tajemnicy alchemików wiêziæ i torturami mêczyæ kaza³. Podobny¿ los spotka³ w powy¿szym przypisku [w obecnym wyd. zob. przyp. 47 na s. 154-5]
wspomnianego Kelleya. Z pocz¹tku obdarzony honorami, do wysokich podniesiony godnoci, gdy siê okazywa³ nieczu³y na
wzglêdy i tajemnicy wydaæ nie chcia³, wtr¹cony zosta³ do wiêzienia, sk¹d uciekaj¹c nogê z³ama³, wskutek czego umar³.
** Des Noyers, sekretarz królowej Marii Gonzagi, który nam najwiêcej i najpewniejsze zostawi³ szczegó³y o ¿yciu Sêdziwoja, powiada, i¿³ za jego czasów, tj. roku 1650, ow¹ tablicê marmurow¹ w zamku praskim jeszcze widzieæ mo¿na by³o.
*** Niech ktokolwiek zdzia³a to, co zrobi³ Sêdziwoj Polak.
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V. Sztudgard
Dionizy Zachariasz, piêkny m³odzieniec, bardzo prêdko wynalaz³ kamieñ m¹droci.
Wtedy nabra³ ochoty zwiedzenia wiata.
Mardocheus de Delle, 1603 r.
DZIEÑ PRZYJAZDU SÊDZIWOJA do Sztudgardu by³ jakby uroczystoci¹ obchodz¹c¹ ca³e
miasto. Ju¿ siê ciemnia³o, bramy zamykano, a jeszcze potoki ludu sz³y lub wraca³y z jednego przedmiecia, w którym spustoszony klasztor s³awny alchemik zaj¹³ na swoje mieszkanie.
Z daleka ³una od wiate³, dwiêki muzyki i gwar zabawy mimowolnie wabi³ ciekawych. Na
kupach gruzów z rozwalonego muru, który otacza³ dziedziniec i smêtarz klasztorny, pali³y siê
beczki smo³y; od miejsca, gdzie niegdy by³a brama, do g³ównego wejcia rozpiêty by³ wielki p¹sowy jedwabny namiot, ziemia pod nim czerwonym suknem us³ana, boki otwarte, otoczone pomarañczowymi, laurowymi i cyprysowymi drzewami w wazonach, a krwawe wiat³o, przedzieraj¹ce siê przez te zbytkowe krzewy bia³ym okryte kwiatem, ponuro owieca³o
niedalekie grobowce i mogi³y smêtarza. Oba okna obok drzwi wchodowych ustrojone by³y
dywanami, kwiatami, festonami bogatych materii i mnóstwem lamp kolorowych; z porodka
okien bi³y wytryski wina i szumi¹c, mieni¹c siê w wietle, spada³y w wystawione wielkie
konchy wyz³acane. Doko³a chciwa t³uszcza t³oczy³a siê, rozbija³a o kosztowny napój; nasyceni, jak na pobojowisku, cokolwiek dalej pomiêdzy grobami spoczywali na trawie.
W klasztorze, którego i po¿ar nie oszczêdzi³, zamiast dachu tylko gdzieniegdzie stercza³y
opalone belki. Wielkie okna pozbawione szyb i ram zas³oniête by³y przejrzystymi oponami
w rodkowych salach, gdzie siê uczta odbywa³a; w dalszych skrzyd³ach gmachu, pustych,
sczernia³ych, tylko ksiê¿yc smutnie wieci³ przez wszystkie otwory.
Przed dziedziñcem turkot zaje¿d¿aj¹cych karoc, wo³anie pacho³ków trzymaj¹cych konie,
okrzyki ludu, dzikie piewy pijanych, miêsza³y siê w jeden ha³as dziwnie z pierwszym przeznaczeniem i pozorem tego miejsca niezgodny.
- Chodmy ju¿, s¹siedzie, do domu - rzek³ który z mieszczan bli¿ej stoj¹cych - niech te opoje tu na mieræ siê zapij¹, nic tu ju¿ nowego nie wypatrzemy, a ch³ód nocy zaczyna dokuczaæ.
- Zaczekajcie jeszcze - odrzek³ pierwszy. - Wczoraj dopiero oko³o pó³nocy on wyszed³ na
ganek. Mój czeladnik, Jakub, by³ przy tym i kiedy gocie pili jego zdrowie, z ganku rzuca³
z³ote pieni¹dze wêgierskie.
- Cisn¹³ ich pewnie wiêcej jak garniec - doda³a kobieta. - Jakub schwyci³ jednê sztukê,
sama j¹ widzia³am, a moja kuma, wdowa Marta, przysiêga³a siê, ¿e jej narzeczony piêæ
sztuk z³owi³.
- Ale te¿ i guzów, szturchañców, niema³o - doda³ mieszczanin - ca³e oko mia³ sine.
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- Niech go tam licho z jego z³otem - rzek³ pierwszy - mo¿e jeszcze zaklête, rzuca jak psom,
warto¿ guzy obrywaæ!
- Zaklête! ba! ten, co widzia³em, by³ z wizerunkiem Matki Boskiej; a zreszt¹, s¹siedzie, dukat
piechot¹ nie chodzi; toby go mo¿na i powiêciæ, a ku³aki bierzesz, ku³aki dajesz, to swoja rzecz.
- A jak¿e wy chcielicie! - zawo³a³a do pierwszego rozgniewana kobieta - chcielicie, aby nie
rzuca³ z góry, ale zeszed³ na dó³, wetkn¹³ wam w ³apê pieni¹dz i jeszcze prosi³: Wecie, panie Mateuszu, bardzo proszê, zrobicie mi ³askê! On rzuca, bo mu siê tak podoba, a wy nie
bierzcie, kiedycie tacy bogaci. A ty, mê¿u, ani kroku! my bêdziemy czekaæ.
Pierwszy s¹siad odsun¹³ siê, ale tak¿e nie odszed³.
- Czegó¿ siê tak t³oczysz - zawo³a³ który z masztalerzów. - Bo¿e, zmi³uj siê, ju¿ blisko pó³nocy, a oni gawroni¹ siê, jakby mieli czego...
- Ot, zwyczajnie, nie widzieli go w dzieñ, teraz chc¹ siê przypatrzyæ; ale co to ciekawego,
taki cz³owiek jak i drudzy.
- O! widzicie ich, zaraz znaæ dworskiego s³ugê! Chcielibycie sami tylko rozszarpaæ to, co
on dla mieszczan rozrzuca.
- Czy widzielicie go - przerwa³ inny - czy prawda, ¿e on poganin. Tatarzyn?
- Bajki szczere! prawy chrzecijanin, nie Tatar, ale Polak.
- Nie kijem go tylko pa³k¹ - doda³a kobieta - toæ Polacy przyrodni bracia Tatarów. Albo ja to
nie wiem! Mój nieboszczyk pierwszy m¹¿, co to by³ zawerbowany do rajtarów, by³ w Polsce.
Albo on to ma³o naopowiada³ siê o tym narodzie. Tam koñskie miêso jedz¹, ch³opi mieszkaj¹
w cha³upach ze s³omy, miast wcale nie maj¹, tylko jeden zamek, gdzie król mieszka.
- Gdzie¿ widzielicie tego alchemika?
- Wczoraj rano widzia³em go na mocie, ledwo mnie nie zadusili, kiedy wje¿d¿a³ do miasta.
- Jak te¿ wygl¹da, stary? czy t³usty? - zapyta³o kilka g³osów.
- E! z miny wcale nie znaczno, ¿e umie z³oto robiæ. Naprzód, ¿e jest m³ody.
- I tak¹ sztukê posiada?
- Ba! albo to wiek co pomo¿e! Patrz na naszych siwych doktorów, co chodz¹ w opoñczach
jako sowy; ¿aden tego nie zna, chocia¿ ca³y dymem przesi¹k³, to dar Boski!
- Ten jest blady, nosi brodê, w¹sy, a co najdziwniejsza, ¿e ma g³owê do wpó³ ogolon¹.
- Ach! a mówilicie, ¿e on nie Tatar! Albocie nie widzieli Tatarów, co w zamku za krat¹ ³añcuchami przybici, co to ich cesarz rzymski podarowa³ naszemu panu?
- Niech tam wszystkie biesy porw¹ Tatarów; jak¿e ten alchemik by³ ubrany?
- Bardzo zwyczajnie. Ca³y czarno, w dziwacznej sukni z rozprutymi rêkawami, w futrzanym
ko³paku; jecha³ na karym koniu.
- A z³ota, klejnotów?
- Wcale na sobie nie mia³; to te¿ to by³a najdziwniejsza rzecz. Szablê, nawet i pugina³ mia³
oprawne w zwyczajne ¿elazo. Jecha³ wolno i przypatrzy³em mu siê dobrze; zdawa³ mi siê
nawet nieweso³y.
- Ale za to koñ jaki paradny! S³ugiwa³em ja po ksi¹¿êcych stajniach, ale takiego ogiera w ¿yciu nie widzia³em. Ogieñ z nozdrzy parska³, skóra jak aksamit, a co za nó¿ka, ³eb!
- Chocia¿ on siê nie wieci³, to s³u¿ba jego, dwór ca³y lni³ siê, konie nawet pokryte by³y
z³otem i klejnotami.
- A widzielicie te¿ te dziwne garbate bestie i ludzi czarnych?
- A toæ tu stoj¹ z drugiej strony dziedziñca; podobno on ich ma podarowaæ naszemu ksiêciu...
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*
Wielkie wschody wiod¹ce na górê wys³ane by³y kosztownymi kobiercami, z obu stron szpaler drzew i wonnych kwiatów zamorskich wiód³ do sali balowej, któr¹ jakby czarodziejsk¹
w³adz¹ urz¹dzono wporód rozwalin. ciany powleczone by³y jedwabnymi obiciami, w porodku potê¿ny stó³ w kszta³cie podkowy, przykryty z³otog³owiem, otacza³ szereg biesiadników p³ci obojej. W porodku i po rogach sali fontanny wina i pachni¹cych wódek rozprasza³y po powietrzu upajaj¹c¹ rosê. Stó³ malowniczo ubrany zastawiony by³ najwykwintniejszymi potrawami, owocami, przysmakami z ostatnich krañców wiata zebranymi. Pod talerzem
ka¿dego z biesiadników, na pami¹tkê ofiarowany, le¿a³ wielki z³oty medal.* Paziowie odznaczaj¹cy siê piêknoci¹, strojni ze wschodnim przepychem, roznosili wyszukane wina i ch³odniki. wiat³o rozchodz¹ce siê ze szklannych ró¿nokolorowych latarni w tysi¹cznych odbite
promionach od zwierciade³, ród kwiatów, z³ota, kryszta³ów i srebra, dr¿¹c na liciach ca³ego gaju drzew, wzd³u¿ cian poustawianych, otacza³o biesiadników, janiej¹cych wspania³ymi strojami i piêknoci¹, atmosfer¹ upajaj¹c¹ wszystkie zmys³y; a jakby nie doæ jeszcze by³o
sztucznego wiat³a, wielkie okno, wychodz¹ce na balkon, przez po¿ar wy³amane, zostawiono
otwarte i tamtêdy ksiê¿yc szeroki wachlarz promion wpuszcza³ a¿ do rodka sali.
Z jednej strony za zas³on¹ p¹sow¹ z³otem wyszywan¹ by³a ukryta muzyka i kilkudziesiêciu
piewaków; niewidzialni brzmieniem radoci i wesela nape³niali ca³y gmach, dodaj¹c truciznê muzyki do upojenia wszystkich zmys³ów.
Na najni¿szym koñcu sto³u by³o nakrycie odznaczaj¹ce siê prostot¹ od innych. Miejsce to
zajmowa³ Sêdziwoj. Podparty rêk¹, zamylony, z zimnym szyderczym umiechem rzadko
odpowiada³ na pochlebne s³ówko piêknoci, na dowcipne odezwy jego dumê podsycaj¹ce.
Blady, z chorobliwym rumieñcem gor¹czki, z iskrz¹cymi oczyma, w prostej czarnej odzie¿y,
wydawa³ siê ród tego t³umu goci, janiej¹cych ca³ym przepychem ówczesnego stroju, jakby
by³ z³ym duchem czyhaj¹cym na koniec zabawy.
Opodal od sali bankietowej w jednym z ubocznych pokoi s³abo owietlonych we framudze
okiennej sta³o dwóch ludzi zajêtych ¿waw¹ rozmow¹. Jeden z nich w podró¿nym p³aszczu,
wie¿o przyby³y, by³ Rogosz; drugi, lekarz Bodenstein, przeciw zwyczajowi swojemu strojnie ubrany, wyszed³ z uczty, w której bra³ udzia³.
- Nie masz wiêc w¹tpliwoci - rzek³ przyjaciel Sêdziwoja - ¿e on posiada tê wielk¹ tajemnicê, o której istnieniu tak d³ugo w¹tpi³em.
- Przecie¿ siê z tym nie tai - odpar³ ¿ywo Bodenstein. - Sam w³asnymi oczami patrza³em jak
odbywa³ przemianê o³owiu, srebra, cyny, miedzi, ¿elaza, merkuriuszu, na jak najczystsze z³oto. Dotyka³em go siê w³asnymi rêkami; z³otnicy wszystkie z nim próby odbywali.
- Mówisz, i¿ elektor przyj¹³ go ³askawie?
- Prawie jak równego sobie. Z nim tylko rozmawia³, ¿artowa³, razem z nim jad³, posadziwszy
go przy stole na pierwszym miejscu przed wszystkimi ksi¹¿êtami po swojej prawej stronie.
To jest rzecz nies³ychana! - Pozwoli³ mu wstêpu ka¿dego czasu do siebie. Wszyscy dworzanie, a szczególniej alchemicy, nie posiadaj¹ siê z zazdroci i gniewu.
- To niepojête! - rzek³ Rogosz zamylaj¹c siê, po chwili doda³ - wiem, ¿e jeste cz³owiekiem
roztropnym, ale czy dobrze uwa¿a³ wszystkie okolicznoci, czy nie ma w tym jakiego podstêpu?
- Wierzcie albo nie wierzcie - odpar³ ura¿ony medyk - ale jeli tu jest jakie oszukañstwo,
wyt³umacz mi, jakim sposobem oszukaæ mo¿na tylu pilnie przypatruj¹cych siê, z których ka¿72

dy siê zna na rzeczy; kiedy o³ów, tygiel, wêgle, wszystkie narzêdzia najtroskliwiej badane
by³y, a w wielu dowiadczeniach z jego proszkiem on nawet niczego siê nie dotyka³. Mo¿na
kilka razy jednego cz³owieka oszukaæ, ale tylu razem tak czêsto oszukiwaæ - niepodobna.
- Zreszt¹ powiedz, jakie bogactwa mog³yby wystarczyæ na takie ¿ycie i sk¹d by je wzi¹³?
Dwór jego sk³ada siê wiêcej jak ze stu ludzi i dwa razy tyle koni.
- Biesiady takie, jak widzisz, trwaj¹ od zmierzchu do witu, od rana do nocy. Ja w³óczê siê
za nim od samej Pragi jak cieñ; ledzê ka¿dy krok jego, czatujê, mo¿e mi siê uda wybadaæ
jego tajemnicê; patrzê wiêc na wszystko i widzê, i¿ na takie ¿ycie skarby cesarza rzymskiego
by nie wystarczy³y.
- Musisz siê sam przy tym mieæ niele - rzek³ ironicznie Rogosz.
- Bynajmniej - odpowiedzia³ z westchnieniem Bodenstein. - To jest marnotrawca, szaleniec,
wariat, ale jednak wie o ka¿dym groszu, który wydaje. ¯aden lichwiarz pewno nie prowadzi
tak drobiazgowych rachunków. Nikomu nie wierzy, targuje siê a¿ do znudzenia, w zbytku
swoim jest sk¹py. Ten jego s³u¿¹cy, ka³muk, wszystko urz¹dza, jemu jednemu wierzy. Sêdziwoj rzuca z³oto, ale tylko tam, gdzie jemu siê podoba. Prob¹ nic u niego nie zyskasz, ¿adnemu prosz¹cemu nie da³ jeszcze ani szel¹ga, to jest szatan, co siê z cudzej nêdzy raduje.
- By³em ja raz w krytycznym po³o¿eniu, zreszt¹ nie mam siê co przed tob¹ taiæ. W Pradze,
w jednej z pierwszych karczem podpi³em sobie, a ¿e wiedziano, i¿ przyjecha³em z alchemikiem, o którym ca³e miasto gada³o, rozumieli wiêc, ¿e mam z³ota jak piasku. Nie zaprzecza³em temu, i kilka dni bawilimy siê wybornie, kiedy jednak przysz³o do zap³aty, mielimy
wyje¿d¿aæ, a tu ani grosza. Obdarto mnie ze wszystkiego, a poniewa¿ omnia mea mecum
porto, zabrano mi i rêkopism dzie³a mojego, na którym s³awa moja i ostateczne nadzieje spoczywaj¹. ¯adnego nie widz¹c ratunku pokonywam wrodzon¹ dumê i udajê siê w proby do
Sêdziwoja ¿¹daj¹c parê dukatów. W³anie wtedy wydawa³ podobny bankiet, na którym po³owa biesiadników dobrze mnie zna³a. Wyszed³szy do mnie do ogrodu i zobaczywszy mnie
w nie bardzo przyzwoitym stroju bia³ym, poniewa¿ wierzchnie suknie zatrzymano mi
w karczmie, rzek³: - Dam ci sto razy tyle, ile ¿¹dasz, ale pod jednym warunkiem. - Pod jakim? - zapyta³em z bojani¹. - Oto teraz pójdziesz ze mn¹ do goci i tam powiesz g³ono te
wyrazy; - Moci Panowie! jestem Adam von Bodenstein, profesor z Bazylei, i przyszed³em
tu tylko po to, aby wam owiadczyæ, i¿ wiêtej pamiêci. nauczyciel mój i ziomek, Theophrastus Aureolus Paracelsus Bombastus von Hohenheim, by³ pijanic¹, g³upcem i w³óczêg¹, a ca³a jego nauka niewarta trzech groszy.
- Wiadomo wszystkim, co ¿yj¹, i¿ boski mistrz nasz Paracelsus nie mia³ wiêkszego ode mnie
wielbiciela.
- Wyrzec wiêc te s³owa by³o to wystawiæ siê na miech oczewisty, a¿em zmartwia³ na takowe
¿¹danie. Proszê! b³agam! wstyd i zimno dokuczaj¹ mi, lecz nie i nie, jak siê upar³, nic nie
ust¹pi³.
- I có¿ - zapyta³ Rogosz - wyprzysiêg³e siê?
- Có¿ mia³em czyniæ? Poszed³em i w czasie ich uczty ród grzmotu miechów wyplu³em przeklête s³owa, a natychmiast wyliczono mi parêset dukatów. By³ to jedyny pieni¹dz, którym od
niego otrzyma³.
- Kiedy do niego pierwszy raz przyby³em, ¿¹daj¹c po dawnej znajomoci jakiego zajêcia,
sekretarza, pomocnika, laboranta lub lekarza, aby mieæ pozór zostawania przy nim i ledzenia go, dozwoli³ mi zostawaæ w swoim orszaku, ale szyderczo owiadczy³, i¿ nie jest w sta73

nie p³aciæ mi; i ¿e nawet ¿ywiæ siê sam bêdê musia³. Zgo³a Sêdziwoj dawniej tak niemia³y,
nie znaj¹cy ludzi, zupe³nie siê zmieni³, nie poznasz go. Jaka w nim zimna powaga, szyderstwo, odpychaj¹ca wy¿szoæ, nie pozwalaj¹ nikomu zbli¿yæ siê do niego.
- Czy zajmuje siê jakimi sprawami - zapyta³ po chwili Rogosz - czy oprócz biesiad i zbytku
wydaje na co innego pieni¹dze?
- Z pocz¹tku jeszcze usi³owa³ zajmowaæ siê czym chcesz, wszystkim; i chocia¿ wszystko
powodzi³o mu siê, we wszystkim okazywa³ nadzwyczajne zdolnoci, to jednak wnet porzuca³, nic go trwale nie zajê³o. Co do pieniêdzy, wydaje, rozrzuca, jakby one wcale wartoci nie
mia³y. Najczêciej jednak wydaje na to, co by ¿adnemu uczciwemu i roztropnemu, jak my,
cz³owiekowi przez myl nie przesz³o. Ale te¿ to sprowadza mu same przykroci. Pod Bazyle¹ mieszka³ ubogi jeden i s³awny z poczciwoci stary kowal maj¹cy jednego syna, m³odego
ch³opaka. Kiedy Sêdziwoj opuszcza³ Bazyleê, nie wiem, gdzie siê spotka³ z kowalem i kupi³
mu, Bóg wie z jakiej ³aski, rozwaliny pa³acu od wieków zburzone, na dole góry kaza³ przepysznie pa³ac wyporz¹dziæ, za³o¿y³ kuni¹, jakiej mo¿e w ca³ych Niemczech nie by³o, nakupi³ mu koni, sprzêtów, s³owem, zrobi³ go najbogatszym mieszczaninem. Syna za wzi¹³ do
siebie i bardzo tego ch³opaka lubi³. I có¿ powiecie na to? Tylko co on wyjecha³, kowal zaprzesta³ roboty, zacz¹³ hulaæ, bankietowaæ, na stare lata chcia³ koniecznie odm³odnieæ, prawie oszala³. Pa³ac by³, ale dochodów nie by³o; zacz¹³ wiêc pieni¹dze fa³szowaæ. Z³apali go
na uczynku i powiesili w Bazylei.
- A syn jego? - przerwa³ Rogosz.
- Poczekajcie tylko, jakie by³o dziwactwo Sêdziwoja. Ch³opak ten mia³ lat mo¿e omnacie,
to sam wiek do pustot i zabaw. Poród takiego zbytku on go jak najskromniej, prawie sk¹po,
trzyma³, pieniêdzy mu do r¹k nie dawa³, i tylko go uczyæ kaza³ i samotnie godziny ca³e z nim
na rozmowach trawi³. Otó¿ nic dziwnego, ¿e kowalczyk gor¹co zapragn¹³ pieniêdzy. Jeszcze
to by³o w Pradze, przechodziemy raz przez most, ci¿ba dworzan i ludu t³oczy³a siê, aby zobaczyæ cudownego cz³owieka, gdy Sêdziwoj ni z tego, ni z owego, zdejmuje trzos z siebie,
pokazuje, ¿e pêkaty od z³ota i klejnotów, i ciskaj¹c go w wodê odzywa siê g³ono, kto trzos
ten dobêdzie wemie go sobie i drugie tyle dostanie nagrody.
- Znalaz³ siê kto? - zapyta³ Rogosz.
- Nim Sêdziwoj dokoñczy³ mówiæ, ju¿ wychowaniec jego najbli¿ej stoj¹cy rzuci³ siê z mostu, a rzeka mocno by³a wezbrana.
- Wydoby³ trzos?
- Gdzie¿ tam! wpad³ w wodê jak kamieñ i nie pokaza³ siê wiêcej. Ale jak tylko wskoczy³,
pierwszy raz widzia³em, w oczach szalonego alchemika zab³yszcza³y dwie ³zy. D³ugo patrza³
na szumiej¹ce nurty w milczeniu, a¿ gdy wreszcie nie by³o w¹tpliwoci, ¿e ch³opak uton¹³,
wtedy rzek³:
- Ha! lepiej, ¿e zgin¹³, tego jednego upodoba³em i tym bym musia³ gardziæ.
- A kobiety? - zapyta³ Rogosz.
- O! i te niema³o zjad³y kamienia mêdrców. Mia³ ró¿ne, wszystkich krajów, kolorów, wszystkich rodzajów piêknoci, ale ¿adnej d³u¿ej jak tydzieñ nie kocha³. Przepraszam! jednê W³oszkê wozi³ ze sob¹ ca³y miesi¹c, bo ta, powiada³, przekona³a go, ¿e i za z³oto nie wszystko zrobiæ mo¿na. Nie masz wyobra¿enia, jakie dziwaczne pomys³y tej dziewczynie przychodzi³y
do g³owy. Nie przestawa³a ona na samych strojach i uwielbieniu g³upich paso¿ytów, jak inne
kobiety, ale coraz nowe wynajdowa³a rozrywki, przynajmniej w zbytku by³a dowcipn¹. Raz
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jeden kaza³a przyrz¹dziæ fajerwerk, który krocie kosztowa³, i kaza³a go spaliæ w takim miejscu, miêdzy górami, daleko od wiosek, i¿ tylko ona i kochanek jej widzieli go, zreszt¹ nikt.
A ci¹gle mia³a jak¹ sympati¹ do ognia. Koniecznie napiera³a siê, aby jej w ogrodzie usypano Wezuwiusz. Tego ju¿ i kamieñ mêdrców dokazaæ nie móg³. Sêdziwoj opowiadaj¹c to nam
mia³ siê do rozpuku.
- Czy ma j¹ jeszcze przy sobie?
- Dosta³a ospy i zeszpecona szkaradnie straci³a ca³¹ wartoæ. Sêdziwoj pociesza³ j¹ jak móg³,
zarêcza³, i¿ i tak kochaæ jej nie przestanie; mo¿e by siê nawet z ni¹ o¿eni³, lecz niczego s³uchaæ nie chcia³a, otru³a siê.
- Wiêc teraz serce jego nie zajête?
- Kto ma tak pe³ne kieszenie - rzek³ Bodenstein - to choæby mia³ serce jak rzymskie katakumby, jeszcze by nie pomieci³ wszystkich piêknoci, co siê cisn¹ do niego. Ale on obojêtny. Przyznam ci siê, i¿ go wcale nie pojmujê, a nieraz przypatrzywszy siê bli¿ej, podejrzywam, czy te¿ nie zaprzeda³ duszy swojej czartu? - Bo s³yszysz tê muzykê, tê wrzawê, wesele! - to tak ci¹gle, ca³e jego ¿ycie otacza jeden bankiet bez przerwy. Nie ma rozrywek jakich
by, jak z rogu obfitoci, nie sypano doko³a; s³awê te¿ ma tak wielk¹, jak¹ tylko zapragn¹æ
mo¿na, co tylko cz³owiek ¿¹daæ mo¿e do szczêcia na tej ziemi - ma to wszystko. A jednak
chocia¿ wszyscy siê bawi¹, on jeden smutny, siedzi poród goci jakby dlatego tylko, i¿ siê
obawia sam pozostawaæ, jakby mu brak³o czego. Ci¹gle zamylony, widocznie trapi go jaka
tajemna troska. Ja go nienawidzê z ca³ej duszy i dlatego jedynie ten jego stan trochê mnie
pociesza. Nieraz, kiedy bankiet trwa w najlepsze, wszyscy gocie oddychaj¹ jedynie rozrywk¹, on dziko patrzy przed siebie, nieruchomy szklanny wzrok utkwi³ w przestrzeni jakby
co widzia³ przed sob¹ i nagle zrywa siê, blednieje, w³osy mu powstaj¹, a wtedy wyranie dla
zag³uszenia siebie lub odpêdzenia jakiego widma staje siê szaleñszy od wszystkich. Spe³nia
ca³e puchary, sypie ¿artami i weso³oæ jego porywa wszystkich, jakby ca³y bal pok¹sa³a tarantula. Ale kto mu siê wtedy dobrze przypatrzy, tego strach ogarnie!
- Mo¿e byæ mi³oæ bez nadziei tak go drêczy? - zapyta³ Rogosz.
- Toæby przecie stara³ siê uprz¹tn¹æ zawady, zobaczyæ kochankê, a on o tym ani myli. Prawda, i¿ szuka, jedzi, dowiaduje siê wszêdzie, ale nie o kochankê, nie o kobietê, ale szuka tego,
jeli pamiêtacie, co to takie wzbudzi³ zajêcie w Bazylei, ów s³awny adepta...
- Kosmopolita! - zawo³a³ Rogosz. - A wiêc teraz dopiero otwieraj¹ mi siê oczy! Jeszcze o tym
nie wiesz; to Kosmopolita uwióz³ córkê owej wdowy, u której mieszka³ Sêdziweo. Ja teraz dopiero wierzê, ¿e Kosmopolita by³ prawdziwym adept¹; to on nauczy³ Sêdziwoja tajemnicy, a ten
teraz mo¿e trawiony mi³oci¹ do Arminii, pomimo bogactw nie mo¿e znaleæ spokojnoci.
- Jeli tak jest, dziêki ci, panie Rogoszu, i ja teraz rozumiem rzecz ca³¹, a Kosmopolitê wyledzê! Ja, g³upi, zawistny, mniema³em dot¹d, ¿e Sêdziwoj wydar³ mi Armini¹, ¿e on zabra³
rêkopisma pozosta³e po Tholdenie i z nich wyczyta³ tê wielk¹ tajemnicê, a mnie przez to pozbawi³ i ¿ony, i takiego posagu. Rozumia³em, ¿e potem pozby³ siê Arminii i ¿e jest sprawc¹
mej niedoli. Lecz kiedy tak, poczekaj, Kosmopolito! choæby by³ w rodku ziemi potrafiê ciê
wynaleæ. W tej chwili idê do Sêdziwoja.
- Zaczekaj! jedno s³owo, powiedz mu ubocznie, i¿ jestem tutaj i chcê z dawnym przyjacielem pomówiæ. Zyskiem, jaki st¹d wypadnie, podzielemy siê, bo wspóln¹ jest w³asnoci¹, dzia³ajmy tylko razem. Zobaczysz, ¿e nied³ugi czas up³ynie, a uda mi siê Sêdziwoja wtr¹ciæ w jakie intrygi, a potem do wiêzienia. Wtedy nie wykupi siê piêædziesiêcio funtami z³ota.
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*
Nad ranem ju¿ gwiazdy znika³y z nieba, brzask dzienny je zaciera³, i wiat³o lamp blednia³o,
kagañce przed domem gas³y. Muzyka pi¹co powtarza³a jednotonne zwrotki, a wiêksza po³owa goci drzyma³a w obszernych krzes³ach. Znakomitsi ju¿ dawno opucili zabawê; wielka
sala podobna by³a do pobojowiska, wszystko porozrzucane. W dalszych tylko komnatach
wytrwalsi godownicy i piêknoci dwujznacznych obyczajów ostatnim wysileniem pokonywali
znu¿enie. Przy jednym z bocznych stolików na puchowym wys³aniu pysznej sofy Sêdziwoj
rozmawia³ z Rogoszem, lecz nie tak ju¿ poufale jak niegdy: stosunek siê zmieni³. A chocia¿
Sêdziwoj prosi³ szyderczo o rady, przyjaciel jego nie by³ tyle mia³ym.
- Wiêc wkrótce wyje¿d¿asz? - rzek³ Rogosz.
- Mo¿e jutro, mo¿e dzi.
- Na d³ugo?
- Albo ja wiem? Toæ przecie ca³e szczêcie bogatych, i¿ robi¹, co im siê podoba, niczym nie
zwi¹zany ani przywi¹zany, dzi chcê tak, jutro inaczej mo¿e mi siê zachce - co mnie to obchodzi.
- Znudzi ci siê jednak takie ¿ycie, bo przyznaj, ma³¿onka, sta³y dom, spokojne, ciche ¿ycie,
maj¹ tak¿e swoje powaby.
- Nie ka¿dy równie jest szczêliwym - jedna mi³oæ za pieni¹dze kupiæ siê nie da; nieprawda¿, kochany zastêpco przy mojej kochance?
- Tym bardziej powiniene siê staraæ o prawdziw¹ mi³oæ - rzek³ Rogosz obojêtnie.
- Szkoda - odpar³ Sêdziwoj - ¿em wczeniej nie zasi¹gn¹³ twej rady; aleby to by³o na pró¿no.
Nie ka¿dy mo¿e usuwaæ granice, jakie mu los naznaczy³.
- Czyli - doda³ Rogosz, pilnie wpatruj¹c siê w twarz Sêdziwoja - nie ka¿dy mo¿e byæ Kosmopolit¹, chcia³e powiedzieæ?
- Kosmopolit¹! - zawo³a³ zachmurzaj¹c siê m³odzieniec. - Sk¹d¿e ci wpad³o teraz jego nazwisko?
- Przypadkiem, przecie¿ kiedy by³e jego wielkim zwolennikiem.
- Bo zas³ugiwa³ na to - rzek³ Sêdziwoj, a w ca³ej jego postaci przybija³o siê jakie wzruszenie, niepokój wewnêtrzny.
- Nie widzia³e go od tego czasu? - zapyta³ Rogosz. Ale alchemik ju¿ nie s³ysza³; na pró¿no
walczy³ chwilê z napadem s³aboci. Zblad³, otworzy³ szeroko usta chc¹c mówiæ, oczy nieruchome wlepi³ przed sob¹ w powietrze, zerwa³ siê z krzes³a i a¿ do muru cofn¹³ siê wyci¹gn¹wszy rêce przed siebie, jakby odpycha³ niewidzialne jakie widmo. Pot kroplami wyst¹pi³
mu na czo³o i g³uchym z piersi g³osem zawo³a³:
- Precz ode mnie!...
A potem spuci³ g³owê i zamkn¹³ oczy. Po krótkiej chwili, jakby z wysileniem i zebraniem
ostatnich si³, dziko siê zamia³ i poskoczy³ naprzód.
- Hej, muzyka! wina! zas³oñcie okna! niechaj siê dzieñ dla nas cofnie! szalejmy do nowej
nocy. Najwytrwalszym tancerzom i tancerkom rozdzielê nagrody godne ich trudów.
I wychyliwszy potê¿ny puchar cypryjskiego wina, gdy nowa muzyka z now¹ si³¹ elektryzuj¹cym zabrzmia³a tañcem, uchwyci³ jednê z piêknych towarzyszek pónej zabawy i rzuci³ siê
w szalone krêgi tañca. Za jego has³em ca³e towarzystwo z nowym ¿yciem odda³o siê uciechom.
Coraz nowe rozrywki bez przerwy po sobie postêpowa³y. - Gdy gocie znu¿eni spoczêli na
chwilê dla och³ody, muzyka umilk³a, a czarowne dwa chóry g³osów zabrzmia³y. Zas³ona z jed76

nej strony unios³a siê i kilkanacie tancerek ró¿nego wieku i wzrostu, ledwo ziemi tykaj¹c,
wbieg³o. W lekkich pó³przejrzystych indyjskich ubiorach, strojne w kwiaty i drogie kamienie,
z jaskrawymi oczami i ponêtnym umiechem, w pe³nych wdziêku obrotach i niewymuszonej
zrêcznoci nêci³y wzrok do ledzenia ka¿dego zmiany ich tañca.
Rogosz z pa³aj¹cymi ustami chciwie patrza³ na balet, gdy Sêdziwoj z lekka dotkn¹³ go po
ramieniu i rzek³:
- Co by powiedzia³a na twoj¹ zabawê twoja ¿ona, kochany przyjacielu?
- Adela! - odpar³, jakby budz¹c siê Rogosz - ona przywyk³a do zabaw, nie tyle by j¹ to zajê³o,
co Armini¹.
- Armini¹ - mówi³ obojêtnie Sêdziwoj - to dziecko...
- Jednak ³adne dziecko i warte tych piêknoci - rzek³ z przyciskiem Rogosz.
- Przyznam ci siê - odpar³ Sêdziwoj - i¿ jakkolwiek doæ podobnych towarów kupowa³em,
nie nauczy³em siê jednak dot¹d ich ceniæ. Zdrowie twojej ¿ony!
- Zdrowie jej i Arminii - podnosz¹c kielich zawo³a³ Rogosz.
- Jak widzê, dzi same dawne znajomoci wracaj¹ ci do pamiêci - przerwa³ Sêdziwoj z umiechem.
- Rozumia³em, i¿ tym wspomnieniem zrobiê ci przyjemnoæ.
- O, dziêki ci, s³odki przyjacielu! A wiêc i ja muszê ci siê odp³aciæ wdziêcznoci¹, s³uchaj
mnie tylko pilnie.
- Przyby³e do Sztudgardu umylnie za mn¹. Bodenstein, któregocie wys³ali, aby moje
kroki ledzi³, zda³ ci sprawê ze wszystkiego, co widzia³. Wpadacie na rozmaite domys³y,
ale zarêczam wam, ¿aden nie jest prawdziwym. Obieca³e baronowi, i¿ staniesz na czele
mo¿nej partii w Polsce, a oni rozumiej¹, ¿e w Polsce na drodze z³oto siê rodzi, bo je nasi
pos³owie rozrzucaj¹. Obieca³e mu w imieniu dysydentów znaczne sumy, je¿eli z zaci¹gowym ¿o³dactwem pospieszycie nad granicê. Obieca³e mu zrêcznoci¹ swoj¹ wielu panów
niemieckich wci¹gn¹æ w jedn¹ sieæ, któr¹ by baron kierowa³, a ty ³owi³. Tym sposobem
zyska³e Adelê za ¿onê. Tymczasem oszukalicie siê wszyscy na sobie. Wszystkie nadsztukowania, wymys³y, rw¹ siê jedne za drugimi. Jeste zgubiony, jeli nie bêdziesz mia³ pieniêdzy, wiele pieniêdzy.
- Przyby³e tutaj, aby ich ode mnie dostaæ. Gdyby siê pora zdarzy³a, ju¿ dawno Bodenstein
wtr¹ci³by mnie do wiêzienia wpl¹tawszy w jakie nieprawe zabiegi, a potem nak³oniliby mo¿nych do wyciniêcia ze mnie tajemnicy torturami. Jednak wszystko wam siê nie powodzi.
Kochany przyjacielu, jeste zanadto rozs¹dny, aby siê mia³ wypieraæ. Ja w nagrodê za twoj¹
szczeroæ wszystko zrobiê, co zechcesz. Na pocz¹tek dam ci tyle z³ota, ile sam zawa¿ysz, ale
pod jednym warunkiem.
- Pod jakim? - zapyta³ z cicha Rogosz, bledniej¹c i czerwieniej¹c siê na przemiany; a z przygryzionych ust krew mu siê s¹czy³a.
- Sprzedaj mi Adelê.
- Zapominasz siê! - zawo³a³ wstaj¹c z sofy.
- Tylko¿ siê nie uno gniewem - zimno odrzek³ Sêdziwoj. - Pomówmy ze sob¹, jak na rozs¹dnych ludzi przystoi. Pierwej od ciebie w³asny jej ojciec wystawi³ j¹ na sprzeda¿ Reudlinowi. Ja nie mia³em wtedy za co kupiæ, ty by³ zrêczniejszy.
- To s¹ ¿arty.
- Ze z³otem nie ma ¿artów.
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- Zreszt¹ wybieraj. ¯ona zawadza ci teraz do dzia³ania; nie mo¿esz nosiæ p³aszczyka na obu
ramionach. Naprzód wiêc, pozbywszy siê jej, mo¿esz uzyskaæ rozwód i potem siê korzystniej o¿eniæ. Po wtóre, maj¹c pieniêdzy wiele zechcesz, spe³nisz twoje obietnice, staniesz na
czele zbrojnej partii, a wtedy przysz³oæ Bóg wie, co zdzia³a. Z drugiej strony, jeli na ten
targ nie przystaniesz, polê twoje listy i uk³ady tu zawierane do króla Zygmunta i o wszystkim uwiadomiê kanclerza. Baronowi za poka¿ê listy, które pisujesz do katolików, aby siê
uniewinniæ na przypadek przegranej; objawiê ca³y twój plan zdradzania obu stron.
- To niepodobna! - wo³a³ Rogosz. - Ja ¿adnych podobnych listów nie pisa³em.
- Zapomnia³e, przyjacielu, ¿e dla z³ota nie ma nic niepodobnego. Namyl siê prêdko, bo ju¿
tego pokoju bez odpowiedzi nie opucisz; odeszlê ciê baronowi wraz z listami.
- Mia³¿eby mnie uwiêziæ! - porywaj¹c siê do szabli wyrzek³ z zadziwieniem, lecz wnet
och³on¹³ spostrzeg³szy, ¿e ka¿dych drzwi pilnuje dobrze uzbrojony hajduk. Opór na nic by
siê nie przyda³.
- Piêknie szanujesz prawo gocinnoci.
- To wszystko bajeczki - rzek³ Sêdziwoj ze miechem - tak mi sam niegdy mówi³e, dzi
korzystam z twoich nauk.
Rogosz spogl¹da³ po stronach, jakby szuka³ ratunku, a¿ wpadaj¹c na nowy wybieg, zapyta³:
- Czy Adela na to zezwoli?
- Jeli to ostatnia twoja obrona, to niewielka zrêcznoæ! A przecie¿ Adela o tym wiedzieæ nie
potrzebuje, ¿e zosta³a drugi raz sprzedan¹. Albo ty, tak wymowny, wyt³umaczysz jej, ¿e to
dla wiêkszego waszego dobra nast¹pi³o; wyt³umaczysz jej, ¿e teraz bêdzie ze mn¹ szczêliwsz¹ jak z tob¹ - ona tak rozs¹dna, przystanie! Albo te¿, jak chcesz, mo¿esz j¹ porzuciæ, ja
znajdê, wesprê, pocieszê, dawn¹ mi³oæ przypomnê, a mówiæ tylko bêdê o przyjani
i wdziêcznoci; dla tych s³ów kobiety maj¹ wiele poci¹gu. Wdziêcznoæ ku mnie bêdzie jej
obowi¹zkiem, Adela za tak szanuje obowi¹zki! Przecie¿ mnie tylko powiêci³a dla obowi¹zku, sprzeda³a mi³oæ, aby kupiæ mê¿a. W dodatku do targu, wszystko, co jest w tym domu
moj¹ w³asnoci¹: i ten balet, i te sprzêty, i tê muzykê darujê ci.
Rogosz namyla³ siê. Muzyka, wino i chciwoæ bra³y nad nim górê. Spojrza³ doko³a, jaka
z dziewcz¹t, cudnej piêknoci z wzruszonym oddechem, iskrz¹cym wzrokiem, wzywa³a go
do grona tañcz¹cych, w³anie kiedy Sêdziwoj nakrelony naprêdce kwitek podawa³ mu do
podpisu, jak szatañski cyrograf. Mia³ tylko podpisaæ, i¿ on, Wac³aw Rogosz, sprzedaje sw¹
ma³¿onkê Adelê von Wardstein Micha³owi Sêdziwojowi za pieni¹dze.
Rogosz powstaj¹c z sofy uchwyci³ bia³¹ d³oñ podaj¹cej mu do tañca dziewczyny, a praw¹ rêk¹
nakreli³ na kwitku swoje nazwisko i zawo³a³ prawie z radoci¹.
- Niech siê stanie!
Sêdziwoj patrza³ za odchodz¹cym z wyrazem pogardy, a zgrzytn¹wszy zêbami uderzy³ nog¹
w ziemiê i ponuro rzek³ do siebie:
- Na dwiêk tego przeklêtego metalu ginie nawet granica pod³oci i hañby.
______________________
* Kilku z g³oniejszych adeptów ród swoich hucznych wêdrówek, wydaj¹c uczty istotnie pod talerzem ka¿dego z goci k³aæ
kazali na pami¹tkê z³oty pieni¹dz  gocie tym liczniej siê zbierali.
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VI. Uwiêzienie
Je¿eli Anio³ upad³ i wyrokiem wiecznym
Skarany, jak¿e cz³owiek mo¿e byæ bezpiecznym?
S¹d ostateczny Yunga
W MIECIE ENKHUYSEN NAD jeziorem Zuyder w Holandii mieszka³ bogaty kupiec, w³aciciel wielu okrêtów, nazwiskiem Jakub Hannsen.*
W czasie morskiej podró¿y jesiennej, w celu handlowym odbywanej, na Morzu Niemieckim
napad³a go burza i sko³atane okrêty ku brzegom Szkocji zagna³a. Szczególnym tylko wypadkiem uratowa³ siê od rozbicia i wyl¹dowa³ pod sio³em Seatown.
Ca³a okolica dzika, odleg³e, w górach le¿¹ce wioski, nie nastrêcza³y sposobu ratunku, jeden
tylko zamek Seton-House nad morzem, na nieprzystêpnej skale zbudowany, by³ najbli¿szym
mieszkalnym siedliskiem. Ju¿ Hannsen by³ pewnym, i¿ stanie siê pastw¹ barbarzyñskiego
prawa, którym podlegali rozbitkowie i - je¿eli nie wiêcej - utraci przynajmniej towary i okrêta. Panem zamieszkuj¹cym zamek, na szczêcie kupca, by³ Kosmopolita od miejsca tego
mieszkania zwany w okolicy Setonem; ten z szlachetn¹ ludzkoci¹ pospieszy³ na ratunek ludziom, przyj¹³ ich w swoim zamku, okrêty szybko naprawiæ kaza³ i Hannsena postawi³
w mo¿noci powrócenia do kraju, o czym ten ostatni ju¿ zupe³nie w¹tpi³. Ujmuj¹ce obejcie
siê Kosmopolity, jego dobroæ, nape³ni³y wdziêcznoci¹ serce Holendra. Odje¿d¿aj¹c zaklina³
go, aby, jeli kiedy na sta³y l¹d przybêdzie, nie omieszka³ go odwiedziæ w Holandii.
W parê miesiêcy potem, kiedy ju¿ ¿egluga z przyczyny lodów dla wszystkich okrêtów by³a
zamkniêta, Kosmopolita przyby³ do Enkhuysen i u zdziwionego i uradowanego Hannsena dni
kilka zabawi³.
Holender by³ jednym z rodzaju tych ludzi, którzy od m³odoci jedn¹ ubit¹ postêpuj¹c drog¹,
nie znaj¹c, co to jest namiêtnoæ, nigdy nie zboczyli; u których uczciwoæ sta³a siê na³ogiem.
Uczucie obowi¹zku biernego jest u nich wy¿szym nad wszystko, dla obowi¹zku gotowi powiêciæ maj¹tek, szczêcie, pomimo to jednak g³uchymi s¹ na wszelki g³os serca, który nazywaj¹ chorobliw¹ czu³oci¹. Ten g³onej poczciwoci charakter Hannsena sprawi³, i¿ odziedziczywszy znaczny maj¹tek nadzwyczajnie go pomno¿y³, a co wiêcej, i¿ obok maj¹tku obdarzony by³ powszechnym zaufaniem ziomków. Pomimo to jednak kupiec, czcz¹c obowi¹zek jako swojego boga, nie uznawa³ innego. Niewiele on troszczy³ siê, czy nad materi¹ panuje jaka si³a; nie bada³ nic, co za zakres jego zatrudnieñ wychodzi³o, a z wszelkich teorii wiary, mi³oci, nadziei, nie maj¹cych bezporedniego zastosowania do dobrego bytu, mia³ siê
przed poufa³ymi. W rozmowie z Kosmopolit¹, gdy by³ u niego, ca³y charakter i sposób mylenia rozwin¹³ i gor¹co powstawa³ na wszelkie urojenia, jak mówi³, tych, którzy przyznaj¹
ludziom duszê i niemiertelnoæ. Poczciwymi, mówi³, powinnimy byæ tutaj na ziemi, aby siê
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dobrze dzia³o, a gdy mieræ podkreli i zrobi bilans naszego ¿ywota, ludzie sami zobacz¹, jak
kto by³ daleki bankructwa, nie potrzeba tu ¿adnej niemiertelnoci. Miêdzy innymi powstawa³ tak¿e na nauki kabalistyczne, na magi¹, astrologi¹ i alchemi¹.
Kosmopolita przy odjedzie z domu kupca mia³ z nim tylko jednê rozmowê, w koñcu której
w jego oczach zamieni³ kawa³ o³owiu na z³oto i odda³ mu na pami¹tkê. Po wyjedzie Kosmopolity, gdy ca³y wypadek rozg³osi³ siê, przyjaciele i znajomi Hannsena, wiêcej jak nad
przemian¹ metalu, dziwili siê nad zmian¹ postêpowania i ¿ycia kupca. Opowiada³, i¿ Kosmopolita t¹ jedn¹ rozmow¹, której za ¿adne skarby wiata powtórzyæ by nie chcia³, przekona³
go, i¿ ca³e jego ubieg³e ¿ycie by³o jednym ci¹g³ym pasmem ba³wochwalstwa i niecnoty. Hannsen sta³ siê odt¹d milcz¹cym, mistycznie pobo¿nym, powróci³ do katolicyzmu, który porzuci³, i oddalaj¹c siê powoli od handlu owiadczy³, i¿ gorliwie odprawi pokuty za dawniejsze
zdania i czyny. Z nawrócenia swego nie robi³ ¿adnej tajemnicy i wszystkim o ca³ym wypadku opowiada³.
Kosmopolita z Holandii uda³ siê do Drezna. W owym czasie panowa³ w Saksonii Chrystian
II, elektor. Srogi charakter m³odego ksiêcia wiele jego czynów napiêtnowanych poda³ historii. Ojciec jego, jak wielu innych panuj¹cych, wierzy³ w alchemi¹, z zapa³em jej siê powiêca³, znakomite wydaj¹c sumy na alchemików i dowiadczenia alchemiczne. Syn mia³ siê
z namiêtnoci ojca i razem z wst¹pieniem jego na tron ogieñ w pracowniach zamkowych
wygas³, a alchemicy wypêdzeni i przeladowani zostali.
W takich stosunkach Sêdziwoj przyby³ z Sztudgardu do Drezna, a w tym¿e samym czasie
przyjecha³ i Hannsen, chc¹c siê jeszcze raz widzieæ z Kosmopolit¹. Bodenstein, ci¹gle w³ócz¹cy siê z Sêdziwojem, a dla zamiarów swoich i poleceñ Rogosza skrzêtnie zawieraj¹c znajomoci z cudzoziemcami, pozna³ Hannsena i dowiedzia³ siê od niego o pobycie Kosmopolity. Radoæ Bodensteina z tego zbiegu okolicznoci by³a do nieopisania; wszystko spiknê³o siê
na zgubê i poni¿enie tych, ku którym piekieln¹ pa³a³ zawici¹. Zawiadomiony elektor przez
Bodensteina wezwaæ kaza³ Hannsena i ten nie domylaj¹c siê, ¿e dzia³a na zgubê tego, którego najwy¿ej uwielbia³, wyzna³ wszystko. Wskutek tego Kosmopolita schwytany zosta³, lecz
nie tylko nie zapiera³ siê swej sztuki, ale ofiarowa³ daæ jej dowody w przytomnoci elektora.
Po odbytym dowiadczeniu elektor, widz¹c sam przemianê jakiego metalu na z³oto, rozpali³
siê chciwoci¹. Z pocz¹tku pochlebstwami starano siê wy³udziæ tajemnicê, gdy to nie skutkowa³o, spodziewano siê dost¹piæ okrucieñstwem, czego chytroæ dopi¹æ nie mog³a.
Bodenstein, sprawca ca³ej zdrady, obawiaj¹c siê Sêdziwoja zemsty, usun¹³ siê od niego, czyhaj¹c jakby i jego wtr¹ciæ w przepaæ.
Arminia, ¿ona Kosmopolity, nie by³a uwiêzion¹; nie pozwolono jej dzieliæ wiêzienia z mê¿em i Bodenstein radowa³ siê zawczasu, i¿ dawne jego marzenia jeszcze siê spe³niæ mog¹.
Radoæ tê zachmurzy³a tylko wiadomoæ, i¿ w dniu uwiêzienia Kosmopolity Sêdziwoj by³
w zamku u elektora i - jak wszêdzie - nader ³askawie od niego przyjêtym zosta³.
____________________

* Hannsen, w roku 1601 zapêdzony od burzy na brzegi Szkocji, dozna³ tam gocinnego przyjêcia od Setona zwanego Kosmopolit¹. W nastêpnym roku Seton odwiedzi³ Hannsena w Enkhuysen.
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VII. Ostatnie wezwanie
Duch sam sobie jest wszystkim, miejsca mu nie trzeba,
Sam sobie z piek³a niebo, piek³o robi z nieba.
Miltona Raj utracony, Pieñ I
W CIEMNYM I OBSZERNYM podziemiu jednej z naro¿nych wie¿ drezdeñskiego zaniku
spoczywa³ na garci zbutwia³ej s³omy Kosmopolita. Dzban wody i kawa³ chleba, od kilku dni
nie tkniête, le¿a³y obok niego na wilgotnym kamieniu pod³ogi. Naprzeciw, wysoko, by³o ma³e
okienko przedzielone dwoma ¿elaznymi sztabami, które na jasnym tle pogodnego nieba wydawa³y siê jak czarny krzy¿. Kilka gwiazd przesy³a³o dr¿¹ce promiona obok tego znaku zbawienia do ponurego lochu. Ju¿ trzy dni po pierwszych torturach wiêzieñ spoczywa³. Wszystko w miecie spa³o w g³êbokim milczeniu, do podziemia dolatywa³ tylko czasami odg³os
warty.
Kosmopolita powsta³, zbli¿y³ siê do okienka, patrza³ d³ugo w ubrylantowane gwiazdami niebo i uton¹³ w mylach.
*
I dlaczegó¿ synowie wiat³a nie okazuj¹ ci siê? - Dlaczegó¿ wspó³wyznawcy wielkiego bractwa g³uchymi s¹ na twoje wezwanie? - Kabalisto, czy czary twoje ju¿ s¹ bezsilne? - Bledniejesz, serce twoje dr¿y. Nie takim by³e niegdy, kiedy duchy wiat³oci pos³uszne by³y twoim
rozkazom! Nie zio³a to, nie czary, nie s³owa tajemnicze, ale dusza rozkazuje dzieciom eteru,
a dusza twoja ust¹pi³a swego ber³a mi³oci - mi³oci ziemskiej, której córk¹ jest mieræ.
- O m³ody Chaldejczyku, pomimo niezliczonych wieków twego ¿ycia równie m³ody jak
w owych czasach, kiedy nieczu³y na piêknoæ, nieczu³y na rozkosze, s³ucha³e na odwiecznej
wie¿y ognia harmoni¹ gwiazd nauczaj¹c¹ ciê ostatnich tajemnic zwyciê¿aj¹cych mieræ, a teraz boisz siê mierci? Nauka wiêc twoja jest ko³em, która ciê przywodzi do punktu, z którego wyszed³.
- Mistrze nie s³uchaj¹ ju¿ twojego g³osu! - Synowie wiat³a gwiedzistego nie odwiedzaj¹
duszy, w której namiêtnoci æmi¹ wzrok najczystszej myli.
- Lecz jest jeszcze sposób! - Wahasz siê?
*
Wiêzieñ odst¹pi³ od okna w g³¹b wiêzienia i z wolna wyrzek³:
- Na potê¿ne zaklêcie niemiertelnej sztuki, synowie wiat³a, wyzywam was! - Zrzekam siê
w³adzy! - Po raz ostatni chcê widzieæ was! - Choæbym upad³ jak str¹cony anio³, wy, cocie
mnie tyle wieków wiedli ród pañstw ciemnoci, nie mo¿ecie opuciæ. - Na tej ziemi syn prochu, jednak niemiertelny, sk³adam m¹ potêgê; w jej imiê po raz ostatni wyzywam was, ozwijcie siê!
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ród brzmienia oddalonych dwiêków w harmonijnych tonach, jakich ludzkie nie s³ysza³o
ucho, olbrzymie promiona ra¿¹cego blasku b³ys³y w ciemnym lochu. Wszystko, co ziemskie,
sp³ynê³o sprzed oczu na falach wiat³oci. ciany wiêzienia cofnê³y siê w przestrzeñ nieskoñczon¹. A ród oceanu eteru wyskakiwa³y pojedynczo z zak¹tków ziemi postacie mêdrców.
Siedmdziesi¹t i kilku ich tylko by³o.
- Com przepowiedzia³ - ozwa³ siê jeden g³os - sta³o siê; widz¹cy, upad³e!
- Tu obok ciebie, jednak tobie niewidzialny, spoczywa wróg rodu i czyha na swoj¹ ofiarê,
jeden krok ciê od niego oddziela. Teraz ju¿ nie znasz siebie. Sam stan¹³e na granicy dwóch
wiatów! Dzieñ lubu twojego by³ dniem mierci twojej chwa³y i si³y!
- Gdyby by³ niegdy od³o¿y³ czas ostatniej inicjacji do najwy¿szych tajemnic, a¿ do pory,
w której wiek póniejszy ostudzi serce, by³by unikn¹³ upadku! Teraz z wieku w wiek ¿a³owaæ bêdziesz zuchwa³ej dumy, która ciê natchnê³a do proby o zachowanie piêknoci i uczuæ
m³odzieñczych z straszliw¹ wielkoci¹ niemiertelnoci!
- Nie bêdê ¿a³owaæ - rzek³ mêdrzec.
- Uniesienia radoci, têsknota smutku, które moim istnieniem ko³ysa³y, wiêcej warte ni¿ tysi¹ce lat ¿ycia mistrzów naszych. Nie kochaj¹c nic i niczego nienawidz¹c ¿ycie ich up³ywa
jako jeden letarg ci¹g³y.
- Lecz my spe³niamy cel ¿ywota - odpar³ g³os - ¿yj¹c badaniem prawdy i czci¹ jej, ka¿de
posuniêcie myli nape³nia rozkosz¹ nie znan¹ ludziom zwyczajnym, nieprzeliczone pasmo
naszego ¿ycia. A twój cel, gdzie¿ on jest teraz? Na co ci siê ca³a m¹droæ przyda³a, kiedy nie
mog³e zbadaæ serca jednej prostej dziewczyny?
- Tak! - rzek³ mêdrzec. - Od piêciu tysiêcy lat badam cuda stworzenia, a nie mog³em odkryæ
ani po³owy tych, jakie zawiera jedno proste serce cz³owieka.
- Nie mog³e jej natchn¹æ mi³oci¹, dla której gotów by siê zrzec klejnotu twego istnienia niemiertelnoci!
- Mog³em j¹ natchn¹æ uczuciem podobnym do mi³oci - rzek³ widz¹cy - bo i có¿ trudnego
dla silnej woli, aby wszystkie jej myli otoczyæ jednym ko³em, za którym by nic oprócz mnie
i tylko mnie widzia³a? - Najprostszy z uczniów naszych zdo³a³by rzuciæ ten urok na duszê
kobiety; lecz by³a¿by to mi³oæ jakiej ja ¿¹dam? - Ja gardzi³bym takim przywi¹zaniem. Chcia³em, aby ona sama, ca³ym ogniem czystej namiêtnoci duszy przywi¹za³a siê do mnie, bo nie
niewolnika, lecz równ¹ sobie chcia³em mieæ kochankê.
- Zwyczajnych ludzi harmonia serc - rzek³ Jeden z mistrzów - przed przybyciem ich na
wiat, jak dwa tony jednego akordu, ju¿ s¹ dla siebie przeznaczone, lecz gdzie¿ znajdziesz mierteln¹ córkê prochu, która by odpowiedzia³a na twoje westchnienia! I oto teraz podziwiaj twoje w³asne dzie³o; chcia³e j¹ wybawiæ z ci¹¿¹cego przekleñstwa i sam
zwali³e je na swoj¹ g³owê, chcia³e j¹ wyrwaæ z niebezpieczeñstwa, a oto teraz opuszczon¹ los chwyci³ w ¿elazne szpony i wystawi³ na wszystkie napaci z³oliwych... I nie
mo¿esz ani przewidywaæ, ani jej ratowaæ... Nie blunij przeciw twej m¹droci, bo przecie odwieczne jej prawa tajnymi ci nie by³y. Potêga m¹droci ginie tam, gdzie siê wmiesza uczucie lub namiêtnoæ, zimna myl traci w³adzê w przywi¹zaniu i wchodzeniu
w zwyczajne ziemskie stosunki; i ty podpad³e teraz przeladowaniom, które dawniej ze
miechem uchyliæ umia³e. A zapomnia³e, ¿e zdradliwa mi³oæ kobiety zwyczajnego
nawet cz³owieka natchnie wy¿szym d¹¿eniem, biedny! bêdzie mniema³, i¿ na anielskich
skrzyd³ach do nieba uleci.
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- A jeli zawierzy jej spojrzeniu, musi potem samotny wznosiæ siê w sfery, za którymi wzdycha, bo kochanka jego przykuta do ziemi - wyszydzi ogieñ, który wznieci³a, albo go ³zami
swoimi zagasi!
- Lecz orze³ nie powinien naladowaæ krz¹tañ siê jaskó³ek ani mi³osnych gruchañ turkawki.
- Przypatrz siê nieuchronnemu przekleñstwu, które w lad idzie za po³¹czeniem siê wznios³ej
istoty ze zwyczajnym stworzeniem. Twojej natury ona nie pozna, powiêcenie bêdzie uwa¿aæ
za z³e. Bo istota na najni¿szym szczeblu duchowym stoj¹ca, w tym, który szczytu siêga, widzieæ bêdzie czarownika lub szatana. I, biedny tytanie, czy masz jeszcze ³zy?
- Nie na ³zy, lecz na ca³¹ krew moj¹, synowie wiat³a, zaklinam was! Nie dla mnie, lecz dla
niej wska¿cie ratunek, szczêcie! - ¯adna ofiara nie bêdzie mi trudn¹; powróæcie j¹ wiatu,
obroñcie od zdrad, które by j¹ w przepaæ poci¹gn¹æ mog³y.
- Bojañ jest wiêzem ³¹cz¹cym cz³owieka z najgrubsz¹ czêci¹ ziemi, jego mieszkaniem,
i przeszkadza mu siê wznieæ. Lecz ty czy nie zrozumia³e, ¿e kochaæ jest to¿ samo, co obawiaæ siê? - Nie widzisz¿e, ¿e w³adza, któr¹ siê chlubisz, panowania nad wrogiem, ju¿ jest
dalek¹ od ciebie? Ju¿ on wp³ywa, usi³uje ciê strachem nape³niæ, zwieæ ciê i wyszydziæ!
- A teraz dwie s¹ tylko drogi! Mo¿esz zachowaæ warunki odwiecznego twego bytu. Opuæ
mi³oæ, roz³¹cz siê z kochank¹, niech los jej spe³ni siê sam przez siê. Uwolnij siê z wszystkich wiêzów, które wzrok twój æmi¹, od bojani, nadziei, ¿alu i z czyst¹ myl¹ rzuæ siê w nasze objêcia!
- Albo je¿eli chcesz kilka chwil jej ¿ycia uszczêliwiæ, wtedy pozbawiony w³adzy, jako zwyczajny cz³owiek, spe³nij swój los. T¹ pokut¹ oczyszczony prêdzej przebêdziesz drogê; i na
chwilê odzyskasz w³adzê, ale zobaczemy siê dopiero tam, gdzie ju¿ nigdy niepokoje ziemskiej dumy nie dochodz¹...
- Lecz, aby siê tam dostaæ, poznaj...
- mieræ! - dokoñczy³ Chaldejczyk opuciwszy g³owê, a promienici synowie wiat³a z now¹
harmoni¹ na falach jasnoci rozp³ynêli siê w eterze.
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VIII. Tortury
Ja³owiec i cedr namaszczone olejem wolne s¹ od robactwa
i spróchnienia: podobnie¿ dusza raz o¿ywiona Boskim tchnieniem
nie podpada ¿adnemu tego wiata zepsuciu.
Pliniusz, ks. XVI, r. 40
WIÊZIENIE KOSMOPOLITY mocno by³o strze¿one; wszystkie pog³oski chodz¹ce o nim
nakazywa³y ostro¿noæ. Przedsionek wiêzienia, bêd¹cy razem kurdygard¹, zape³nia³o czterdziestu ¿o³nierzy z kapralem, umylnie do pilnowania wiênia przeznaczonych.
Póno ju¿ by³o w nocy, na kominie trzeszcz¹cy pali³ siê ogieñ, ma³y dobosz raz po raz starym rapierem w nim grzeba³. Przed ogniem na wielkim krzele wygodnie, grzej¹c siê, siedzia³ oty³y wachmistrz z wyci¹gniêtymi nogami, podci¹gaj¹c co chwila opadaj¹ce cholewy
obszernych butów ówczesnej mody.
Przy stole s³abo owietlonym od kagañca, na ³añcuchu ze sklepienia zwieszonego, porozpierani wojacy grali w koci, inni patrzyli na graj¹cych lub zabawiali siê rozmow¹, a wszystkim
kr¹¿¹ce kufle d³ugi czas skraca³y. Ogorza³e twarze, potê¿ne w¹sy i brody, odb³ysk p³omienia
odbity od ¿elaznych pancerzy i naramienników, stosowny tworzy³y obraz do ich rozmów jaskrawych, przekleñstwami kraszonych. A rozmowy wszystkie obraca³y siê ci¹gle i wraca³y do
jednego g³ównego przedmiotu, do wiênia, którego strzegli. Nie by³o zbrodni i czarów, których by mu nie przypisywano, a rozognione wyobranie trunkiem i tajemniczoci¹ otaczaj¹c¹
wiênia najdziwaczniejszym wierzy³y powieciom. Opowiadania i kufle w najlepsze kr¹¿y³y,
gdy na kurytarzu zewn¹trz da³ siê s³yszeæ odg³os zbli¿aj¹cych siê ludzi. Otworzono podwoje,
b³ysnê³y pochodnie i ca³e wnêtrze kurdygardy krwawym wiat³em olni³y; za pacho³kami,
nios¹cymi pochodnie postêpowali panowie radni, sêdziowie w togach i czarnych biretach, a w
koñcu kat w czerwonym p³aszczu, z b³yszcz¹cym mieczem i oprawcami.
Cicho siê zrobi³o ród ¿o³nierzy, rozst¹pili siê na strony, a orszak postêpowa³ w milczeniu,
jak szereg duchów udrêczenia. Widok tych zimnych nieruchomych twarzy, posêpnych ubiorów, a posêpniejszych spojrzeñ, uderzy³y wojaków i ci, co z zimn¹ krwi¹ mordowali na polu
bitwy, z dreszczem bojani patrzyli na sêdziów; tak przera¿aj¹c¹ by³a wtedy myl wszelkiego
s¹dowego badania. W g³êbi kurytarza ³añcuchy, k³ódki i drzwi ¿elazne zabrzêcza³y, otworzono wiêzienie, i odg³os kroków ca³ego orszaku zgin¹³ w echu ciemnych sklepieñ lochu. Drzwi
zatrzaniêto i przez chwilê trwa³o milczenie pomiêdzy stra¿¹; gasn¹cego ognia na kominie
i bledniej¹cego kagañca ¿aden nie poprawia³.
W pierwszym sklepie, czyli izbie s¹dowych badañ, nikt siê nie znajdowa³. ¯adne okno nie
owieca³o tego przybytku jêków i mêczarni. W g³êbi, miêdzy dwoma grubymi murowanymi
filarami, sta³ stó³ pokryty czarnym suknem, na nim narzêdzia do pisania, papiery, zwoje par84

gaminów, dzwonek, klepsydra i Chrystus na wielkim krzy¿u; i tortury bowiem, w owych wiekach pobo¿noci, odbywa³y siê w imieniu Zbawiciela! - Na rodku sklepu umieszczona by³a
d³uga ³awa z dêbowego bala, z obu koñców opatrzona rubami i rzemieniami do krêpowania
i rozci¹gania winowajcy. Czasami tak rozci¹gniêtemu przez blaszanny lej wlewano w usta
znaczn¹ iloæ zimnej wody, co nadzwyczajne mia³o sprawiaæ boleci.
Dalej na pod³odze oparte by³y ciê¿kie dyby do zamykania nóg i pra¿enia ich powolnym
ogniem wêgli z podstawionej fajerki. Od sklepienia spuszczony by³ na bloku ³añcuch ¿elazny
z obr¹czkami na wielkie palce u r¹k, za które mêczonego wieszano i smagano rozmaitego
rodzaju biczmi. Zreszt¹, aby opisaæ kszta³ty i u¿ytek wszelkich kleszczy, rub, pasów, ³awek
i innych dziwnych narzêdzi tortur, trzeba by zapytaæ siê redniowiecznego kata (którego nauka by³a daleko trudniejsz¹ jak dzi) o nazwiska i u¿ytek wszystkiego, o stopieñ bólu, jaki
zdzia³a. Procesa, wypadki, zeznania, wymuszone przez tortury nazwiska osób, to go wszystko nie zajmowa³o; dla niego ofiara jedna czy druga, wszystko by³o jedno. Lecz za to dobrze
pamiêta³, czy cierpi¹cy cienkie i delikatne mia³ cz³onki kobiece, czy muszkularne i mêskie
nogi i ramiona; za którym obróceniem ruby wyda³ pierwszy jêk, za jak¹ tortur¹ trzeba mu
by³o nak³adaæ na usta tak zwan¹ technicznie drewnian¹ gruszkê, aby zapobiec zbytnim wrzaskom. Ukaza³by krwawe lady i opisa³, jakim sposobem ze z³amanych lub rozgniecionych
stawów krew trysnê³a; a mo¿e wreszcie i westchnieniem wyliczy³by tych, którzy w czasie
badania ducha wyzionêli. Wtedy dopiero mo¿na by dok³adnie zrozumieæ mechanizm tak
zwanych rêkawiczek, czyli rub na rêce, butów, czyli rub na nogi, lin do spowijania cz³owieka, drabek ze szpikowanym zaj¹cem, meklemburskich instrumentów, bamberskich narzêdzi, manheciñskich koz³ów, siarkowanych nici, lineburskich krzese³, obro¿y na szyjê, pomorskich banda¿y i wszystkich przyborów z kleszczami do owej okropnej hiszpañskiej ogniowej
tortury, których sam widok zimnym dreszczem przejmowa³, gdy przy tercji, ukazywano obwinionemu narzêdzia i t³umaczono ich u¿ytek wzywaj¹c ostatecznie, aby siê przyzna³ do
winy.
Sêdziowie zajêli siedzenia za sto³em, pochodnie zatkniêto w ¿elazne wieczniki przy s³upach
przybite; na stole zapalono lampy.
Jeden z radnych i pacho³cy otworzyli w¹skie drzwi w³aciwego wiêzienia i weszli do lochu.
Przez okienko u góry ksiê¿yc rzuca³ ukonie blad¹ wi¹zkê promion na kamienie, zreszt¹ by³o
ciemno.
Potrz¹niêta pochodnia sypnê³a gradem iskier i ¿ywszym zajania³a blaskiem. W g³êbi spoczywa³ wiêzieñ na s³omie z rêkoma za³o¿onymi na piersiach, oczyma zamkniêtymi.
Przybli¿yli siê i radny rzek³:
- Setonie! po raz ostatni s¹d zeszed³ do twojego wiêzienia, w imiê prawa, wstañ i udaj siê za
mn¹!
- Chrystus tylko w imiê swoje pozbawionym si³ wstawaæ rozkazywa³ - rzek³ wiêzieñ. Radny
skin¹³, dwóch pomagaczy ujêli le¿¹cego i zarzuciwszy mu na ramiona szeroki jego p³aszcz
wywiedli do pierwszej izby i posadzili w wielkim krzele przed sto³em i sêdziami.
Prezyduj¹cy przewróci³ klepsydrê, brz¹kn¹³ w dzwonek i pisarz czytaæ pocz¹³.
- Setonie! oskar¿ony jeste o czarodziejstwo, przepowiadanie nieszczêæ kraju, wywo³ywanie umar³ych, niepokojenie dusz chrzecijañskich, rzucanie na nie uroku, o zwi¹zki ze z³ymi
duchami i robienie za ich pomoc¹ z³ota i lekarstwa na wszystkie choroby, zgo³a o crimina
maleficii, falsi et perduellionis.
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Zeznania wiadków s¹ z³o¿one. Prawo nie potêpiaj¹c ciê ostatecznie dozwala jeszcze obrony. Przed tym wizerunkiem ukrzy¿owanego Zbawiciela, na wiêtej Ewangelii, wyprzysiêgnij
siê b³êdów, wyjaw swoje niecne praktyki, a szczególniej robotê z³ota. Tak chce mieæ prawo
i wola J.X.M. Elektora, mi³ociwie nam panuj¹cego, jako s³usznie jest. A ³aski spodziewaj
siê tylko oczyciwszy sumienie.
- Sumienie! - rzek³ Kosmopolita - jest to kwiat, który siê rozwija dla jasnych promion s³oñca
i g³osu przekonania, a zamyka na gwa³t i burzê, sumienie Bogu tylko zdaje rachunek!
- Trwasz wiêc w uporze? - zapyta³ prezyduj¹cy. - Pamiêtaj, i¿ upór tylko ci mieræ haniebn¹
przyspieszyæ mo¿e, gdy wyznaniem zbawisz siebie, zyskasz ³askê i chwa³ê. Pierwsze godnoci mog¹ ciê jeszcze oczekiwaæ.
- Kto pracuje dla prawdy - rzek³ zapytany - ten nie dba o chwa³ê, a gardzi ³ask¹.
- Po trzeci wiêc raz zapytujê ciê, czy nie wyjawisz zbrodni?
- Zaiste - odpar³ Kosmopolita - nawet nie wiem, o co mnie oskar¿ono.
- Przyst¹piæ do badañ - odezwa³ siê sêdzia. - Jeszcze raz przeczytaæ wa¿niejsze zeznania
wiadków. - Pisarz rozwin¹³ arkusz i czytaæ pocz¹³.
- Aleksandrze Setonie, zwykle zwany Kosmopolit¹, to jest obywatelem wiata ca³ego, czyli
nie maj¹cym ojczyzny, wiêc tu³aczem, a zatem podlegaj¹cym wszystkim prawom, wiadcz¹
przeciw tobie ad primum: i¿ wielokrotnie robi³e z³oto z pod³ych metali, zmieniaj¹c je za
pomoc¹ pewnego czerwonego proszku, zwanego lapis philosophorum, co bez pomocy z³ego
ducha dziaæ siê nie mog³o. Mianowicie Jakub Hannsen, powa¿any niegdy i bogaty kupiec
holenderski, za sprawami handlowymi przyby³y do Drezna, w poufa³ej rozmowie z Adamem
Bodenstein, lekarzem i profesorem Akademii w Bazylei, przyzna³ siê, i¿ rzeczony Kosmopolita w domu jego z o³owiu robi³ czyste z³oto. Rozmowê tê s³ysz¹cy wiadkowie i rzeczony
Bodenstein zaprzysiêgli, dodaj¹c nawet, i¿ poczciwy niegdy i powa¿ny kupiec, Jakub Hannsen, oczarowany przez ciebie zosta³.
- Wspomniony znakomity lekarz Bodenstein, uczeñ i ziomek wielkiego Paracelsa, znaj¹c ciê
w Bazylei mia³ sposobnoæ poznaæ wiele twych bezbo¿nych praktyk, i teraz wiernie s³u¿¹c
nam, zosta³ delatorem twoim, aby z³e nie rozpociera³o siê dalej po wiecie.
- Jako corpus delicti oto jest z³o¿ony ów kawa³ek z³ota zamienionego z o³owiu, na którym
w³asn¹ rêk¹ wyry³e: przeistoczenie w z³oto, dnia 28 grudnia 1605 r. o godzinie czwartej po
po³udniu. *
Dzwonek brzêkn¹³, pisarz zamilk³, sêdzia zapyta³ siê:
- Setonie, poznajesz to z³oto, czy ty je robi³e?
- Za pomoc¹ Najwy¿szego okaza³em tajemn¹ si³ê natury, aby przekonaæ niewierz¹cego; tak
jest, ja to z³oto przemieni³em.
- Zapisaæ zeznanie - rzek³ sêdzia. Pisarz dalej czytaæ pocz¹³.
- Rok temu min¹³, kiedy doktór Zwinger z Bazylei p³yn¹c na statku pozna³ siê z jakim cz³owiekiem, który siê sam nazywa³ Kosmopolit¹. W czasie podró¿y rozmawiaj¹c z nim zaprzecza³
mo¿noci robienia z³ota. Kosmopolita, skoro tylko przybyli do Bazylei, odwiedzi³ doktora Zwinger, przypomnia³ mu rozmowê i zaprosi³ go do którego z³otnika; tu przy wielu wiadkach nie
dowierzaj¹cych i pilnie wszystkiemu przypatruj¹cych siê zamieni³ kawa³ cyny na z³oto. Ze z³ota tego u tego¿ z³otnika wybiæ kaza³ trzy medale, z których tu jeden z³o¿ony nam zosta³.
Sêdzia wyj¹³ z ma³ego jedwabnego woreczka z³oty medal **, na którym by³ nastêpuj¹cy napis:
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O tu A et ? Vitae
Spes es
Post mortem ? revificatio
O unicus Amor Dei
In trinitate
Miserere Mei
In Aeternitate.
Per fit
Lapis Philosophorum.
- i okazuj¹c go oskar¿onemu zapyta³:
- Czy poznajesz ten medal?
- Poznajê i nie zaprzeczam - odrzek³ wiêzieñ. Pisarz znowu czytaæ pocz¹³.
- Piotr Schwerbauch, poczciwy mieszczanin miasta Drezna i w³aciciel gospody Pod Zielonym Lisem, zeznaje, co nastêpuje: Dnia 15 stycznia 1606 r. zajecha³ do niego drog¹ od pó³nocy podró¿ny jaki cz³owiek, nazywaj¹cy siê Kosmopolit¹, i na dolnym piêtrze zaj¹³ kilka
komnat od podwórza. Ludzie uwa¿ali, i¿ wprowadzi³ ze sob¹ obc¹ istotê okryt¹ zas³on¹ i od
tego czasu nikt jej nie widzia³. Mieszkanie zawsze i ci¹gle szczelnie by³o zamkniête. W nocy
czêsto czerwone wiat³o, piewy, muzyka, arfy, przy tym jakie dziwne g³osy s³yszeæ siê dawa³y, z czego wszystkiego o nienaturalnym porz¹dku rzeczy w mieszkaniu wnosiæ mo¿na
by³o. Doktor Bodenstein, przychodz¹cy kilka razy do szynkowni naprzeciw bêd¹cej, ostrzega³ ludzi, aby siê mieli na bacznoci przed czarnoksiê¿nikiem, o którym wiele opowiada³.
Razu jednego, w czasie nieobecnoci Kosmopolity dwóch czeladników kowalskich postanowi³o siê wieczorem dostaæ do jego pomieszkania, przekonaæ siê o czarodziejstwie i wreszcie
z³owiæ samego Kosmopolitê. Gorliwy Bodenstein urz¹dzi³ wszystko arcyroztropnie i z wielu
bawi¹cymi oczekiwa³ skutku w karczmie.
- Póno ju¿ by³o i drzwi g³ówne by³y zawarte. Czeladnicy wyszli, aby spe³niæ swój zamiar.
Gdy jednak wiêcej jak godzina minê³a, i ci nie powracali, sam gospodarz, doktor i kilku obcych, ze wiat³em w rêku udali siê na kurytarz wiod¹cy do mieszkania Kosmopolity; lecz jakie¿ by³o ich zadziwienie, gdy obu czeladników znaleli przed drzwiami le¿¹cych bez przytomnoci. D³ugo ich trzewiono, zaledwo nad ranem przyszli do siebie. Opowiadali, i¿ za
dotkniêciem siê drzwi, tajemna jaka si³a powali³a ich o ziemiê. Doktor Bodenstein, znaj¹cy
siê na rzeczy, owiadczy³, i¿ obaj czeladnicy si³¹ nieczystego ducha o niemoc przyprawieni
zostali. Jeden z nich nawet kilka dni by³ nieprzytomnym sobie. Kosmopolita nad ranem dopiero wróci³ do domu i przez ca³¹ noc siê w nim nie znajdowa³; prawny to wiêc dowód, i¿
mieszkania jego szatan strze¿e. Te i tym podobne wydarzenia, jako te¿ i kr¹¿¹ce wieci, sprawi³y, i¿ ludzie od szynkowni Pod Zielonym Lisem zaczêli siê oddalaæ, to spowodowa³o poczciwego gospodarza Schwerbauch, i¿ usi³owa³ pozbyæ siê tajemniczego gocia, lecz na pró¿no. Ile razy wspomnia³ mu o wyprowadzeniu siê, Kosmopolita zmusza³ gospodarza do milczenia, darz¹c go obficie z³otymi pieniêdzmi, co z wielkim zadziwieniem Schwerbaucha kilka razy mia³o miejsce.
- Setonie! - zapyta³ sêdzia - czy zaprzeczasz tym okropnym zeznaniom i co rzekniesz na obronê?
- Wszystko powiedzia³em - rzek³ wiêzieñ - wiecie sami, w czym jest prawda.
- Pomin¹wszy twoje zbrodnie, niez³omnym s³owem przyrzekamy ci ³askê i przebaczenie, pod
warunkiem, aby wyjawi³ tajemnicê robienia z³ota i przyrz¹dzania proszku czerwonego...
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- Nierozs¹dni! - rzek³ brzmi¹cym g³osem Kosmopolita, prostuj¹c siê i powstaj¹c z siedzenia,
a oczy jego nowym zajania³y ogniem - ¿¹dacie tego, co nie jest w sile cz³owieka! ¯¹dacie,
aby na wasze prawnego paragrafu zaklêcie, wysoka palma schyli³a swój wierzcho³ek, abycie
bez pracy z jej korony zerwali owoc; tego ani ja, ani wielki mistrz nauczyæ was nie zdo³a. Bo
i któ¿ by chcia³ niebieskie tajemnice bezkarnie rzucaæ w brudne b³oto ziemi!
- Setonie - rzek³ znowu sêdzia - wspomnij na Malleus maleficarum ***, straszliwa kara czeka fa³szerzy i czarowników!
Obwiniony po chwili milczenia z najwy¿sz¹ niechêci¹ odezwa³ siê:
- S³owa! czcze s³owa, chocia¿bym je objawi³, czegó¿ was naucz¹! Nêdzny przepis, formu³a
do ³amania myli, parali¿owania cierpliwoci, gdy jej ducha nie pojmiecie! A wtedy dmuchaj
na wêgle, pra¿ ca³e lata w tyglach, a zamiast o¿ywczego blasku kamienia mêdrców tylko popió³ i pot w³asny, i wciek³oæ omylonej nadziei zbieraæ bêdziesz! - O, prawda! wiêta prawda, ¿e cz³owiek siln¹ wiar¹ w odwieczn¹ przyczynê zwi¹zany z wy¿sz¹, bosk¹ natur¹ do
wiêkszych jeszcze zdolny cudów. I nie za pomoc¹ z³ych duchów, ale za pomoc¹ Boga, którego ba³wochwalcy nie znaj¹c zniewa¿aj¹ wyzwaniem jego imienia! Modlitwa i g³êbokie, pobo¿ne wejrzenie w dzie³a Twórcy, stanowi¹ cz³owieka namiestnikiem tego Boga na ziemi.
**** Ale nie kilka wyrazów bez myli, plugawymi ustami wyrzeczonych, stanowi¹ modlitwê! Bo szklanny wzrok w modlitwie, a nawet szuka zysku i zap³aty, naczynia egoizmu, s¹
pos³añcami szatana! - A je¿eli kto chce si³¹ ¿ywego s³owa, zwyciêsk¹ i twórcz¹ w³adz¹ panowaæ nad tworami, niechaj rani togi, birety, niech zdepcze w³asn¹ pychê, oczyci siê z brudnych ¿¹dz chciwoci, która kala jego serce; niech zwalczy w³asnych szatanów, którzy w duszy jego za³o¿yli swoj¹ stolicê, a potem... A potem pod sklepieniem Wielkiego Boga jedno
spojrzenie na wschodz¹ce s³oñce, jeden widok porz¹dku gwiazd, wiêcej go nauczy ni¿ ca³a
magia, z czystoci¹ duszy wyczyta sam te tajemnice, których tu ¿adne mêczarnie nie wymog¹
ze mnie.
Prezyduj¹cy w czasie tej mowy zblednia³ i nie móg³ wytrzymaæ wzroku alchemika, skin¹³ na
kata, przewrócono klepsydrê i dano znak do tortur.
Kat zbli¿y³ siê do sto³u i zapyta³ o co sêdziego z cicha.
- Nie oszczêdzaæ - odpar³ sêdzia - to ostatni sposób, dzi ostatnia tortura, niech skona, inaczej nie wyt³omaczemy uporu. A wreszcie - doda³ g³oniej odwracaj¹c siê do radnych - s³yszelicie, i¿ kaza³ siê modliæ do gwiazd i s³oñca, i deptaæ oznaki naszych dostojeñstw, a tak
jawnie okaza³, ¿e jest czarownikiem i ba³wochwalc¹.
Pacho³cy ujêli znowu Kosmopolitê, rozci¹gnêli go na wznak na ³awie tortur, twarde rzemienie skrêpowa³y piecie i stopy obwinionego, pokrêcane ruby skrzypnê³y, cia³o jego jak struna wyci¹gniête zosta³o. Ju¿ krew zza paznokci s¹czy³a siê kroplami, a jeszcze ¿aden jêk, najmniejszy glos nie zdradzi³ bólu mêczonego. Sêdzia rozpocz¹³ pytania, lecz obwiniony najg³êbsze zachowa³ milczenie. Dano znak i coraz mocniej rozci¹gaæ cz³onki jego zaczêto.
Trzask stawów tylko i wyprê¿enie siê rzemieni by³o s³ychaæ, a oddech jego cichy, spokojny,
oczy zamkniête, na twarzy ¿adnego ladu cierpienia.
Raptownie oblano go zimn¹ wod¹ dla zwiêkszenia dra¿liwoci i cicho tylko da³o siê s³yszeæ
westchnienie, pot kroplami okry³ mu czo³o. Na powtarzane zapytania przyt³umionym g³osem
w nieznanym pocz¹³ mówiæ jêzyku. Strach przeszed³ przytomnych.
Kat obwin¹³ cia³o wiênia szerokim, jak skóra je¿owa kolcami nabitym, pasem i ciska³
sprz¹czki pasa razem z pomocnikami, opieraj¹c nogi o ³awê tortur. Twarz wiênia, dot¹d bla88

da, zamieni³a siê; krwi¹ nabieg³e ¿y³y wyst¹pi³y na czo³o, oczy otworzy³ konwulsyjnie, szeroko, i g³osem jak rozbitego dzwonu wolno pocz¹³ mówiæ:
- Mêczennicy prawdy, w jej wiête uniê wyzywam was, wspierajcie mnie!
- Jakubie Molay! przez krzywoprzysiêstwo i p³omieñ, co po¿ar³ szpik koci twych, natchnij
mnie!
- Hussie, zdradzony! przez mêki i nie ugaszon¹ tw¹ zemstê, wesprzej mnie!
- Hieronimie Pragski! wolnym sma¿ony ogniem, za mi³oæ braci, wzywam ciê!
- Galileuszu! potêgo rozumna, przez szyderstwo kl¹twy tej wspieraj mnie!
- Torkwacie Tassie! za ukazanie piêknoci ducha ukarany wiêzieniem i ob³¹kaniem, wzmocnij mnie!
- Kolumbie! za nowy wiat darowany staremu, okuty w kajdany i zapomniany, wyzywam ciê!
G³os jego coraz s³abn¹³, zamieni³ siê wreszcie znowu w nieznanym jêzyku ciche mruczenie,
jakby entuzjasta zakoñczy³ cich¹ modlitwê.
Na koniec zamilk³ zupe³nie i wszyscy mniemali, ¿e ju¿ skona³. Z klepsydry te¿ wysypa³ siê
wszystek piasek, to jest up³ynê³a godzina, a dobroczynne prawo nie dozwala³o d³u¿ej nad
godzinê torturowaæ.
Kat z pomagaczami zdj¹³ obwinionego z tortur i nacieraniem przywracano rozci¹gniêtym
i pokaleczonym cz³onkom naturalny ich kszta³t. Stary oprawca z zadziwieniem zawo³a³:
- On ¿yje! Dwadziecia lat ju¿ tu pe³niê s³u¿bê i nie dziesiêciu ani dwudziestu ludzi przesz³o
przez moje rêce, a ¿aden jeszcze z tej ³awy po takim traktowaniu nie zeszed³ ¿ywy! To chyba
nie ludzka dusza w tym cz³owieku!...
Mêczony zacz¹³ g³êboko oddychaæ, obejrza³ siê, jak cz³owiek ze snu przebudzony, porusza³ rêkami i nogami, jakby ich dowiadcza³; odrzuci³ wstrz¹nieniem g³owy d³ugie zwoje w³osów
spadaj¹cych mu na oczy. Sêdziowie wstali chc¹c siê oddaliæ, wtedy i on powsta³; post¹pi³ pewnym krokiem ku nim i g³ono, spokojnym, rozkazuj¹cym tonem zawo³a³ do prezyduj¹cego:
- Stójcie! Jeszcze nie koniec!
Sêdziowie spojrzeli siê, wzrok jego przyku³ ich do miejsca, usiedli.
Kat nawet i siepacze nie mieli czy nie mogli siê poruszyæ.
Pochodnie rozpalone w ¿elaznych wiecznikach dziwnym, nienaturalnym blaskiem owieca³y posêpne twarze s¹dz¹cych. Zmarszczki na ich czo³ach wydawa³y siê jakby kreski wyrokami mierci znaczone, z oczu ich patrza³ jeden tylko wyraz: potêpienie.
A wierzyæ by musia³, i¿ postaci podobnych, w czarne togi owiniêtych, oddychaj¹cych tylko
powietrzem wiêzieñ, przy s³oñcu niepodobna by by³o znaleæ, ich widok ka¿dego by móg³
przeraziæ, a teraz na nich widomie strach wycisn¹³ odra¿aj¹ce swoje piêtno. Pomiêszanie odbi³o siê wyranie, gdy Kosmopolita, blady, lecz pe³en szlachetnej powagi i uderzaj¹cej tym
kontrastem piêknoci, przyst¹pi³ i rzek³:
- Mojemu ¿yciu tortury mia³y koniec po³o¿yæ, chocia¿bym wyda³ tajemnicê! I wy mielicie
j¹ dla siebie tylko zachowaæ, a tym podwójnym podejciem chcielicie unikn¹æ kary. Lecz
b¹dcie spokojni! Nie do mnie nale¿y kara, która was nie minie.
- Powiedzcie tylko teraz, co by by³o, gdyby wszystkie ¿¹dze niegodnych spe³nia³y siê na ziemi? Co by by³o, gdybym dla spe³nienia tych ¿¹dz, sam poda³ im w rêce wszechmocne z³oto
i nadludzk¹ potêgê?
- Po³owa wiata wymordowa³aby drug¹ po³owê, aby rozpostrzeæ na gruzach panowanie z³ych.
Ale tak nie jest, nie ka¿dy mo¿e rozkazywaæ, bo do rozkazywania trzeba mieæ serce czyste!
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Skazuj¹c na pal¹c¹ siê pochodniê rzek³ dalej:
- Patrzcie; jedno s³owo: zganij! I oto p³omieñ pos³uszny uleci!
Sêdziowie przera¿eni cofnêli siê i powstali z siedzeñ, bo w istocie, razem ze s³owami Kosmopolity pochodnia zblad³a, p³omieñ jej oderwa³ siê od roz¿arzonych knotów i znik³ w powietrzu, a za chwilê i dym s¹cz¹cy siê w¹skim strumieniem usta³. Wiêzieñ znowu siê odezwa³:
- Ale tej w³adzy nie nauczy ¿adna recepta ani wymog¹ tortury! Dziêki chciwoci, przez te
mêczarnie odzyska³em to, com by³ bliski utracenia.
- A teraz idcie i powiedzcie temu, który was przys³a³, ¿e gdyby serce moje równie by³o skalane ¿¹dz¹, ¿aden z was ju¿ by wiat³a s³oñca nie ogl¹da³; bo ³atwiej jest zgasiæ duch o¿ywiaj¹cy cz³owieka, jak rozkazywaæ tej pochodni. Ale wola prawdziwego mêdrca jest niepodleg³a, jak Bóg, co j¹ stworzy³!
S³uchaj¹cy nie przyszli jeszcze do siebie z podziwienia i przestrachu; Kosmopolita wszed³ do
swojego ciemnego wiêzienia. A w owej chwili podobny by³ raczej do wspania³omylnego
przebaczaj¹cego winnym jak do obwinionego wiênia.
____________________

* Na z³ocie tym byt napis zrobiony pilk¹: 15 marca 1602, godzina 4 po po³udniu.
Wnuk lekarza van der Linden, przyjaciela Hannsena, Johann Antonius van der Linden, ¿yj¹cy okoto 50 lat po tym wypadku,
opowiada³ cat¹ histori¹ przemiany i razem ów kawa³ek z³ota okazywa³ Morhofowi, na którego powieci polega wiêksza czêæ
wiadomoci o ¿yciu Kosmopolity. D. G. Morbofii de transmutatione metallorum epistola ad Langelottum. p. 148 sq.
** W roku 1704 przyszed³ do z³otnika Jerzego Stolle w Lipsku jaki cudzoziemiec i po nied³ugiej rozmowie o z³otnictwie,
o emaliach i innych produktach sztuki, okaza³ mu dowiadczenie; dowiadczeniem tym by³a zamiana o³owiu na z³oto. Z owego z³ota przyniesionymi dwoma stemplami wybiæ kaza³ kilka medali z przytoczonym w tekcie napisem. Jeden z nich dosta³
siê do gabinetu medali Augusta II, króla polskiego, drugi znajdowa³ siê w Gota w zbiorze numizmatów.
*** W roku 1484 bulla papie¿a Innocentego VIII urzêdownie wprowadzi³a do Niemiec procesa przeciwko czarownicom
i czarodziejom. Roku 1489 og³oszono kodeks karny i sposób postêpowania prawnego w procesach wytaczanych czarownikom, pod tytu³em Malleus maleficarum (M³ot na czarownice), do kodeksu tego w kilkaset jeszcze lat póniej w tych barbarzyñskich sprawach odwo³ywano siê.
**** Nie od rzeczy tutaj mo¿e bêdzie cokolwiek bli¿szego powiedzieæ o magii, nauce niegdy zupe³nie systematycznej,
wyp³ywaj¹cej i stokrotnie spl¹tanej z filozofi¹ neoplatoñsk¹ i mitami Wschodu.
Maja, odwieczna matka wszechrzeczy i mi³oci, w piêknych mitach pierwotnej poezji by³a zarazem bogini¹ z³udzenia i fa³szu. W tym ród³owym pochodzeniu pokrewne by³o znaczenie nauki magii. Ojcem magizmu, wedle zdania Heraklita, by³
ów ojciec walki i pierwopocz¹tek wszechrzeczy, kiedy siê walka zapali³a miêdzy wiat³em a cieniem. Walcz¹cymi, pod³ug
nauk wschodnich, byli Ormuzd i Ahriman.
Z tej walki wyszed³ ca³y szereg skoñczonych istot, ca³y wiat zmys³owy, ale zawsze naprzeciw wiat³a stawa³ cieñ. Ormuzd
utworzy³ 24 b³ogos³awi¹cych Izedów - Ahriman 24 szkodliwych Dewsów. S¹ to dnie i nocy: one ci¹gle walcz¹ i sam czas
powstaje z tej walki. Nic usz³o przed okiem g³êbokich badaczów staro¿ytnoci, jak wiele zale¿y od wp³ywu czasu. Zwierzêta dzikie w pewnych siê tylko porach ³¹cz¹ i p³odz¹. Ze zmian¹ czasu ich parzenia siê z wolna siê zmienia ich natura; tym
sposobem mo¿e z wilka powsta³ pies lub tp.
I to by³o pocz¹tkiem uwa¿ania wp³ywu gwiazd. Jedn¹ ga³êzi¹ astrologii.
Cz³owiek, twierdzili wyznawcy magizmu, z pomoc¹ i w cis³ym zwi¹zku z swoim wy¿szym i boskim pocz¹tkiem, w sobie
i zewn¹trz siebie, zdolny jest do wy¿szej dzia³alnoci, która go mo¿e zrobiæ panem swej w³asnej i zewnêtrznej natury. Uzbrojeniem takiego mêdrca jest jedynie modlitwa. Modlitw¹ i si³¹ ¿ywego s³owa mo¿e mêdrzec wp³ywaæ na zebrane regiony
wy¿szej i ni¿szej natury z rozwi¹zuj¹c¹ i zmuszaj¹c¹ si³¹; bez tego uzbrojenia, którego prawdziwy mêdrzec nigdy nie zrzuca, nic nie zdo³a; z nim - pomaga ojcowskiemu pañstwu pokonywaæ ciemnoæ i staæ siê ratuj¹cym i b³ogos³awionym obroñc¹
czasów i ludów. - W tym to duchu póniejsi essejczycy pozdrawiali gwiazdê dzienn¹; w tym duchu Pitagoras by³ magiem.
Je¿eli wiêc wszystkie rzeczy doczesne zostaj¹ pod wp³ywem tych b³ogos³awi¹cych Izedów i szkodliwych Dewsów, utrzymuj¹cych i niszcz¹cych si³y przyrody, pod wp³ywem czasu i gwiazd, wiêc cz³owiek potrzebuje tylko sam opanowaæ swoje
demony i si³y, aby za ich pomoc¹ wp³yw wywiera³ na rzeczy pod ich w³adz¹ zostaj¹ce. W tym znaczeniu nauka o demonach, których cz³owiek u¿ywaæ mo¿e, od najdawniejszych czasów z magi¹ by³a w zwi¹zku.
Dziwna rzecz, jak ludzie mogli czasami o ich bytnoci w¹tpiæ! Od ziarnka piasku a¿ do ska³ granitowych, od drobnej, ledwo
okiem dojrzanej, pleni a¿ do niebotycznych palm, od ¿yj¹tka z kropli wody, które j¹ uwa¿a za ocean, a¿ do cz³owieka,
nigdzie, w ca³ej naturze nic ma przerwy. Wszystko m¹drym, odwiecznym wi¹¿e siê ³añcuchem, a mia³a¿by przestrzeñ bez
koñca za ziemi¹ do gwiazd byæ martwa - nie zaludniona ¿adnym ¿yciem?
Mia³¿eby ten ³añcuch urywaæ siê na cz³owieku i do Bóstwa ¿adnego nie mieæ porednika?
Nie zaiste! Najmniejszego punktu w ca³ym wszechwiecie nie ma pustego, który by nic mia³ swojego mieszkañca. Ca³a przestrzeñ jest zaludniona, lecz dobroczynny, przewiduj¹cy odwieczny porz¹dek (tak twierdzili magowie) zmys³y nasze w ten
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sposób urz¹dzi³, i¿ zarówno jak woda zdaje nam siê czysta, chocia¿ w niej miliony p³ywa potworów, tak w powietrzu nie
widzimy postaci, które na nas wywieraj¹ wp³yw, a których przytomnoci ani widoku, ani nasz wzrok, ani s³aba natura znieæ
by nie zdo³a³y. Dowiadczeni tylko siln¹ natur¹ i wol¹ widz¹ i panuj¹ nad mieszkañcami przestrzeni.
Poniewa¿ w staro¿ytnej nauce magizmu wszystko zasadza siê na walce przyjaznych i przeciwnych sobie si³, najwa¿niejsz¹
wiêc dla prawdziwego maga jest rzecz¹ poznanie owych wzajemnych sk³onnoci i odrazy: praw mi³oci i nienawici. Tak
ka¿dy ton pobudza do brzmienia tylko oktawy i pokrewne mu tony, tak ka¿de dzia³anie natury wskutek powszechnego tego
prawa wywo³uje pomocnicze powinowate sobie lub nieprzyjazne si³y.
Za pomoc¹ tych wiêc praw sk³onnoci i odrazy dzia³a mêdrzec na ca³¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ naturê. Pierwiastkowi dlatego magowie byli lekarzami. Sztukê zdobycia wiecznej m³odoci uwa¿ali jedynie za najwy¿sz¹ znajomoæ sztuki lekarskiej; wed³ug nich by³a to tylko walka ze mierci¹ i przed³u¿anie ¿ycia do nieskoñczonoci.
Niezaprzeczon¹ jest rzecz¹, i¿ dok³adna znajomoæ w³asnoci cia³ dozwala nieraz wp³ywaæ nawet na wolê cz³owieka. Dym
z nasienia cykuty pobudza najskromniejszego cz³owieka do gwa³townej k³ótni, podobnie jak dziêdzierzawa do mi³oci zmys³owej itp. Dlatego to samo ¿ycie mêdrca nie jest obojêtne. Post, wyrzeczenie siê wielu rzeczy s¹ mu koniecznymi.
Nic siê nie dzieje cudami, mówi¹ magowie; cuda nie s¹ w rêku ludzkich, i Bóg dla jednego cz³owieka odwiecznego swego
porz¹dku nie odmieni, ale wszystkie cuda s¹ Boskim zrozumieniem natury, wcieleniem siê do porz¹dku wszechwiata, zwalczeniem mocy przeciwnych i w³asnej natury.
Z tej samej nauki zarazem wyp³ywa³o proroctwo. Spogl¹danie w przysz³oæ i zakryt¹ przesz³oæ zawis³o od owych wy¿szych
dzia³aj¹cych si³, których dzia³anie tworzy³o byt i los tego¿ wiata, a poznanie ich by³o jasnowidzeniem.
Tak wiêc ostatecznie prawdziwy mêdrzec obznajmiony z owym dzia³aniem si³ przyrody, które jakby harmonijne tony wszystkie struny pokrewne we wnêtrzu otaczaj¹cej natury porusza, staje siê w³adc¹ i panem nadludzkiej przyrody i jak Orfeusz
czarodziejsk¹ melodi¹, tak on si³¹ ¿ywego s³owa wszystko do swej s³u¿by znagla.
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IX. Uczeñ i Mistrz
Piêknoæ i prawda! te nie zewn¹trz ciebie,
tam g³upiec ich szuka; one w tobie s¹ samym,
ty wiecznie z siebie je snujesz.
Schiller
A Piotr rzeki do niego: Pieni¹dze twe niech z tob¹ bêd¹ na zginienie: ¿e mniema³,
i¿by dar Bo¿y mia³ byæ za pieni¹dze nabywany.
Dzieje Apostol., r. VIII, w. 20
TEJ SAMEJ JESZCZE NOCY NAD ranem rozmarzeni trunkiem ¿o³nierze, obficie dostarczanym przez s¹dowego pisarza, rozst¹pili siê przed Sêdziwojem, któremu pimienny rozkaz
elektora o ka¿dej porze dozwala³ przystêpu do wiêzienia.
Niewielki przeci¹g czasu, a jaka¿ ogromna zmiana w jego jestestwie! wzburzonej jego duszy, gdy przestêpowa³ próg wiêzienia, zdawa³o siê, ¿e idzie na rusztowanie, obojêtny czy u³askawionym bêdzie.
Drzwi za sob¹ zamkn¹³, postawi³ lampê na stole, spojrza³ doko³a, i widok nowy narzêdzi tortur ze ladami krwi, jakby jêki do tego przybytku niedoli przylgnê³y, nie zrobi³y na nim wra¿enia.
Wtem samo wiêzienie otworzy³o siê i Kosmopolita stan¹³ na progu.
Ta¿ sama w nim majestatyczna powaga, niezachwiana spokojnoæ, pogoda oblicza, niezmieniony, jakby go wczoraj ostatni raz widzia³: a wtedy, gdy wspomnia³, ile na nim czas ten
wywar³ wp³ywu, bolenie westchn¹³, i wszystkie zgryzoty zamienione w wyrzut zwaliæ chcia³
na mêdrca - ale niewzruszonoæ jego zamyka³a mu usta.
Po chwili dopiero milczenia zdo³a³ siê do niego odezwaæ.
- W takim¿e to miejscu spodziewa³em siê ogl¹daæ ciê, mistrzu! Naznaczony czas próby ju¿
dla mnie up³yn¹³. Kamieñ mêdrców z grobu Tholdena roztrwoni³em; nic mi go ju¿ nie zosta³o! - Przez ca³y ten straszliwie wlok¹cy siê przeci¹g czasu szuka³em ciê wszêdzie i na
pró¿no. Co mnie siê nie uda³o, zdrada i zemsta tego dokaza³y; Bodenstein wynalaz³ ciê,
aby wtr¹ciæ do wiêzienia. Dla dostania siê tutaj sprzeda³em ostatni¹ moj¹ w³asnoæ, dom
w Krakowie; musia³em uni¿yæ w³asn¹ pychê, i dot¹d uchodz¹c za adeptê musia³em wyznaæ
elektorowi, i¿ jestem przyw³aszczycielem; ¿e ty ofiarowa³e mi ten zgubny dar; musia³em
spodliæ siê podstêpem, obiecuj¹c wy³udziæ z ciebie tê tajemnicê. Pod tym tylko pozorem
otworzono mi drzwi tego lochu. Warta upojona, wszystko przygotowane, Arminia czeka ciê,
mistrzu! za wszystkie udrêczenia, które na duszê moj¹ zwali³, przyszed³em, aby ciê uwolniæ!
- I przyszed³e, aby w koñcu ¿¹daæ nagrody?
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- W tej chwili nie pytam o nagrodê, nie ¿¹dam nic, tylko mi powróæ w³asnoæ moj¹ - pokój
duszy, który mi wydar³e! Wróæ mnie do ciemnego nieznanego stanu, z którego mnie wyci¹gn¹³, powróæ wiarê w mi³oæ ludzkoci, dawne moje istnienie!
- Czy przed wymówieniem tych s³ów wspomnia³e na przestrogi dawane ci w celu odci¹gniêcia od zawodu, w który lekkomylnie rzuciæ siê chcia³e?
- Teraz - rzek³ Sêdziwoj - pamiêtam tylko, czym by³em, a czym siê sta³em. Pamiêtam, i¿ ty wtr¹ci³e mnie w przepaæ, nie opuszczê ciê, dopóki mnie nie wyzwolisz! Przeklête! niech bêdzie przeklête z³oto, którym w³ada³em, ono mi ¿ycie w jednê ci¹g³¹ torturê zmieni³o! Bo ta straszliwa postaæ, na której wspomnienie krew w moich ¿y³ach krzepnie, jest jego okropnym stró¿em.
- ¯aden jêzyk niezdolny wypowiedzieæ przestrachu i mêczarni, które mi sprawia ukazywanie
siê tego ducha wroga rodu ludzkiego.
- W szalonej rozpucie, w któr¹ siê rzuca³em, aby unikn¹æ jego przeladowañ, w ucztach bachanalskich albo w letargu zwierzêcego istnienia, potwór nie ukazywa³ mi siê. Jego podszepty, g³os, boleniej od ostrza sztyletu przenikaj¹cy, zdradziecka mowa, zachêcaj¹ca do najokropniejszych zbrodni w sposób kusz¹cy, niepodobny do powtórzenia, w czasie tego zmys³owego ¿ycia nie dawa³y mi siê s³yszeæ.
- Lecz za ka¿d¹ raz¹, kiedy umys³ do wy¿szych skierowa³em przedmiotów, kiedy sumienie
wyrzuca³o mi niegodne moje ¿ycie, kiedy wspomnienia m³odzieñcze budzi³y szlachetn¹
dumê, je¿eli czytaj¹c przyk³ady cnoty, m¹droci, powiêcenia, serce moje ¿ywiej uderzy³o,
wtedy jakby czarodziejska laska wywo³ywa³a widziad³o! - Gdy jedna myl szlachetna odosobni³a mnie na chwilê od samolubnego t³umu, gdy sam chcê siê od niego oderwaæ, wtedy straszny, nieopisany wróg staje przede mn¹ widomy! - W dzieñ zas³ania mi wiat³o s³oñca, w nocy
czarniejszy jest od ciemnoci. Olbrzymie jego sploty ciasnymi krêgi otaczaj¹ miejsce, w którym stojê; bliski strasznego koñca oddech zamiera mi w piersi, serce biæ przestaje, wtedy
czujê, i¿ jestem od ca³ej ludzkoci odosobniony, a w tej okropnej samotnoci, przykuta zabójczym wzrokiem wroga, dusza moja upada.
- A tak, boj¹c siê myli w³asnych, brn¹³em coraz dalej, nie wiedz¹c czym dzieñ miertelnie
d³ugi zape³niæ, czym noc straszliw¹ odegnaæ.
- Dawniej, gdy boleæ nieznana s³abe serce przygniot³a, gdy ¿¹dze niepewne ca³ym czuciem
miota³y, wtedy dusza w wyrazy rozp³ywa³a siê ze ³zami i myli krociami, jak paj¹k, sam z siebie snu³em, otoczony mamide³ siatkami, wisia³em w przestrzeni samotny, ¿a³osny, ale spokojny i nie bez nadziei.
- Sam w sercu tysi¹czne rozmowy ze sob¹ powiod³em i ludno mi by³o tak w duszy, i boleæ
tak wzmocniæ zdo³a³em, i¿ w kaskadach dobroczynnych ³ez sp³ywa³a. S³abe serce nabrzmia³o têsknot¹, wezbra³o, wyla³o, a ulga rozkoszna, nadzieja, wst¹pi³a do niego, upi³a znarowione dziecko, i na ³zawych promionach wprost z oczu, z anio³em mym stró¿em do nieba siê
wznios³em!...
- Ale dzi - ach jak¿e odmiennie! Stró¿ anio³ mnie opuci³, ród³a ³ez ju¿ wysch³y, i serce
czcze, znudzone, i dusza ociê¿a³a, a myli to jak pleñ przyros³y, jak szron na krzewach przymarz³y, ogieñ uczuæ ju¿ wygas³, roztopiæ ich nie zdo³a³.
- Nudno tylko i têskno! niechêæ i wzgarda, do wszystkiego ¿elaznymi mnie skrêpowa³y ³añcuchy.
- A jednak¿e ca³¹ si³ê przywo³ywa³em i chcia³em robiæ dobrze i tylko dobrze. Ale wszystko, czegom siê dotkn¹³, nie powodzi³o siê. Najszlachetniejsze zamiary wieñczy³y skutki nikczemne.
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- Brzydz¹c siê moim z³otem, jak ofiar¹ szatana, do której przylega przekleñstwo, szuka³em
w wiecie rzeczy, której by kupiæ nie mo¿na - i nie znalaz³em! - Przyjañ! Mi³oæ! S³awa!
wszystko by³o towarem, czcz¹ nazw¹ bez wartoci.
- Tylko jeden pokój duszy coraz by³ dalszy ode mnie; ¿adne z³oto op³aciæ go nie mo¿e.
- Gdy pod wp³ywem strasznego wroga nie znane niegdy ¿¹dze, o których nie marzy³em,
budzi³y mnie do dzia³ania, wtedy bieg³em w wiat, szukaj¹c coraz nowych wra¿eñ. Chcia³em
od razu wyczerpn¹æ ca³e dowiadczenie ¿ycia i powaby wszystkiego, zaledwom siê dotkn¹³,
znika³y; znika³y razem z trudnoci¹ dostania ich.
- I za ka¿d¹ raz¹ myla³em tylko, gdzie siê podzia³y dawne marzenia, dawne m³odzieñcze
u³udy; czy¿ wiêc jedynie dla niemiertelnych, dla tych, dla których czas stoi nieruchomy, jest
stworzone szczêcie.
- Adela! O! szalona myli! któr¹ odkupi³em za wagê z³ota, znudzi³a mnie we trzy dni! Ów
niegdy anio³ sta³ siê zwyczajn¹ kobiet¹! Piêknoæ jej nawet, ubóstwiana niegdy, zda³a mi
siê wyp³owia³ym listkiem ró¿y, którego barwy domylaæ siê trzeba; aby j¹ z oczu usun¹æ,
darowa³em na powrót mê¿owi, ten przyj¹³ j¹, jakby now¹ ma³¿onkê z nowym posagiem.
- Zgo³a, skromnoæ obdarzona pieniêdzmi stawa³a siê chciwoci¹, cnota zbrodni¹, niewinnoæ
bezwstydem, a ka¿dy krok mój napiêtnowany by³ jednym bolesnym wspomnieniem zatartej
u³udy.
- I w³óczê siê z tymi mylami, które - jak przekleñstwo Kaima - pêdzaj¹ mnie po wiecie.
B³¹ka³em siê po ca³ej ziemi, aby uciec od mego tyrana i w³asnych myli. Jak Atlas pod ciê¿arem wiata, jêczê pod brzemieniem ka¿dej godziny.
- S³owa twoje, mistrzu, które chcia³em sobie na pociechê przypominaæ, stawa³y siê szyderstwem dla mego dowiadczenia ¿ycia.
- Bo i gdzie¿ jest ta piêknoæ, ta harmonia wiata, o której mi tyle prawi³e? - Chyba w martwej naturze, bo ja tak d³ugo ród ludzi ich szuka³em, a tylko spotyka³em nikczemnoæ. ród
ludzi, z których jeden uwa¿a drugiego albo za ³otra, albo za g³upca, a zarêczaj¹c o swej przyjani, chce ukraæ zaufanie, aby je na sw¹ korzyæ obróciæ; bo ludzie nie szukaj¹ sposobnoci
s³u¿enia blinim, ale pozoru nies³u¿enia im; i wiêksza ich czêæ dlatego jest poczciw¹, ¿e nie
ma sposobnoci zostania wystêpn¹ - moje z³oto dawa³o im tylko tê sposobnoæ.
- Powiesz mi mo¿e, ¿e wystêpni stanowi¹ wyj¹tek na wiecie - wiêc spojrzyj na cnotliwych,
czym¿e oni siê ró¿ni¹ od siebie? Nie szczêciem lub niedol¹, ale tylko ró¿nymi stopniami
nieszczêcia.
- Rozkosze ducha i serca, to z³udzenie; a zmys³owe rozkosze t³umi zgryzota i bojañ, a ka¿da, bez wyj¹tku, rozkosz powiêksza tylko niepokój.
- Po có¿ wiêc ¿yæ, kiedy to, co si³y ducha naszego podnosi, wyczerpuje i skraca ¿ycie, a to,
co t³umi ducha, to ¿ycie nasze zamienia na nudny, nieznonie d³ugi letarg.
- A jak w panorama lub zwodniczym fatamorgana z daleka cudowne ³udz¹ obrazy, ale biada
temu, co siê ich dotkn¹æ powa¿y - ucinie martwe malowid³o lub mg³ê, za dotkniêciem ka¿dy urok znika.
- Powiesz mi mo¿e, ¿e moje ¿¹dania s¹ niesforne? Wiêc poka¿ mi cz³owieka, który by rad ze
swego stanu zadowolonym by³ z ¿ycia. Uka¿ mi takiego, który by nie oczekiwa³ ¿ycia, a¿
dopóki siê ono nie skoñczy.
- O, mêdrcze! ¿ycie ród tego wiata piêknego, gdzie szpitale, domy wariatów i wiêzienia
potrzebniejsze s¹ od kocio³ów! Gdzie leczenie u³omnoci cia³a i duszy ¿ywi mnóstwo ludzi.
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- Szaleñszy jeszcze, kto w nauce i ksiêgach szuka pokoju duszy; bezdennoæ nauki rozpacz¹
go nape³ni, a ksiêgi pisane albo ucieczce od nudów, albo tylko na to, aby by³y pomnikami
ludzkiej niedoli.
- Bo szczêcia nie ma na wiecie.
- Przeklêty ten, co pierwszy, jak szatan, na szyderstwo rzuci³ ludziom tê nazwê bez rzeczy,
aby szalej¹c szukali jej w pocie czo³a i udrêczeniu.
- I m³odoæ moja niknie, si³y gasn¹, a rozpacz coraz siê powiêksza.
- Przera¿aj¹ca myli! - Umys³, nie ujêta, niewidzialna cz¹stka bóstwa zamieszkuj¹ca nas,
dusza, zawis³e s¹ od zdrowia, od cia³a! Wiêzy gliny krêpuj¹ niemiertelnoæ! - Ja teraz poznajê, ¿e nie mieræ jest ci¹g³ym odradzaniem siê, lecz ¿ycie jest ci¹g³¹ mierci¹ - jej o³owiane ber³o panuje naturze.
- Mistrzu! jeli ju¿ wróciæ mi dawn¹ niewinnoæ nie w twoich jest si³ach, to wska¿ dalsz¹
drogê! - Wska¿, jak dostaæ siê do ostatnich szczebli potêgi, jak uwolniæ siê od w³adzy czarnego ducha, bo zostaæ w miejscu, które zajmujê, ju¿ jest niepodobna! - Chocia¿by najstraszliwsz¹ by³a droga; ja j¹ przebêdê, bo chcê zgin¹æ! - Kto raz ujrza³ wzrok wroga, tego nic nie
ulêknie, kto po takich mêczarniach nie splami³ siê samobójstwem, ten mo¿e pójæ dalej! Ju¿ dosyæ jestem przygotowany, czujê to, przeby³em lata próby; lodowe tchnienie wiata
zmrozi³o we mnie przywi¹zanie do niego do ostatniej iskierki.
- Zimna myli, ty teraz panuj nade mn¹! - Ty nie natchniesz szczêcia, ale i nieszczêcie ciê
nie dojdzie; ty miech i ³zy na szali rozwa¿ysz, ka¿de uderzenie pulsu zrachujesz. Myli! ty
jedna przewidzisz, czego serce nie mie przeczuwaæ. Mistrzu! teraz zdolny jestem staæ siê
martwym, myl¹cym pos¹giem, a to jest przecie m¹droæ, któr¹ mi wskazywa³.
Kosmopolita, który dot¹d z lekkim umiechem litoci, nieporuszony, s³ucha³ Sêdziwoja, na
gor¹czkowy jego zapa³ szyderczym prawie g³osem wyrzek³:
- Nêdzna ofiaro w³asnych zmys³ów, pró¿ne twoje wo³ania! Musisz spe³niæ a¿ do dna kielich
gorzkiego dowiadczenia, przekonaæ siê, dok¹d mo¿e zaprowadziæ nauka i potêga bez wiary.
- Tak¿e to s³ucha³e moich napomnieñ; tak¿e to pierwsze skazówki zaprowadzi³y ciê w burzliwe sceny zmys³owego ¿ycia.
- I tym¿e to sposobem, usi³uj¹c zdobyæ koronê nauki, mia³e nadziejê usun¹æ na zawsze sprzed
oczu swoich przera¿aj¹cego ducha? - Przewrotne i fa³szywe zdania, które teraz objawi³, maj¹¿
byæ mniemaniem mêdrca chc¹cego siê wznieæ do s³uchania i rozumienia muzyki sfer niebieskich?
- Ju¿ teraz wróg rodu tak nad tob¹ rozpostar³ panowanie, i¿ w³adza jego przewy¿sza moj¹. W tej
chwili widzê jego ogniste renice utkwione w tobie, jego miertelny ca³un nad tob¹ zwieszony.
- Piêknoæ i dobroæ ³¹cz¹ siê wszêdzie w naturze i tworz¹ prawdê - a tylko prawda jest natur¹, nie fa³sze, które g³osi³e. Bez tej harmonii nic nie istnieje i istnieæ nie mo¿e; a czy¿ nie
wiesz, ¿e piêknoæ duszy jest wiara? Wiara, która jest tym dla serca, czym idea³ piêknoci
dla artysty. Jedna wiara zdolna nas natchn¹æ spokojn¹ ufnoci¹ w sobie samych, ufnoci¹
w nasz¹ przysz³oæ. A ty, niewolniku chwilowego popêdu, chcia³e byæ bez wiary dobrym
i cnotliwym. Ty wszystko widzia³e zeszpecone w³asn¹ niewiadomoci¹.
- Cz³owiek jest zarozumia³y w stosunku swej ciemnoty. Naturalnym jego d¹¿eniem jest egoizm. W kolebce wiadomoci swoich rozumie, ¿e ca³a ziemia stworzon¹ zosta³a jedynie, aby
on raczy³ jej królowaæ. D³ugie wieki g³osi³, ¿e te wiaty niezliczone, janiej¹ce w przestrzeni, by³y tylko pochodniami zapalonymi przez Opatrznoæ jedynie, aby zrobiæ ludziom noc
przyjemniejsz¹. Ty jeste podobnym w chêciach do tych ludzi.
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- Nieszczêsny Tantalu, rozumiesz, i¿ na g³os zapalonej ¿¹dzy pos³uszna natura poda ci do
ssania swe piersi, by jej pokarmem nasyci³ namiêtnoci i w jad go przerobi³.
- Oczyæ naprzód swoj¹ duszê i stañ niepokalany, a wtedy zdo³asz zostaæ spokojnym; potrafisz wywo³aæ wielkiego ducha wiata i on ci objawi prawa wiecznej koniecznoci. Wtedy
potrafisz zwalczyæ wroga i panowaæ nad nim m¹droci¹.
- Ale do tego trzeba odwagi, a w ca³ym twoim jestestwie panuje bojañ.
- Bojañ! - zawo³a³ Sêdziwoj, prostuj¹c siê i dumnie rzucaj¹c okiem.
- Tak jest! bojañ. Niegdy panowa³a nad tob¹ bojañ takich ludzi, jak Rogosz, opinii; dzi
bojañ wiata, bojañ myli w³asnych, bojañ tego, ¿e nie ma Boga w wiecie, bojañ przes¹dów, zgo³a bojañ, której nie znaj¹ dusze wielkie.
- S³usznie, zgodnie z najwy¿sz¹ m¹droci¹ przedwieczny porz¹dek ukry³ siê na wieki przed
ludmi bez powiêcenia i bez wiary, a¿ m¹droæ, któr¹ zowiesz bez czucia, zdobêdzie wieniec mi³oci, dopóki za jej pomoc¹ nie wróci do stanu pierwotnego, w którym cz³owiek sam
wszystko rozumia³.
- Wyrzekasz na twoje podró¿e, na to daremne zmienianie miejsca; chocia¿by ziemiê ca³¹
op³yn¹³, jeli duszy w³asnej nie pozna³, tak ci bêdzie, jakby kraju swego nigdy nie opuszcza³. mieræ nawet nie uratuje twojego ¿ywota.
- To, co zowiesz nieszczêciem, jest matk¹ wszystkiego, co dobre i piêkne, a rozkosz tego
grobem. A szczêcie, jakiego ty szuka³, wychowuje ludzi do rozpaczy.
- Kto chce u¿ywaæ tylko wiata i ¿ycia, ten nie badaæ je, lecz w prostocie serca z wdziêcznoci¹ ma siê nimi cieszyæ, jakimi s¹; ale nie, jak dziecko, co psuje cacka, aby dosz³o poruszaj¹cej przyczyny, p³acze potem, i¿ po zajrzeniu wewn¹trz zabawki naprawiæ nie umie.
- Nauka ma inne, wzniolejsze rozkosze. Kto dla niej ¿yje, nie mo¿e ¿yæ zarazem dla cacek.
W niej jest prawdziwe szczêcie, a prawdziwe szczêcie jest ostatnim stopniem bytu, i ty
chcia³e go poznaæ nie przeszed³szy progu pierwszego stopnia.
- Dot¹d ju¿ mog³e poznaæ, co ciê czeka na progu nauki. Widzia³e oko w oko najpierwszego
nieprzyjaciela gro¿¹cego tym, którymi zmys³y rz¹dz¹.
- Nieszczêliwy! ca³a nasza m¹droæ nie zda siê na nic cz³owiekowi chc¹cemu dost¹piæ naszych tajemnic, aby je niegodnymi zeszpeci³ zastosowaniami. Wielu¿ to mniemanych mêdrców zginê³o w podobnych usi³owaniach. Wielu¿ ich chlubi³o siê wynalazkiem kamienia mêdrców, a zginêli w nêdzy; inni wystawiali swój eliksir niemiertelnoci, a pomarli zgrzybiali,
niedo³ê¿ni, przed czasem! Wed³ug podañ waszych, wiêksza czêæ tych czarodziejów sta³a siê
ofiar¹ szatana; lecz szatan ten w nich samych mia³ swoje siedlisko: by³y to ich niegodne namiêtnoci.
I ty po¿¹dliwie cigasz to, za czym oni siê ubiegali; mi³oæ twoja nawet, to uczucie, które
uszlachetnia ludzi najbardziej znikczemnionych, u ciebie jest samolubn¹ ¿¹dz¹, która przemyla o zdradzie w pierwszym uniesieniu rozkoszy.
- S³awa nie zadowalnia³a ciê. O! wierzê! bo s³awa, która wieki przetrwa, jest nagrod¹ cnoty
i geniuszu, a przynajmniej mocy duszy, a ty przeczuwa³e, ¿e kupiony rozg³os zniknie, jak to
z³oto, które rzuca³, rozchwieje siê prêdzej ni¿ twoje ¿ycie. - I ty chcesz wejæ do bractwa
naszego. Wzdychasz za gwiazdami janiej¹cymi na niebie chaldejskim.
- Biada ci niepos³uszny! - Widzia³e raz wiat niewidzialny i po d³ugich ju¿ usi³owaniach,
twardej pokucie, bêdziesz móg³ odzyskaæ spokojnoæ i przyjemnoci tego ¿ycia, które dla
zuchwa³ej dumy porzuci³e. Wiedz jednak dla pociechy swojej, i¿ ka¿dy, kto raz oddycha³
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powietrzem widzialnych duchów, obdarzony jest energiczniejszymi zdolnociami niepodobnymi do zniszczenia. Z moraln¹ niezachwian¹ odwag¹ mo¿esz dojæ do najwy¿szych stopni,
jakie obierzesz na wiecie.
- Ale wiêkszej jeszcze trzeba odwagi, mocy duszy i czystoci, aby przebyæ lata pokuty - a wtedy, kiedy zerwiesz wszystkie ogniwa ³¹cz¹ce ciê z ziemi¹, z rodzin¹, nauk¹, ze s³aw¹ nawet,
kiedy przewlók³szy nudne i d³ugie pasmo ¿ycia, zgrzybia³y na progu grobu mia³by doæ si³y,
aby bez ¿alu z pokor¹ wyznaæ, i¿ ca³e to d³ugie ¿ycie by³o pasmem b³êdów?
- Mia³¿eby wtedy doæ odwagi spe³niæ toast niemiertelnoci i nie obawiaæ siê ¿yæ wieki?
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X. Eliksir
My jestemy materi¹, z której marzenia powstaj¹,
a nasze ma³e ¿ycie koñczy siê snem.
Burza Szekspira
RAZEM Z UWIÊZIENIEM Kosmopolity, co nast¹pi³o na ulicy z niespodzianej zasadzki,
przezorny Bodenstein naszed³ z siepaczami jego mieszkanie i przetrz¹sn¹³ je z najwiêksz¹
pilnoci¹; lecz nie znalaz³ ani kamienia mêdrców, ani eliksiru ¿ycia, ani rêkopismów, ksi¹g,
ani nawet pieniêdzy, zgo³a nic, co by podejrzenia i nadziejê jego powiêkszaæ mog³o. Arminia
b³aga³a go ze ³zami, Bodenstein obiecywa³ wszystko, ale k³ad³ warunki. Sam ubrany wykwintnie, oblany pachnid³ami, nadêto i sztywnie w niezwyk³ej sobie sferze rozwija³ niezgrabne
zabiegi w celu zajêcia serca swego piêknego jeñca.
Ale Arminia, mimo bojañ, nie mog³a przezwyciê¿yæ siê i zbyt jawnie okazywa³a mu najg³êbsz¹ wzgardê. Bodenstein uwa¿a³, i¿ unika dotkniêcia siê ka¿dego przedmiotu, który on
mia³ w rêku. A i on nie móg³ ukryæ niezgrabnego wahania siê miêdzy zemst¹ a obudzonymi
¿¹dzami ku Arminii.
Zwleka³ tylko czekaj¹c, co siê stanie z Kosmopolit¹; chocia¿ pewnym by³, i¿ uwolnionym nie
bêdzie, to wspomnienie Sêdziwoja tajemnym go strachem nape³ni³o.
Sêdziwoj przed wieczorem tej samej nocy, w której mia³ spe³niæ d³ugo tajone zamiary, naj¹³
w odleg³ej uliczce, blisko bramy miasta, ma³y, niepozorny domek. Przygotowa³ wszystko
do podró¿y i kiedy Bodenstein bawi³ siê przy wybornym winie, Arminia przebrana przeprowadzon¹ zosta³a do nowego mieszkania. Sam Sêdziwoj uda³ siê do wiêzienia Kosmopolity, aby go tak¿e wyzwoliæ i ucieczk¹ ratowaæ. Janowi za poleci³ czuwanie nad opuszczon¹.
Kosmopolita przed uwiêzieniem swoim ukry³ pod jednym z kwadratowych kamieni kurytarza swojego mieszkania niewielk¹ szkatu³kê; w ostatnim przypadku - mówi³ Arminii - w szkatu³ce tej znajdzie dalsze sposoby ratowania siê. Jan mia³ szkatu³kê przenieæ do nowego
mieszkania, Arminia pozosta³a sama.
Uliczka, na której by³ domek, odludna, rzadko jaki przechodzieñ ni¹ siê sun¹³. Za ka¿d¹ raz¹
odg³os st¹pania po bruku ród ciszy wzmacnia³ bicie jej serca i w ci¹g³ej trwodze utrzymywa³ umys³. Wreszcie, po nieprzeliczenie d³ugim czasie, s³yszy szybki krok biegn¹cego cz³owieka i Jan zadyszany wpad³ do pokoju.
Stawiaj¹c szkatu³kê na stoliku opowiada³, i¿ jacy ludzie ledzili z daleka jego kroki, i kiedy
po d³ugim myleniu, wykrêcaniu drogi, rozumia³, i¿ znikn¹³ im z oczu, teraz wchodz¹c do
domu o kilkadziesi¹t kroków ujrza³ ich za sob¹. Drzwi zapar³ z postanowieniem bronienia siê
do ostatniej kropli krwi. Po d³ugim jednak czasie, kiedy wszystko doko³a by³o cicho i w ser98

cach oczekuj¹cych obawa tylko o Kosmopolitê i Sêdziwoja wzrasta³a, Jan musia³ wyjæ na
ulicê, aby siê dowiedzieæ w zamku o wiêniu.
W kilka chwil po jego oddaleniu siê, Arminia niespokojna do najwy¿szego stopnia, us³ysza³a
wrzawê, ha³as napaci i bitwy, a wnet Bodenstein otworzy³ drzwi z trzaskiem i stan¹³ na rodku jej pokoju.
Zap³omienione winem lica, oczy iskrz¹ce, jêzyk niepos³uszny, chód chwiej¹cy siê, ubiór i w³osy w nie³adzie, a przy tym na ca³ej odra¿aj¹cej twarzy wyraz z³oliwy i zwierzêcy tworzy³y
z niego w tej chwili godnego pos³añca szatana. Arminia spojrza³a, krzyknê³a i twarz rêkami
zas³oni³a. Bodenstein zasuwaj¹c za sob¹ ciê¿kie rygle drzwi, j¹kaj¹cym siê mówi³ g³osem:
- To niegodnie, panno Tholden! bo dla mnie, mi³y ptaszku, ty zawsze jeste pann¹ Tholden.
Ty moja narzeczona; pamiêtasz w Bazylei? - przyrzek³a mi daæ swoj¹ rêkê za uzdrowienie
twej konaj¹cej matki! - A potem oszukalicie mnie!- Nieprawda¿, kochanko, ¿e zapomnisz
o tym twoim niby mê¿u, przeklêtym czarnoksiê¿niku? - Ha! ha! Spodziewalicie siê, ¿e wam
siê uda zrêcznie unikn¹æ pu³apki. Ale nie tak ³atwo podejæ Adama von Bodenstein! Oho! nie
tak ³atwo takich siê ludzi oszukuje.
- Ja te¿ to siedzê sobie spokojnie i bawiê siê w gospodzie Pod Zielonym Lisem, a ci tu wymknêli siê cichaczem, jak prawdziwe lisy! Szczêcie, ¿e wyszed³em przypadkiem i dostrzeg³em tego tatara - wiesz, tego s³u¿¹cego u wariata alchemika z piekielnym nazwiskiem! Tak,
kochanko! spostrzeg³em, ¿e unosi co z gospody. O! bo ja, chocia¿ tak! - rozumiesz mnie,
chocia¿ trochê pijê, jednak dobry mam wzrok. Ja w tej chwili lecê do twego mieszkania, a tu
otwarte drzwiczki i klatka pusta, ptaszek ulecia³! - Dalej¿e wiêc, zawo³a³em moich kamratów, dwóch pacho³ków od miejskiego oprawcy; dzielne ch³opaki, i dalej w lady za jegomociem. Zwija³ siê jak kot przed chartami, ale i ja nie w ciemiê bity; z³apa³em go i tam na rogu
zwi¹zany le¿y na bruku, kamraci moi pilnuj¹ go.
- Ale có¿ to, milczysz, p³aczesz? Nie bój siê, kochaneczko, nikt tu nie przyjdzie. Czy ci moje
odwiedziny niemi³e? Arminio! ja ciebie tak kocham! Bodaj mnie wszyscy szatani porwali, ja
ciebie tak kocham, jak mojego Paracelsa... Nie za³amuj d³oni!
Mówi¹c to klêka³ przed swoj¹ ofiar¹, ale ¿ona Kosmopolity, uciekaj¹c w k¹t pokoju b³agaj¹cym g³osem z rozdzieraj¹c¹ boleci¹ rzek³a:
- Panie Bodenstein, ulituj siê nad s³ab¹ kobiet¹! Je¿eli mia³e co drogiego w ¿yciu! rodziców,
brata, przyjaciela - jeli cokolwiek na wiecie kocha³ prawdziwie, w to imiê zaklinam ciê,
uwolnij mnie, ja w tej chwili czujê, jakby mi g³os jaki szepta³: Bóg ciê ukarze! wyjd! Chcesz skarbów? - patrz, oto w tej szkatu³ce jest ich wiêcej ni¿by móg³ marzyæ o tym - we
je, a uwolnij mnie.
I pad³a w szerokie krzes³o, nieruchoma, oczy zamknê³a, a wszystkie cierpienia ca³ego ¿ycia
w jednê iskrê siê zmieni³y i uderzy³y jej serce w tej chwili.
Bodenstein podniós³ siê z g³upowatym umiechem, poszed³ do sto³u, otworzy³ szkatu³kê le¿¹cym na niej kluczykiem i zamilk³ z podziwienia.
Szkatu³ka pe³na by³a z³otych puszek znacznej wielkoci, nape³nionych czerwonym, szklistym
proszkiem. Na wierzchu le¿a³a niewielka flaszka kryszta³owa pe³na karmazynowego przezroczystego p³ynu.
- Ha! - zawo³a³ os³upia³y - kamieñ mêdrców i eliksir niemiertelnoci.
I wszystkie cuda przywi¹zane do tych dwóch nazwisk z krainy nadziemskiej stanê³y mu przed
oczami. A na jego twarzy b³ysn¹³ wyraz lubie¿nej, nieopisanej chciwoci i ¿¹dz zwierzêcych.
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Jak szalony poskoczy³ ku Arminii i wo³a³:
- Czy ty wiesz, co tu jest w tej szkatu³ce? Za to ca³y wiat mo¿na kupiæ! Z tego mo¿na
tyle zrobiæ z³ota, i¿ przez ca³e ¿ycie policzyæ go nie zdo³asz! Przecie¿ i ja jestem alchemikiem!
- O! Sêdziwoju! Kosmopolito! Teraz na mnie kolej! Poka¿ê, ¿e i mnie natura nie macoch¹!
Ludzie! Teraz wszystko z³e, com od was dozna³ przez ca³e ¿ycie, z lichw¹ wam oddam! Ka¿de s³owo pogardy, cocie mnie nimi tak obficie darzyli, teraz w wasze gard³a wt³oczê
na powrót! - Czy ja piê? - Czy marzê? - Ale nie! dotykam siê tego kamienia cudownego!
Tak, to on jest! - Fraszka niebo! gdzie¿ jest wiêksza rozkosz, jak ¿yæ wiecznie, nie pracowaæ, nie czo³gaæ siê, niczego siê nie obawiaæ i deptaæ tych, co byli wy¿szymi ode mnie! Biada wam! Ja, król ludzi, teraz gardzê ziemi¹, ale po karkach waszych st¹paæ bêdê! Cudowna! Boska Arminio! ty bêdziesz moj¹ ¿on¹! Tym eliksirem bêdziemy odm³adzali siê ale nie! ty bêdziesz moj¹ kochank¹, nie bój siê, ja nie chcê ciê na ca³e ¿ycie do siebie przykuwaæ - u¿ywajmy ¿ycia. Teraz jeste pewno wdow¹. Dzisiejszej nocy, mo¿e nawet w tej
chwili, twój m¹¿ na torturach mia³ wyzion¹æ ducha. - Zobaczysz, jak my bêdziem ¿yli rozkosznie.
I w koñcu tych s³ów wpó³ obj¹³ jej giêtk¹ kibiæ; Arminia czu³a ju¿ zapach wina z jego ust
spienionych, którymi chcia³ wycisn¹æ poca³unek na jej nie¿nym ³onie, uchyli³a siê, zwinê³a
i wymykaj¹c z jego objêæ chwyci³a za rêkojeæ jego w³asnego sztyletu i b³ysnê³a mu przed
oczy stalowym ostrzem. A odst¹piwszy o parê kroków zblad³a i zamia³a siê szalenie.
- Teraz zbli¿ siê, mój narzeczony! Mówiê ci w oczy, i¿ gardzê, brzydzê siê tob¹! - Ha! nie
miesz przyst¹piæ! Zdrada z odwag¹ nie chodz¹ w parze! Nie obawiaj siê, bêdê mia³a doæ
si³y nagrodziæ ciê.
Bodenstein zmiêsza³ siê tak niespodzianym zwrotem, ale wino coraz wiêcej nad nim bra³o
górê, rozwaga odstêpowa³a go. Nie bacz¹c na to, jak ka¿dy nikczemnik, ze przeciwnikiem
jego s³absza istota, zgrzytn¹³ zêbami i rzuci³ siê ku Arminii chc¹c jej wyrwaæ wzniesiony sztylet, ale poruszenie jego by³o niezrêczne, Arminia uderzy³a go ¿elazem, i chocia¿ cios s³aby,
krew trysnê³a z ramienia napastnika na jej sukni¹. Widok krwi ostudzi³ zapa³, cofnê³a siê przera¿ona i z g³êbokim jêkiem upad³a zemdlona.
- Ha! jadowita osa! - rycza³ Bodenstein przelêkniony pilnie przypatruj¹c siê ranie. - Niech
miê czarci porwi¹, nie myla³em, ¿e gotowa uderzyæ! Poczekaj.
Rana nie by³a szkodliw¹. Jak móg³, na prêdce zatamowa³ obwi¹zaniem s¹cz¹c¹ siê krew i na
nowo zapalony ¿¹dz¹ i zemst¹ zbli¿y³ siê do zemdlonej.
Oczy mia³a zamkniête, d³ugie w³osy jak aksamitne wstêgi na miertelnej bladoci szyjê i bia³¹
sukniê sp³ywa³y, a na skrwawionym ³onie trzyma³a rêkê, z której ledwo wypad³ sztylet.
I obraz ten uderzy³ go w inszy sposób, ni¿ siê spodziewa³. Niewinna kobieta wyda³a mu siê
gronym anio³em mcicielem zniewa¿onej niewinnoci.
Jego w³asna krew ju¿ rozlana przejêta go trwog¹. Mo¿e pierwszy raz w ¿yciu zabrzmia³y mu
jej s³owa wyrzeczone niedawno:
- Bóg ciê ukarze!
I chocia¿ rzuci³ siê na trzymaj¹c¹ sztylet, teraz zemdlonej obawia³ siê dotkn¹æ. Cisza panuj¹ca doko³a, skutek wina, gwa³townego wzruszenia, a mo¿e po czêci i rany sprawi³y, i¿ na
chwilê si³y go opuszczaæ poczê³y. Oczy mg³¹ mu zasz³y, kolana ugina³y siê, szum w uszach
siê odezwa³.
100

Chwyci³ siê rêk¹ za stó³ i zbieraj¹c ostatnie si³y odetka³ flaszkê z eliksirem i chciwie poci¹gn¹³ zawarty w niej napój. Lecz zaledwo po³kn¹³, zaledwo zd¹¿y³ flaszkê postawiæ na stole upad³ na wznak jak piorunem ra¿ony - nie¿ywy.
Dla nieprzysposobionych poprzednim, przygotowawczym ¿yciem, eliksir by³ nag³¹ trucizn¹.
Noc siê ju¿ skoñczy³a, na niebie szeroki czerwony pas nad ziemi¹ poprzedzaj¹cy ranek zajania³, gdy Kosmopolita i Sêdziwoj wyszli z wiêzienia.
Na za³omie ulicy niedaleko od domu, w którym odby³a siê poprzednia scena, le¿a³ skrêpowany Jan; pilnowa³o go dwóch towarzyszów Bodensteina, zap³aconych od niego pijanych w³óczêgów, którzy na teraz d³ugim czuwaniem znu¿eni na ziemi mocnym snem pokrzepiali siê.
Uwolnienie Jana, wybicie drzwi mieszkania i wyzwolenie Arminii, która sama do siebie z g³êbokiego omdlenia przychodziæ zaczyna³a, szybko po sobie nast¹pi³y.
Nim dzieñ zajania³ ju¿ przeladowani daleko byli za bramami Drezna.
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XI. Znikniêcie
To jest los cz³owieka; dzi bujnie strzela listkami nadziei,
jutro doko³a niego suchymi liæmi zimny wiatr powiewa.
Szekspir, Makbet
NAZAJUTRZ PO TYCH wypadkach lud t³oczy³ siê do drzwi przed kurdygard¹; ka¿dy chcia³
zobaczyæ wiêzienie alchemika, który pilnowany przez czterdziestu ludzi i kaprala, za pomoc¹
¿ywego diab³a, umkn¹æ zdo³a³. Jedni ze szczegó³ami opowiadali, jak pod wp³ywem zaklêcia,
pogr¹¿eni w bezw³adnoci widzieli wylatuj¹ce na nietoperzych skrzyd³ach potwory, a krzykn¹æ ani przeszkodziæ nie mogli, inni zarêczali, ¿e ju¿ dniem pierwej s³yszeli dzikie g³osy
i okropne pogró¿ki w wiezieniu i wyranie spostrzegli osoby wychodz¹ce przez drzwi zamkniête.
Jednak¿e czarownik ¿adnego ladu nie pozostawi³.
Domys³y kr¹¿y³y, i¿ uciek³ na ksiê¿yc albo do Polski, albo do Wysp wiêtego Brandana. Kto
o tym móg³ wiedzieæ.
Bodenstein znaleziony zosta³ umar³y na ulicy niedaleko bram miasta. Oprócz lekkiej rany
w rêce nad ³okciem, która niepodobna, aby by³a przyczyn¹ jego mierci, mia³ na piersiach
wielkie czerwone plamy; by³y to znaki zjawiaj¹cej siê wtedy w Saksonii morowej zarazy.
Dziwiono siê, i¿ w³anie Bodenstein, który g³osi³, i¿ posiada niezawodne lekarstwo przeciwko morowej zarazie i które bardzo drogo sprzedawa³, jako tajemnicê od Paracelsa przekazan¹,
i¿ w³anie on pad³ jedn¹ z pierwszych ofiar tej straszliwej choroby. *
______________________________________
* Adam Bodenstein, jakkolwiek che³pi³ siê, i¿ posiada nabyty od Paracelsa sekret przeciwko morowej zarazie, istotnie umar³
na ni¹ jedn¹ z pierwszych jej ofiar.
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CZÊÆ III.
WIEK POKUTY
O jak¿e jeste biednym i samotnym!
Zdo³asz¿e wyci¹gn¹æ rêkê w nocne niebo i podaæ j¹
tym,
którzy na wieki ulecieli?  potrafisz¿e zapomnieæ
tych, którzy o tobie zapomnieli?  Czy jeszcze nie
dosyæ jest smutnym?
Jean Paul
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I. Powiêcenie siê
Wiele rzeczy dot¹d ciemnych i niezrozumia³ych
staj¹ mi siê jasnymi i widocznymi.
S³owa Szyllera przy zgonie
W JEDNEJ Z ULIC KRAKOWSKICH wzniesionych na wysokim brzegu nad Wis³¹, w niewielkim domu równie jak ca³e miasto pogr¹¿onym w nocnej ciszy, znajdowa³ siê Kosmopolita pod wystaw¹ na ³awie drewnianej oparty o cianê.
Wyniesiony nad szmer i zabiegi otaczaj¹cych go spraw ludzi, niepostrze¿ony punkt ród
czasu, marzy³, samotny mêdrzec, którego promienista m³odoæ niezmienn¹ swoj¹ wie¿oci¹ by³a symbolem spokojnego, odwiecznego idea³u. Wszystko, co umys³ i odwaga mog¹
nastrêczyæ, na pró¿no wyzywa³, aby oderwaæ Jedno ¿ycie od poziomego istnienia i wznieæ
je do siebie.
I oto szuka³ raz jeszcze pomocy i rady u tych tajemnych istot, poredników miêdzy niebem
a ziemi¹ *, które ju¿ nie obcowa³y z jego umys³em od czasu, jak podda³ siê zwyczajnym pracom ci¹¿¹cym na ludzkoci.
Lecz z wolna w sercu jego budzi³y siê obce, niezale¿ne od jego woli g³osy; czu³, i¿ duchy
w myli jego z nim rozmawiaj¹; bo kto raz je widzia³, tego nie tak rych³o na wieki opuszcz¹.
- Ty wiesz! - rzek³ Chaldejczyk, piêkniejszy ni¿ kiedykolwiek i jakby ju¿ by³ uczestnikiem
wieczystej chwa³y - ty wiesz, i¿ ludzie przed mierci¹ rozumiej¹ wiele rzeczy, które im dot¹d
by³y zakryte. W tej godzinie, w której powiêcenie siê siebie samego dla innej istoty koñczy
mój tylowieczny zawód, poznajê drobiazgowoæ ¿ycia w porównaniu z wielkoci¹ mierci.
- Lecz mam¿e omieliæ siê wyznaæ ci, boski pocieszycielu, nawet w twej przytomnoci, uczucia, które mnie natchnê³y, boleci¹ mnie przejmuj¹. Pozostawiæ po sobie w tym wiecie z³oliwym bez opieki, bez podpory, tych, dla których umieram; moj¹ ¿onê! moich uczniów.
Zamyli³ siê chwilê, a g³os wewnêtrzny zabrzmia³ mu wyranie:
- Nierozwa¿ny! czy¿ m¹droæ twoja uczyni³a ciê do tyle pró¿nym, aby mia³ zapomnieæ, o ile
podpora twoja jest s³ab¹ dla tych, których kochasz, w porównaniu z potê¿n¹ opiek¹ Ojca
Wszechrzeczy? - W wiêzieniu, na rusztowaniu! podziwiaj tego, który - czulszy od ciebie
w swej mi³oci - jest m¹drym i bez koñca silnym w prowadzeniu i obronie swoich dzieci.
Kosmopolita opuci³ g³owê, a kiedy j¹ podniós³, ostatni cieñ têsknoty znik³ z jego czo³a.
Jasne, nadzmys³owe widzenia rozchwia³y siê w jego duszy, lecz pozostawi³y lady wietnego
swego pobytu, a doko³a niego powietrze jakby dr¿a³o z rozkoszy. Bo dusze ca³kowicie oderwane od ziemi odwiedza anio³ wiary; samotnoæ, przestrzeñ, przesi¹kaj¹ jego blaskiem, on
nawet ciemny grób ozdabia wiêtym, promienistym ko³em.
I stan¹³ na wysokim ganku wznosz¹cym siê nad spokojnym miastem.
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Pod cichymi dachami niejeden sen k³óci³y niespokojne ¿¹dze, w niejednym sercu burza hucza³a dzikimi tony lub gwa³towne namiêtnoci czyha³y na zbudzenie siê ludzi, a wszystko,
co siê jego oczom przedstawia³o, by³o pe³ne ciszy i spokoju, jakby pod b³ogos³awieñstwem
letnich promion ksiê¿yca i dusza jego, uniesiona poza ciasne granice cz³owiekowi przeznaczone, ogl¹da³a tylko spokojne, pe³ne b³ogoci cuda stworzenia. Sta³ samotny, myl¹cy; chcia³
jeszcze pos³aæ ostatnie po¿egnanie cudownemu swemu ¿yciu.
Przebiegaj¹c wzrokiem niezmierzone obszary przestrzeni podziwia³ subtelne kszta³ty, z którymi tak czêsto podziela³ rozkoszne harmonie radoci. Przechodzi³y, p³ynê³y t³umem, szeregami, skupione, to znów rozpierzchuj¹ siê wirowym tañcem, zatacza³y czarowne krêgi i ko³a
ród gwiadzistej ciszy. ¯yj¹ce wiat³em, napowietrzne istoty rozwija³y niezliczon¹ piêknoæ
kszta³tów i barw niepodobnych do wyobra¿enia.
Cz³owiek zwyczajny, który nigdy nie widzia³ synów eteru, nie wystawi sobie anio³a w innej,
jak ludzkiej, postaci; niedo³ê¿na jego fantazja odbija mu tylko to, co gruby, dotykalny wiat
wystawia, ale niebieskie, wy¿sze piêknoci s¹ dla niego niepojête, rozkosz ich widzenia znan¹
jest tylko wcielonym.
W uniesieniu mêdrca ca³y wewnêtrzny wiat przedstawi³ siê oczom jego. W g³êbi dolin zielonych ogl¹da³ lekkie tañce ulotnych duchów; we wnêtrznociach gór zobaczy³ istoty oddychaj¹ce zatrutym powietrzem wulkanów, które uciekaj¹ przed jasnoci¹ nieba. Na ka¿dym
listku w niezliczonych lasach, w ka¿dej kropli niezmierzonych oceanów ujrza³ osobny wiat
bogato zamieszkany.
Daleko, w nieskoñczonej odleg³oci b³êkitnego nieba, widzia³, jak mglisty chaos zamienia³
siê w kometê, a kometa opuszczaj¹cy rodkowy ogieñ o¿ywczy rozpoczyna³ swój dzieñ dziesiêciotysiêcoletni. I wszêdzie widzia³ tchnienie Twórcy rozpocieraj¹ce ¿ycie.
Rozproszeni po ca³ej ziemi, niewielcy liczb¹, lecz potê¿ni duchem spó³towarzysze jego,
wyznawcy wielkiego bractwa, pracowali samotnie. ród ruin Rzymu, miêdzy katakumbami Memfis, w porodku kupieckich Niemiec lub w niedo³ê¿nych Indiach niepostrze¿eni,
nieznani cz³onkowie jednej mylowej rodziny, obojêtni na otaczaj¹ce ich sprawy, zajmowali siê nauk¹. Bêd¹ ¿yli i pracowali dopóki wiat trwaæ bêdzie, nie troszcz¹c siê o dobre
albo z³e wypadki ich nauki; mechaniczni dzia³acze najwy¿szej woli, wszystkie rodzaje sprê¿yn u¿ywaj¹cej do swoich zamiarów. Bêd¹ ¿yli jako arcywzory wiedzy, która chce tylko
poznaæ i umieæ, a nie pyta siê, czy jej nauka pos³u¿y dla dobra ludzkoci, czy machina
cywilizacji obrotem swoim nie roztr¹ca wszystkiego, co siê jej ko³om nastrêczy. - Bywaj
zdrowe, piêkne moje i ³agodne ¿ycie! - wyrzek³ cicho, zamylony. - Bo dla mnie ty zawsze piêknym i ³agodnym siê okazywa³o. Dla tych, którzy m³odoæ swoj¹ bez przerwy w jasnym potoku natury odm³adzaj¹, rozkosze twoje s¹ niewyczerpane; dla tych proste uczucie
istnienia w³asnego jest rozkosz¹! - Bywajcie zdrowe, wiat³a niebieskie, i wy, ludy przestrzeni! - Nie ma ani jednego atomu w promionach s³oñca, jednego db³a trawy ród gór
ani kamyka na brzegu morza, ani ziarna py³u miotanego w pustyni, które by nie dostarczy³o moim mylom pierwiastku do badania przyczyn ¿ycia, przyczyn wszystkiego tego, co
jest piêkne, wznios³e i niemiertelne! Dla innych jedna okolica, jedno miasto, jedno ognisko jest ojczyzn¹ - jam by³ prawdziwym Kosmopolit¹, bo moj¹ ojczyzn¹ by³o wszystko to,
czego tylko myl docign¹æ zdo³a!
Zatrzyma³ siê, a oczy jego i serce szuka³y ukochanej istoty. Niedaleko niego, murem tylko
przedzielona, spoczywa³a we nie trwo¿liwym. Widzia³, i¿ serce jej nawet we nie dla jego
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ucznia bi³o. Czu³, co cierpi serce kobiety do mi³oci stworzone, kiedy on tyle dla niej powiêca³, i dusza jego rzek³a do jej pi¹cej duszy:
- Przebacz mi, je¿eli chêæ moja wzniesienia ciê do tak szczytnych przeznaczeñ by³a zuchwa³¹.
By³ to sen i ju¿ znikn¹³! - Nad brzegiem grobu widzê nareszcie, jakie jest prawdziwe wcielenie prawego i m¹drego, prawdziwa brama wiecznoci, za t¹ bram¹ bêdê ciê oczekiwa³, ukochana, gdzie i twoje rozjanione serce wystarczy obszerniejszej mi³oci...
W swych celach samotnych, w pracowniach, schronieniach, zajêci nauk¹, zadr¿eli nagle
wszyscy jego towarzysze. Uczuli, i¿ duch nieobecnego ich przyjaciela odezwa³ siê do nich:
- Bywajcie zdrowi na zawsze na tej ziemi! Znowu jeden z waszych braci was opuszcza. Stary
wiek wasz prze¿yje wszystkich m³odoæ, a dzieñ ostateczny zastanie was jeszcze myl¹cych
na naszych grobach. Z wolnej woli zstêpujê do krainy cieniów, lecz nowe s³oñca wiec¹ mi
ju¿ z g³êbi grobu.
- Idê tam, gdzie dusza tej, dla której powiêcam to cia³o z gliny, a póniej i wy, mieszkaæ ze
mn¹ bêdziecie. Poznajê wreszcie rzeczywist¹ inicjacj¹, prawdziwe zwyciêstwo. Bracia! porzuæcie eliksir, z³ó¿cie brzemiê wieków! Odwieczny duch wspiera i broni wszêdzie dusze
utworzone jego Boskim tchnieniem!... A mêdrcy pomyleli w sobie:
- I my, ¿yj¹c sercem, dawno bymy, znudzeni, wiat opucili, ale umrzeæ nie mo¿emy, dopóki
¿yjemy myl¹, bo nauka jest niemierteln¹.
______________________
* Jedn¹ z godniejszych wspomnienia odnowieñ teorii o duchach niewidzialnych jest bez w¹tpienia zawarta w romansie Abbe
Villarsa, pod tytu³em: Comte de Gabalis, ou entretiens sur les sciences secretes.
Villars urodzi³ siê r. 1640 - w podró¿y do Pary¿a r. 1675 zastrzelony zosta³. Tajemniczy jego zgon, jakoby zemsta za wymiewanie zasad kabalistyki lub objawianie tajemnic, sprawi³ wiele trwogi i podziwu.
Ta niezmierzona przestrzeñ - mówi hrabia Gabalis w romansie - pomiêdzy ziemi¹ a niebem ma daleko szlachetniejszych
mieszkañców od ptaków i owadów; to rozleg³e morze ma innych goci oprócz wielorybów i psów morskich; g³êbokoci ziemi nie tylko s¹ dla kretów przeznaczone, a ¿ywio³ ognia nie na to jest stworzony, aby pozosta³ nieu¿yteczny i pusty.
Nauczysz siê teraz - mówi znowu - panowaæ nad ca³¹ natur¹; Bóg jeden bêdzie twoim panem, mêdrcy bêd¹ tylko twymi
równymi. Istoty najpotê¿niejszego rozumu ubiegaæ siê bêd¹ o s³u¿enie ci; demony nie odwa¿¹ siê razem na jednym miejscu
z tob¹ przebywaæ, na dwiêk twojego g³osu wpadn¹ w otch³añ, a duchy wszystkich czterech ¿ywio³ów bêd¹ siê spó³ubiegaæ
o szczêcie s³u¿enia twoim rozkazom. Wielbiê ciê, o wielki Bo¿e! i¿ ukoronowa³e cz³owieka tak ogromn¹ chwa³¹ i uczyni³e go nieograniczonym monarch¹ wszystkich dzie³ Twej rêki.
Rozumie ciê samo przez siê, i¿ aby tego dost¹piæ trzeba wype³niæ pewne warunki, które ca³¹ tê naukê o duchach, wró¿kach,
rusa³kach etc. jeszcze bardziej czyni¹ poetyczn¹ i zajmuj¹c¹.
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II. mieræ
Gotujcie siê do S¹du: ostatnia dobiega godzina.
S¹d ostateczny Yunga
WSCHODZ¥CE S£OÑCE klejnotami têczowego wiat³a zasypa³o niebo i przez otwarte
okno razem z tchnieniem wie¿ego poranku ró¿owym blaskiem otoczy³o Kosmopolitê na
wysokim ³o¿u zas³anym kobiercem.
Wspania³ej bledniej¹cej twarzy, jakby z niej wo³no ogieñ ¿ycia ustêpowa³, ¿aden rys siê nie
zmienia³, nic zewn¹trz bliskiego jego koñca nie zwiastowa³o.
Obok ³o¿a w g³owach siedzia³a smutna Arminia i ³zy po licach jej pomyka³y; w nogach sta³
Sêdziwoj i trwo¿liwym wzrokiem wpatrywa³ siê w le¿¹cego.
- Ty nie umrzesz, nie opucisz nas - mówi³a z cicha Arminia - dot¹d nie by³e s³aby, tak nagle, ja nie pojmujê; przecie¿ sam umieraj¹cych leczy³e... - i p³acz nie pozwoli³ jej mówiæ
dalej.
Kosmopolita umiechn¹³ siê ³agodnie i s³abiej¹c¹ rêk¹ bior¹c j¹ za d³oñ drug¹ rêkê poda³
Sêdziwojowi i rzek³:
- Wspominajcie mnie czasem, gdy ofiara siê spe³ni i ju¿ miêdzy wami nie bêdê, starajcie siê,
aby pró¿n¹ nie by³a...
Lecz Sêdziwoj coraz wiêcej pomiêszany zawo³a³:
- Je¿eli istotnie mieræ twoja tak bliska, wiêc ca³a twoja sztuka by³a udaniem! Wiêc chlubi³e
siê potêg¹, której nie posiadasz? Ca³a cudownoæ, któr¹ ¿y³ otoczony, i eliksir s¹ z³udzeniem,
bo inaczej czy¿by umiera³? Dlaczegó¿ chcesz unieæ do grobu tajemnicê? - Teraz czas, mo¿esz mi j¹ powierzyæ; bogaty dowiadczeniem, przysiêgam, nie wyjawiê jej nikomu, a na z³e
u¿yæ ju¿ nie potrafiê! - Przecie¿ zgon twój zada wyrane k³amstwo twojemu ¿yciu! Widzê, i¿
tajemnica robienia z³ota jest prost¹ recept¹ i je¿eli nie chcesz skonaæ obarczony przekleñstwem, wys³uchaj miê i wyjaw sposób robienia kamienia mêdrców.
Ale Kosmopolita odwróci³ siê ku swej ¿onie i rzek³:
- Ty wiesz, ukochana, ¿e bogactwa nie s¹ szczêciem; tych, którzy je za cel swego ¿ywota
k³ad¹, zrzucaj¹ z tronu wysokiej godnoci cz³owieka zamieniaj¹c ich na zwierzêta.
- Pamiêtaj, Arminio, nie kupuj uczuæ, bo prawdziwe uczucia s¹ bez ceny. Dowiadczaj
i walcz, a chocia¿ tu nieszczêliwa, tam uzyskasz palm¹.
- Ty za s³aby i niewierny uczniu mój - rzek³ do Sêdziwoja, pokazuj¹c mu na rêku blizny po
torturach zostawione - patrz, czy przysz³oby do tego, gdybym kiedykolwiek mia³ wyjawiæ
tajemnicê. *
- Oczyæ duszê z rdzy egoizmu w jednym prawdziwym uczuciu, a zrozumiesz rozkosz powiêcenia siê dla drugich...
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- Ja zostawiam ci skarb, a to bêdzie wspomnienie zgonu mojego, wspomnienie to uwolni ciê
od przeladowcy wroga...
Na to imiê dr¿enie przebieg³o cia³o Sêdziwoja; umieraj¹cy wzi¹³ znowu za rêce swoj¹ ¿onê
i ucznia i wpatrywa³ im siê w oczy. A wtedy czu³, jakby po promionach z jego renic id¹cych
jaki b³ogi pokój po jego duszy siê rozlewa³, obce myli i czucia, jaka nowa si³a i ¿ycie
w niego wstêpowa³y, i choæ nie bez trwogi, magnetyczny, rozkoszny, czu³ poci¹g do tego
wzroku. Lecz wtem s³oñce tylko co wesz³e gêste chmury okry³y, zaciemni³o siê w pokoju,
czarowny umiech umili³ usta le¿¹cego, i gdy zbli¿y³ siê do jego twarzy, boleæ serce m³odzieñca cisnê³a - dusza mêdrca ju¿ opuci³a ziemskie swoje mieszkanie.
______________________
* S¹ to istotnie s³owa Kosmopolity, skoro Sêdziwoj nalega³ na niego o wydanie tajemnicy.
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III. Zwierzenie siê
...wierzê, ¿e wasze uroki
Zdolne s¹ gwiazdy ci¹gaæ, tamowaæ potoki.
Propercjusz, Elegia I
OD CZASU MIERCI Kosmopolity Sêdziwoj pozostawa³ w stanie odrêtwienia, obojêtnoci
na wszystko, jakby po d³ugiej i niebezpiecznej chorobie przychodzi³ do siebie i ogl¹da³ siê
woko³o. Minê³o parê miesiêcy czasu, zwykle tak wolno i uci¹¿liwie czo³gaj¹cego siê, a jeszcze jego kolce czuæ mu siê nie dawa³y. Rozmylaj¹c o dziwnych wypadkach kilku lat ubieg³ych swego ¿ycia, o zgonie mêdrca, z którym los go w tak niezwyk³y sposób zwi¹za³, uwolniony by³ od napaci i zjawiania siê drêcz¹cego widziad³a. Rozmylania te nie dozwala³y mu
zajmowaæ siê swoj¹ przysz³oci¹.
Jednym tak¿e z g³ównych przedmiotów jego marzeñ by³a Arminia. Mi³oæ i stosunek Kosmopolity do niej by³ dla niego niepojêty. Nieporz¹dna, gor¹czkowa jego wyobrania na pró¿no
szuka³a nadziemskich jakich przymiotów w ¿onie mistrza. Wysuszone jego uczucie nie domyla³o siê nawet, i¿ prostota serca, czystoæ myli s¹ skarbami, z których mi³oæ, jak s³oñce
z ³ona ziemi, rozwija wiat cudów. Wspomnienie wiêc mistrza, wyraz jego konaj¹cego wzroku, by³y ogniwem ³¹cz¹cym go z Armini¹. Nie zastanawia³ siê ju¿ nad tym, ¿e rozmowa z ni¹,
jej towarzystwo, sta³o siê powoli dla niego nieodzownym i by³o jedynym.
Arminia mieszka³a ze star¹ przyjêt¹ s³u¿¹c¹, samotna, bez znajomych, bez przyjació³, i unika³a ich.
Smutek nada³ ca³ej jej postawie powagê i czaruj¹c¹ piêknoæ, jakiej w niej dot¹d nie spostrzega³. Chocia¿ rysy zosta³y te same, rozwinê³y siê, nabra³y wyrazu i nowy duch o¿ywiaj¹cy je
podwy¿szy³ do niepoznania ich piêknoæ. Najpierwsza i najrzadsza z ozdób kobiety, czo³o jej,
wysokie i równe, jania³o wznios³¹ i szlachetn¹ otwartoci¹. Oczy ciemnob³êkitne, pos³uszne
ka¿demu uderzeniu serca, tak piêknie odbijaj¹ce od czarnych w³osów, zachwyca³y. Oprócz
tego w ka¿dym poruszeniu jej, w mowie, w g³osie nawet, panowa³a jedna zgodna harmonijna
ca³oæ, zmuszaj¹ca najobojêtniejszego do podziwienia tej piêknoci, której sztuka nie æmi³a.
Jednego wieczoru po zachodzie s³oñca, w owej mi³ej porze, kiedy dzieñ siê ju¿ koñczy, a noc
jeszcze nie zacznie, w tej przechodowej chwili, tak podobnej do teraniejszego stanu duszy
Sêdziwoja, w ³agodnym zmroku, który serca nasze usposabia do otwarcia siê, jak kwiaty niektórych rolin wieczornych do wydawania zapachu z zamkniêtych w dzieñ koron kwiatowych,
Sêdziwoj siedzia³ z Armini¹ pod wystaw¹ domu, w którym umar³ Kosmopolita.
D³ugi czas w milczeniu wpatrywali siê w cudny obraz roztoczony przed nimi. Tajemnicze
wiecznoci hieroglify gwiazdami na niebie znaczone jasno siê iskrzy³y, a na Wile czerwone
ognie, jak drugie gwiazdy ziemi, igra³y odbite w wodzie, nad której falami unosi³y siê smut109

ne okrzyki retmanów i dalekie piewy flisów, jakby star¹ rzekê Wandy do snu ko³ysa³y.
Cichn¹³ gwar miasta i dzwony nieszporne milknê³y, wszystko uroczyst¹ harmonijn¹ modlitw¹
ciszy wprost bi³o do serca patrz¹cych.
Myli Arminii buja³y daleko od ziemi i wracaj¹c nawet do niej z wy¿szych zstêpowa³y obrazów.
Wskazuj¹c na niebo z cicha rzek³a do Sêdziwoja:
- Jak siê nazywa ta gwiazda z ³agodnym, dr¿¹cym po³yskiem, jeli mnie przeczucie nie myli,
jest to gwiazda mi³oci?
- Nie odgad³a, jest to Jowisz opiekuñczy, planeta potêgi i m¹droci.
- A gdzie¿ ta, któr¹ wspomnia³am?
- Jak ten ju¿ zajdzie, nad ranem tamta wschodzi, jedn¹ tylko chwilê jasno wieci, bo wkrótce
s³oñce gasi jej promiona.
- Rozumia³am - doda³a Arminia - ¿e ich wiat³o ³¹czy siê razem; ¿e wspólne w jednej konstelacji dwie najpiêkniejsze opiekunki ludzkich w³adz s¹ siostrami.
- Tak! je¿eli dzieñ z noc¹ s¹ dzieæmi jednej matki, to i mi³oæ z m¹droci¹ s¹ rodzeñstwem.
- Czyli¿by nigdy razem nie mia³y siê ³¹czyæ?
- Tylko w Bogu spólnê ich ród³o, cz³owiek jednê wybieraæ musi, jeli czyst¹ chce posi¹æ.
Gdy od kolebki goni za uczuciami, wtedy nie pojmuje m¹droci, a gdy dalej tê wy¿sz¹ ciga,
ju¿ przy po³udniu ¿ycia uschnie w jego sercu w¹t³y kwiat mi³oci, choæ do zmroku ledwo krok
jeden w niezmierzonej nauce post¹pi³...
- Wiêc na có¿ ¿yæ tak niepewno - odrzek³a Arminia - na co wahaæ siê ci¹gle miêdzy dwoma
biegunami? Takiego ¿ycia nie móg³ nam Stwórca przeznaczyæ.
- A choæby i nie przeznaczy³ - doda³ po chwili Sêdziwoj - czy wierzysz, ¿e jest sposób odgadnienia w³asnego przeznaczenia? Jak te gwiazdy, rozdzielone miriadami innych s³oñc, nie
spotykaj¹ swych promion ze sob¹, tak znajd ludzi, aby dwie krople ród oceanu sp³ynê³y siê
razem. Przecie¿ takie by³o po³¹czenie wasze z Kosmopolit¹. Arminio, czy by³a szczêliw¹?
- On czu³ to - rzek³a smêtnie - nie bylimy dla siebie przeznaczeni. Przysiêg³am, ¿e oddam
rêkê temu, kto m¹ matkê uzdrowi, a chocia¿ Kosmopolita nie wiedzia³ o przysiêdze, zdawa³o
mi siê, i¿ powinnam jej dope³niæ. Lecz mam¿e ci wyznaæ, mo¿e to grzechem jest, ale zdawa³o mi siê, i¿ przywi¹zanie tak powinno byæ nieprzymuszone, wolne, aby by³o szczere, ¿e ta
sama przysiêga przeszkadza³a mi kochaæ, jakbym chcia³a z ca³ej duszy mojego mê¿a. Szanowa³am go, ubóstwia³am, bom nie widzia³a nikogo z kim by mo¿na porównaæ tego anielskiego cz³owieka. Charakter jego ci¹gle jednostajny, pogodny jak dzieñ bez chmury, widoczna
wy¿szoæ w ka¿dym s³owie bij¹ca, ta piêknoæ nawet, bez porównania, wzbudzi³y we mnie
uwielbienie bez granic; biedna! bra³am to za mi³oæ. A jednak bywa³y chwile, w których obawia³am go siê. Jakkolwiek wieci, które o nim chodzi³y, nic w oczach moich nie usprawiedliwia³o, jednak czasami, kiedy siedzia³ nad brzegiem morza i patrza³ siê w niecignion¹ ciemnej wody powierzchni¹ lub kiedy widzia³ zachodz¹ce s³oñce albo jakikolwiek wielki widok
natury, wtedy zamyla³ siê, oczy jego wyranie siê rozpala³y, renice jego rzuca³y promiona,
jakby dwie gorej¹ce iskry. Zdawa³o mi siê i¿ rozmawia z jakimi niewidzialnymi dla mnie
istotami, ¿e w innym ¿yje wiecie, i wtedy trwoga mnie przejmowa³a. On wszystko wiedzia³,
nim usta otworzy³am ju¿ myl moj¹ zgadywa³. Domyla³am siê z boleci¹, i¿ nawet ukrywa
przede mn¹, ¿e mu najskrytsze moje myli nie s¹ tajemnymi. I ja wobec jego, jak wobec
mojego ducha-drêczyciela, ukrywa³am ³zy umiechu; nie chcia³am jemu przykroci robiæ,
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a ba³am siê, aby którakolwiek myl moja nie obra¿a³a go, i stara³am siê myli odganiaæ - chocia¿ wiedzia³am, i¿ to na nic nie pos³u¿y. On spostrzeg³ te mêki i zacz¹³ mnie czêsto unikaæ
i zostawiaæ samotn¹.
- A wtedy twój obraz przychodzi³ mi do pamiêci, lubi³am marzyæ o tobie, bo od czasu, jak
pierwszy raz ciê zobaczy³am, kocha³am ciê jak brata. Po matce mojej, zawsze pierwsze twoje
nazwisko mimowolnie w modlitwach moich wspomina³am. I ja nie wiem dlaczego to, nawet
póniej wyrzuca³am sobie, ¿e ciebie wiêcej kocham sercem, jak mê¿a, i wspomnienie twoje
chcia³am odegnaæ, ale na pró¿no. Wiesz, ¿e oczy mo¿na zamkn¹æ, aby nie widzia³y, oddech
wstrzymaæ, ale któ¿ potrafi bicie serca zwolniæ albo przyspieszyæ? Kochaæ kogo prawdziwie
jest to tak ³agodne, pe³ne powiêcenia uczucie, i¿ niepodobna, aby kiedykolwiek by³o grzechem.
- W czasie tych moich walk z twoim obrazem spostrzeg³am, i¿ m¹¿ mój czy siê wyrzeka swej
nauki, czy niespodzianie utraca sw¹ tajemn¹ w³adzê, lecz coraz by³ niespokojniejszy. Wzrok
jego bardziej ludzkiej nabiera³ barwy, sk³onnoci, chêci, wszystko stawa³o siê podobne do
moich. Wtedy twój obraz zaczyna³ siê sam w mym sercu zacieraæ i ja poczyna³am wierzyæ
i cieszyæ siê, ¿e jego ukocham, a o tobie zapomnê; to znów ¿al mi by³o ciebie! O! ja wiele
wycierpia³am! - Kiedy mniej zaczyna³am cierpieæ, jego uwiêziono; wtedy - z ¿alu i obawy
o mego dobroczyñcê - nawet biedne serce czasu nie mia³o niepokoiæ i krwawiæ siê w sobie.
- Niestety! - rzek³ Sêdziwoj - walki ze wiatem niewidzialnym stokroæ s¹ okropniejsze od
tych, które ciebie, biedn¹, trapi³y, i nie tylko tak doskona³ych, jak m¹¿ twój, s¹ udzia³em.
Szczêliwa! nie znasz walki z duchami, które myl ow³adn¹! Serce zbyt wielkie zaludnia [j¹]
mary, a wtedy zdaje ci siê, i¿ w duszy w³asnej jest okno tajemne, przez które, jak do kopalni
skarbów niewidzialnego wiata, spuciæ siê mo¿na.
- I czy¿ tu ma³o jest skarbów pod niebem - wtr¹ci³a Arminia wznosz¹c oczy do gwiazd. Patrz, jak uroczy jest ten wiat widomy, czy¿ ciê sam jego widok nie potrafi zbawiæ od udrêczeñ mar zmroku?
- Jest uroczy - odrzek³ Sêdziwoj - dla tych, którzy czuj¹ piêknoci tych barw i kszta³tów. Ale gdzie
ty cia³o, tam ja szkielet widzê, gdzie ty podziwiasz ¿ycie, tam mnie mieræ przera¿a, a ta stracona
u³uda ka¿e mi szukaæ innej, wzniolejszej potêgi, wdziêków ducha niepodleg³ego mierci.
- Nie myl - zawo³a³a Arminia - lecz serce darzy chwilami, które za wieki starcz¹. Myl egoisty sama sobie wystarczy zimna, nie dba o szczêcie, dba tylko o martw¹ prawdê. Mi³oæ ma
tak¿e swój wiat niewidzialny, który siê objawia kochaj¹cym, ale nie zabija trwog¹. Spojrzenie mi³oci, to gwiazdy albo kwiaty, które zdaj¹ siê patrzeæ na ciebie oczyma ukochanego; jej
g³os s³yszysz w ka¿dym dwiêku przyjemnym. Na ka¿dym miejscu, ze wszystkiego, na czym
wzrok nasz spocznie, ze wszystkiego, co ucha naszego doleci, odzywaj¹ siê jej s³owa i spojrzenia. Ona jest, jak zorz¹ cudown¹, która wszystko ró¿owym oblewa wiat³em. Jej pieczêæ
wyciniêta jest na ca³ej naturze. I ty porzuæ myli, a ¿yj sercem na chwilê; ja nauki nienawidzê, bo jej nie pojmujê, ale ty ocenisz ka¿de drgnienie serca i zrozumiesz je, a zdobêdziesz
to, za czym tak d³ugo na pró¿no goni³e - pokój duszy i szczêcie.
Sêdziwoj, ogrzany zapa³em, sam czu³ przysporzone bicie swego pulsu. Postaæ piêknej jego
przyjació³ki otoczona bladym gwiazd wiat³em, które w jej oczach drga³o, jak w swych siostrach na ziemi, wyda³a mu siê nadludzkiej piêknoci.
Wyda³o mu siê, jakby magnetyczny wp³yw, jaki na niego umieraj¹cy mistrz jego wywar³,
wzmacnia³ siê teraz, przed³u¿a³ i wolê jego szanowaæ mu kaza³. A od tak dawna pierwszy raz
rozkosznie wzruszony odzyska³ uwielbienie dla natury ludzkiej i ukl¹k³ przy nogach Arminii.
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IV. Krawarz
Szczêliwy! Kto w cian wiejskich usiad³szy zaciszy,
Gwaru publicznych niezgód w swym domu nie s³yszy.
Ziemiañstwo Delilla, Pieñ I
ROK JEDEN MIN¥£ OD MIERCI Kosmopolity i Sêdziwoj wdowê jego poj¹³ za ¿onê.
Zgie³k miasta, g³usz¹cy wszelkie szczersze uniesienia, a mo¿e tajemna obawa, aby sposobnoci zdarzaj¹ce siê w Krakowie nie obudzi³y upionej namiêtnoci Sêdziwoja, sk³ania³y Armini¹ do wybrania cichszego, bli¿szego natury schronienia. Wkrótce wiêc przenieli siê do
nabytej w³oci na granicy Szl¹ska, w piêknym po³o¿eniu, do dzi dnia istniej¹cej pod nazwiskiem Krawarza.*
Widoki otaczaj¹ce ich samotne wiejskie mieszkanie oprawne w ³añcuchy wynios³ych gór, tak
zgodne z t¹ spokojnoci¹, w której tonêli, jakby by³y jej symbolem, ca³y ten nowy wiat domowego ¿ycia, nie zdo³a³y ani zape³niæ czczoci jego myli, ani przyt³umiæ wspomnieñ m³odoci. Nie
móg³ siê przyzwyczaiæ uwa¿aæ ich za stan trwa³y, lecz oczekiwa³ ci¹gle. Przez ten rok od mierci
mistrza serce jego jeszcze chwilami by³o zajête; Arminia by³a zupe³nie szczêliw¹ i odblask jej
radoci owieca³ jego myli i czucia. Je¿eli czasem têsknota odezwa³a siê w duszy alchemika, wnet
poskromi³ j¹, mniemaj¹c, ¿e po³¹czywszy siê lubem z Armini¹ zupe³nie wróciæ zdo³a do wiata
zwyczajnego. Po zalubieniu jej jednak niepokój jego czêciej i d³u¿ej powraca³ i on sam nie mia³
badaæ go. W kilku chwilach ma³¿eñstwa wyczerpa³ i ostudzi³ ca³y zapas zebranych uczuæ.
Niewinne i coraz nowe zajêcia Arminii z pocz¹tku dziwi³y go i mile zajmowa³y, lecz z postêpem czasu sama drobiazgowoæ podobnych dla przywyk³ej do wy¿szych d¹¿eñ g³owy stawa³a siê ciê¿arem, gdy ¿adnego echa w sercu nie budzi³y. On ca³y ten wiat prostoty rozbieraj¹c
myl¹ wyczerpn¹³ i osuszy³ w kilku chwilach.
Gdy Arminia pokazywa³a mu jaki piêkny kwiat wie¿o w ich ogrodzie rozwiniêty, gdy prowadzi³a go s³uchaæ prostych mów wieniaczych, alchemik ju¿ udawa³ zajêcie, a najobojêtniejsze na pozór s³owo budzi³o niespodzianie jego marzenia. Jeszcze stara³ siê udawaæ spokojny pozór, walczy³ ze sob¹, jakby przeczuwa³, i¿ myli jego i dla Arminii stan¹ siê katusz¹
i wnet zaæmi¹ chwilow¹ pogodê jej nieba.
Dla zape³nienia d³ugiego czasu i przepêdzenia go zacz¹³ pisaæ. Dawne wyobra¿enia, dowiadczenia, pojêcia, z którymi wzrós³ i tyle przemian dozna³, obfitej dostarczy³y mu treci.
Wik³a³ je w jedno tajemnicze wys³owienie, do którego przywyk³ ci¹g³ym rozczytywaniem
pism alchemików i kabalistów, i w ten sposób tworzy³ rozprawy bez widomego wyranego
celu, gdzie jawniejsze prawdy odziane w poetyck¹ formê, pomiêszane z domys³ami, marzeniami i zagadkami, do których by i sam autor nie znalaz³ nieraz klucza, tworzy³y w owych
czasach uwielbiane i powszechnie czytane pisma alchemiczne i kabalistyczne.
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Tym sposobem po kilkuletniej przerwie znajome ju¿ wszêdzie imiê Sêdziwoja zjawi³o siê
znowu i w tysi¹cznych drukowane egzemplarzach ca³y wiat obieg³o. Wszyscy byli pewni, i¿
w pismach cz³owieka, który tak niew¹tpliwe da³ dowody swej sztuki, tkwi skazówka do odkrycia wielkiej tajemnicy. Dzie³o jego zyska³o nies³ychane powodzenie. T³umaczone na
wszystkie jêzyki, w niezliczonych wydaniach by³o w rêku nie tylko alchemików, lecz wszystkich maj¹cych chêæ zyskania ³atwych bogactw. **
Cichy Krawarz sta³ siê od tego czasu biegunow¹ gwiazd¹ zwabiaj¹c¹ t³umy wielbicieli polskiego adepty.
Ciekawi spodziewali siê, i¿ w jego rozmowie znajd¹ klucz odgadnienia jego pism tajemniczych. Arminia, upojona szczêciem swego mê¿a, rozumia³a, i¿ to jest ostatni wieniec jego
tryumfów i na tym poprzestanie. Cieszy³a siê jak dziecko z jego s³awy, gdy tymczasem ta
zgubna s³awa, podsycana od pró¿noci, zaczê³a budziæ z ca³¹ moc¹ star¹ namiêtnoæ w duszy
Sêdziwoja. On pozna³ czczoæ tego rozg³osu i czu³, ¿e lata pokuty ci¹¿¹ na nim.
Wkrótce ¿ona jego zosta³a matk¹. Pok³ada³a ufn¹ nadziejê, ¿e to czarowne nazwisko ojciec
stanie siê dla niego na wieki kotwic¹ przywi¹zuj¹c¹ go do wiata rzeczywistego; a to samo
w³anie przeciwny wywar³o skutek i popchnê³o go silniej naprzeciw przeznaczenia. To,
z czym dot¹d jeszcze jakkolwiek walczy³, pocz¹³ teraz ceniæ jako cnotê i obowi¹zek. Wspomniawszy na nowo narodzonego chcia³ go zostawiæ dziedzicem swej s³awy i przekazaæ mu
wielk¹ tajemnicê; a jeliby jemu dojcie jej mia³o byæ wzbronionym, chcia³ go przynajmniej
przygotowaæ, aby wychowany od kolebki dla nauki sam doszed³ tam, dok¹d on na pró¿no
dojæ sili³ siê.
- Nowa dusza zjawi³a siê dla wiata - mówi³ w sobie alchemik patrz¹c na ma³e niemowlê. Je¿eli ludzi spokojnych, otoczonych powabami ¿ycia, wszystkie nerwy wzruszone rozkosznie na widok nowo narodzonego dzieciêcia, je¿eli zdaje im siê, jakoby z nim wracali siê do
pierwotnej niewinnoci, je¿eli czuj¹, i¿ dzieciê w³asne obdarza ich anielskim pos³annictwem
prowadzenia tego m³odego ¿ycia od kolebki w wiat ku wiecznemu pobytowi, jakie¿ musi
byæ radosne uniesienie tego, komu urodzi siê dziedzic skarbów, które stokroæ powiêkszaj¹
siê z nim podzielone.
- Nie jest¿e to pó³boski zawód, samo kierowanie tak piêknego ¿ycia do szerszego i g³êbszego
potoku ku Edenowi, gdzie wziê³o pocz¹tek.
Lecz wszystkie te najczystsze, najrozkoszniejsze uczucia, podsyca³y tylko w duszy jego p³omieñ ci¹gle tlej¹cy, który - jak ogieñ lampy wieczystej - nigdy nie ganie.
________________________

* Karwarz, Krawarz, Grawarna, miasteczko tego¿ imienia w Szl¹sku, które Sêdziwoj mia³ otrzymaæ od pewnego hrabiego
w Marchii za wynagrodzenie, i¿ go hrabia napad³ w podró¿y i wiezieniem chcia³ wymusiæ od niego tajemnice kamienia
mêdrców. Sedziwojowi uda³o siê zemknaæ i skargê zanieæ do cesarza, który tym sposobem doznane krzywdy wynagrodziæ
mu podobno rozkaza³.
** Pozosta³o nam kilka dzie³ alchemicznej treci po Sêdziwoju. Zwykle nie podpisywa³ na nich swego nazwiska wprost,
lecz oznacza³ je wed³ug ówczesnego zwyczaju jakimkolwiek anagramatem, np. Divi Leschii genus amo, co znaczy prze³o¿ywszy litery: Michael Sendivogius - itp.
Dzie³a jego s¹ nastêpuj¹ce:
1. Tractatus de sulphure - przedrukowane w Musaeum Hermeticum; Albinei Bibliotheca Chemica, I. Mangeti - Bibliotheca
chemica curiosa, oprócz tego kilka razy osobno wydane.
2. Dialogus Mercurii, Alchymistae et Naturae, tak¿e kilkanacie razy drukowane.
3. Aenigma philosophicum. - Oprócz tego pozosta³o po nim 55 listów w Mangeti Bibl[iotheca] chem[ica] wydrukowane
pod tytu³em: Epistolae apographae bactenus inedite.
Nies³usznie przypisywano mu rozprawy:
De sale philosophorum i Lucerna salis philosophorum.
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V. Trzy lata póniej
Proszê was, st¹pajcie cicho aby nawet lepy kret
kroków waszych nie s³ysza³.
Burza Szekspir
NIEPODOBNA NA KILKU æwiartkach papieru skreliæ to, co przez d³ugie dnie i d³u¿sze
czasem godziny w duszy cz³owieka jak w kalejdoskopie siê zmienia. Z postêpem lat, pory
wieku postêpuj¹ po sobie, jak w naturze pod niebem, dnie pogodne przedzielaj¹ burze wewnêtrzne, bo gdzie¿ jest ten, kto by ci¹gle jednostajnie mia³ wiat³e niebo mylowe? Czas
tylko jeden, nieub³agany, nieodmienny, jednostajnie postêpuje.
W dziwacznej jednak sprzecznoci, jak¹ czêsto umys³ ludzki przedstawia, najniestalszy, najzmienniejszy w ¿yciu cz³owiek, nieraz jednej myli, która go ow³adnê³a, wierny do grobu z uporem siê
trzyma. W Sêdziwoju, którego uczucia niegdy jak ruchome piaski za lada wiatrem siê zmienia³y,
pozosta³a jedna tylko namiêtnoæ nauki, jakby ogniem wszelkich innych uczuæ ¿ywiona.
Jeszcze nie minê³o trzy lata od lubu jego z Armini¹, a zerwa³ ju¿ wszystkie pêta przymusu.
We dnie krótkie chwile powiêca³ spoczynkowi, resztê czasu i noc ca³¹ przepêdza³ w pracowni alchemicznej. ¯ona jego podobnie¿ bezsennie czas trawi³a w oknach domu, wlepione trzymaj¹c oczy w z³owrogie wiat³o migaj¹ce w pracowni, a spokojnoæ jej ulata³a jak dym i iskry
z komina sypi¹ce siê.
Sêdziwoj, g³uchy na otaczaj¹cy go wiat, nie spostrzega³ nikn¹cego zdrowia i g³êbokich ladów ³ez na twarzy ¿ony.
Towarzystwo jego sk³adali czasem wêdrowni alchemicy, licznie go odwiedzaj¹cy, i przed tymi
tai³ siê ze swoimi dowiadczeniami i niewiadomoci¹.
Zreszt¹, wierny Jan zastêpowa³ go we wszystkim, co siê tyczy³o materialnej strony jego ¿ycia.
Przywi¹zany s³uga, instynktowo odgaduj¹cy chêci pana, sta³ siê jakby rêk¹ lub innym, bezporednio z wol¹ alchemika zwi¹zanym, niemyl¹cym narzêdziem.
Czego szalony zbytek, marnotrawstwo, ledwo dawniej w kilku latach dokaza³o, to teraz dowiadczenia w jednej chwili po¿era³y.
Nieprzeliczone bogactwa, jakie Kosmopolita zostawi³ Arminii, zawarte w zapasie kamienia
mêdrców, Sêdziwoj trwoni³ na dowiadczenia, sil¹c siê chemicznie rozebraæ i dojæ sk³adu
tego cudownego proszku. Ka¿da okruszyna kamienia mêdrców by³a dla niego skarbem, lecz
tylko o tyle, o ile rozumia³, i¿ mu siê uda j¹ rozebraæ. Coraz mno¿¹c, wynajduj¹c nowe dowiadczenia i próby, ³udzi³ siê namiêtn¹ nadziej¹, jak gracz ow³adniêty sza³em, który w czasie [gry] gotów duszê stawiæ na kartê i nie wierzy, i¿ mo¿e j¹ przegraæ.
Sknerstwo nieopisane ujê³o go w swe szpony. Targowa³ siê uporczywie z ¿on¹, ze s³u¿¹cym,
gdy sz³o o powiêcenie na nieodbite potrzeby ¿ycia trochê z³ota, które w ogniu i kwasach
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chemicznych pe³n¹ rêk¹ niweczy³. ¯ona Sêdziwoja nie dba³a o z³oto, nie dba³a o nêdzê, ale
tylko dla siebie, bo gdy wspomnia³a los czekaj¹cy ich syna, wtedy by³a blisk¹ rozpaczy.
W czasie jesieni, w rocznicê urodzin dzieciêcia, Arminia postanowi³a, pomimo tyle razy powtarzanego odzywania siê, silnie uderzyæ umys³ mê¿a i jeszcze raz zaklinaæ go o powrót do
wiata, powrót do mi³oci. Niepamiêtna, i¿ sama dowiadczy³a, ¿e uczuciom nie mo¿na rozkazywaæ, gdy raz ulec¹, nikt ich nie zdo³a wróciæ do pierwszej mocy.
Z niecierpliwoci¹ oczekiwa³a pocz¹tku dnia wygl¹daj¹c co chwila rych³o zganie krwawy
p³omieñ wiec¹cy w laboratorium. M¹¿ jej trzeci¹ noc ju¿ tam przepêdza³ nie powracaj¹c do
domu. Zorza zwiastowa³a wschód s³oñca, ptaki radonie siê odzywa³y, natura ca³a weso³o
budzi³a siê, tylko w duszy Arminii smutek na ten widok powiêksza³ siê. Nie mog¹c wytrzymaæ udrêczenia, wzi¹wszy dzieciê na rêce uda³a siê do pracowni.
Przestêpuj¹c próg nienawistnej komnaty, w której z k³êbami dymu szczêcie jej ulatywa³o,
myla³a, i¿ idzie po wyrok mierci, tuli³a do ³ona syna, jakby ucisk matki móg³ go ochroniæ
od zguby.
Otworzy³a drzwi, cichoæ panuj¹ca wewn¹trz przerazi³a j¹.
M¹¿ jej, schylony przy stole nad ksiêgami, przypatrywa³ siê naprzeciw lampy naczyniu
szklannemu dziwacznego kszta³tu, nape³nionemu p³ynem ciemnego koloru. S³uga, przy ogniu
pieca chemicznego tak¿e zamylony, nie spostrzeg³ wejcia ¿ony swego pana.
Arminia lekko dotknê³a siê ramienia Sêdziwoja, ale ten nie unosz¹c g³owy mówi³ do siebie
przyt³umionym g³osem:
- Dwiecie jeden dni i nocy tak uci¹¿liwej pracy dzi koñczy siê! Wielki Walentynie, twój
geniusz o¿ywia alkahest. Jutrzenka wszechw³adnego s³oñca wschodzi nad tajemn¹ tynktur¹ dzisiejszy dzieñ powinien owieciæ wskrzeszenie potêgi Trysmegista!
- Mê¿u mój! - odezwa³a siê z trwog¹ Arminia.
- Nic nie opuci³em - mówi³ dalej alchemik. - W pe³ni ksiê¿yca Diana opiekowa³a siê zap³odnieniem, fermentacja w ³onie nocy do wiat³a jasnym strzeli³a promieniem - teraz, opiekuñcze duchy, wspierajcie wielkie dzie³o.
- Mê¿u - rzek³a g³oniej jego ¿ona wstrz¹saj¹c go z rozpacz¹ za rêkê. Sêdziwoj podniós³ g³owê, jakby siê budzi³ ze snu ciê¿kiego, i os³upia³e oczy utkwi³y w pustej przestrzeni. Arminia
trzyma³a naprzeciw niemu umiechaj¹ce siê dzieciê, które wyci¹ga³o drobne r¹czki do b³yszcz¹cych metalowych naczyñ.
- Mê¿u! czy mnie nie spostrzegasz! Nie widzisz¿e syna twojego, dzi rocznica jego urodzin!
- wo³a³a konwulsyjnie przerywanym g³osem.
- Je¿eli kiedykolwiek tli³a w tobie iskierka mi³oci, obud siê, wyrwij z tych side³ szatañskich!
zejd z tej drogi, która pod tob¹ siê usuwa. - Patrz, jak przepaæ bliska! - Nie mnie! nie mnie, ale
syna swojego ratuj! - Zaklinam ciê! Dzieci s¹ wiêtymi tej ziemi, ich porednictwo dochodzi do
nieba. Bóg przebaczy ci, tylko nie gub tego, któremu da³e ¿ycie! - Dla mnie b¹d ty czarownikiem, b¹d szatanem, nie ulêknê siê, ale niech tylko mnie jednej grozi niebezpieczeñstwo.
- Mi³oæ moja dla ciebie jest najwiêtsz¹ czêci¹ mojej duszy; ja nie chcê nic wiedzieæ, nic
umieæ, tylko kochaæ ciebie! - To samo nie pozwoli mi ju¿ upatrywaæ w tobie najmniejszej
wady. Ale co by powiedzia³ Bóg, co by sam przy zgonie powiedzia³, gdybym dla mi³oci
twojej powiêci³a syna, któremu dusza matki jest jedyn¹ tarcz¹.
- Widzisz, jak on siê patrzy, widzisz te jego oczy; one ci¹gle tak otwarte, on nigdy nie pi,
czy ju¿ i jego czary otoczy³y? - Okrutny! czy ju¿ i jego przeznaczy³e na pastwê twej przera115

¿aj¹cej nauki! - Ja s³aba, niedo³ê¿na, zginê, i có¿ siê z nim stanie? - Na kolanach b³agam ciê,
nie przyprowadzaj mnie do rozpaczy, nie odejmuj mi rozumu.
Wzrok Sêdziwoja nabiera³ coraz dzikszego wyrazu, wyci¹gaj¹c rêkê na g³owê dzieciêcia,
rzek³ z okropnym lodowatym wyrazem:
- Gor¹czkê lepych przes¹dów s³aboduszni bior¹ za prawy obowi¹zek - dla nich gotowi powiêciæ chwa³ê i potêgê bez granic, aby siê czo³gaæ w prochu ziemi. Nie taki los czêci duszy
mojej w wychowaniu.
- Stroma po bezdro¿ach cie¿ka zaros³a cierniami - na nagim ska³ zimnych grzbiecie, wród
ob³oków wi¹tynia, której on bêdzie kap³anem. Jej progu pilnuje straszliwy wróg - ja wroga
zwalczy³em - ja mu zawady uprz¹tnê! - Dzi!...
- A wiêc niech bêdzie przeklêta godzina, w której pierwszy raz ten piekielny sza³ myl twoj¹
zapali³. Lepiej zamorduj to niewinne dzieciê, jak co by je mia³ wychowaæ, aby potem zwaliæ
na niego ca³y ciê¿ar ob³¹kania i nêdzy! Wspomnij okropny zgon ojca mojego!...
I posuwa³a syna ku mê¿owi; dzieciê s³ab¹ d³oni¹ schwyci³o za szklanne naczynie z p³ynem;
flaszka spad³a i roztrzas³a siê o pod³ogê.
Dwiêk szk³a dokaza³ wiêcej ni¿ ³zy matki i umiech dzieciêcia. Sêdziwoj ockn¹³ siê z uniesienia.
- Jezus Maria - zawo³a³ Jan przybiegaj¹c od ognia i chwytaj¹c dzieciê na rêce. - W tej flaszce
by³ rozpuszczony ostatni szcz¹tek kamienia mêdrców; dwiecie dni pracy, wszystko zgubione!
Sêdziwoj porwa³ Armini¹ i wskazuj¹c palcem w ciemny k¹t pokoju przyt³umionym g³osem
rzek³:
- Zawo³a³a go, oto jest.
W ciemnym rogu komnaty zawieszony by³ portret Tholdena, ten, który w Bazylei w jego pracowni siê znajdowa³. Teraz wiat³o wêgli z komina rzuca³o na niego dziwny blask, zdawa³o
siê, ¿e o¿y³ i szyderczym umiechem iskrz¹cymi oczyma spogl¹da na sw¹ córkê.
- On wszêdzie sprowadza przekleñstwo - mówi³ Sêdziwoj.
Arminia zakry³a rêkami przed tym wzrokiem obrazu swoje blade, kroplami potu okryte, czo³o i upad³a nie wydawszy ani jednego g³osu.
Biedne dzieciê, niewinny sprawca tej sceny, zosta³o sierot¹.
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VI. Piêtnacie lat póniej
Gdyby mnie wszystkie wyrocznie za najmêdrszego og³osi³y,
mo¿e byæ, i¿ s³awê czu³ego cz³owieka zamieni³bym
na utratê ca³ej mej m¹droci.
Lessing (w jednym z listów)
ROK ZA ROKIEM MIJA£, A W duszy Sêdziwoja ¿adna nie nastawa³a zmiana, jakby dla
niego czas siê zastanowi³.
Zajêty swoimi badaniami wszystkie im myli powiêca³ i tylko wspomnienie Arminii zachmurza³o go czasami. Gdy przypadek jaki wywo³a³ w nim to wspomnienie, wtedy siada³ w milczeniu, i przepêdza³, nieruchomy, godzin kilka, a na jego czole widaæ by³o, jak wewn¹trz
budzi siê z letargu uczucie i po duszy nurtuje. Lecz chwile te coraz rzadsze, coraz krótsze,
zaciera³y siê, aby nie wracaæ.
Syn jego na opiece Boskiej wyrós³, wbrew wszelkim marzeniom ojca, na prawdziwe dziecko
natury. - Niespokojny, dziki, od niemowlêcia kierowa³ siê uporczywie w³asnymi chêciami;
¿aden przymus ani zachêta, ¿adna droga przekonania przekonaæ uporu nie mog³y. Nie by³
stworzony do nauki. Dziecko, a ju¿ samotnoæ tyle mia³a dla niego poci¹gu, i¿ przechadzki
ród gór najmilsz¹ by³y jego rozrywk¹. Ma³omówny, ponury, zwyk³e zabawy jego wieku niecierpliwi³y go.
Gdy wyrós³ na szesnastoletniego ch³opca, za towarzyszów obra³ wy³¹cznie ska³y i drzewa i z
³ukiem w rêku, ko³czanem na plecach, uczy³ siê niebezpiecznego mylistwa od starych górali. Wystawiony na wszelkie niepogody trawi³ po dni kilka za domem. Nauki, które mu od
kolebki wystawiano jako jedyne szczêcie, jedyn¹ wielkoæ na ziemi, lekcewa¿y³, nie pojmowa³ ich u¿ytecznoci, a nienawidzi³ przymusu bêd¹cego pierwszym warunkiem ich nabycia.
Aby prowadziæ i kierowaæ takiego wychowañca, trzeba by³o zaj¹æ siê nim wy³¹cznie; staæ siê
powiernikiem jego marzeñ. Sêdziwoj nie zdo³a³ ju¿ nagi¹æ siê do dzieciêcej myli, a zajêtego
czasu alchemi¹ nie potrafi³ powiêcaæ wychowaniu. Widz¹c niezrêczne swoje usi³owania bezsilnymi, zniechêcony, rzuci³ wodze ¿¹dz dziecka na los Opatrznoci, a sam bez przeszkody
ton¹³ w swych niezgruntowanych badaniach.
Rozumia³ co dzieñ, i¿ wieczór ujrzy odkrycie kamienia mêdrców i ¿e to odkrycie uderzy
umys³ jego syna, a ukazuj¹c mu tak widocznie wielkoæ sztuki, jeszcze ¿yciu jego nada silny
i nowy kierunek.
Pomimo ca³¹ obojêtnoæ, w g³êbi serca alchemika tla³ w³aciwy namiêtnej duszy ogieñ przywi¹zania do swego potomka.
W³anie od mierci Arminii up³ynê³o lat piêtnacie; rocznicê tê smutn¹ dobrze pamiêta³ Jan
i cich¹ ³z¹ j¹ uwiêci³, strzeg³ siê jednak bardzo, aby panu swemu nie daæ jej przypomnieæ;
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nie wiedzia³ biedny, ¿e Sêdziwoj ca³¹ noc bezsenn¹ przepêdzi³, g³êbok¹ boleci¹ uwiêcaj¹c
tak dotkliwy cios dla niego.
Ca³y dzieñ by³ niepogodny, przed zachodem s³oñca gêsta mg³a opad³a z gór w doliny i uprzedzi³a zmrok. Za nadejciem nocy wicher porwa³ siê i wyj¹c przeraliwie ród ska³ przodkowa³ burzy w szalonym tañcu. Zdawa³o siê, ¿e posady ska³ drgaj¹ od wstrz¹nienia powietrza.
Pó³noc by³a bliska i burza dochodzi³a szczytu swej gwa³townoci. W zawartej pracowni alchemicznej p³omieñ lampy migota³, a dêcia miecha na wêgle przed szumem burzy nie by³o s³ychaæ.
Jan raz po raz zbli¿a³ siê do drzwi, przys³uchiwa³; widna by³a niespokojnoæ, co nim miota³a.
Sêdziwoj zapali³ drug¹ lampê i patrz¹c na zegar rzek³ do s³ugi:
- Za godzinê, gdy walka nocy ze dniem stanie na niebie w punkcie przechylenia, pod opiek¹ Oriona, trzeba rozpocz¹æ nowe dzie³o. Wstaw ten wielki tygiel o³ówkowy, ob³ó¿ wêglami i u góry na
kracie rozpal p³omieñ, aby ci¹g wiatru jak b³yskawice unosi³ dymy w komin. Tu niech bêd¹ gotowe te dwa recypiensy. W ogniu te rudy kobaltu i arszeniku pomiêszane z siark¹ wyzion¹ z siebie
zjadliw¹ parê. Dla naszej ochrony oczyæ z py³u te dwie maski, przez nie mia³o mo¿emy patrzeæ.
Pomocnik, wiadomy sposobów postêpowania, spe³niaj¹c rozkazy mówi³:
- Dawno ju¿ te larwy szklanne spoczywa³y w pokoju, dlatego na nich tak grubo py³u i sadzy.
Zdaje mi siê, ¿emy ich nie u¿ywali od...
Tu nagle zastanowi³ siê i umilk³, chcia³ powiedzieæ: - od mierci pani.
Jednak Sêdziwoj przypomnia³ sobie i zachmurzy³ czo³o wk³adaj¹c na twarz dêt¹ szklann¹
maskê, której obwód ob³o¿ony gêbk¹ napuszczon¹ olejem, szczelnie przystaj¹c do twarzy,
oczyszcza³ zatrute powietrze.
Tygiel nape³niony rud¹ wkrótce zacz¹³ syczeæ i gêste ob³oki zjadliwych dymów truciznowych
k³êbi¹cym siê strumieniem ulatywa³y w górê.
Alchemik raz po raz zagl¹da³ do otwartej ksiêgi le¿¹cej na stole, radzi³ siê jej i nowe przyrzuca³ materia³y do ognistego tygla miêszaj¹c szklist¹ masê ¿elaznym prêtem.
Wydobyli wreszcie tygiel z ¿aru i Sêdziwoj wrzuci³ do niego pe³n¹ ³y¿kê jakiego z³otawego
proszku, gdy nagle wicher zakrêci³ siê nad dachem pracowni tak silnie, i¿ wêgle z komina
sypnê³y iskrami na rodek komnaty, a bia³y, gryz¹cy dym buchaj¹c jak kaskada z tygla wype³ni³ ca³¹ pracowniê.
Jan posun¹³ siê ku drzwiom chc¹c je uchyliæ, gdy te same z trzaskiem otwar³y siê i syn alchemika wpad³ na rodek, przesi¹k³y deszczem, czerwony od znu¿enia, z wyrazem nadzwyczajnego przestrachu. W rêku trzyma³ z³amany ³uk, g³owê mia³ obna¿on¹ i nie zwa¿aj¹c na dym
wype³niaj¹cy pracowni¹ zapyta³ siê przerywanym dla znu¿onego oddechu g³osem:
- Ojcze, czy wo³a³e mnie? I wskaza³ rêk¹ na otwarte drzwi pracowni w g³êbiê ciemnego
kurytarza, lecz nie zdo³a³ wiêcej przemówiæ, bo - odetchn¹wszy g³êboko parê razy - schwyci³
siê za piersi, a póniej zatykaj¹c rêk¹ usta chcia³ wyjæ z tej zabójczej atmosfery, ale ju¿ do
drzwi dopaæ nie móg³, zakrêci³ siê, potoczy³, ukl¹k³ i upad³ na progu.
To niespodziane zjawienie siê syna Sêdziwoja tak przerazi³o go, i¿ przez chwilê nie móg³
przyjæ do przytomnoci, nie wiedzia³, co pocz¹æ; chwila ta wystarczy³a do ogarniêcia go
wyziewami. Pierwszy Jan, och³on¹wszy z trwogi, porwa³ m³odzieñca na ramiona i wyniós³
na wie¿e powietrze, ale ju¿ przemówiæ nie móg³. Wskazywa³ rêk¹ na las w górach, to znów
na pracowni¹, przyciska³ d³onie do piersi i skazywa³ w górê ze ³zami w oczach, ale znaczenia
tego trudno by³o odgadn¹æ. Ow³adniêty zabójcz¹ par¹ w kilka dni umar³ na rêku Jana.
Sêdziwoj przez kilka miesiêcy nie zagl¹da³ do swej pracowni.
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VII. S³uga
Opuszczony od wszystkich, blady, zwiesi³ g³owê na piersi,
w której boleæ wewnêtrzna zajê³a nowe siedlisko.
Matissou
ZGON SYNA ZDAWA£ SIÊ NA pozór mocniejszy wp³yw wywieraæ na duszê alchemika,
jak niegdy mieræ ¿ony. Boleæ jego cofnê³a siê wewn¹trz, ¿adn¹ skarg¹ jej nie zdradzi³. Jeszcze wiêcej milcz¹cy, ponury, ca³kowicie oderwa³ siê od ¿ycia zwyczajnego, a ¿y³ jedynie ród
swoich ksi¹g i dowiadczeñ.
W pocz¹tku zawichrzone, pe³ne bezowocnych wysileñ i czczej s³awy, w koñcu ciche panowanie Zygmunta Wazy skoñczy³o siê. Ulubiony od narodu syn jego W³adys³aw, pan dwóch
tytularnych koron, wst¹pi³ na tron i umar³ ¿a³owany; wreszcie brata jego, z³owrogiego proroka, zaczê³y siê rz¹dy.
W Niemczech ci¹g³e walki religijnych pierwiastków wpl¹tanych za g³ówne sprê¿yny politycznych rewolucji ukoñczy³y siê pokojem westfalskim.
Reformacja ju¿ trwale nowe dzieje rozpoczê³a w Europie; odbicie jej, g³one z pocz¹tku, jak
dalekie echo rozchwia³o siê na równinach Polski, a wszelkie przewidywania nie odgad³y
wp³ywu tej wulkanicznej zmiany. Czas ulatywa³ na niezliczonych skrzyd³ach wypadków,
¿ywio³y mylowe roi³y siê i na nowe wyrabia³y pierwiastki, we wszystkim wyrasta³y nowe
owoce. Ze starych rycerskich postaci kawa³ami opada³y resztki zardzewia³ych zbroi i niewidziane dot¹d figury ukazywa³y siê. Ju¿ mo¿na by³o widzieæ, dok¹d pêdzi potok tej nowej
epoki, który tamowany do dzi jeszcze siê nie zmieni³, choæ bli¿szy swego morza. Lecz odg³os tych kolei wiata przez ca³y ten przeci¹g nie dochodzi³ samotnego alchemika.
G³uchym by³, nie widz¹cym, co go otacza³o, zmiany ca³ego wiata by³y mu obojêtne, bo nauka jego pozosta³a niezmienion¹.
Prosta postaæ jego pochyli³a siê, g³owa dumnie wzniesiona opuszczona, w³osy zbiela³y i tylko w spojrzeniu ta¿ sama niespokojnoæ, ten¿e ogieñ.
Od dawna ju¿ wyczerpa³ wszystkie swoje zasoby. Ma³a w³oæ Krawarz obci¹¿ona by³a d³ugami
przechodz¹cymi dziesiêæ razy jej wartoæ. Sprzêty domowe, gospodarskie, wszystko, co mia³o
jak¹kolwiek wartoæ, zosta³o sprzedane. Kilka dzie³, które wyda³, i kilka rêkopismów przynios³o znaczny dochód, lecz nic nie mog³o wystarczyæ na opêdzenie kosztów dowiadczeñ.
Im dalej w wiek tym utrzymanie ¿ycia i zaspokojenie nieodbitych potrzeb stawa³o siê trudniejszym. Od dawna ju¿ starzec nie pyta³ siê i nie móg³by odgadn¹æ sk¹d Jan, opatruj¹cy
wydatki, dostarcza znacznych sum na zakupywanie materia³ów do dowiadczeñ. Ani razu nie
przesz³o przez myl Sêdziwojowi zapytaæ siê swojego s³ugi i powiernika, z jakiego ród³a
pochodzi z³oto, którym karmi³ pracowni¹.
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Jan dosyæ czêsto w czasie niedostatku udawa³ siê do Krakowa i powraca³ z pieniêdzmi. Sêdziwoj nie dziêkowa³ mu, ale wzrok posêpny na widok wszechw³adnego metalu zaiskrza³ siê,
zmarszczone czo³o na chwilê siê rozjani³o, a s³uga, tyle lat patrz¹cy w twarz swego pana jak
w opiekuñcz¹ gwiazdê, bez s³ów ka¿de jego wzruszenie, ka¿d¹ chêæ rozumia³, i to wiêcej od
wszystkiego zachêca³o go do podwajania tajemnych starañ.
Jan wierzy³, i¿ pan jego kiedy posiada³ tajemnicê robienia z³ota i ¿e wypadkiem jakim niezbadanym zagubi³ sekret; teraz z ka¿dym dniem rozumia³, przysi¹g³by na to, i¿ go na nowo
odkryje.
Raz powróci³ z podró¿y do Krakowa póniej, d³u¿ej jak zwykle siê bawi¹c, i smutny nie wita³
zwyk³ym umiechem swego pana; nie z³o¿y³ na stole ani kupionych materia³ów, ani worka
z pieniêdzmi, lecz w k¹cie pokoju, milcz¹cy, zawstydzony, zakrywszy oczy rêkami siedzia³
jak pos¹g.
Sêdziwoj nie poj¹³ wyrazu zgryzoty na twarzy s³ugi. Wed³ug zwyczaju zacz¹³ czytaæ z kartki
wypisany szereg i porz¹dek nowych prac, które odbyæ tej nocy zamyla³.
Dawniej Jan tu i owdzie dodawa³ uwagi na znak, i¿ rozumie swojego pana; i dumnym by³
z tego, nieraz jednym wyrazem lub okrzykiem radoci podziwia³ ka¿de niezwyk³e dowiadczenie; teraz alchemik skoñczy³ czytanie, a s³u¿¹cy nie mia³ doæ odwagi, aby mu wyznaæ, i¿
nie przywióz³ ze sob¹ ani jednego grosza pragskiego.
Jeszcze by³o kilka godzin do wieczoru, zwyk³ej pory rozpoczynania dowiadczeñ, i Sêdziwoj
poszed³ pod wystawê domu u¿ywaæ wie¿ego powietrza i ³agodnych promion s³oñca, a Jan
czeka³, czy Opatrznoæ nie zeszle mu ratunku.
W prostocie swego ducha mia³ nadziejê cudu.
Wtem po kamienistej drodze od Krakowa zajecha³ przed dom konno jedziec i zsiadaj¹c wita³
Sêdziwoja.
Jan uchyli³ drzwi i zblad³ na widok gocia.
By³ to starzec pónego ju¿ wieku, lecz doæ jeszcze ¿wawy. W³osy wysoko podgolone okrywa³
starej mody marmurkowym ko³pakiem; w¹sy i brodê doko³a twarzy krótko mia³ podstrzy¿one,
które, jakkolwiek ubielone wiekiem, przebija³y rudym kolorem. Po twarzy w ci¹g³ym ruchu
bêd¹cej, zmarszczkami pokrytej, po wzroku niespokojnym, ustach z³oliwym umiechem do
góry wzniesionych, mo¿na by³o jeszcze poznaæ chytroæ i dumê, które tym cz³owiekiem miota³y. Pomimo wiek podesz³y by³ w ci¹g³ym ruchu i pochylonym cia³em ustawicznie siê k³ania³.
Podró¿ny jego ubiór sk³adaj¹cy siê z ¿upana i delii by³ dwóch kolorów, wiêcej obznajmiony
od Sêdziwoja z otaczaj¹cym go wiatem pozna³by od razu na tym dworaku barwê s³u¿¹cego
na dworze pana krakowskiego, którym naówczas by³ Miko³aj Wolski.
Goæ zbli¿aj¹c siê do alchemika po zwyk³ym powitaniu rzek³:
- Zapewne nie poznajesz mnie? To ju¿ lat tyle, jak nie widzielimy siê; i ciebie ju¿ staroæ
ronem osypa³a, i ja, kiedymy siê znali, nie by³em tak pochylony.
Ten znajomy dwiêk g³osu niespodzianie uderzy³ Sêdziwoja. Nagle, jakby czarodziejskim sposobem, wróci³y mu do pamiêci spomnienia m³odoci. Po chwili bacznego wpatrywania siê rzek³:
- Jest temu lat piêædziesi¹t zna³em jednego cz³owieka, który - gdyby mi siê teraz ukaza³ zapewne w podobnej postaci i takim by g³osem przemówi³ - zwa³ siê Wac³aw Rogosz.
- Nie omyli³e siê, drogi przyjacielu - zawo³a³ obcy otwieraj¹c ramiona do ucisku: - Ja to
jestem! Widzisz, ¿e i mnie afekt przyjani dobrze prowadzi³, pozna³em ciê do razu, a przecie¿ to ca³e lat piêædziesi¹t.
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Sêdziwoj cofn¹³ siê od ucisku starca i zimno odpar³:
- Pó³ wieku czasu czy¿ ciê tak zmieni³o, i¿ wierzysz w przyjañ? Ja, panie, pozosta³em niezmieniony.
- Widzê to! Zawsze ten¿e sam - rzek³ Rogosz. - Tak te¿ mi ci¹gle o tobie opowiada³ ten twój
poczciwy, dobry Jan. Wiêc bawisz siê alchemi¹ bez przestanku, a to zabawnie! Wyznajê, i¿
zrêczny z ciebie lis! kiedy mnie podszed³, no! ju¿ nie trzeba wiêcej! - Tak d³ugo ludzi uwodziæ, to zrêcznoæ nies³ychana! Kiedy ja sam przysi¹g³bym by³ niegdy, pamiêtasz w Pradze,
w Sztudgardzie, w Drenie, ¿e ty istotnie umia³e z³oto robiæ! - No! a teraz, kiedymy dowiedzieli siê o twojej sztuce, kiedy ju¿ wszystko minê³o, wyznaj mi, kochany, sk¹d mia³e wtedy
tyle pieniêdzy? - Bo te¿ to by³y nies³ychane skarby, jakie trawi³e.
- Przecie¿ pamiêtasz, za sam¹ ¿onê moj¹ zap³aci³e mi dziesiêæ tysiêcy dukatów! Mój Bo¿e!
to by³a liczna sumka, gdyby nie to najemne ¿o³dactwo w Niemczech, które mnie zrabowa³o,
by³bym dzi, na stare lata, nie potrzebowa³ s³u¿yæ! Przyznaj siê, mo¿e by siê ta kopalnia jeszcze otworzyæ da³a? Wszak¿e teraz ci to ju¿ nic nie zaszkodzi, a to czasem mi³o o starych latach porozprawiaæ. Siadajmy razem; có¿ tak milczysz?
- Nie rozumiem ciê - rzek³ alchemik przychodz¹c coraz wiêcej do siebie. - Widywa³e Jana?
Jan opowiada³ ci o mnie?
- Porzuæmy te ¿arty - odpar³ Rogosz umiechaj¹c siê i zacieraj¹c rêce zwyk³ym swym sposobem. - Dajê ci s³owo szlacheckie, nie zdradzê ciê, nie wspomnê ani s³owa mojemu panu ani
Mniszchowi, zgo³a nikomu.
- Twoim interesom nic nie zaszkodzi, oto pierwszy krok robiê do zwierzenia ci siê ze wszystkim i przyznajê siê, ¿e umylnie tu dla twego dobra przyjecha³em, aby ciê ostrzec, i¿ za daleko ju¿ zabrn¹³e. Jeszcze mo¿esz siê wycofaæ bezpiecznie, ale w inny sposób, ma siê rozumieæ zyskiem i nadal bêdziemy siê dzieliæ.
- Tak dawno ju¿ zerwa³em zwi¹zki ze wiatem - rzek³ zdziwiony i zmiêszany Sêdziwoj - i¿
w tej chwili nawet nie mogê poj¹æ o czym mówisz. Ja dot¹d nie zmieni³em siê, zysków nie
pragnê, a panów oprócz Boga nie znam. Wiesz, i¿ niegdy w podobne sprawy nie miêsza³em
siê, dlatego i dzi, jeli nic wiêcej nie masz do rzeczenia, bywaj zdrów!
Rogosz parskn¹³ miechem i trzymaj¹c siê za boki g³onym wybuchem weso³oci pobudzi³
gniew Sêdziwoja i zaostrzy³ jego uwagê.
- Doskona³a komedia - zawo³a³ w koñcu. - Tegom siê nie spodziewa³, ale teraz nie bêdê siê
dziwi³, je¿eli wyprzesz siê i tej kartki! - I pokaza³ mu pargaminowy wistek z nastêpuj¹cym
napisem:
Zawiadczam, i¿ od JW. Miko³aja Wolskiego, Wojewody Krakowskiego, Mi³ociwego Pana
mojego, dosta³em sposobem po¿yczki z³otych wêgierskich, w z³ocie, tysiêcy trzy, na opêdzenie kosztów alchemicznych, i ¿e pod s³owem szlacheckim i obaw¹ infamii obowi¹zujê siê za
miesiêcy piêæ od daty zwróciæ mu kwotê trzydziestu tysiêcy takich¿e z³otych, jako zysk
z praktyki mojej i pomocy Mi³ociwego Pana.
Dan w Krawarzu.
Micha³ Sêdziwoj.
Alchemik obojêtnie przeczyta³ kartkê, Rogosz poda³ mu inn¹, podobnej treci, wydan¹ Mniszchowi na szeæ tysiêcy z³otych; oprócz tej ukaza³ kilkanacie rewersów ró¿nego rodzaju wydanych rozmaitym panom, pra³atom, szlachcie, nawet cudzoziemcom z obietnicami wywzajemniania siê dziesiêæ razy wiêkszymi sumami. W koñcu wrêczy³ mu tajemny rozkaz pi121

mienny uwiêzienia i osadzenia w turmie alchemika Sêdziwoja, aby mu wytoczyæ proces za
niezliczone jego podejcia i oszukañstwa, jeliby nie odda³ wy³udzonych pieniêdzy, mia³ byæ
ods¹dzony czci, s³awy szlacheckiej i jako z³odziej w wiêzieniu na zawsze osadzony.
- Przecie¿ pozna³e swoje pismo - rzek³ Rogosz - i zrozumia³e ten rozkaz w imieniu królewskim przez pana krakowskiego wydany. Teraz mam nadziejê, ¿e zrozumia³e rzecz ca³¹ i przestaniesz udawaæ. Widzisz, i¿ jeste w moim rêku. Ale, kochany przyjacielu, nie obawiaj siê;
umylnie przyby³em, aby ciê ratowaæ. Musisz tylko koniecznie ze mn¹ jechaæ do Krakowa,
a tam, jeli dobrze urz¹dzisz twoje sztuki, to wnet zrêcznie zarobiemy piêkne pieni¹dze; jeszcze siê wykrêciemy, by³e tylko odda³ panu krakowskiemu jego pieni¹dze. Inaczej có¿ zrobisz? Jan teraz nic nie pomo¿e, ¿a³ujê i tak, ¿e siê wprost do mnie lepiej nie uda³, jego porednictwo zaszkodzi³o wiele.
- Precz ode mnie, nikczemny! - zawo³a³ starzec z oburzeniem. - Te pisma nie s¹ mojej rêki! Ja
nie znam ani Miko³aja Wolskiego, ani Mniszcha - ja nikogo nie znam i nie widzia³em! Dlatego
¿e oddany moim badaniom, noc i dzieñ zatopiony w ksiêgach, zapomnia³em o wiecie, wiêc
rozumiesz, ¿e do tego stopnia zapomnia³em obrotów [wiatowych, i¿] mnie pod³oci¹ obarczyæ
potrafisz. Znam ciê - chcesz siê mciæ nade mn¹! To jest piekielny twój wymys³.
- Wymys³? - zapyta³ Rogosz i dobywszy znowu z kieszeni bitego talara rudolfowskiego pokaza³ go Sêdziwojowi.
- A to czyj jest wymys³? Czy wiesz, co znaczy to z³oto, które z powierzchni tego talara star³em gdzieniegdzie? Zapewne taka sztuka zowie siê uczciwoci¹ alchemiczn¹?
- Ten pieni¹dz jest poz³acany - rzek³ Sêdziwoj.
- A tymczasem - doda³ Rogosz - twój Jan takie talary, niby od ciebie zamienione na z³oto,
bardzo drogo sprzedaje. Jego wszyscy znaj¹ w Krakowie, wiedz¹, ¿e on twoim s³u¿¹cym,
dlatego mu wierz¹; ale teraz wydaj¹ siê sprawki. Sam król mia³ taki talar twojej roboty
w swym rêku!1
- Mojej roboty? Jan sprzedawa³? - mówi³ Sêdziwoj ogl¹daj¹c siê i pocieraj¹c czo³a, jakby nie
ufa³ w³asnej pamiêci i jakby teraz jakie wiate³ko rozjania³o jego ciemne domys³y.
- Mnie to nie dziwi - rzek³ Rogosz z gorzkim umiechem. - Tak to skoñczy³y siê nasze m³odzieñcze urojenia: ty zosta³ alchemicznym oszustem, a ja pos³ugaczem dworskim! A jakie
piêkne mielimy nadzieje, czy pamiêtasz, biedny alchemiku?
Wtem Jan, który dot¹d za drzwiami s³ucha³ z okropn¹ mêk¹ tej ca³ej rozprawy, nie mog¹c
d³u¿ej wytrwaæ, wybieg³ i upad³ na kolana przed Sêdziwojem.
- Panie mój najdro¿szy! - wo³a³ ze ³kaniem ciskaj¹c jego kolana. - Przebacz, to ja jestem
sprawca tych zbrodni! Ja teraz dopiero widzê, com zdzia³a³! Bóg mnie ukarze, ale ty, panie,
przebacz mi! Ja z mi³oci dla ciebie moje ¿ycie wieczyste zgubi³em i nie ¿a³owa³bym, gdyby ty by³ szczêliwym! Zosta³em oszustem, z³odziejem, ja, com tak d³ugo ¿y³ poczciwy,
byleby tobie us³u¿yæ. Duszê bym sprzeda³, aby ty by³ szczêliwy, a gdzie¿by móg³ byæ
szczêliwy, je¿eli nie w naszej pracowni?
- Panie, ja wierzê, ty jeszcze odkryjesz tajemnicê!
- Kiedymy ju¿ wszystko posprzedawali, kiedy ju¿ nawet ¿adnych d³ugów zaci¹gn¹æ nie
mo¿na by³o, kiedy ja sam ju¿ prawie trzy dni nic nie jad³em i nocy nie spa³em przemyliwaj¹c, aby ty, panie, nie spostrzeg³ siê, ¿e nie ma ju¿ przez dzieñ jeden czym ¿ycia utrzymaæ,
wtedy po wyjciu do Krakowa spotka³em pana Rogosza, zwierzy³em mu siê z nasz¹ bied¹
i za jego rad¹ sfa³szowa³em pismo twoje, panie!
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- Dosta³em pieniêdzy. Od tego czasu co dzieñ myla³em: odkryjemy kamieñ mêdrców i oddamy, i znów po¿ycza³em, jednemu po³owê oddawa³em, bior¹c od innych, i tak ci¹gle biedn¹
g³ow¹ radzi³em, jak urwaæ, jak sztukowaæ. Ja nie mam ¿ony, nie mam dzieci ani rodziny, tylko ciebie jednego za wszystko ukocha³em, przecie¿ i pies nie mo¿e byæ wierniejszy! A jednak ja nie mia³em ani chwili bezpiecznej ani spokojnej, bo ci¹gle czeka³em rych³o mnie
schwytaj¹ i strac¹, jako z³odzieja, a przecie Bóg, co mnie os¹dzi, widzi, i¿ ja zawsze brzydzi³em siê niecnot¹! Teraz, panie, wydaj mnie na s¹d, ¿e ja oszukiwa³em, niech siê dowiedz¹, ¿e
ty, panie, nie wiedzia³e o tym - ja b³agam ciê, niech mnie ukarz¹, zamêcz¹, bo zas³u¿y³em
na to, ¿ycie bêdzie mi teraz mêk¹.
- Ja, g³upi, myla³em, ¿e z³¹ drog¹ dojdzie do dobrego, a to by³a zbrodnia! Chcia³em ciebie,
panie, ratowaæ i zgubi³em ciê, ja, biedny, stary s³u¿¹cy!
I tarza³ siê u nóg swego pana w prochu, a ten zimno niewzruszony patrza³ siê przed siebie.
Rogosz nawet, skostnia³y od m³odoci samolubstwem, drgn¹³ na chwilê, widz¹c to, czemu
nigdy nie wierzy³: zaparcie siê samego siebie dla drugich.
Sêdziwoj pierwszy przerwa³ milczenie.
- Pozosta³y mi jeszcze moje ksiêgi i pracownia alchemiczna, zbierane z takim trudem przez
lat tyle, to wystarczy na zaspokojenie d³ugów. Panie dworski, czekam ciê jutro dla spe³nienia
rachunków, dzi, za ³askê proszê, pozostaw mnie, chcê sam pozostaæ.
- A ty, wierny s³ugo, nêdzna ofiaro twej czci ba³wochwalczej, ty, który mi tyle z³ego twoj¹
mi³oci¹ wywiadczy³, jedyna istoto na ziemi do mnie przywi¹zana! Oby Bóg, który wgl¹da
w tajniki ludzkiego serca tak ci przebaczy³, jak ja ci przebaczam w tej chwili! Ale tu musiemy siê ju¿ roz³¹czyæ. O mnie zapomnij, niech ci siê zdaje, i¿ dla ciebie w tej chwili umar³em.
Alchemik wszed³ do pracowni i zamkn¹³ na rygle wielkie drzwi za sob¹.
Têtent kopyt konia unosz¹cego Rogosza zgin¹³ w oddaleniu, a Jan klêcz¹cy z g³ow¹ na piersi
zwieszon¹ pozosta³ na progu pracowni na wieki ju¿ dla niego zamkniêtej.
______________________

* Gdyby pismo niniejsze by³o jedynie biografi¹ naszego alchemika, nic godzi³oby siê faktów, o ile siê zdaje pewnych, przekrêcaæ, a nawet mieszn¹ by by³o rzecz¹ przedsiêbranie uniewinnienia jego oszukañstw, w tym jednak obrazie autor nie
poczuwa siê do wielkiej winy, i¿ - chc¹c upoetyzowaæ tê postaæ - fakta same przemieni³, z histori¹ realn¹ - zbyt prozaiczn¹,
nic nie chcia³ mieæ wspólnego oprócz samych wypadków.
Do biografii Sêdziwoja - i o ile mi wiadomo - mamy tylko nastêpuj¹ce ród³a:
1. List Des Noyersa, sekretarza królowej polskicj Marli Gonzagi, spisany z opowiadania wielu wiadków, r. 1651 do Pary¿a
wys³any. List ten przedrukowany jest: l) w Tresor de recherches et antiquites Gauloises et Francoises par Pierre Borel; 2)
w Lenglet Dufresnoy; Histoire de la philosophie hermeti¹ue, tom I.
2. Lenglet Dufresnoy, Hist[oire] de la phil[osophie] her[metique] etc.
3. ¯ycie Sêdziwoja w jêzyku niemieckim z opowiadania jego s³u¿¹cego, Jana Bodowskiego, wydane w Hamburgu r. 1683
przez Jana Lange.
4. Fegefeuer de Scheidekunst, Hamburg 1702.
5. [Die] Edelgeborne Jungfer Alchymia. Oder: Eine durch Rationes, viele Exempla und Experimenta abgehandelte Unterzuchung, Was von der Alchymia zu balten und vor Nutzen daraus zu schopffen sey, Nebit einem Zusatz Von der Medicina
Unwersali Universal-Process und Einigen Kunst-Stucken Aus der Alchymie, Tubingen 1730,8°.
[Ksi¹¿ka wydana anonimowo przez prof. dr J. C. Creilinga.]
6. Christoph Gottlieb von Murr, Litterarische Nachrichten zu der Geschichte des sogenamsten Goldmachens, Leipzig
1805,8°.
Z polskich autorów jeden Wiszniewski da³ obszerniejsz¹ i pe³n¹ trafnych uwag o alchemii, a miêdzy tym i Sêdziwoju, wiadomoæ w swej nieocenionej co do treci ksi¹¿ce pod tyt[u³em] Nowa metoda Bakona.
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VIII Ostatnia walka
Myla³, umrê. mieræ koñcem jest nêdzy cz³owieka,
Do niej nareszcie mêdrzec w nieszczêciu ucieka.
Horacy, List XVI ksiêgi I
USIAD£ STARZEC W SAMOTNEJ pracowni przed sto³em, gdzie tyle lat boleci i wahania
siê przepêdzi³. Myli jego do g³êbi wzburzone nierych³o uspokoiæ siê mog³y. B³¹kaj¹cy siê
wzrok jego pad³ na rozwarty przed nim rêkopism z grobu Tholdena, którego dziwne i niezrozumia³e g³oski patrz¹c na niego szydzi³y, i¿ przez pó³wiek na pró¿no siê trudzi³ poznaniem
ich. - Potem spojrza³ na swoje ukochane ksiêgi i narzêdzia alchemiczne, jak ojciec, który jeszcze raz chce ogl¹daæ zw³oki syna, zanim je na wieki grób przykryje.
¯egna³ siê z ka¿dym przedmiotem i dusza ¿egna³a siê z ka¿dym wspomnieniem, jakby bliska
by³a jej ostatnia godzina.
I g³oniej sam do siebie siê odezwa³:
- wiat zewnêtrzny! wiat wewnêtrzny! Jaka¿ okropna otch³añ was przedziela! Miotany niespokojnym duchem, którego nie sam sobie obra³em, wola³em ca³e ¿ycie rzuciæ na udrêczenie, jak zostaæ pospolitym szczêliwym cz³owiekiem.
- Z m³odoci rzuci³em siê w wir ziemski, przeby³em go ca³y i widzia³em tylko czczoæ, lodowe góry, rzadkie chwile gor¹czki i dzikie pustynie, jak zb³¹kany wêdrowiec, przera¿ony, wst¹pi³em w siebie i ujrza³em ciemn¹ przepaæ! W przestrachu rozpaczy, wiedziony b³êdnym
ogniem, tu³a³em siê, aby wyjæ z labiryntu i wnêtrze duszy owieciæ prawdziwym wiat³em!
Chcia³em zdobyæ harmoni¹ i - widz¹c nieszczêcia ludzi - o szalony! rozumia³em, i¿ nauk¹
ziemiê odrodziæ zdo³am!
- A oto teraz, nad grobem, przebywszy wszystkie cierpienia, jakie na biedn¹ ludzk¹ duszê
spaæ mog¹, straciwszy skarby niezliczone, zu¿ywszy kilka wieków pospolitego ¿ycia, wróci³em do tego punktu sk¹d wyszed³em, tylko l¿ejszy, bo ju¿ bez nadziei! Najszlachetniejsze
uczucia, najwiêtsze zarody mej duszy, w wiecie jak na lawie wulkanu nêdzne roliny marnia³y. Wszystko, czegom siê dotkn¹³ jak owiane wichrem z pustyni usycha³o!
- Nauko! dla której powiêci³em kochankê, ¿onê, syna, dla której zrzek³em siê szczêcia i pokoju ziemi, i uciech, krzepi¹cych nawet nêdzarza w jego ¿yciu - ty, która jako samow³adna
pani ca³¹ dusz¹ moj¹ rz¹dzi³a, dla której straci³em jedyny fa³szywy zysk omdziesiêcioletniej
pracy - s³awê moj¹! - dla której jedyna istota przywi¹zana jeszcze do mnie zdradzi³a mnie!
Ty, najwiêtsza cz¹stko mej istoty, i ty, teraz poznajê, nie jeste czystym duchem - wcielona
w ksiêgi i w te narzêdzia, opuszczasz mnie! Zrzekam siê ciebie na wieki!
- Jestem samotny! Ostatnie ogniwa ³¹cz¹ce mnie z ziemi¹ pêknê³y! Nie mam nic, czego bym
¿a³owa³, nic, czego bym siê spodziewa³.
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- Jedna wiara w m¹droæ i mi³oæ przedwiecznych, niecig³ych wyroków odwiedza mnie po tylu
latach! Ach! jak¿e bolenie, i¿ teraz dopiero spostrzegam, ¿e bez wiary by³em igraszk¹ wroga.
- I jaki¿ teraz los mój?
- Mistrzu mój! Kosmopolito, oto stojê na granicy dwóch wiatów! Je¿eli g³os mej duszy dochodzi do ciebie, ty zadr¿ysz, bo mi, konaj¹c, k³amstwo przepowiedzia³! Gdzie¿ jest ten
wiat nadziemski, dla którego w piek³o rzuci³em omdziesi¹t lat mego istnienia?
wiat³o lampy zblednia³o, ch³odny i wonny powiew poruszy³ powietrze i z odleg³ym brzmieniem nadludzkich melodii fale ¿ywego blasku jak py³ diamentowy wype³ni³y ca³¹ komnatê.
Alchemik ju¿ nie by³ samotnym.
Tysi¹czne g³osy, ³agodne, pe³ne pociechy, to znów grone, szydercze, gra³y woko³o niego.
wiat duchów zst¹pi³ do ciemnej pracowni, skoro j¹ prawdziwa wiara o¿ywi³a.
- Umrzyj! - brzmia³ g³os z lewej strony - i czegó¿ siê wahasz? Oto ja, mieræ, przychodzê do
ciebie. Nie tych strasznych rysów, w które bojaliwi i bezduszni stroj¹ moj¹ postaæ, ale patrz!
oto wiecznie m³oda, blada, lecz piêkna, z wieñcem lilii na g³owie, w tysi¹czne strojna powaby czekam na ciebie. Poca³unkiem moim odbiorê ci najwiêksze nieszczêcie twojej duszy na
ziemi - odbiorê ci ¿ycie! - Moje ¿¹dze nigdy nienasycone, a poca³unek mój upaja rozkosz¹! I czegó¿ czekasz? - Oto tysi¹cznym okiem, z tych trucizn bez liku - z tego gazu wêgli i ostrza
sztyletu, spogl¹dam na ciebie namiêtnie.
- Ziemia ci by³a z³¹ macoch¹, ja, mieræ, przyjmê ciê jak oblubienica w swoje ramiona! Samobójstwo jest tylko ratunkiem od gorszej zguby - nie trwó¿ siê.
- Gdy wszystko na ziemi wyczerpa³, ca³¹ nêdzê i rozkosz ¿ycia, i có¿ ciê mo¿e wiêcej czekaæ jak mieræ? Po có¿ wlec nudne ¿ycie z tym ci¹g³ym zapachem grobu i zgnilizny! Lubi¹
do mnie ludzie zbli¿aæ siê, przypatrywaæ, znowu oddalaæ, a¿ wpaæ w moje uciski zdaje im
siê rozkosz¹ niezrównan¹. Z g³êbi przepaci mojej umiech wam wieci. Nieszczêliwi wêdrowcy, na moim ³onie jedyny wasz pokój!
- O! wciekle! wciekle! - j¹ka³ starzec - widzieæ przez ca³e ¿ycie wy¿sz¹, jedyn¹ prawdê,
domylaæ siê side³ i patrz¹c na gwiazdy wpaæ w bezdenn¹ otch³añ fa³szu, spêtany piekielnymi wiêzami czarnego ducha! i ca³ym wysileniem nie móc siê wydobyæ! - Spadaæ! w czczoci
lecieæ! - wieki! - Wiecznoæ!
- Stój, blunierco! - zagrzmia³ g³os z góry. - Dobroæ przedwieczna jest bez granic. Jest chwila odrodzenia! Sam szatan spada³, lecz stan¹³ i ju¿ siê zatrzyma³.
- Twoja b³êdna droga, i ta ciê mo¿e zawieæ do celu, bo dla ludzkoci ¿adna myl cz³owieka
nie jest stracon¹! Co myl stworzy³a to by³o konieczne!
- Tak! - odezwa³ siê g³os szyderczy - piêkne twoje myli! Pracowa³e na nie dlatego, aby po
mierci, gdy duch twój przeszed³szy tysi¹ce zmian jeszcze siê nie otrz¹nie z py³u ziemi, aby
ju¿ d¹¿enia twoje, nawet imiê twoje leg³y w grobie zapomnienia; a biedny szperacz, chc¹c
lad twej ziemskiej wêdrówki wynaleæ, bêdzie zmuszony sto ksi¹g przewróciæ, sto dni oddychaæ wzruszonym py³em zbutwia³ych bibliotek, i aby wreszcie z kilku wspomnieñ, z kilku
wyrazów na los rzuconych, zbudowa³ obraz twych ob³êdów, twych wahañ siê, lecz ani jednego rysu do twej fizjognomii ducha. I skreli twój ¿ywot jak mapê nieznanych krajów, gdzie
granice wyrane, a wewn¹trz pustynie. - W póne wieki gawied bezdusznych pismaków
podawaæ sobie bêdzie w pucinie najdziksze o was wieci. - Rzekn¹, i¿ dla pod³ego zysku
pracowalicie, i¿ serca wasze bi³y tylko dla z³ota, a sprzeczaæ siê bêd¹ o nazwisko nauki,
w imiê której walczylicie, dla której powiêci³e szczêcie doczesne i byt twój wieczysty!
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- Oni opisz¹ formy i cia³o - odezwa³ siê harmonijny g³os z prawej strony - bo ju¿ nadszed³
czas mierci waszej wewnêtrznej nauki! Jej duch w cudownej, nieskoñczonej metempsykozie przejdzie w inne, które znowu skonaj¹, aby nowym nadaæ pocz¹tek; bo choæ formy i cia³a
wszystkich zagin¹, to idea prawdy, co je o¿ywia³a, pozostanie wieczysta. Nauka, jak cz³owiek s¹ niemiertelne i spólnym pokarmem odradzaj¹ siê!
- O ciesz siê! - rzek³ znowu szyderczy ton z lewej strony - ciesz siê, a ja spytam siê, co zyska³, biedny starcze, przez tyle lat twojego ¿ycia pe³nego ¿¹dzy nieznanej? - Za nadgrodê stoisz nad grobem jak dziecko zawstydzone nie miej¹c witaæ swojego ojca! Patrzysz na wiat
jak na zimny rachunek, a w ka¿dej istocie, w motylu i trupiej g³owie zarówno widzisz tylko
jednostajne cyfry, u³amki wielkiej liczby, której poj¹æ nie mog³e, a ka¿da przynosi ci spomnienie zmarnowanego dnia, chwili, roku nad badaniem, stracon¹ minut¹ u¿ywania ¿ycia!
- Wyp³akawszy wszystkie ³zy twoje, bliski zamkniêcia oczu na wieki, czujesz ¿ó³ciow¹ gorycz, jako przedsmak wiecznego bytu! - Przeklinaj godzinê urodzenia twojego! - Dla obrony od rozpaczy, ja, mieræ, czekam na ciebie! - Urodzenie twoje wprowadzi³o ciê, mimo
twojej woli, na wiat, którego nie znal i nie pragn¹³, a ma¿ ci byæ teraz wzbronionym kierowanie siê w³asn¹ wol¹? Wejd w inny wiat, tym sztyletem uwolnij siê z wiêzienia cia³a
i powitaj mnie, która jestem celem ka¿dego cz³owieka. Tu musia³e z trudem poznawaæ
twoje w¹tpliwe obowi¹zki, tam tylko dwa s¹ bieguny, nie bêdziesz siê waha³: szczêcie lub
zag³ada!
- W ogólnej harmonii by³em potrzebny - rzek³ Sêdziwoj z godnoci¹. - Rzucony w przestrzeni punkt znikomy, nie dla siebie, lecz ¿y³em dla prawdy. Myl¹ce i wolne narzêdzie wyroków
Wielkiego Boga, mam teraz Jego woli sprzeciwiaæ siê, ja, który cale ¿ycie d¹¿y³em, mimo
wiedzy, do objawienia Jego potêgi!
- Poznajê teraz niecig³oæ Jego wyroków i spe³niam pokutê...
- Precz ode mnie, g³osie zwodniczy!...
- Chwa³a zwyciêzcy! - zagra³y glosy chórami. Widma i dwiêki lewej strony niknê³y, a inne
postaci nadludzkiej piêknoci wieñcem ¿yj¹cym otoczy³y alchemika. Ca³a przestrzeñ, martwa niegdy dla niego, zajania³a ¿yciem.
Wzrok jego siê rozjani³, serce i myl orzewi³a nie znana dot¹d b³ogoæ. Rzuci³ okiem na
rêkopism Tholdena i zdziwiony czyta³ jego pismo. Litery jakby same przemawia³y wprost do
jego duszy.
Wzbronione nam jest, nam, mieszkañcom znikomego wiata, wymówiæ potê¿ne IMIÊ, które wedle pierwszych wyroczni ziemskich zabrzmia³o ród niezliczonych wiatów.
Jednak¿e mo¿emy wynajdowaæ lady wskrzeszanych prawd w ka¿dym nowym odkryciu na
polu nauk; owych tajemniczych pierwiastków ¿ycia, bez którego wiat ten by³by podobny do
niezmiernego smêtarza; wszystko to zawiera³ ten kodeks, z którego staro¿ytna theurgia czerpa³a ¿ywio³y swego prawodawstwa. Chcieæ z tych rozrzuconych wyrazów, s³abych ladów jej
bytu, odbudowywaæ histori¹ zasadniczej ksiêgi, by³oby równie szalonym zamiarem, jak odgadn¹æ plan miasta zburzonego, w którym by tylko groby pozosta³y nietkniête. Nie! ja stajê
przed urn¹ grobow¹ i wyzywam geniusza ze zgaszon¹ pochodni¹: on tak dalece jest podobnym do syna Aphrodite, i¿ czasami nie wiem, który z nich dwóch dyktuje mi moje s³owa...
Mi³oæ!... mieræ!...
Starzec nie móg³ jeszcze poj¹æ, jakim sposobem prawdy wielkie i dotykalne, woko³o których
tak d³ugo siê b³¹ka³, by³y bliskie i widome, a on ich nie spostrzega³!...
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Mi³oæ i wiara ko³ysa³y do spokoju duszê jego znu¿on¹ omdziesiêciu latami niechêci i pow¹tpiewania.
Dziwi³ siê, i¿ niegdy nie móg³ spostrzec i poznaæ, ¿e postaæ straszliwego wroga tam tylko
by³a widzialn¹, gdzie siê w jego krainê wdziera³.
¯e pod ró¿nymi postaciami i mylami dot¹d go przeladowa³ i dopiero, gdy przejdzie do
wiecznoci, jak cherubin, lub wróci do wiata, jak dziecko, wtedy go opuci. Pozna³, i¿ wróg
zsy³a³ mu szczêcie, a jego stró¿ anio³ nieszczêcie, aby go wybawiæ.
Przejêty uwielbieniem pozna³ dopiero wiecznie m¹dr¹ harmoni¹ i z cich¹ modlitw¹ upad³ na
kolana.
Jak dwiêki tysi¹ca arf uderzy³a go muzyka sfer wiekuistych.
- Tryumfuj! - brzmia³ g³os z góry - prawdziwy wróg zwalczony, próba i pokuta spe³nione!
Postanowienie sta³e widomego celu uwieñczy³o ciê pierwszym pomylnym skutkiem.
- Tryumfuj, egzorcyzm ten nieomylny. Nie jeste z liczby tych, którzy zrzekaj¹ siê przysz³ego
¿ycia i bezw³adni upadaj¹ w szpony nieopisanego przestrachu. I kiedy¿ ludzie przekonaj¹ siê,
¿e je¿eli ka¿da religia k³adzie nam za warunek niezbity i surowy koniecznoæ wiary - to dlatego, ¿e wiara nie tylko prowadzi do ¿ycia przysz³ego, lecz ¿e bez niej nie ma nic godnego
chwa³y w tym ¿yciu. Wiara jest to, co tylko w duszy naszej jest najmêdrszego, najszczêliwszego, najbardziej boskiego. Artysta zowie j¹ idea³em - kap³an zowie j¹ wiar¹.
- Wracaj siê swoj¹ drog¹, zb³¹kany wêdrowcze! uznaj piêknoæ i wiêtoæ w Odwiecznym!
- Piekielny przestrachu, cofaj siê do twej ciemnej otch³ani!
- Lazurowe niebo jeszcze siê bêdzie umiechaæ do prostego i dzieciêcego serca, swoj¹ jedn¹
gwiazd¹ wieczorem i rano, pomimo podwójnej jej nazwy: wspomnienia i nadziei!
Zda³o mu siê, i¿ znowu znajduje siê w rodzicielskim domu w ma³ej izbie, gdzie matka jego
czuwaj¹c po nocach gor¹c¹ modlitwê za niego s³a³a do nieba.
Wszystko w pokoju by³o jak niegdy; najmniejszy sprzêt na swoim miejscu przemawia³ do
niego rozkosznym znajomym wyrazem. Pod oknami rozci¹ga³ siê stary smêtarz wie¿y i zielony; s³oñce przez ga³êzie wierkowe ukonie pada³o na groby: - pozna³ mogi³ê ojca i matki,
i kaplicê, której skromna wie¿a wznosi³a siê w niebo, jak symbol nadziei tych, którzy oddali
popio³y swoje ³onu ziemi. Do ucha jego dolatywa³y odg³osy dzwonka g³osz¹cego dzieñ niedzielny. Wszystkie myli drêcz¹ce, widma przykre, rozchwia³y siê i zniknê³y; m³odoæ, wiek
dzieciêcy wróci³ do jego ³ona z orszakiem niewinnych chêci, ³agodnych rozkoszy - zda³o mu
siê, ¿e modli siê szczerze, niewinnie, jak niegdy...
I ocuci³ siê z uniesienia z twarz¹ rozkosznymi ³zami zlan¹.
- Niech twój sen bêdzie ci przewodnikiem, a ³zy twoje chrztem! - odezwa³ siê g³os.
Sêdziwoj rzucaj¹c ³zawym okiem na flaszkê kryszta³ow¹, pami¹tkê po Kosmopolicie, pe³n¹
eliksiru, nala³ go w puchar i spe³ni³ ochoczo toast nowego ¿ycia.
Ca³y wiat cudownej sztuki nagle Otworzy³ siê dla niego. Zdoby³ szukan¹ harmoniê; granice
wiata widomego tak dla niego niknê³y jak zawady myli.
A z wszystkich krañców ziemi zabrzmia³y razem g³osy mêdrców, rozproszonych, a jednak
zwi¹zanych i po³¹czonych wielkimi prawami.
- Witaj nowy bracie! Jako Feniks odrodzony z popio³ów twojego ¿ycia.
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IX Zakoñczenie
... Takiego celu,
Bogu wiadomo, nie mia³em wtedy.
Szekspir, Kr. Henryk, cz. II, ks. I
NAZAJUTRZ RANO ZAJECHA£A Krawarz czereda pacho³ków i dworzan, których Rogosz
do swej pomocy przywiód³, aby zabraæ si³¹ Sêdziwoja, przetrz¹sn¹æ jego mieszkanie i zaspokoiæ tym sposobem zemstê i chciwoæ. Na progu pracowni zasta³ jeszcze klêcz¹cego Jana tak,
jak go wczoraj pozostawi³. Os³upia³y s³uga, nie mog¹c siê modliæ, pogr¹¿ony w bezw³adnej
rozpaczy, z otwartymi oczami noc ca³¹ przepêdzi³.
Pracownia by³a zamkniêta; kilka razy dawano znak, stukano, wo³ano przez wysokie okienko,
lecz nikt siê nie odzywa³. Wreszcie po d³ugim dobijaniu siê zniecierpliwiony Rogosz ciê¿kie
drzwi wywaliæ rozkaza³.
Lecz w pracowni nie by³o nikogo. Jan nie chcia³ w³asnym oczom wierzyæ, ¿egna³ siê i ogl¹da³. Zdziwienie jego by³o nies³ychane, poniewa¿ ca³¹ noc nie oddalaj¹c siê na chwilê przeby³
przy drzwiach pracowni, z której drugiego wyjcia nie by³o.
Na stole le¿a³a karta z napisem i kilkanacie sztab z³ota, znacznie przenosz¹cych iloæ d³ugów alchemika. Reszta, zbywaj¹ca od ich zaspokojenia, i ca³a w³oæ Krawarz zapisane by³y
w³asn¹ rêk¹ Sêdziwoja Janowi Bodowskiemu na w³asnoæ.
Rogosz uwa¿a³ ca³y ten wypadek za jaki wybieg wykonany razem w zmowie ze s³u¿¹cym
i gdyby nie to, ¿e d³ugi Sêdziwoja by³y zaspokojone, chêtnie by jego s³u¿¹cego przymusza³
do wyznania prawdy.
Jan ¿y³ jeszcze lat kilka. Najmilszym a prawie jedynym zatrudnieniem jego by³o opowiadanie ¿ycia swego pana. W tym celu wielu alchemików podró¿uj¹cych umylnie odwiedza³o
cichy Krawarz.
Z podobnego opowiadania Jana spisano ¿ywot Sêdziwoja, który póniej w Niemczech by³
drukowany.
O ostatnim tylko wypadku wierny s³uga niechêtnie mówi³, a zmuszony inny mu nadawa³ kierunek.
Rogosz, tego¿ samego jeszcze roku za przeniewierzenie siê odpêdzony od dworu pana krakowskiego, z nêdzy umar³ na ulicy.
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Epilog
W KILKADZIESI¥T LAT PÓNIEJ, kiedy ju¿ prawie zapomniano o bytnoci Sêdziwoja na
wiecie, zjawi³ siê w Europie tajemniczy cz³owiek zowi¹cy siê Philaleta. *
Niektórzy dot¹d uwa¿aj¹ go za adeptê z szeregu tych, którzy od czasu do czasu zjawiali siê,
jakby na to tylko, aby wiarê w tajemn¹ naukê utrzymaæ.
Mówi³ dobrze wszystkimi jêzykami jakimi go zagadniêto, rozdawa³ znakomite sumy ubogim
i odbywa³ czêsto, niezbite niczym, oczewiste przemiany zwyczajnych metali na z³oto, czêciej jednak jeszcze rozdawa³ proszek uszlachetniaj¹cy metale.
Zwykle jedzi³ sam jeden, skromny w ubiorze i ¿yciu, zjawia³ siê niespodzianie i niespodzianie nikn¹³, jakby odbywa³ wêdrówkê ród wiata, do którego ju¿ nie nale¿a³.
Jakkolwiek g³one by³o jego imiê i setne o nim kr¹¿y³y powieci, najusilniejsze starania mo¿nych nawet osób nic pewnego udzieliæ nie mog³y o jego rodzie i pochodzeniu.
Z tych przyczyn uwa¿ano Philaletê za niew¹tpliwego cz³onka bractwa ró¿owego krzy¿a,
o którego istnieniu wtedy wielu ju¿ bardzo w¹tpi³o.
Starzy ludzie, którzy widzieli i s³yszeli w swej m³odoci Sêdziwoja, szczególniej w Pradze
czeskiej, zreszt¹ ci wszyscy, którzy portrety naszego alchemika ogl¹dali, zarêczali powszechnie, i¿ Philaleta uderzaj¹ce mia³ mieæ podobieñstwo z Sêdziwojem, nie tylko z twarzy, lecz
z g³osu, ruchów swoich, chodu, tak dalece, i¿ przysi¹c by mo¿na, ¿e jednym i tym samym
byli cz³owiekiem.
KONIEC
____________________________
* W pierwszej po³owie XVII wieku przebiega³ Europê w rozmaitych kierunkach adepta, zowi¹cy siê Ireneus Philaleta (przyjaciel prawdy), o którym najdziwniejsze kr¹¿y³y wieci. Tajemniczy ów cz³owiek zjawia³ siê i nikn¹³ niepostrze¿ony, wszêdzie zostawuj¹c po sobie najmocniejsze przekonanie zwolenników alchemii, i¿ rzeczywicie posiada³ tajemnicê robienia
kamienia mêdrców. (Przyp. aut.)

129

