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Dzień trzydziesty pierwszy

Obudziwszy się spostrzegłem w dolinie obóz Cyganów i poznałem po panującym w nim
ożywieniu, że mają się ku pochodowi, aby znowu rozpocząć swe błędne wędrówki. Pośpieszyłem złączyć się z nimi. Spodziewałem się licznych zapytań co do mojej nieobecności
przez dwie noce, ale nikt się do mnie nie odezwał, tak dalece przygotowania do odjazdu zajmowały każdego.
Skoro wszyscy dosiedliśmy koni, kabalista rzekł:
– Tym razem mogę was zapewnić, że dzisiaj do woli nasycimy się opowiadaniem Żyda
Wiecznego Tułacza. Nie straciłem jeszcze mojej władzy, jak to zuchwalec sobie wyobraża.
Już był blisko Tarudantu, gdy zmusiłem go do powrotu. Jest niezadowolony i idzie – jak może najwolniej, ale mam środki na przyspieszenie jego kroków.
To mówiąc dobył z kieszeni książkę, zaczął odczytywać jakieś barbarzyńskie formuły i
wkrótce na wierzchołku góry spostrzegliśmy starego włóczęgę.
– Widzicie go – krzyknął Uzeda. – Łotr! Leniwiec! Zobaczycie, jak się z nim przywitam.
Rebeka zaczęła wstawiać się za winnym i brat jej, zda się, ochłonął z gniewu, wszelako
gdy Żyd zbliżył się ku nam, Uzeda nie mógł powstrzymać się od uczynienia mu gwałtownych
wyrzutów w języku dla mnie niezrozumiałym. Następnie rozkazał mu kroczyć obok mego
konia i ciągnąć dalej opowiadanie swoich przygód od miejsca, w którym je przerwał.
Nieszczęśliwy wędrowiec nic na to nie odrzekł i tak zaczął mówić:

DALSZY CIĄG HISTORII
ŻYDA WIECZNEGO TUŁACZA
Powiedziałem wam, że w Jerozolimie utworzyła się sekta herodian, która utrzymywała, że
Herod jest Mesjaszem; nadto obiecałem wam wyjaśnić znaczenie, jakie Żydzi przywiązywali
do tego wyrazu. Powiem wam więc, że Mesjasz znaczy po hebrajsku „namaszczony, pomazany olejem” – „Christos” zaś jest greckim tłumaczeniem tego imienia. Jakub, obudziwszy się
po sławnym swoim widzeniu1 rozlał olej na kamień, na którym głowa jego spoczywała, i nazwał to miejsce Bethel, czyli Domem Boga. Możecie przekonać się z Sanchuniatona2 że Uranos wynalazł betyle3 czyli ożywione kamienie. Wierzono naówczas, że Duch Boży natychmiast wypełnia wszystko, cokolwiek zostało poświęcone przez pomazanie.

1

p o sł a wn y m wid ze n i u – według Starego Testamentu patriarcha Jakub miał podczas snu widzenie mistyczne: ukazała mu się drabina sięgająca – aż do nieba (Rodz. 23).
2
Sa nc h u n ia to n – legendarny mędrzec fenicki, jakoby z czasów przedtrojańskich. Przypisywane mu dzieło (w
rzeczywistości powstały w epoce hellenistycznej zestaw różnych źródeł fenickich) przetłumaczył na język grecki
Filo Herennius z Byblos (64–140). Zaginiony tekst znany był do niedawna jedynie z cytatów zawartych w dziełach Euzebiusza z Cezarei (IV w.), dopiero w ostatnich czasach odszukano fragmenty oryginału.
3
b et yle – kamienie, będące w starożytności przedmiotem kultu religijnego.
4

Zaczęto namaszczać królów i Mesjasz stał się synonimem króla. Gdy Dawid4 mówi o Mesjaszu, siebie samego ma wówczas na widoku, o czym się można przekonać z drugiego jego
psalmu. Skoro jednak królestwo żydowskie5 – rozdzielone, następnie zajęte przez obcych –
stało się igraszką sąsiednich mocarstw, zwłaszcza zaś gdy lud zaprowadzono do niewoli, prorocy6 co sił zaczęli go pocieszać mówiąc, że przyjdzie dzień, w którym zjawi się król z pokolenia Dawidowego. Ten upokorzy dumę Babilonu i w triumfie Żydów z niewoli wywiedzie.
Najwspanialsze gmachy z łatwością wznosiły się w natchnieniach proroków, stąd też nie
omieszkali tak zabudowywać przyszłego Jeruzalem, by stało się godne przyjąć w swych murach potężnego króla, z świątynią, której by nie brakowało niczego, co by tylko mogło podnieść w oczach ludu poszanowanie wiary. Żydzi, chociaż do słów ich nie przywiązywali
wielkiej wagi, z przyjemnością jednak słuchali proroków. W istocie, niepodobna wymagać,
aby się gorąco zajmowali wypadkami, które miały nastąpić dopiero za praprawnuków ich
wnuków.
Zdaje się, że pod panowaniem Macedończyków7 prawie zupełnie zapomniano o prorokach,
dlatego też w żadnym Machabeuszu nie widziano Mesjasza, chociaż wyzwolili oni kraj spod
panowania cudzoziemców. Również o żadnym z ich potomków, którzy nosili tytuł królewski,
nie mówiono, że go przepowiedzieli prorocy.
Inaczej wszakże działo się za panowania starego Heroda. Dworzanie tego władcy, wyczerpawszy przez czterdzieści lat wszystkie pochlebstwa, uprzyjemniające mu życie, wmówili w
niego nareszcie, że jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków. Herod, zniechęcony do
wszystkiego, z wyjątkiem najwyższej władzy, której z każdym dniem coraz więcej pragnął,
uznał zdanie to za jedyny środek przekonania się, którzy z poddanych są mu prawdziwie
wierni.
Przyjaciele jego utworzyli więc sektę herodian, których naczelnikiem był oszust Sedekias,
młodszy brat mojej babki. Pojmujecie, że ani mój dziad, ani Dellius nie myśleli już o przesiedleniu się do Jerozolimy. Kazali ukuć małą skrzynkę z brązu i zamknęli w niej kontrakt
sprzedaży domu Hillela oraz rewers jego na trzydzieści tysięcy darejków wraz z cesją, którą
Dellius zeznał na rzecz ojca mego, Mardocheja. Następnie przyłożyli pieczęcie i postanowili
nie myśleć o tym, dopóki okoliczności nie przybiorą przyjaźniejszego dla nich obrotu.
Herod umarł i Judea stała się pastwą najopłakańszych waśni. Trzydziestu naczelników
stronnictw kazało się namaścić i ogłosić Mesjaszami. W kilka lat potem Mardochej zaślubił
córkę jednego z sąsiadów i ja, jedyny owoc ich związku, przyszedłem na świat w ostatnim
roku panowania Augusta. Dziad mój chciał mnie osobiście obrzezać i rozkazał w tym celu
przygotować wspaniałą ucztę, ale przyzwyczajony do odosobnienia i skołatany wiekiem,
wskutek tych zachodów wpadł w chorobę, która w kilka tygodni zaprowadziła go do grobu.
Wyzionął ducha w objęciach Delliusa, polecając mu, aby starał się zachować dla nas brązową
skrzynkę i nie pozwolił, iżby niegodziwiec spokojnie używał owoców swego łotrostwa. Moja
matka, której połóg nie odbył się szczęśliwie, tylko o kilka miesięcy przeżyła swego teścia.
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Da wi d (ok. 1000 p.n.e.) – król izraelski; założył silne państwo narzucając swą władzę ludom, otaczającym
Palestynę. Tradycja przypisuje mu autorstwo Psalmów, zbioru 150 pieśni i hymnów o treści religijnej.
5
kr ó l e st wo ż yd o ws k ie r o z d z ielo n e – Po śmierci króla Salomona, następcy Dawida, w r. 932 p.n.e. państwo jego rozpadło się na dwie części. Część północna, królestwo izraelskie, została zdobyta przez Asyryjczyków w r. 721 p.n.e.; część południową, królestwo judzkie ze stolicą w Jerozolimie, podbili Babilończycy w roku
587 p.n.e.
6
p roroc y... z acz ęl i go poc ie sz ać – najznakomitszy z nich, autor tzw. proroctwa Ezechiela z VI w. p.n.e.,
w symboliczno-alegorycznych obrazach przepowiada powrót Żydów z niewoli babilońskiej, malując zarazem
wizję przyszłej świetności Jerozolimy.
7
p o d p a no wa n ie m Ma c e d o ńc z yk ó w – Po śmierci Aleksandra Wielkiego w r. 332 p.n.e. Palestyna była
terenem współzawodnictwa syryjskich Seleucydów i egipskich Ptolemeuszów, dynastii, założonych przez wodzów Macedończyka; w II w. p.n.e. uzyskała wreszcie niepodległość pod berłem Machabeuszów.
5

W owym czasie Żydzi mieli zwyczaj przybierania nazwisk greckich lub perskich. Nazwano mnie Ahaswerem. Pod tym to nazwiskiem w roku 1603 w Lubece dałem się poznać Antoniemu Kolterusowi, jak można o tym przekonać się z pism Duduleusa; toż samo miano nosiłem także w roku 1710 w Cambridge, jak tego dowodzą dzieła uczonego Tenzeliusa.
– Senor Ahaswerze – rzekł Velasquez – wspominają także o tobie w Theatrum Europaeum8.
– Być może – odpowiedział Żyd – gdyż prawie powszechnie jestem znany od czasu, jak
kabaliści wpadli na pomysł przyzywania mnie z głębi Afryki.
Naówczas zabrałem głos i zapytałem Żyda, dlaczego szczególniej upodobał sobie te pustynne okolice.
– Dlatego, że nie spotykam w nich ludzi – odrzekł – jeżeli zaś czasem spotkam zabłąkanego wędrowca lub jakąś kafryjską rodzinę, wtedy, znając legowisko lwicy karmiącej swoje
dzieci, prowadzę ją na zdobycz i z rozkoszą patrzę, jak ich w moich oczach pożera.
– Senor Ahaswerze – przerwał Velasquez – zdajesz mi się być człowiekiem niegodziwego
sposobu myślenia.
– Uprzedzałem was – rzekł kabalista – że to największy łotr na świecie.
– Gdybyś tak jak ja żył osiemnaście wieków – odparł włóczęga – pewno nie byłbyś lepszy
ode mnie.
– Spodziewam się żyć dłużej i daleko uczciwiej – przerwał kabalista. – Ale zostaw te impertynencje i opowiadaj dalej swoje przygody.
Żyd nie odpowiedział ani słowa i tak dalej mówił:
Stary Dellius został przy moim ojcu, na którego tyle trosk się od razu zwaliło. Żyli nadal
razem w swoim schronieniu, gdy tymczasem Sedekias, przez śmierć Heroda pozbawiony
opieki, niespokojnie się o nas dopytywał. Obawa naszego przybycia do Jerozolimy bezustannie go dręczyła. Postanowił zatem poświęcić nas dla dobra własnego spokoju i wszystko
zdawało się sprzyjać jego zamiarom, gdyż Dellius ociemniał, mój ojciec zaś, będąc do niego
szczerze przywiązany, odosobnił się bardziej niż kiedykolwiek. Tak upłynęło sześć lat.
Pewnego dnia doniesiono nam, że jacyś Żydzi z Jerozolimy zakupili sąsiedni dom i że
mieszkają w nim ludzie, którym źle z oczu patrzy i którzy wyglądają na morderców. Mój ojciec, z natury lubiący samotność, korzystał z tej okoliczności i wcale nie wychodził z domu.
Tu jakiś nagły zgiełk przerwał opowiadanie tułacza, który schwycił tę sposobność i znikł
nam z oczu. Wkrótce przybyliśmy na miejsce noclegu, gdzie zastaliśmy już przygotowany i
zastawiony posiłek. Jedliśmy, jak na podróżnych przystało, a gdy sprzątnięto obrus, Rebeka,
zwracając się do Cygana, rzekła:
– Jeżeli się nie mylę, w chwili gdy nam przerwano, mówiłeś, że dwie kobiety upewniwszy
się, iż nikt ich nie śledzi, szybko przebiegły ulicę i weszły do domu kawalera Toledo.
Naczelnik Cyganów widząc, że pragniemy usłyszeć dalszy ciąg jego przygód, zaczął w te
słowa:

8

T heatr u m E ur o p a e u m – kronika wydarzeń współczesnych, wydawana we Frankfurcie nad Menem w latach
1627–1738, obejmująca ogółem 21 tomów. Zapoczątkował ją Johann Philipp Abelin (zm. 1635), autor paru
najwcześniejszych tomów.
6

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Dogoniłem obie kobiety, właśnie gdy wchodziły na schody, i pokazawszy im próbki, powiedziałem o poleceniu danym mi przez zazdrośnika, dodając:
– Teraz wejdźcie panie naprawdę do kościoła, ja tymczasem pobiegnę po mniemanego kochanka, który, zdaje mi się, jest mężem jednej z was. Skoro was zobaczy, nie chcąc zapewne,
abyście wiedziały, że was śledził, odejdzie, a wtedy będziecie mogły pójść, dokąd wam się
podoba.
Nieznajome usłuchały mojej rady, ja zaś pobiegłem do kupca win i doniosłem zazdrośnikowi, że obie kobiety rzeczywiście przybyły do kościoła. Poszliśmy razem i wtedy pokazałem
mu dwie aksamitne spódnice podobne do próbek, które trzymałem w ręku.
Zdawał się jeszcze powątpiewać, ale wtem jedna z kobiet odwróciła się i jak gdyby nie naumyślnie uchyliła nieco zasłony. Wnet radość małżeńska rozlała się po rysach zazdrośnika,
wkrótce wmieszał się między tłum i wyszedł z kościoła. Wybiegłem za nim na ulicę, podziękował mi i dał jeszcze jedną sztukę złota. Sumienie nie pozwalało mi jej przyjąć, ale nie
chcąc się zdradzić, musiałem schować ją do kieszeni. Ścigałem go wzrokiem, następnie poszedłem po dwie kobiety i odprowadziłem je do domu kawalera. Ładniejsza z nich chciała mi
dać sztukę złota.
– Przebacz, pani – rzekłem – sumienie nakazywało mi zdradzić twego mniemanego kochanka, gdyż poznałem w nim męża, ale nieuczciwie byłoby przyjmować z obu stron zapłatę.
Wróciłem do przysionka Św. Rocha i pokazałem dwie sztuki złota. Moi towarzysze krzyknęli z podziwu. Często poruczano im podobne zlecenia, ale nigdy nikt tak ich sowicie nie wynagradzał. Zaniosłem, złoto do wspólnej kasy; chłopcy poszli za mną, chcąc nacieszyć się
zdziwieniem przekupki, która w istocie nie posiadała się ze zdumienia na widok tylu naraz
pieniędzy. Oświadczyła, że nie tylko da nam tyle kasztanów, ile sami zechcemy, ale że nadto
zaopatrzy się w małe kiełbaski i wszystko, czego potrzeba do ich upieczenia. Nadzieja takiej
biesiady napełniła radością naszą czeredę, ja tylko jej nie podzielałem, i postanowiłem wyszukać sobie lepszego kucharza. Tymczasem napełniliśmy kieszenie kasztanami i wróciliśmy
do przysionka Św. Rocha. Po posiłku zawinąłem się w płaszcz i zasnąłem.
Nazajutrz jedna z poznanych wczoraj kobiet zbliżyła się do mnie i wręczyła mi list prosząc, abym zaniósł go do kawalera. Poszedłem i oddałem pismo jego kamerdynerowi. Wkrótce wprowadzono mnie do pokoju. Powierzchowność kawalera Toledo sprawiła na mnie
przyjemne wrażenie. Z łatwością zrozumiałem, dlaczego jest w łaskach u kobiet. Był to młodzieniec nader powabnej postaci. Nie potrzebował uśmiechać się, gdyż wesołość przebijała
się w każdym rysie jego twarzy, przy czym jakiś wdzięk towarzyszył wszystkim jego poruszeniom; można było tylko domyślić się lekkości i niestałości w jego obyczajach, co bez wątpienia byłoby mu szkodziło u kobiet, gdyby każda nie była przekonana, że potrafi ustalić najbardziej płochego mężczyznę.
– Mój przyjacielu – rzekł kawaler – znam już twój dowcip i uczciwość. Chcesz wejść do
mej służby?
– To niemożliwe – odrzekłem. – Urodziłem się szlachcicem i nie mogę podejmować się
obowiązków służącego. Obrałem stan żebracki, gdyż ten nikomu nie przynosi ujmy.
– Wyśmienicie – zawołał kawaler – oto odpowiedź godna prawdziwego Kastylijczyka.
Powiedzże mi, co mogę dla ciebie uczynić?
– Senor kawalerze – odpowiedziałem – lubię mój stan, ponieważ jest zaszczytny i daje mi
środki do życia, ale przyznam się, że kuchnia nie jest tam najlepsza. Jeżeli więc senor zechcesz mi pozwolić, abym jadał z twymi ludźmi, będę to uważał za największe, dla siebie
szczęście.
7

– Z największą chęcią – rzekł kawaler. – W dniach, gdy przyjmuję u siebie kobiety, zwykle odsyłam służących, więc gdyby wówczas szlacheckie twoje urodzenie pozwoliło ci usługiwać nam do stołu...
– Skoro senor będziesz ze swoją kochanką – odpowiedziałem – natenczas z przyjemnością
mogę wam usługiwać, gdyż stając ci się użytecznym, uszlachetniam tym sposobem mój postępek.
To powiedziawszy pożegnałem kawalera i udałem się na ulicę Toledo. Zapytałem o dom
senora Avadoro, ale nikt nie umiał mi odpowiedzieć. Wtedy zapytałem o dom Filipa del Tintero Largo. Pokazano mi balkon, na którym ujrzałem człowieka poważnej postaci, palącego
cygaro i – jak mi się zdawało – liczącego dachówki pałacu księcia Alby. Głos natury żywo
odezwał się w mym sercu, ale zarazem zastanowiło mnie, że natura obdarzyła ojca takim
zbytkiem powagi, zarazem tak niewiele udzielając jej synowi. Sądziłem, że lepiej byłaby
uczyniła rozdzielając tę powagę po równi między obydwóch, wszelako przyszło mi na myśl,
że należy za wszystko dziękować Bogu, i poprzestając na tym wniosku, wróciłem do towarzyszów. Poszliśmy spróbować kiełbasek u przekupki, które tak dalece mi zasmakowały, że
zupełnie zapomniałem o obiedzie u kawalera.
Nad wieczorem spostrzegłem obie kobiety, wchodzące do jego domu. Widząc, że dość
długo tam bawią, poszedłem dowiedzieć się, czy nie potrzebują moich usług, ale właśnie w tej
chwili wychodziły. Przemówiłem kilka dwuznacznych słów do piękniejszej, która za całą
odpowiedź uderzyła mnie lekko wachlarzem po twarzy. W chwilę później zbliżył się do mnie
człowiek wyniosłej postawy, z krzyżem maltańskim9 wyszytym na płaszczu. Reszta jego
odzienia zdradzała podróżnego. Zapytał mnie, gdzie mieszka kawaler Toledo. Odpowiedziałem, że mogę go zaprowadzić. Nie znaleźliśmy nikogo w przedpokoju, otworzyłem więc
drzwi i wszedłem z nim razem do środka.
Kawaler Toledo zdziwił się niepomału.
– Co widzę – zawołał – tyżeś to, mój kochany Aguilarze? Przybyłeś do Madrytu, jakże jestem szczęśliwy! Cóż się tam dzieje na Malcie? Co porabia wielki mistrz? wielki komtur,
przeor nowicjatu? Drogi przyjacielu, niechże cię uściskam!
Kawaler Aguilar odpowiedział na te oświadczenia z równą czułością, wszelako z daleko
większą powagą. Domyśliłem się, że dwaj przyjaciele zechcą wieczerzać razem. Znalazłem w
przedpokoju nakrycie i pobiegłem czym prędzej po wieczerzę. Gdy stół był już zastawiony,
kawaler Toledo kazał mi przynieść od piwniczego dwie butelki musującego francuskiego wina. Spełniłem jego rozkaz i wysadziłem korki.
Tymczasem obaj przyjaciele rozmawiali, przypominając sobie mnóstwo wspólnych
wspomnień, po czym Toledo, zabrawszy głos, tak rzekł:
– Nie pojmuję, jakim sposobem, obdarzeni cale przeciwnymi charakterami, możemy żyć
ze sobą w tak ścisłej przyjaźni. Ty posiadasz wszystkie cnoty, ja zaś pomimo to kocham cię,
jak gdybyś był najgorszym człowiekiem na świecie. W istocie, słów tych czynem dowodzę,
gdyż dotąd z nikim nie zaprzyjaźniłem się w Madrycie i ty wciąż jesteś jedynym moim przyjacielem. Ale prawdę mówiąc, nie jestem równie stały w miłości.
– Czy nadal masz te same zasady względem kobiet? – przerwał Aguilar.
– Niezupełnie – odparł Toledo – dawniej jak najszybciej porzucałem jedną kochankę dla
drugiej, teraz zaś przekonałem się, że tym sposobem tracę zbyt wiele czasu, i zwykle rozpoczynam nowy związek zanim zerwę pierwszy, podczas gdy w dali upatruję już trzeci.
– Tak więc – rzekł Aguilar – ciągle jeszcze nie wyrzekłeś się tej lekkomyślności?
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z kr z yże m ma lt a ńs k i m – Rycerski zakon Joannitów założony został przez kupców jerozolimskich w roku
1048 dla walki z Saracenami. Po upadku Jerozolimy Joannici przenieśli się na Cypr, później na Rodos, aż
wreszcie w roku 1530 osiedli na Malcie, gdzie zorganizowali niezależne państwo, przyjmując nazwę kawalerów
maltańskich. Strojem rycerzy zakonu był czarny płaszcz z białym krzyżem na lewej stronie.
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– Ja nie – odpowiedział Toledo – ale lękam się, ażeby ona mnie nie opuściła. Kobiety madryckie mają w swym charakterze coś tak natarczywego, tak nieodczepnego, że często mimowolnie człowiek staje się bardziej moralny, aniżeliby sobie tego życzył.
– Nie rozumiem zupełnie twoich słów – rzeki Aguilar – zresztą nie ma w tym nic dziwnego, nasz zakon jest wojskowy, a zarazem duchowny; ślubujemy podobnie jak mnisi i księża.
– Zapewne – dodał Toledo – lub jak kobiety, gdy przysięgają na wierność małżonkom.
– I któż z nas wie – rzekł Aguilar – czy za złamanie przysięgi nie czeka ich straszna kara
na tamtym świecie?
– Mój przyjacielu – powiedział Toledo – wierzę w to wszystko, w co chrześcijanin powinien wierzyć, ale zdaje mi się, że zachodzi tu pewne nieporozumienie. Jakże to, do diabła,
więc chcesz, ażeby żona oidora Uscariza miała być smażona w ogniu przez całą wieczność,
ponieważ dziś jedną godzinę ze mną przepędziła?
– Wiara naucza nas – rzekł Aguilar – że są inne jeszcze miejsca pokuty.
– Masz na myśli czyściec – odpowiedział Toledo. – Przeszedłem przezeń, kiedym się kochał w tej diabelskiej Inezie z Nawarry, najdziwaczniejszym, najbardziej wymagającym i najzazdrośniejszym stworzeniu, jakie kiedykolwiek w życiu spotkałem; ale też odtąd zarzekam
się na wieki bogiń teatralnych. Ale ja rozprawiam, a ty ani jesz, ani pijesz; ja wypróżniłem
całą butelkę, a twój kieliszek jeszcze pełny. O czym myślisz? O czym tak dumasz?
– Dumałem – rzekł Aguilar – nad słońcem, które dziś widziałem.
– Nie mogę ci tego zaprzeczyć – przerwał Toledo – gdyż ja także je widziałem.
– Dumałem także – dodał Aguilar– nad tym, czy jutro je zobaczę.
– Nie wątpię o tym, zwłaszcza jeżeli mgły nie będzie.
– Nie zaręczaj, gdyż, być może, nie dożyję jutrzejszego dnia.
– Muszę wyznać – rzekł Toledo – że przywozisz nam z Malty myśli, jak do stołu, niezbyt
wesołe.
– Człowiek zawsze pewien jest śmierci – przerwał Aguilar – ale nigdy nie wie, kiedy
ostatnia chwila nań przypadnie.
– Słuchaj no – rzekł Toledo – przyznaj się, od kogo zasłyszałeś te przyjemne nowiny? Musiał to być jakiś nader pocieszny śmiertelnik; czy często zapraszasz go na wieczerzę?
– Mylisz się – odrzekł Aguilar – dzisiejszego poranku mówił mi o tym spowiednik.
– Jak to – zawołał Toledo – przyjeżdżasz do Madrytu i tego samego dnia idziesz do spowiedzi? Czyżby pojedynek cię tu sprowadzał?
– Właśnie dlatego poszedłem do spowiedzi.
– Wyśmienicie – rzekł Toledo – od dawna nie trzymałem już szpady w ręku i jeżeli chcesz,
mogę służyć ci za świadka.
– Mocno żałuję – odpowiedział Aguilar – ale właśnie ty jesteś jedynym człowiekiem, którego nie mogę prosić o wyświadczenie mi tej przysługi.
– Sprawiedliwe nieba! – krzyknął Toledo – znowu więc rozpocząłeś nieszczęsny spór z
moim bratem?
– Nie inaczej, mój przyjacielu – odparł Aguilar – książę Lerma nie chciał zgodzić się na
zadośćuczynienie, jakiego odeń wymagałem, dziś więc w nocy mamy bić się przy pochodniach nad brzegami Manzanaresu, pod wielkim mostem.
– Wielki Boże! – zawołał Toledo z boleścią – mamże dziś wieczorem stracić brata lub
przyjaciela?
– Być może obu – odrzekł Aguilar. – Wyzwaliśmy się na śmierć i życie; zamiast szpad, zgodziliśmy się na długi sztylet w prawej, a puginał w lewej ręce. Wiesz, że broń ta jest straszna.
Toledo, którego tkliwa dusza łatwo przejmowała wszelkie wrażenia, z najhuczniejszej wesołości od razu wpadł w najposępniejszą rozpacz.

9

– Przewidywałem twoją boleść – rzekł Aguilar – i dlatego nie chciałem widzieć się z tobą,
ale głos z nieba dał mi się słyszeć, rozkazując, abym cię ostrzegł o karach, jakie nas czekają w
przyszłym życiu.
– Ach! – zawołał Toledo – proszę cię, nie myśl wcale o moim nawróceniu.
– Jestem tylko żołnierzem – rzekł Aguilar – nie umiem wygłaszać kazań, ale powinienem
słuchać głosu boskiego.
W tej chwili zegar uderzył jedenastą, Aguilar uściskał przyjaciela i rzekł:
– Posłuchaj, Toledo: tajemne przeczucie ostrzega mnie, że zginę, pragnę jednak, ażeby
śmierć moja przydała się do twego zbawienia. Opóźnię walkę aż do północy. Natenczas uważaj pilnie; jeżeli umarli mogą jakimi znaki dać się słyszeć żyjącym, w takim razie bądź przekonany, że przyjaciel twój nie omieszka upewnić cię o istnieniu tamtego świata. Uprzedzam
cię tylko, uważaj dobrze o samej północy.
To mówiąc Aguilar uściskał jeszcze raz przyjaciela i wyszedł. Toledo rzucił się na łóżko i
zalał łzami, ja zaś wyszedłem do przedpokoju, nie zamykając za sobą drzwi. Byłem ciekawy,
jak się to wszystko skończy.
Toledo wstawał, spoglądał na zegarek, po czym znowu padał na łóżko i płakał. Noc była
ciemna, tylko migotania dalekich błyskawic przedzierały się czasami przez szpary okiennic.
Burza zbliżała się coraz bardziej i groza jej powiększała jeszcze posępność naszego położenia. Północ uderzyła i z ostatnim dźwiękiem usłyszeliśmy trzy stuknięcia w okiennicę.
Toledo otworzył okiennicę mówiąc:
– Czy zginąłeś?
– Zginąłem – odpowiedział grobowy głos.
– Czy jest czyściec na tamtym świecie? – zapytał Toledo.
– Jest, i ja się w nim już znajduję – odrzekł tenże sam głos, po czym usłyszeliśmy długi,
bolesny jęk.
Toledo padł twarzą na ziemię, następnie porwał się, wziął płaszcz i wyszedł. Udałem się za
nim; zwróciliśmy się drogą ku Manzanaresowi, ale jeszcze nie doszliśmy do wielkiego mostu,
gdy ujrzeliśmy czeredę ludzi, z których kilku niosło pochodnie. Toledo poznał swego brata.
– Nie masz potrzeby iść dalej – rzekł mu książę Lerma – jeżeli nie chcesz potknąć się o
trupa twego przyjaciela.
Toledo padł bez zmysłów. Widząc, że jest w rękach swoich ludzi, powróciłem do mego
przysionka i zacząłem rozmyślać nad tym wszystkim, czego byłem świadkiem. Ojciec Sanudo
nieraz wspominał nam o czyśćcu i nowe to zapewnienie nie sprawiło na mnie nadzwyczajnego wrażenia. Zasnąłem zwykłym, twardym snem.
Nazajutrz pierwszym człowiekiem, który wszedł do kościoła Św. Rocha, był Toledo, ale
tak blady i znękany, że zaledwie mogłem go poznać. Długo modlił się, wreszcie zażądał spowiednika.
Gdy Cygan doszedł do tego miejsca, przerwano mu dalsze opowiadanie, musiał nas zatem
opuścić i rozeszliśmy się, każdy w swoją stronę.
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Dzień trzydziesty drugi

O wschodzie słońca puściliśmy się w dalszą drogę i zagłębili w najbardziej wewnętrzne
doliny pasma. Po godzinie podróży spostrzegliśmy Żyda Ahaswera, który zbliżył się do nas i
wszedłszy między mnie a Velasqueza, tak dalej opowiadał swoje przygody:

DALSZY CIĄG HISTORII
ŻYDA WIECZNEGO TUŁACZA
Pewnego dnia oznajmiono nam rzymskiego urzędnika sądowego. Wprowadzono go i dowiedzieliśmy się, że mój ojciec został oskarżony o zbrodnię stanu; zarzucano mu, że chciał
wydać Egipt w ręce Arabów. Po odejściu Rzymianina Dellius rzekł:
– Kochany Mardocheju, nie masz potrzeby się usprawiedliwiać, gdyż każdy jest przekonany o twojej niewinności. Chcą ci tylko zabrać połowę twego mienia, najlepiej więc uczynisz,
jeżeli oddasz je dobrowolnie.
Dellius miał słuszność, sprawa ta kosztowała nas połowę naszego majątku.
Następnego roku mój ojciec, wychodząc pewnego poranku z domu, spostrzegł leżącego
przede drzwiami człowieka, który zdawał się jeszcze oddychać; kazał go więc przynieść do
domu i chciał przywrócić do życia, gdy wtem ujrzał kilku urzędników sądowych i sąsiadów w
liczbie ośmiu, którzy zaprzysięgli, że widzieli, jak mój ojciec zabijał tego człowieka. Ojciec
przesiedział sześć miesięcy w więzieniu i wyszedł, pozbywszy się drugiej połowy majątku,
czyli wszystkiego, co nam zostawało.
Miał jeszcze dom, ale zaledwie wrócił do niego, gdy nagle dom jego niegodziwych sąsiadów zajął się ogniem. Było to w nocy. Sąsiedzi wdarli się do naszego mieszkania, zabrali, co
tylko mogli, i podłożyli płomień tam, gdzie go jeszcze nie było.
O wschodzie słońca w miejscu naszego domu wznosiła się kupa popiołów, po których
czołgał się ślepy Dellius wraz z moim ojcem, unoszącym mnie w objęciach i opłakującym
swoje nieszczęście.
Gdy pootwierano sklepy, ojciec wziął mnie za rękę i zaprowadził do piekarza, który dotychczas dostarczał nam chleba. Człowiek ten, zdjęty litością, dał nam trzy bułki. Wróciliśmy
do Delliusa. Ten nam opowiedział, że podczas naszej nieobecności jakiś nieznajomy, którego
nie mógł poznać po głosie, rzekł mu:
– Ach, Delliusie, oby wasze nieszczęścia spadły na głowę Sedekiasa! Przebacz tym, których niegodziwiec użył za narzędzie swych zbrodni. Zapłacono nam, abyśmy was wymordowali, ale my pomimo to zostawiliśmy was przy życiu. Oto masz – będziecie mieli przez jakiś
czas z czego żyć.
Przy tych słowach nieznajomy wręczył mu kiesę z pięćdziesięciu sztukami złota.
Ta niespodziewana pomoc rozradowała mego ojca. Wesoło rozesłał na popiołach na wpół
spalony kobierzec, położył na nim trzy bułki chleba i poszedł przynieść wody w czerepie roztłuczonego naczynia. Miałem wówczas siedem lat i pamiętam, że dzieliłem tę chwilę wesołości z moim ojcem i udałem się razem z nim do studni. Za to też przy śniadaniu nie zapomniano o mnie.
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Zaledwie zasiedliśmy do biesiady, gdy spostrzegliśmy małego chłopczynę w moim wieku,
który ze łzami prosił nas o kawałek chleba.
– Jestem – rzekł nam – synem żołnierza rzymskiego i syryjskiej kobiety, która umarła, wydając mnie na świat. Żony żołnierzy z tej samej kohorty i markietanki karmiły mnie po kolei
piersią; zapewne musiały dodawać do pokarmu inne jakieś pożywienie, gdyż, jak widzicie,
żyję na świecie. Tymczasem ojciec mój, wysłany przeciw pewnemu pasterskiemu pokoleniu,
poległ wraz ze wszystkimi towarzyszami. Wczoraj zjadłem ostatni kawałek chleba, który mi
zostawiono, żebrałem więc po mieście, ale znalazłem wszystkie drzwi zamknięte. Wy jednak
nie macie ani drzwi, ani domu, spodziewam się zatem, że mnie nie odepchniecie.
Stary Dellius, który nigdy nie omieszkał korzystać ze sposobności udzielenia moralnej nauki, rzekł:
– Nie ma więc na świecie tak nędznego człowieka, który by nie był w stanie wyświadczyć
bliźniemu przysługi, równie jak nie ma tak potężnego, który by nie potrzebował pomocy drugich. Tak jest, moje dziecię, witaj nam i podzielaj naszą ubogą strawę. Jak się nazywasz?
– Germanus – odpowiedział chłopiec.
– Oby ci Bóg długich lat użyczył! – rzekł Dellius.
Jakoż w istocie, ten rodzaj błogosławieństwa stał się prawdziwą przepowiednią, gdyż dziecię to długo żyło i dotychczas nawet żyje w Wenecji, gdzie znają je pod nazwiskiem kawalera
de Saint-Germain10.
– Znam go dobrze – przerwał Uzeda – posiada on niektóre wiadomości kabalistyczne.
Po czym Żyd Wieczny Tułacz tak dalej mówił:
– Po śniadaniu Dellius zapytał mego ojca, czy drzwi od piwnicy zostały wyłamane.
Mój ojciec odpowiedział, że drzwi są zamknięte i że płomień nie zdołał przedrzeć się przez
sklepienie pokrywające piwnicę.
– Dobrze więc – rzekł Dellius – weź zatem z kiesy, którą mi dano, dwie sztuki złota, najmij robotników i wybuduj chatę nad tym sklepieniem. Może przydadzą się jakie szczątki naszego dawnego domu.
Stosownie do rady Delliusa znaleziono kilka belek i desek nie uszkodzonych, złożono je,
jak było można, uszczelniono gałęziami palmowymi, wewnątrz wysłano matami i tym sposobem urządzono nam dość wygodne schronienie. W naszym szczęśliwym klimacie nie potrzeba więcej – najlżejszy pozór dachu wystarcza pod tak czystym niebem, jak również najprostszy pokarm jest najzdrowszy. Słusznie więc można powiedzieć, że nie obawiamy się u nas
takiej nędzy, jak wy w waszych krajach, których klimat nazywacie jednak umiarkowanym.
Podczas gdy zajmowano się sporządzeniem nam mieszkania, Dellius kazał zanieść swoją
matę na ulicę, usiadł na niej i zaczął grać na fenickiej cytrze, następnie zaśpiewał pieśń, którą
był niegdyś ułożył dla Kleopatry. Jego głos, aczkolwiek siedemdziesięcioletni, zgromadził
jednak mnóstwo słuchaczów, którzy z przyjemnością mu się przysłuchiwali. Po skończonym
śpiewie rzekł do otaczających:
– Obywatele Aleksandrii, dajcie jałmużnę biednemu Delliusowi, którego wasi ojcowie
znali jako pierwszego muzyka Kleopatry i ulubieńca Antoniusza.
Po tych słowach mały Germanus obniósł dokoła glinianą miseczkę, w którą każdy wrzucił
swój datek.
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Sai n t -G er ma i n (ok. 1710–1784) – słynny awanturnik, którego prawdziwe nazwisko pozostało nieznane. Od
roku 1743 pod różnymi nazwiskami (w Wenecji np. znano go jako markiza de Bellamare), w różnym charakterze obracał się w dworskich środowiskach stolic państw europejskich. Nader zręcznie potrafił roztaczać wokół
siebie atmosferę tajemniczości: utrzymywał np., że dzięki wynalezionej przez siebie „herbacie długiego życia”
żyje już 2 tysiące lat. Opowiadał, iż swego czasu bywał częstym gościem Piłata w Palestynie, a o Chrystusie
zwykł był mówić: „Łączyła mnie z nim zażyła znajomość; był to najlepszy człowiek pod słońcem, ale trochę
dziwak i mocno nierozważny. Przestrzegałem go, że źle skończy”.
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Dellius postanowił sobie raz tylko na tydzień śpiewać i żebrać. Tego dnia zwykle tłum się
wokół niego zgromadzał i obdarzał hojną jałmużną. Winniśmy byli to wsparcie nie tylko głosowi Delliusa, ale także jego rozmowie ze słuchaczami wesołej, nauczającej i przeplatanej
opowiadaniami różnych ciekawych wydarzeń. Tym sposobem pędziliśmy dość wygodne życie, wszelako mój ojciec, znękany tylu nieszczęściami, wpadł w przewlekłą chorobę i w przeciągu roku rozstał się z tym światem. Naówczas zostaliśmy na łasce Delliusa i musieliśmy żyć
z tego, co nam przynosił jego głos, już i tak dość stary i słaby. Następnej zimy dokuczliwy
kaszel i silna chrypka pozbawiły nas tego jedynego ratunku. Na szczęście, odziedziczyłem
mały spadek po dalekim krewnym, zmarłym w Pelusium. Suma wynosiła pięćset sztuk złota,
a chociaż nie była to nawet trzecia część przypadającego na mnie dziedzictwa, atoli Dellius
zapewnił mnie, że ubogi nie powinien się niczego spodziewać od sprawiedliwości i że najlepiej czyni, gdy poprzestaje na tym, co mu z łaski raczyła udzielić. Pokwitował więc w moim
imieniu i tak dobrze umiał zarządzić pieniędzmi, że mieliśmy z czego żyć przez cały czas
mojego dzieciństwa.
Dellius nie zaniedbywał mego wychowania i pamiętał o małym Germanie. Po kolei zostawaliśmy przy nim. Gdy służba przypadała na mego towarzysza, ja uczęszczałem do małej
żydowskiej szkółki w sąsiedztwie, w dniach zaś, w których ja byłem przy Delliusie, Germanus chodził na nauki do pewnego kapłana Izydy, nazwiskiem Cheremon11. Następnie powierzono mu noszenie pochodni przy misteriach 12 tej bogini i pamiętam, że często z zajęciem
przysłuchiwałem się jego opowiadaniom o tych uroczystościach.
Gdy Żyd Wieczny Tułacz doszedł do tego miejsca swego opowiadania, przybyliśmy na
miejsce noclegu i wędrowiec, korzystając ze sposobności, przepadł gdzieś w górach. Nad
wieczorem zebraliśmy się wszyscy; Cygan zdawał się być wolny, Rebeka znowu więc zaczęła
mu się przymilać, dopóki nie zaczął mówić w te słowa:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Kawaler Toledo bez wątpienia licznymi grzechy musiał był obciążyć swoje sumienie, gdyż
długo zatrzymywał spowiednika. Nareszcie powstał, cały zapłakany, i wyszedł z kościoła,
dając oznaki najgłębszej skruchy. Przechodząc przez przysionek, spostrzegł mnie i skinął,
abym szedł za nim.
Dzień zaledwie świtał i na ulicach nie było jeszcze nikogo. Kawaler wziął pierwsze muły,
które spotkał do najęcia, i wyjechaliśmy z miasta. Uczyniłem mu uwagę, że jego służący będą
się niepokoili, nie widząc go tak długo.
– Bynajmniej – odpowiedział. – Uprzedziłem ich, żaden nie będzie na mnie czekał.
– Senor kawalerze – rzekłem naówczas – pozwól, abym uczynił jeszcze jedną uwagę.
Głos, słyszany wczoraj, powiedział ci to, co mogłeś sam łatwo znaleźć w pierwszym lepszym
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C her e mo n – postać ta zawdzięcza swoje imię greckiemu filozofowi stoickiemu z I w. n.e. Chajremonowi,
który jest m. in. autorem historii Egiptu oraz dzieła astrologicznego o kometach, w którym głosił rzekomo egipską wiarę w potęgę ciał niebieskich i podawał sposoby zaklinania gwiazd i zmuszania ich do posłuszeństwa.
Jamblich w De mysteriis Aegyptiorum zwalczał jego poglądy nauką niejakiego Bitysa, proroka, który miał jakoby przetłumaczyć zbiór pism hermetycznych z hieroglifów egipskich na stalach w świątyni w Sais.
12
mi s ter ia – w starożytności obrzędy religijne, dostępne tylko dla wtajemniczonych; celem ich miało być m.in.
umożliwienie uczestnikom bezpośredniego kontaktu z bóstwem.
13

katechizmie. Wyspowiadałeś się i zapewne nie odmówiono ci rozgrzeszenia. Teraz możesz
zaprowadzić niejakie zmiany w twoim postępowaniu, ale nie widzę znowu potrzeby obarczania się niewczesnymi zgryzotami.
– Ach, mój przyjacielu – odpowiedział kawaler – kto raz słyszał głos umarłych, ten zapewne niedługo pobędzie między żyjącymi.
Zrozumiałem wówczas, że mój opiekun myśli o rychłej śmierci, że nabił sobie tym głowę,
postanowiłem więc nie opuszczać go ani na chwilę.
Dostaliśmy się na mało uczęszczaną drogę, która biegła śród dzikiej okolicy i zawiodła nas
do bramy klasztoru kamedułów. Kawaler zapłacił mulników i zadzwonił. Jakiś mnich pokazał
się u furty, kawaler wymienił swoje nazwisko i prosił o pozwolenie przepędzenia kilku tygodni w tym schronieniu. Zaprowadzono nas do pustelni, położonej na końcu ogrodu, i oznajmiono za pomocą znaków, że dzwonek uprzedzi nas o godzinie wspólnego posiłku w refektarzu. W celi znaleźliśmy pobożne książki, którymi kawaler wyłącznie odtąd się zajmował. Co
do mnie, zaznajomiłem się z pewnym kamedułą, który łowił ryby na wędkę, przyłączyłem się
do niego i zatrudnienie to było jedyną moją rozrywką.
Pierwszego dnia nie uskarżałem się na milczenie, stanowiące jedną z głównych reguł zakonu kamedułów, ale trzeciego nie mogłem już wytrzymać. Kawaler tymczasem z każdym
dniem stawał się coraz posępniejszy i bardziej milczący, nareszcie zupełnie zaprzestał mówić.
Już od tygodnia przebywaliśmy w klasztorze, gdy pewnego dnia przybył jeden z moich
towarzyszy z przysionka Św. Rocha. Powiedział mi, że widział, jak wsiadaliśmy na najęte
muły, i że spotkawszy później mulnika, dowiedział się o miejscu naszego pobytu; doniósł mi
zarazem, że zmartwienie z powodu mojej nieobecności rozproszyło część naszej gromadki.
On sam wszedł do służby pewnego kupca z Kadyksu, który leży chory w Madrycie i wskutek
smutnego wypadku, mając połamane ręce i nogi, nie może obejść się bez chłopca do usług.
Odpowiedziałem mu, że nie mogę już dłużej znieść pobytu u kamedułów, i prosiłem, aby
chociaż na kilka dni zastąpił mnie przy kawalerze.
– Chętnie bym to uczynił – rzekł – ale lękam się opuścić mego kupca; nadto wiesz, że
przyjęto mnie pod przysionkiem Św. Rocha, niedotrzymanie więc słowa mogłoby zaszkodzić
całemu towarzystwu.
– W takim razie ja zastąpię cię u kupca – odrzekłem, zresztą taką miałem władzę nad mymi towarzyszami, że malec nie śmiał dłużej mi się opierać.
Zaprowadziłem go do kawalera, któremu powiedziałem, że udaję się na kilka dni do Madrytu i że na ten czas zostawiam mu towarzysza, za którego ręczę tak, jak za samego siebie.
Kawaler nie odrzekł ani słowa, ale dał mi znakami do zrozumienia, że przystaje na zamianę.
Pobiegłem więc do Madrytu i udałem się natychmiast do gospody wskazanej mi przez mego towarzysza. Ale tam powiedziano mi, że kupiec kazał się przenieść do pewnego sławnego
lekarza, mieszkającego przy ulicy Św. Rocha. Wynalazłem go z łatwością, powiedziałem, że
przychodzę na miejsce mego towarzysza Chiquito, że nazywam się Avarito i że będę pełnił z
równą wiernością też same obowiązki.
Dano mi przychylną odpowiedź, ale zarazem powiedziano, że powinienem natychmiast iść
spać, gdyż przez kilka nocy będę musiał czuwać przy chorym. Położyłem się więc i wieczorem stawiłem do służby. Zaprowadzono mnie do chorego, którego znalazłem rozciągniętego
na łóżku w nader przykrym położeniu; nie mógł poruszać żadnym członkiem z wyjątkiem
lewej ręki. Był to młody człowiek ujmującej postaci i właściwie nic mu nie dolegało poza
tym, że potrzaskane kości nabawiały go nieznośnych bólów. Starałem się dać mu zapomnieć
o jego cierpieniach, zabawiając go i rozweselając wszelkimi sposobami. To postępowanie tak
dalece przypadło mu do smaku, że pewnego dnia zgodził się na opowiedzenie mi swoich
przygód i zaczął w te słowa:
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HISTORIA LOPEZA SUAREZ
Jestem jedynym synem Gaspara Suareza, najbogatszego kupca z Kadyksu. Ojciec mój,
człowiek surowy i nieugięty, chciał, abym oddał się wyłącznie zatrudnieniom kupieckim i nie
myślał nawet o rozrywkach, na jakie zwykle pozwalają sobie synowie bogatszych kupców z
Kadyksu. Starając się we wszystkim zadowalać mego ojca, rzadko kiedy chodziłem do teatru,
w niedzielę zaś nigdy nie należałem do tych rozrywek, jakimi zabawiają się towarzystwa
wielkich miast handlowych.
Ponieważ jednak umyśl potrzebuje wypoczynku, szukałem go zatem w czytaniu przyjemnych, ale niebezpiecznych książek, które znane są pod nazwą romansów. Zasmakowałem w
nich i powoli tkliwość owładnęła moim umysłem, ale wychodząc rzadko na miasto i wcale
prawie nie widując kobiet w domu, nie znajdowałem sposobności rozporządzenia moim sercem. Tymczasem mój ojciec miał niektóre sprawy do załatwienia na dworze, postanowił
więc, abym zwiedził Madryt, i oznajmił mi swój zamiar. Z radością przyjąłem tę nowinę,
uszczęśliwiony, że będę mógł swobodniej odetchnąć i choć na chwilę zapomnieć o kratach
naszego kantoru i pyle naszych magazynów.
Gdy wszystko było już w pogotowiu do podróży, mój ojciec kazał mnie przywołać do
swego gabinetu i odezwał się w te słowa:
– Mój synu, jedziesz do miasta, gdzie kupcy nie mają takiego znaczenia jak w Kadyksie,
powinni więc zachowywać się poważnie i przyzwoicie, ażeby nie poniżali stanu, który ich
zaszczyca, tym bardziej, iż stan ten dzielnie przyczynia się do pomyślności ojczyzny i prawdziwej siły monarchy.
Oto są trzy prawidła, według których będziesz postępował pod groźbą mego gniewu: Naprzód, zakazuję ci wdawać się w rozmowy ze szlachtą. Panowie myślą, że czynią nam zaszczyt, gdy raczą do nas kilka słów przemówić. Jest to błąd, w którym nie powinno się ich
zostawiać, gdyż nasze dobre imię bynajmniej nie od tego zależy.
Po wtóre, rozkazuję ci, abyś nazywał się po prostu „Suarez”, nie zaś „don Lopez Suarez” –
tytuły żadnemu kupcowi nie dodają blasku; jego dobre imię winno opierać się na rozległości
stosunków i przezorności w przedsięwzięciach.
Po trzecie, zakazuję ci raz na zawsze dobywać szpady. Zwyczaj ją upowszechnił, nie zabraniam ci więc nosić tej broni, powinieneś jednak pamiętać, że honor kupca polega na rzetelności w dotrzymywaniu zobowiązań, dlatego to nie chciałem, abyś brał lekcje niebezpiecznej sztuki fechtunku.
Jeżeli przekroczysz którekolwiek z tych trzech prawideł, narazisz się na mój gniew; w razie jednak wystąpienia przeciw czwartemu, wystawisz się już nie na gniew, ale na przekleństwo moje, mego ojca i mego dziada, który jest twoim pradziadem i zarazem pierwszym
sprawcą naszych dostatków. Idzie tu o to, abyś nigdy nie wchodził w żadne związki z domem
braci Moro, bankierów królewskich. Bracia Moro słusznie używają powszechnego szacunku i
zapewne dziwisz się ostatnim moim słowom, ale przestaniesz się dziwić, skoro się dowiesz,
jakie zarzuty dom nasz im stawia. Muszę zatem w kilku słowach objaśnić ci całą historię:

HISTORIA RODZINY SUAREZ
Pierwszym z naszej rodziny, który doszedł do majątku, był Ińigo Suarez. Spędziwszy młodość na przebywaniu różnych mórz, przystąpił do spółki dzierżawiącej kopalnie w Potosi i
następnie założył dom handlowy w Kadyksie.
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Gdy Cygan doszedł do tego miejsca, Velasquez dobył tabliczek i zaczął coś na nich zapisywać. Widząc to naczelnik zwrócił się ku niemu i rzekł:
– Książę zapewne życzysz sobie przedsięwziąć jakieś zajmujące obliczenie, lękam się
więc, aby dalsze moje opowiadanie ci w tym nie przeszkodziło.
– Bynajmniej – odparł Velasquez – właśnie zajmuję się twoim opowiadaniem. Być może,
że ów Iňigo Suarez spotka w Ameryce kogoś, kto mu opowie historię kogoś drugiego, który
także będzie miał historię do opowiedzenia. Aby zatem dojść z tym do ładu, wymyśliłem rubryki podobne do schematu, który nam służy przy pewnego rodzaju postępach, ażeby można
było wrócić do początkowych wyrazów. Racz więc nie zważać na mnie i ciągnąć twoją rzecz
dalej.
Cygan tak dalej mówił:
– Iňigo Suarez, pragnąc założyć dom handlowy, szukał przyjaźni znakomitszych kupców
hiszpańskich. Rodzina Moro używała wówczas znacznej wziętości, uwiadomił ją więc o zamiarze wejścia z nią w stałe stosunki. Otrzymał od niej przyzwolenie i aby rozpocząć interesa, zawarł kilka umów w Antwerpii i wystawił na nie weksel na Madryt. Ale jakież było jego
oburzenie, gdy odesłano mu jego weksel zaprotestowany. Następną pocztą otrzymał wprawdzie list pełen usprawiedliwień; Rodryg Moro pisał mu, że awiz nadszedł z opóźnieniem, że
on sam przebywał wówczas w San Ildefonso u ministra, a pierwszy jego buchalter zastosował
się do obowiązującej w takich wypadkach reguły postępowania, że jednak nie ma zadośćuczynienia, jakiemu z najszczerszą chęcią by się nie poddał. Ale obraza już nastąpiła. Iňigo
Suarez zerwał wszelkie stosunki z rodziną Moro i umierając polecił synowi, aby nigdy nie
ważył się wdawać z nią w interesy.
Ojciec mój, Ruiz Suarez, długo był posłuszny rodzicielskim rozkazom, ale liczne bankructwa, które nieoczekiwanie zmniejszyły ilość domów handlowych, zmusiły go do wejścia
w stosunki z rodziną Moro. Wkrótce gorzko tego pożałował. Mówiłem ci, że mieliśmy pewien udział w spółce dzierżawiącej kopalnie w Potosi i tym sposobem otrzymując znaczną
liczbę sztab srebra – zwykle wypłacaliśmy nimi nasze rachunki. W tym celu posiadaliśmy
skrzynie, każda na sto funtów srebra, czyli wartości dwóch tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu
plastrów. Te skrzynie, z których kilka mogłeś jeszcze widzieć, okute były żelazem i opatrzone
ołowianymi plombami z cyfrą naszego domu. Każda skrzynia miała swój numer. Szły one do
Indii, wracały do Europy, płynęły do Ameryki, a nikt ich nie otwierał i każdy z przyjemnością
wypłatę nimi przyjmował; w samym nawet Madrycie doskonale je znano. Tymczasem jakiś
kupiec, mając uskutecznić wypłatę domowi Moro, zaniósł cztery takie skrzynie do pierwszego buchaltera, który nie tylko że je otworzył, ale nadto kazał sprawdzić próbę srebra.
Gdy wieść o tak krzywdzącym postępowaniu doszła do Kadyksu, mój ojciec wpadł w niepohamowany gniew. Następną pocztą otrzymał wprawdzie list pełen usprawiedliwień: Antonio Moro, syn Rodryga, pisał mu, że dwór zawezwał go do Valladolid i że po powrocie dopiero dowiedział się o nierozsądnym postępku swego buchaltera, który będąc cudzoziemcem,
niedawno przybyłym, nie miał jeszcze czasu poznać zwyczajów hiszpańskich. Ale ojciec bynajmniej nie poprzestał na tych usprawiedliwieniach. Zerwał wszelkie stosunki z domem Moro i umierając zakazał mi wdawać się z nimi w jakiekolwiek interesy.
Długo święcie słuchałem jego rozkazów i dobrze mi z tym było, nareszcie nieprzewidziane
okoliczności znowu połączyły mnie z domem Moro. Zapomniałem lub raczej zaniechałem na
chwilę rad mego ojca i zobaczysz, jak na tym wyszedłem.
Interesy z dworem powołały mnie do Madrytu, gdzie zapoznałem się z niejakim Livardezem, który dawniej utrzymywał dom handlowy, teraz zaś żył z procentu od znacznych sum,
poumieszczanych po różnych miejscach. Człowiek ten miał w swoim charakterze coś dla
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mnie przyciągającego. Jużeśmy się z sobą dość ściśle zaprzyjaźnili, gdy dowiedziałem się, że
Livardez jest wujem Sancha Moro, naówczas naczelnika rodziny. Powinienem był natychmiast zerwać z nim wszelkie związki, ale ja, przeciwnie, jeszcze ściślej się z nim połączyłem.
Pewnego dnia Livardez oznajmił mi, że wiedząc, z jaką biegłością prowadzę handel z Wyspami Filipińskimi, postanowił tytułem spółki komandytowej13 umieścić u mnie milion.
Przełożyłem mu, że jako wuj Sancha jemu raczej powinien powierzyć swoje kapitały; ale
odpowiedział mi na to, że nierad z krewnymi. wchodzi w interesy pieniężne. Nareszcie przekonał mnie, co mu przyszło z tym większą łatwością, że w samej rzeczy tym sposobem nie
zawiązywałem żadnych stosunków z domem Moro. Wróciwszy do Kadyksu, dodałem jeden
okręt do dwóch moich, które corocznie do wysp wysyłałem, i przestałem o nich myśleć. Następnego roku biedny Livardez umarł i Sancho Moro napisał mi, że znalazłszy w papierach
dowód, jako wuj jego umieścił u mnie milion, prosi o zwrot tego kapitału. Być może należało
zawiadomić go o naszym układzie i o spółce komandytowej, ale nie chcąc mieć żadnej styczności z tym przeklętym domem, odesłałem milion bez żadnych wyjaśnień.
Po dwóch latach okręty moje wróciły i potroiły kapitał włożony w ładunek. Winienem
więc był zapłacić dwa miliony nieboszczykowi Livardezowi, pomimo woli zatem musiałem
napisać do braci Moro, że mam dwa miliony na ich rozkazy. Odpowiedzieli mi na to, że przed
dwoma laty kapitał został wciągnięty do ksiąg i że wcale nie chcą słyszeć o tych pieniądzach.
Pojmujesz, mój synu, jak silnie uczułem tę okrutną zniewagę, wyraźnie bowiem chcieli mi
podarować dwa miliony. Radziłem się kilku negocjantów z Kadyksu, którzy, jakby na złość,
przyznali słuszność moim przeciwnikom, dowodząc, że ponieważ dom Moro przed dwoma
laty pokwitował mnie z kapitału, nie ma zatem żadnego prawa do zyskanego dziś procentu.
Gotów byłem wykazać dowodnie, że kapitał Livardeza rzeczywiście znajdował się na okrętach i że gdyby te były zatonęły, miałbym prawo żądać zwrotu oddanego miliona; ale widziałem, że samo nazwisko Moro walczy przeciwko mnie i że gdybym się poddał pod polubowny sąd negocjantów, wyrok ich nie byłby dla mnie przychylny.
Udałem się do akwokata, który powiedział mi, że ponieważ bracia Moro zażądali zwrotu
miliona bez pozwolenia ich zmarłego wuja, ja zaś użyłem go wedle żądania tego wuja, rzeczony zatem kapitał istotnie znajduje się dotąd u mnie, milion zaś, przed dwoma laty wciągnięty do ksiąg domu Moro, jest innym milionem, nie mającym z tym pierwszym żadnego
związku. Adwokat poradził mi, abym zapozwał braci Moro przed trybunał sewilski. Poszedłem za jego radą i wytoczyłem im proces, który ciągnął się przez sześć lat i kosztował mnie
sto tysięcy plastrów. Pomimo to przegrałem we wszystkich instancjach i dwa miliony u mnie
pozostały.
Z początku chciałem obrócić je na jaki zakład dobroczynny, ale obawiałem się, aby zasługa nie spadła w pewnej części na przeklętych braci Moro. Dotychczas nie wiem jeszcze, co
pocznę z tymi pieniędzmi, każdego jednak roku, sumując bilans, umieszczam po stronie kredytu o dwa miliony mniej. Widzisz zatem, mój synu, że mam wystarczające powody, by zakazać ci wszelkiej styczności z domem braci Moro.
Gdy Cygan kończył te słowa, przysłano po niego i każdy z nas odszedł w swoją stronę.
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sp ó ł ka ko ma nd yt o wa – rodzaj spółki handlowej, w której część członków nie bierze udziału w czynnościach spółki.
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Dzień trzydziesty trzeci

Ruszyliśmy w pochód i wkrótce spostrzegliśmy Żyda, który złączył się z nami i tak dalej
opowiadał swoje przygody:

DALSZY CIĄG HISTORII
ŻYDA WIECZNEGO TUŁACZA
Wzrastaliśmy więc nie pod oczyma zacnego Delliusa, który ich nie miał, ale pod opieką
jego roztropności i przewodnictwem jego mądrych rad. Odtąd osiemnaście wieków upłynęło,
a wiek mój dziecinny Jest jedynym, o którym z przyjemnością wspominam.
Kochałem Delliusa jak własnego ojca i szczerze przywiązałem się do mego towarzysza
Germana. Często jednakże z tym ostatnim wiodłem żwawe spory i to zawsze w przedmiocie
religii. Przejęty surowymi zasadami synagogi, ciągle mu powtarzałem:
– Twoje bałwany mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą, złotnik je ulał i myszy się w nich gnieżdżą.
Germanus odpowiadał mi, że nie uważa wcale bałwanów za bogów i że nie mam żadnego
pojęcia o religii Egipcjan.
Słowa te, często powtarzane, wzbudziły we mnie ciekawość; prosiłem Germana, aby namówił kapłana Cheremona do udzielenia mi kilku nauk jego religii, co musiało nastąpić pod
tajemnicą, gdyż w razie gdyby synagoga była o tym posłyszała, niezawodnie zostałbym wyklęty. Cheremon, który bardzo kochał Germana, chętnie przystał na moją prośbę i następnej
nocy udałem się do gaju sąsiadującego ze świątynią Izydy. Germanus przedstawił mnie Cheremonowi, który posadziwszy mnie obok siebie, złożył ręce, na chwilę pogrążył się w myślach i w narzeczu dolnoegipskim, które doskonale rozumiałem, zaczął odmawiać następującą
modlitwę:
MODLITWA EGIPSKA

Wielki Boże, ojcze wszystkich,
Święty Boże, który objawiasz się twoim,
Jesteś świętym, który wszystko stworzył słowem,
Jesteś świętym, którego natura jest obrazem,
Jesteś świętym, którego nie natura stworzyła,
Jesteś świętym, potężniejszym od wszelkiej potęgi,
Jesteś świętym, wyższym od wszelkiej wyniosłości,
Jesteś świętym, lepszym od wszelkiej pochwały!
Przyjm dziękczynną ofiarę mego serca i słów moich.
Jestem niewysłowionym, a milczenie jest Twoim
głosem,
Wytępiłeś błędy przeciwne prawdziwej świadomości.
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Utwierdź mnie, daj mi siłę i pozwól przystąpić do
Twojej laski tym, którzy pogrążeni są w nieświadomości,
jak również tym, którzy poznali Cię i są przez
to moimi braćmi a Twoimi dziećmi.
Wierzę w Ciebie i głośno to wyznaję,
Wznoszę się do życia i do światła.
Pragnę uczestniczyć w Twojej świętości, Ty, bowiem zapaliłeś we mnie tę żądzę.
Gdy Cheremon odmówił tę modlitwę, obrócił się do mnie i rzekł:
– Widzisz, moje dziecię, że my, równie jak wy, uznajemy jedynego Boga, który słowem
swoim stworzył świat. Modlitwa, którą słyszałeś, wyciągnięta jest z Pojmandra, księgi, którą
przypisujemy trzykroć wielkiemu Thotowi 14, temu samemu, którego dzieła obnosimy w procesji podczas wszystkich naszych świąt. Posiadamy dwadzieścia sześć tysięcy zwojów przypisywanych temu filozofowi, który miał żyć przed dwoma tysiącami lat. Ponieważ jednak
tylko naszym kapłanom wolno je przepisywać, być może zatem, że wiele dodatków wyszło
spod ich pióra. Wreszcie, wszystkie pisma Thota pełne są ciemnej i dwuznacznej metafizyki,
którą można różnymi sposoby tłumaczyć. Poprzestanę więc na wyłożeniu ci powszechnie
przyjętych dogmatów, które najwięcej zbliżają się do zasad Chaldejczyków.
Religie, równie jak wszystkie rzeczy tego świata, ulegają powolnym, lecz nieustannym oddziaływaniom, które bezustannie usiłują odmienić ich formy i istotę, tak że po kilku wiekach
ta sama religia przedstawia wierze ludzkiej całkiem odmienne zasady, alegorie, których myśli
ukrytej niepodobna już odgadnąć, lub dogmaty, którym ogół wierzy zaledwie przez połowę.
Nie mogę zatem zaręczyć, że cię nauczę dawnej religii, której ceremonie możesz widzieć
przedstawione na płaskorzeźbie Ozymandiasa15 w Tebach, wszelako powtórzę ci nauki moich
mistrzów16 tak, jak wykładam je moim uczniom.
Przede wszystkim uprzedzam cię, abyś nigdy nie przywiązywał się ani do obrazu, ani do
symbolu, lecz abyś wnikał w myśl w nich ukrytą. Tak na przykład ił przedstawia to wszystko,
co jest materialne. Bożek siedzący na liściu lotosowym i płynący po ile – wyobraża myśl,
która spoczywa na materii, wcale jej nie dotykając. Jest to symbol, jakiego użył wasz prawo14

T ho t tr z yk r o ć wi el k i (gr. Hermes Trismegistos, łac. Merkury) – uchodził za autora świętych ksiąg, zwanych przez Greków hermetyczny mi. Było ich jakoby 42 w 20.000 (wg Jamblicha) czy też w 36.525 (wg Manetona) zwojach. Ok. roku 300 jakiś kapłan egipski zebrał dochowane do jego czasów pisma hermetyczne i zestawił je w tzw. Corpus Hermeticum; pierwszą księgą tej kolekcji jest Pojmander (gr. Pojmandres – Pasterz ludzi) –
dialogi o boskiej potędze i mądrości. Grecki tekst Pojmandra wydano po raz pierwszy w roku 1554; w XV w.
przełożył go z rękopisu na język łaciński włoski filozof renesansowy, Marsiglio Ficino (1433–1499). Poszczególne pisma hermetyczne pochodzą z różnych czasów, ich zawartość zaś ma swe źródło nie tylko w egipskim
systemie religijno-filozoficznym. Obok elementów egipskich występują tu również hellenistyczne (neoplatonizm), irańskie, chaldejskie (astrologia) i in. Chrzecijańskich motywów w literaturze hermetycznej nie ma żadnych.
15
Oz y ma nd ia s – u historyków greckich imię faraona Ramzesa II (1292–1225 p.n.e.). W pobliżu Medinet
Abou koło Teb znajdują się ruiny wystawionej przez Ramzesa II świątyni, tzw. Ramesseum, ozdobionej płaskorzeźbami, które przedstawiają wyprawy wojenne faraona.
16
p o wtó r z ę c i na u k i mo i ch mi s tr zó w – wywody Cheremona począwszy od tego miejsca aż do końca
Dnia 34 oparte są na De mysteriis Aegyptiorum Jamblicha, a tym samym nie stanowią właściwie wykładu dogmatów religii staroegipskiej. Chodzi tu mianowicie o poglądy religijno-filozoficzne o charakterze synkretycznym, reprezentowane przez neoplatonizm. Jamblich (zm. ok. 330), podobnie jak inni filozofowie neoplatońscy,
łączył w swoich dziełach spuściznę greckiej filozofii z wierzeniami pochodzenia orientalnego. Nauczycielem
Jamblicha był Porfiriusz z Tyru (233–303), uczeń Plotyna (204–270), założyciela szkoły neoplatońskiej. Porfiriusz jest m. in. autorem zaginionego listu do Egipcjanina Anebona, z którego zachowały się jedynie fragmenty
w postaci cytatów U innych autorów. W całości dochowała się odpowiedź na ten list, stanowiąca obszerny traktat, a napisana przez niejakiego Abammona. Już w starożytności uważano to nazwisko za mistyfikację i autorstwo owej odpowiedzi przypisywano Jamblichowi. Na język łaciński traktat Abammona-Jamblicha przełożył
Marsiglio Ficino, dając mu tytuł De mysteriis Aegyptiorum.
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dawca, gdy mówił, że „Duch Boży unosił się nad wodami”. Utrzymują, że Mojżesz był wychowany przez kapłanów z miasta On, czyli Heliopolis. Jakoż w istocie, wasze obrzędy bardzo zbliżają się do naszych. Równie jak wy, i my także mamy rodziny kapłańskie, proroków,
zwyczaj obrzezania, wstręt do wieprzowiny i wiele tym podobnych punktów wspólnych.
Gdy Cheremon domawiał tych słów, jeden z niższych kapłanów Izydy uderzył godzinę
oznaczającą północ. Mistrz oznajmił nam, że pobożne obowiązki wzywają go do świątyni, ale
że możemy nazajutrz wieczorem powrócić.
– Wy sami – dodał Żyd Wieczny Tułacz – wkrótce przybędziecie na miejsce noclegu, pozwólcie więc, abym odłożył na jutro dalszą część mojej historii.
Po odejściu włóczęgi zacząłem zastanawiać się nad jego słowami i zdało mi się, że odkryłem w nich wyraźną chęć osłabienia w nas zasad naszej religii, a tym samym popierania zamiarów tych, którzy pragnęli, abym moją przemienił. Wszelako dobrze wiedziałem, co honor
nakazuje mi w tym względzie, i byłem mocno przekonany o bezskuteczności wszelkich tego
rodzaju usiłowań.
Tymczasem przybyliśmy na miejsce noclegu i posiliwszy się jak zwykle, korzystaliśmy z
wolnego czasu naczelnika i prosiliśmy go, aby dalej raczył opowiadać, co też uczynił w tych
słowach:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Młody Suarez, opowiedziawszy mi historię swojej rodziny, zdawał się być zmożony snem,
ponieważ zaś wiedziałem, jak bardzo spoczynek jest mu potrzebny do odzyskania zdrowia,
prosiłem go więc, aby odłożył dalszy ciąg swych przygód na noc następną. W istocie, spał
dość dobrze. Następnej nocy wydał mi się znacznie zdrowszym, atoli nie mógł jeszcze zasnąć, prosiłem go więc, aby ciągnął dalej opowiadanie, i biedny chory tak zaczął mówić:

DALSZY CIĄG HISTORII
LOPEZA SUAREZ
Powiedziałem ci, że mój ojciec zabronił mi przybierać tytułu „don”, dobywać szpady i
wdawać się ze szlachtą, nade wszystko zaś wchodzić w jakiekolwiek stosunki z rodziną Moro. Mówiłem ci także o niepowściągnionym popędzie, jaki miałem do czytania romansów.
Wbiłem więc sobie dobrze w pamięć przestrogi mego ojca, po czym obszedłem wszystkich
księgarzy Kadyksu, aby zaopatrzyć się w ten rodzaj dzieł, z których, zwłaszcza w podróży,
obiecywałem sobie niewypowiedzianą przyjemność.
Nareszcie wsiadłem na pinkę i muszę wyznać, że z radością opuściłem naszą suchą, spaloną i zakurzoną wyspę. Zachwycił mnie widok kwiecistych brzegów Andaluzji. Potem płynęliśmy Gwadalkwiwirem i wylądowałem w Sewilli, gdzie zamierzałem nająć muły do dalszej
podróży. Jeden z mulników zamiast zwykłego powozu zaofiarował mi nader wygodną karetę,
przyjąłem jego usługi i napełniwszy pojazd romansami, zakupionymi w Kadyksie, odjechałem do Madrytu.
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Czarujące okolice między Sewillą a Kordową, malownicze położenie gór Sierra Morena,
pasterskie obyczaje mieszkańców Manszy, wszystko, co widziałem, dodawało wdzięku ulubionym moim książkom. Roztkliwiałem moją duszę; karmiłem ją czułymi i tęsknymi uczuciami tak dalece, że przybywszy do Madrytu kochałem się już szalenie, chociaż nie znałem
jeszcze przedmiotu moich uwielbień.
Stanąwszy w stolicy, zatrzymałem się Pod Krzyżem Maltańskim. Południe wybiło i niebawem zastawiono mi stół do obiadu, następnie zacząłem rozkładać moje rzeczy, jak to zwykli czynić podróżni po wprowadzeniu się do nowego mieszkania. Nagle usłyszałem jakiś
szmer przy zamku od drzwi. Podbiegłem i otworzyłem dosyć gwałtownie, ale opór, jakiego
doznałem, przekonał mnie, że musiałem kogoś potrącić. W istocie, ujrzałem za drzwiami
człowieka dość porządnie ubranego, który nos sobie z krwi ocierał.
– Senor don Lopez – rzekł mi nieznajomy – dowiedziałem się na dole w gospodzie o przybyciu zacnego syna znakomitego Gaspara Suareza i przychodzę złożyć mu moje uszanowanie.
– Mój panie – odpowiedziałem – jeżeli po prostu chciałeś wejść do mnie, byłbym otwierając nabił ci guza na czole, ale to odrapanie nosa dowodzi, że zapewne musiałeś go trzymać
przy dziurce od klucza.
– Wyśmienicie – zawołał nieznajomy – podziwiam twoją przenikliwość! Nie mogę utaić,
że pragnąc zaznajomić się z tobą, chciałem zawczasu powziąć niejakie wyobrażenie o twojej
powierzchowności i byłem zachwycony na widok szlachetnej postawy, z jaką chodziłeś po
pokoju i układałeś twoje rzeczy.
Po tych słowach nieznajomy, wcale nie proszony, wszedł do mnie i tak dalej mówił:
– Senor don Lopez, widzisz we mnie znakomitego potomka rodziny Busqueros ze Starej
Kastylii, której nie należy mieszać z innymi Busquerami, rodem z Leonu. Co do mnie, znany
jestem pod nazwiskiem don Roque Busquera, ale odtąd pragnę szczycić się jedynie moim
poświęceniem dla Waszej Wielmożności.
Przypomniałem sobie wówczas przestrogi mego ojca i rzekłem:
– Senor don Roque, muszę ci wyznać, że Gaspar Suarez, którego jestem synem, żegnając
się ze mną, zabronił mi raz na zawsze przybierania tytułu „don” oraz rozkazał, abym nigdy
nie wdawał się z żadnym szlachcicem. Stąd pojmujesz, senor, że niepodobna mi będzie korzystać z twej łaskawej dla mnie uprzejmości.
Na te słowa Busqueros przybrał poważną postać i rzekł:
– Wyrazy Waszej Wielmożności stawiają mnie w nader przykrym położeniu, albowiem
mój ojciec, umierając, jak najuroczyściej rozkazał mi, abym zawsze dawał tytuł „don” znakomitym kupcom i o ile możności szukał ich towarzystwa. Widzisz zatem, senor don Lopez,
że tylko kosztem mego posłuszeństwa dla mojego ojca możesz słuchać rozkazów twego ojca i
im bardziej będziesz mnie unikał, tym bardziej ja, jako dobry syn, muszę usiłować narzucać ci
się z moją osobą.
Busqueros zmieszał mnie tą uwagą, tym bardziej, że mówił poważnie, a zakaz dobywania
szpady nie pozwalał mi wszcząć kłótni.
Tymczasem don Roque znalazł na moim stole ósmaki, czyli monety wartości ośmiu dukatów17 holenderskich każda.
– Senor don Lopez – rzekł – właśnie zbieram podobne sztuki złota i pomimo starań dotąd
nie mam monet z tą datą. Pojmujesz, co to jest namiętność do zbiorów, i mniemam, że sprawię ci przyjemność podając ci sposobność zobowiązania mnie, czyli raczej przypadek szczególniejszy ci ją podaje, gdyż posiadam zbiór tych monet, począwszy od pierwszych lat, w
których się pojawiły; brakowało mi tylko okazów właśnie z tych dwóch lat, które w tej chwili
na nich spostrzegam.
17

d u ka t – moneta złota o wadze 3,5 g.
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Ofiarowałem przybyszowi żądane sztuki złota z tym większym pośpiechem, że myślałem,
iż potem natychmiast odejdzie. Ale don Roque wcale tego nie uczynił i wracając do dawnej
powagi, rzekł:
– Senor don Lopez, zdaje mi się, że nie wypada, abyśmy jedli z jednego talerza, lub co
chwila podawali sobie kolejno łyżkę albo widelec. Każę przynieść drugie nakrycie.
To mówiąc wydał stosowne polecenia, zasiedliśmy do stołu i wyznam, że rozmowa z
moim nieproszonym gościem była dość zabawna, tak że gdyby nie myśl, iż łamię ojcowskie
zakazy, z przyjemnością byłbym go widywał przy moim stole.
Busqueros wyszedł od razu po obiedzie, ja zaś, przeczekawszy upał, kazałem się zaprowadzić na Prado. Z zadziwieniem spoglądałem na piękne położenie tej alei, ale zarazem z najwyższą niecierpliwością oczekiwałem chwili, w której znajdę się w Buen Retiro. Odludny ten
park sławny jest w naszych romansach18 sam nie wiem, jakie przeczucie zapowiadało mi, że
wejdę tam niezawodnie w jakieś czułe stosunki.
Widok Buen Retiro oczarował mnie więcej, niż ci to mogę wypowiedzieć. Byłbym długo
tak stał pogrążony w marzeniach, gdyby jakiś święcący przedmiot, leżący w trawie o dwa
kroki ode mnie, nie był zwrócił mojej uwagi. Podniosłem go i spostrzegłem portret przywiązany do kawałka złotego łańcuszka. Portret w kształcie sylwetki wyobrażał bardzo przystojnego młodego mężczyznę, na odwrocie zaś dostrzegłem plecionkę z włosów, przedzieloną
złotym paskiem, na którym wyczytałem napis: „Wiecznie twój, moja kochana Inezo”. Schowałem klejnot do kieszeni i przechadzałem się dalej.
Wróciwszy następnie na to samo miejsce, zastałem dwie kobiety, z których jedna, młoda i
nadzwyczaj piękna, z niepokojem szukała czegoś na ziemi. Łatwo odgadłem, że chodzi jej o
zgubiony portret. Zbliżyłem się więc do niej z uszanowaniem i rzekłem:
– Pani, zdaje mi się, że znalazłem przedmiot, którego szukasz, wszelako roztropność nie
pozwala mi oddać go, zanim kilku słowami nie raczysz dowieść swoich praw własności do
znalezionej przeze mnie rzeczy.
– Powiem ci zatem, senor – odpowiedziała piękna nieznajoma – że szukam portretu z kawałkiem złotego łańcuszka, którego resztę trzymam w ręku.
– Ale – dodałem – czy nie było jakiegoś napisu na portrecie?
– Był – odrzekła nieznajoma nieco się zapłoniwszy – wyczytałeś tam senor, że nazywam
się Ineza i że oryginał tego portretu jest „wiecznie mój”. Teraz spodziewam się, że zechcesz
mi go oddać.
– Nie mówisz mi pani – rzekłem – jakim sposobem szczęśliwy ten śmiertelnik wiecznie do
ciebie należy.
– Uważałam za mój obowiązek – odparła piękna nieznajoma – zadośćuczynić pańskiej
przezorności, nie zaś zaspokajać jego ciekawość, i nie pojmuję, jakim prawem zadajesz mi
senor podobne zapytania.
– Moja ciekawość – odpowiedziałem – może bardziej zasługiwałaby na nazwę zainteresowania. Co zaś do prawa, na mocy którego śmiem pani zadawać podobne zapytania, pozwolę
sobie uczynić uwagę, że oddający zgubiony przedmiot zwykle otrzymują przyzwoitą nagrodę.
Ja błagam panią o tę tylko, która może uczynić mnie najnieszczęśliwszym z ludzi.
Młoda nieznajoma zachmurzyła czoło i rzekła:
– Posuwasz się senor dość daleko, jak na pierwsze spotkanie, nie jest to bynajmniej sposób
otrzymania drugiego; wszelako mogę zaspokoić ciekawość twoją w tym względzie. Portret
ten...
W tej chwili Busqueros wyszedł niespodzianie z bocznej ścieżki i zbliżywszy się do nas
poufale, rzekł:
– Winszuję pani, że zaznajomiłaś się z synem najbogatszego negocjanta z Kadyksu.
18

sła wn y j e st w na sz yc h r o ma n s ac h – Buen Retiro wprowadził do literatury Lope de Vega (1562–1635)
poematem, napisanym w roku 1631.
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Na te słowa rysy twarzy mojej nieznajomej przybrały wyraz najwyższego oburzenia.
– Sądzę, że nie dałam powodu – rzekła – aby nieznajomi śmieli do mnie przemawiać.
Następnie, zwracając się do mnie dodała:
– Racz senor oddać mi portret, który znalazłeś.
To powiedziawszy wsiadła do karety i zniknęła nam z oczu.
Gdy Cygan doszedł do tego miejsca, przysłano po niego, prosił nas więc o pozwolenie
odłożenia na dzień następny dalszego ciągu swojej historii. Gdy odszedł, piękna Żydówka,
którą nazywaliśmy teraz po prostu Laurą, zwracając się do Velasqueza, rzekła:
– Cóż myślisz, mości książę, o egzaltowanych uczuciach młodego Suareza? Czy kiedykolwiek w życiu zastanawiałeś się choć przez chwilę nad tym, co zazwyczaj nazywają miłością?
– System mój – odpowiedział Velasquez – obejmuje całą naturę, a tym samym musi zawierać wszelkie uczucia, jakie umieściła ona w sercu ludzkim. Zgłębiłem je wszystkie i oznaczyłem, szczególniej zaś udało mi się to co do miłości, gdyż odkryłem, że można z wszelką
łatwością wyrażać ją za pomocą algebry, a jak wiesz pani, kwestie algebraiczne ulegają rozwiązaniom, które nic nie pozostawiają do życzenia. W istocie, przypuśćmy, że miłość jest
wartością dodatnią oznaczoną znakiem więcej, nienawiść, jako przeciwległa miłości, oznaczona będzie znakiem mniej, obojętność zaś, jako uczucie żadne, będzie równała się zeru.
Jeżeli następnie pomnożę miłość przez miłość, czyli powiem, że kocham miłość albo lubię
kochać miłość, wypadną mi zawsze wartości dodatnie – więcej bowiem przez więcej daje
zawsze więcej. Z drugiej strony, jeżeli nienawidzę nienawiść, wchodzę tym samym w uczucia miłości, czyli w ilości dodatnie, albowiem mniej przez mnie j daje więcej.
Natomiast jeżeli nienawidzę nienawiść nienawiści, wkraczam w uczucia przeciwne miłości, to jest w wartości ujemne, sześcian bowiem z mniej daje mn iej.
Co do iloczynów miłości przez nienawiść lub nienawiści przez miłość, to są one zawsze
ujemne, gdyż więcej przez mniej lub mniej przez więcej daje zawsze mniej. W istocie
bowiem, czy to nienawidzę miłość lub też kocham nienawiść – ciągle pozostaję w uczuciach
przeciwnych miłości. Czy masz, piękna Lauro, co do zarzucenia temu dowodzeniu?
– Bynajmniej – odpowiedziała Żydówka – przeciwnie, jestem przekonana, że nie ma kobiety, która by nie uległa podobnemu rozumowaniu.
– Wcale by mnie to nie cieszyło – rzekł Velasquez – gdyż ulegając tak spiesznie, straciłaby
dalszy ciąg, czyli wnioski wynikające z moich zasad. Tymczasem postępuję dalej w moim
dowodzeniu. Ponieważ miłość i nienawiść mają się do siebie jak wartości dodatnie do ujemnych, wypada zatem, że zamiast nienawiści mogę napisać mniej mi łość, czego wszelako
nie należy uważać za jedno z obojętnością, która w istocie równa się zeru.
Teraz wpatrz się dobrze w postępowanie dwojga kochanków. Kochają się, nienawidzą,
później przeklinają nienawiść, którą mieli do siebie, dalej kochają się więcej niż kiedykolwiek, dopóki ujemny czynnik nie zamieni wszystkich ich uczuć na nienawiść. Niepodobna
nie dostrzec, że iloczyny byłyby tu na przemian dodatnie i ujemne. Na koniec powiadają ci,
że kochanek zamordował swoją kochankę, i sama nie wiesz, co o tym myśleć, czy to jest wynik miłości, czyli też nienawiści. Tak samo w algebrze: przychodzisz do liczb urojonych, ilekroć w pierwiastkach z mniej X wykładniki są parzyste.
Dowodzenie to do tego stopnia jest prawdziwe, że często widzisz, jak miłość zaczyna się
przez pewien rodzaj wzajemnej nieśmiałości, przypominającej niechęć, małą wartość ujemną,
którą możemy wyrazić przez mniej B. Niechęć ta sprowadzi waśń, którą oznaczymy przez
mniej C. Iloczyn dwóch tych ilości będzie więcej BC, czyli wartością dodatnią, jednym
słowem – uczuciem miłości.
Tu chytra Żydówka przerwała Velasquezowi, mówiąc:
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– Mości książę, jeżeli dobrze cię zrozumiałam, najlepiej byłoby wyrazić miłość za pomocą
rozwinięcia potęg (X – A), przypuszczając A daleko mniejszym od X.
– Zachwycająca Lauro – rzekł Velasquez – odgadujesz moje myśli. Tak jest, czarowna kobieto, formuła dwumianu, wynaleziona przez kawalera don Newtona, powinna nam przewodniczyć w badaniach nad sercem ludzkim, jak w ogóle we wszystkich naszych obliczeniach.
Po tej rozmowie rozłączyliśmy się; ale łatwo było spostrzec, że piękna Żydówka wywarła
silne wrażenie na umyśle i sercu Velasqueza. Ponieważ równie jak i ja pochodził on z Gomelezów, nie wątpiłem, że chciano użyć wpływu tej czarującej kobiety dla namówienia go do
przejścia na wiarę Proroka. Dalszy ciąg pokaże, że nie myliłem się w moich wnioskach.
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Dzień trzydziesty czwarty

O wschodzie słońca dosiedliśmy koni. Żyd Wieczny Tułacz nie sądząc, abyśmy mogli tak
wcześnie się wybrać, znacznie się oddalił. Długo czekaliśmy na niego, wreszcie pokazał się,
zajął zwykłe miejsce obok mnie i tak zaczął mówić:

DALSZY CIĄG HISTORII
ŻYDA WIECZNEGO TUŁACZA
Symbole nigdy nam nie przeszkadzały wierzyć w jednego Boga, wyższego nad wszystkich
innych. Pisma Thota nie pozostawiają w tym względzie żadnej wątpliwości. Czytamy tam, co
następuje:

Jeden ten Bóg trwa, niewzruszenie w odosobnieniu swojej jedności. Nic innego, nawet
żadne oderwane pojecie nie może się z nim połączyć.
Jest swoim własnym ojcem, swoim własnym synem i jedynym ojcem Boga. Jest samym
dobrem, początkiem wszystkiego i źródłem pojęć najpierwszych istnień.
Ten Bóg jedyny tłumaczy się sam z siebie, ponieważ wystarcza samemu sobie. Jest on prazasadą, Bogiem bogów, monadą jedności, dawniejszą od istnienia i tworzącą zasadę istnienia.
Od niego bowiem pochodzi istnienie bytu i sam byt, i dlatego też nazywany jest Ojcem Bytu.
– Widzicie zatem, moi przyjaciele – mówił dalej Cheremon – że niepodobna mieć o bóstwie wznioślejszych pojęć od naszych, ale sądziliśmy, że wolno nam ubóstwić pewną część
przymiotów Boga i stosunków jego z nami, czyniąc z nich odrębne bóstwa, a raczej wyobrażenia odrębnych boskich przymiotów.
Tak na przykład rozum, boży nazywamy Emeph, gdy zaś ten słowami się wyraża – Thot,
czyli przekonaniem, lub też Ermeth, to jest wykładem.
Skoro rozum boży, kryjący w sobie prawdę, schodzi na ziemię i działa pod postacią płodności, wówczas nazywa się Amun. Gdy rozum ten ujawnia się pod postacią sztuki, wówczas
nazywamy go Ptah, czyli Wulkanem, gdy zaś objawia się w postaci dobra, zwiemy go Ozyrysem.
Uważamy Boga za jedność, wszelako nieskończona ilość dobroczynnych stosunków, jakie
raczy mieć z nami, sprawia, że pozwalamy sobie, bez ubliżenia Jego czci, uważać Go za istotę
zbiorową, gdyż w istocie jest On zbiorowy i nieskończenie rozmaity w przymiotach, jakie w
nim spostrzegamy.
Co się tyczy duchów, wierzymy, że każdy z nas ma ich dwóch przy sobie, to jest złego i
dobrego. Dusze bohaterów najbliższe są natury duchów, a zwłaszcza te, które przewodniczą
w szeregu dusz.
Bogowie, co do swej istoty, dają się przyrównać do eteru, bohaterowie i duchy – do powietrza, zwyczajne zaś dusze mają w sobie już coś ziemskiego. Opatrzność boską przyrównywamy do światła, które zapełnia wszystkie przestrzenie między światami. Dawne podania
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prawią nam także o mocach anielskich, czyli posłanniczych, których obowiązkiem jest
oznajmiać rozkazy Boga, i o innych mocach, jeszcze wyższego stopnia, które Żydzi hellenizujący nazwali archontami lub archaniołami.
Ci spomiędzy nas, którzy poświęcili się kapłaństwu, są przekonani, że posiadają władzę
sprowadzania obecności bogów, duchów, aniołów, bohaterów i dusz. Wszelako nie mogą
wykonywać tych teurgii19 bez naruszania ogólnego porządku wszechświata. Gdy bogowie
schodzą na ziemię, słońce i księżyc skrywają się na jakiś czas przed wzrokiem śmiertelnych.
Archaniołowie otoczeni są jaśniejszym światłem niż aniołowie. Dusze bohaterów mają
mniej blasku, aniżeli aniołów, jednakże więcej niż dusze zwykłych śmiertelników, które
okrywa cień.
Książęta zwierzyńca niebieskiego ukazują się pod nader wspaniałymi postaciami. Nadto
rozróżniamy mnóstwo szczególnych okoliczności towarzyszących ukazywaniu się rozmaitych
istot i służących do odróżnienia jednych od drugich. Tak na przykład złe duchy można poznać
po złośliwych wpływach, jakie w ślad za nimi ciągną.
Co do bałwanów, wierzymy, że jeżeli wyrabiamy je przy pewnym określonym położeniu
ciał niebieskich lub też z pewnymi ceremoniami teurgicznymi, naówczas możemy ściągnąć
na nie niejakie cząstki istoty boskiej. Jednakowoż sztuka ta jest tak zwodnicza i niegodna
prawdziwej świadomości Boga, że zwykle zostawiamy ją kapłanom daleko niższego stopnia
aniżeli ten, do którego mam zaszczyt należeć.
Skoro który z naszych kapłanów wywołuje bogów, pod pewnym względem uczestniczy w
ich istocie. Wszelako nie przestaje być człowiekiem, ale tylko natura boska przenika go do
pewnego stopnia i łączy się on w pewien sposób z Bogiem. Znalazłszy się w takim stanie, z
łatwością może rozkazywać duchom nieczystym, czyli ziemskim, i wypędzać je z ciał, które
opętały. Czasami nasi kapłani, łącząc kamienie, zioła i materie zwierzęce, tworzą mieszaninę,
która może stać się przybytkiem bóstwa; atoli prawdziwym węzłem łączącym kapłana z bóstwem jest modlitwa.
Wszystkie te obrzędy i dogmaty, jakie wam wyłożyłem, przypisujemy nie Thotowi, czyli
trzeciemu Merkuremu, który żył za Ozymandiasa, ale prorokowi Bitysowi, który żył na dwa
tysiące lat przedtem i wytłumaczył zasady pierwszego Merkurego 20. Atoli, jak to wam już
mówiłem, czas wiele dodał, przemienił, tak że nie sądzę, aby dawna religia miała się dostać
do nas w swym pierwotnym składzie. Na koniec, jeżeli mam już wam wszystko powiedzieć,
nasi kapłani czasami odważają się grozić własnym bogom; wtedy podczas składania ofiar tak
się wyrażają: „Jeżeli nie spełnisz mego żądania, odsłonię najskrytsze tajniki Izydy, zdradzę
tajemnice otchłani, zdruzgocę skrzynię Ozyrysa21 i rozsypię jego członki”.
Wyznam wam, że wcale nie pochwalam tych formuł, od których nawet Chaldejczycy zupełnie się wstrzymują.
Gdy Cheremon doszedł był do tego miejsca swojej nauki, jeden z niższych kapłanów uderzył w dzwon na północ; ponieważ jednak i wy także zbliżacie się do miejsca waszego noclegu, pozwólcie zatem, abym odłożył na jutro dalszy ciąg mego opowiadania.
Żyd Wieczny Tułacz oddalił się, Velasquez zaś zapewnił nas, że niczego nie dowiedział
się nowego i wszystko to można znaleźć w księdze Jamblicha.
19

te ur gi a – rodzaj magii, mającej na celu wywieranie wpływu na istoty nadziemskie, by zmusić je do określonych działań.
20
p ier ws z y Mer k ur y – Egipcjanie rozróżniali Thota pierwszego – uosobienie mądrości boskiej, i trzeciego –
ziemskie wcielenie tej mądrości.
21
s kr z yn i a Oz yr ys a – Plutarch w trakcie De Iside et Osiride opowiada egipski mit o Ozyrysie, małżonku
Izydy, który przez zawistnego Tytona (Seta) zatrzaśnięty został podstępnie w skrzyni, zalany wrzącym ołowiem
i wrzucony następnie do Nilu. Gdy Izyda odszukała zwłoki małżonka, Tyfon poćwiartował je i rozrzucił po
całym Egipcie.
26

– Jest to dzieło – dodał – które czytałem z wielką uwagą i nigdy nie mogłem pojąć, jakim
sposobem krytycy, którzy uważali za wiarogodny list Porfiriusza do Anebona Egipcjanina,
uznali odpowiedź Egipcjanina Abammona za wymysł Porfiriusza22. Sądzę, że Porfiriusz po
prostu dołączył do swego dzieła odpowiedź Abammona dodając niektóre własne uwagi nad
filozofami greckimi i Chaldejczykami.
– Ktokolwiek to był, Anebon czy Abammon – rzekł Uzeda – mogę zaręczyć, że Żyd mówił wam szczerą prawdę.
Przybyliśmy na miejsce noclegu i spożyliśmy lekki posiłek. Cygan, mając czas wolny, tak
dalej jął rozpowiadać swoje przygody:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Młody Suarez, opowiedziawszy mi, jak skończyło się pierwsze jego spotkanie w Buen Retiro, nie mógł oprzeć się snowi, którego w istocie gwałtownie do odzyskania sił potrzebował.
Wkrótce zasnął głęboko, następnej jednak nocy w te słowa dalej mówił:

DALSZY CIĄG HISTORII LOPEZA SUAREZ
Opuściłem Buen Retiro z sercem przepełnionym miłością dla pięknej nieznajomej i oburzeniem przeciw Busquerowi. Nazajutrz, a była to właśnie niedziela, sądziłem, że spotkam w
którym kościele przedmiot moich marzeń. Przebiegłem trzy nadaremnie, wreszcie znalazłem
ją w czwartym. Poznała mnie, po mszy wyszła z kościoła i przechodząc zbliżyła się ku mnie,
mówiąc półgłosem:
– To był portret mego brata.
Już znikła, a ja stałem jeszcze jak przykuty na moim miejscu, oczarowany tymi kilkoma
słowami, które usłyszałem, byłem bowiem przekonany, że obojętność nie byłaby jej podała
tej uspokajającej mnie myśli.
Wróciwszy do gospody, kazałem przynieść sobie obiad, w nadziei, że tym razem uniknę
mego nieproszonego gościa, ale wraz z pierwszym daniem Busqueros wszedł, krzycząc na
całe gardło:
– Senor don Lopez, odmówiłem dwadzieścia zaproszeń i przychodzę do ciebie. Oświadczyłem ci już, że jestem zupełnie oddany na twoje usługi!
Wzięła mnie chętka powiedzieć coś nieprzyjemnego natrętowi, ale przypomniałem sobie,
że ojciec zabronił mi dobywać szpady, musiałem więc mimowolnie unikać kłótni.
Busqueros kazał sobie przynieść nakrycie, zasiadł i zwracając się do mnie z uradowaną
twarzą, rzekł:
– Przyznaj, senor don Lopez, że oddałem ci wczoraj wielką przysługę: niby niechcący
uprzedziłem młodą osobę, że jesteś synem jednego z najbogatszych negocjantów Kadyksu.
Wprawdzie udała ona gniew niepohamowany, ale to tylko dlatego, aby cię przekonać, że bogactwa nie sprawiają na jej sercu żadnego wrażenia. Nie wierz temu, senor don Lopez. Jesteś
młody, przystojny, rozumny, ale pamiętaj, że w żadnej miłostce złoto ci nie zaszkodzi. Ze
22

za wymys ł P or fir i us za – Porfiriusz me mógł być autorem De mysteriis Aegyptiorum, ponieważ traktat
Abammona zwalcza jego poglądy. Autorstwo Jamblicha bywało kwestionowane w tym sensie, że traktat wyszedł spod pióra któregoś z jego uczniów.
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mną na przykład rzecz ma się inaczej. Gdy mnie kochano, to tylko dla mnie samego i nigdy
nie wzbudziłem namiętności, w której by zwracano uwagę na mój majątek.
Busqueros długo jeszcze wygadywał podobne niedorzeczności, wreszcie, zjadłszy obiad,
odszedł. Nad wieczorem udałem się do Buen Retiro, wszelako z tajemnym przeczuciem, że
tym razem nie spotkam pięknej Inezy. W istocie, nie przyszła, ale natomiast zastałem tam
Busquera, który przez cały wieczór już mnie nie odstąpił.
Nazajutrz znowu przyszedł na obiad i wychodząc oświadczył mi, że wieczorem zejdzie się
ze mną w Buen Retiro. Odpowiedziałem, że mnie tam nie zastanie, będąc zaś przekonany, że
nie zaufa memu słowu, nad wieczorem skryłem się do pewnego sklepu przy drodze do Buen
Retiro i po chwili spostrzegłem Busquera, który śpieszył do parku. Nie znalazłszy mnie tam,
wrócił zafrasowany i poszedł szukać mnie w Prado. Wtedy czym prędzej udałem się do Buen
Retiro i przeszedłszy się kilka razy po głównej alei, spostrzegłem moją piękną nieznajomą.
Zbliżyłem się do niej z uszanowaniem, które, o ile mogłem zauważyć, dość jej się podobało;
nie wiedziałem jednakże, czy mam jej podziękować za to, co mi powiedziała w kościele. Ona
sama snadź chciała wywieść mnie z kłopotu, gdyż śmiejąc się rzekła:
– Utrzymujesz senor, że należy się przyzwoita nagroda temu, kto znalazł stracony przedmiot, i dlatego znalazłszy ten portret, chciałeś dowiedzieć się, jakie stosunki łączą mnie z
oryginałem. Teraz znasz je już; nie pytaj zatem o nic więcej, chyba że znowu znajdziesz jaką
rzecz do mnie należącą, gdyż wówczas bez wątpienia mógłbyś rościć prawo do nowych nagród. Wszelako nie wypada, aby zbyt często widziano nas przechadzających się razem. Żegnam cię, ale nie zabraniam ci zbliżać się do mnie, ile razy będziesz miał mi co do powiedzenia.
To mówiąc nieznajoma wdzięcznie mi się skłoniła; odpowiedziałem jej głębokim ukłonem, po czym oddaliłem się do sąsiedniej, równoległej alei, spoglądając jednakże często na
tę, którą tylko co opuściłem. Po skończonej przechadzce Ineza wsiadła do powozu, rzuciwszy
mi pożegnalne spojrzenie, jak mi się wydawało, pełne nie tajonej przychylności.
Nazajutrz z rana, zajęty powstającym we mnie uczuciem i rozmyślając nad jego postępami,
osądziłem, że zapewne wkrótce piękna Ineza pozwoli mi pisać do siebie. Ponieważ zaś nigdy
w życiu nie pisałem miłosnych listów, zdało mi się, że powinienem wprawić się nieco w styl.
Wziąłem więc pióro do ręki i napisałem list następującej treści:
Lopez Suarez do Inezy ***
Ręka moja, drżąca wraz z bojaźliwym uczuciem, obawia się kreślić te słowa. W istocie,
cóż mogą one wyrazić. Jakiż śmiertelnik zdoła pisać, idąc za głosem miłości? Gdzież pióro,
które za nim nadąży?
Chciałbym w tym liście zebrać wszystkie moje myśli, ale cóż, kiedy uciekają przede mną.
Błądzą po ścieżkach Buen Retiro, zatrzymują się na piasku, który ślady stóp twoich zachował,
i nie mogą się stamtąd oderwać.
Czyliż w istocie ów ogród naszych królów jest tak piękny, jak mi się wydaje? Bez wątpienia – nie; urok jest w moich oczach, a ty, Pani, jesteś jedyną jego przyczyną. Czyż park ten
byłby tak odludny, gdyby inni widzieli w nim te piękności, jakie ja na każdym kroku odkrywam?
Trawnik tam żywiej zielenieje, jaśmin tchnie bardziej balsamicznym zapachem, a drzewa,
pod którymi przeszłaś, z większą silą opierają się palącym promieniom słońca. A przecież
tylko przeszłaś pod nimi, cóż się więc stanie z sercem, w którym raczysz zostać na zawsze?
Napisawszy ten list, odczytałem go i spostrzegłem w nim pełno niedorzeczności, dlatego
też nie chciałem go ani oddać, ani odesłać. Tymczasem, niby dla przyjemnego złudzenia, zapieczętowałem go, zaadresowałem: „Do pięknej Inezy” i wrzuciłem do szuflady, po czym
udałem się na przechadzkę.

28

Przebiegłem ulice Madrytu i przechodząc obok gospody Pod Białym Lwem, pomyślałem,
że dobrze uczynię, jeżeli zjem w niej obiad i tym sposobem uniknę przeklętego natręta. Jakoż
kazałem sobie dać obiad i dopiero posiliwszy się wróciłem do mojej gospody.
Otworzyłem szufladę, gdzie leżał mój list miłosny, ale już go tam nie znalazłem. Pytałem
moich służących, którzy powiedzieli mi, że wyjąwszy Busquera nikt więcej u mnie nie był.
Nie wątpiłem, że on go zabrał, i byłem bardzo niespokojny, co z nim pocznie.
Nad wieczorem nie poszedłem prosto do Buen Retiro, ale skryłem się do tego samego
sklepu, który mi już służył poprzednio. Wkrótce spostrzegłem karetę pięknej Inezy i Busquera
biegnącego za nią z całych sił i pokazującego list, który trzymał w ręku. Łotr tak krzyczał i
wywijał rękami, że zatrzymano karetę i mógł oddać list do własnych rąk adresatki. Następnie
kareta potoczyła się ku Buen Retiro, Busqueros zaś poszedł w przeciwną stronę.
Nie potrafiłem wyobrazić sobie, jak skończy się ta przygoda, i z wolna podążyłem ku
ogrodowi. Zastałem tam już piękną Inezę siedzącą wraz ze swoją towarzyszką na ławce przypartej do gęstego szpaleru. Dała mi znak, abym zbliżył się, kazała usiąść i rzekła:
– Chciałam, senor, kilka słów z tobą pomówić. Naprzód proszę cię, abyś raczył mi powiedzieć, dlaczego napisałeś te wszystkie niedorzeczności, a następnie, dlaczego użyłeś do oddania mi ich człowieka, którego zuchwalstwo, jak wiesz, już raz mi się nie podobało?
– Nie mogę zaprzeczyć – odrzekłem – że ja ten list pisałem, wszelako nigdy nie miałem
zamiaru wręczać go pani. Napisałem go jedynie dla własnej przyjemności i schowałem do
szuflady, z której wykradł go ten niegodziwiec Busqueros, który od czasu mego przybycia do
Madrytu jak zły duch ciągle mnie ściga.
Ineza zaczęła śmiać się i odczytała mój list z wyrazem zadowolenia na twarzy.
– Nazywasz się więc Lopez Suarez? Czy jesteś, senor, krewnym owego bogatego Suareza,
negocjanta z Kadyksu?
Odpowiedziałem, że jestem jego jedynym synem, Ineza wszczęła rozmowę o rzeczach
obojętnych i udała się ku swojej karecie. Zanim wsiadła do powozu, rzekła:
– Nie wypada, abym zatrzymywała przy sobie podobne niedorzeczności; oddaję ci je, z
warunkiem jednak, abyś ich nie zgubił. Być może, że się jeszcze kiedy o nie zapytam.
Oddając mi list, Ineza uścisnęła mi lekko rękę.
Dotychczas nigdy żadna kobieta nie uścisnęła mnie za rękę. Wprawdzie widziałem podobne przykłady w romansach, ale czytając nie mogłem sobie dostatecznie wyobrazić rozkoszy,
jaka z takiego uścisku wynika. Znalazłem zachwycającym ten sposób wyrażania uczuć i wróciłem do domu w przeświadczeniu, że jestem najszczęśliwszym z ludzi.
Nazajutrz Busqueros znowu uczynił mi zaszczyt obiadowania ze mną.
– No cóż – rzekł – list doszedł swego przeznaczenia? Widzę po twojej twarzy, senor, że
sprawił pożądane wrażenie.
Musiałem wyznać, że poczuwam się względem niego do pewnej wdzięczności.
Nad wieczorem poszedłem do Buen Retiro. Zaraz przy wejściu spostrzegłem Inezę, która
poprzedzała mnie o pięćdziesiąt kroków. Była sama, służący tylko szedł za nią z daleka. Obróciła się, później szła dalej i upuściła wachlarz. Podjąłem go czym prędzej. Przyjęła zgubę z
wdzięcznym uśmiechem i rzekła:
– Obiecałam ci, senor, przyzwoitą nagrodę, ile razy tylko powrócisz mi jaki zgubiony
przedmiot. Usiądźmy na tej ławce i zastanówmy się nad tą ważną sprawą.
Zaprowadziła mnie do tej samej ławki, na której ją wczoraj widziałem, i tak dalej mówiła:
– Gdy odniosłeś mi zgubiony portret, dowiedziałeś się, że przedstawiał mego brata. O
czymże teraz chcesz się dowiedzieć?
– Ach, pani – odpowiedziałem – pragnę się dowiedzieć, kim jesteś i jak się nazywasz.
– Posłuchaj więc, senor – rzekła Ineza – mogłeś pomyśleć, że twoje bogactwa mnie zaślepiły, ale pozbędziesz się tego mniemania, gdy usłyszysz, że jestem córką człowieka równie
bogatego jak twój ojciec, a mianowicie bankiera Moro.

29

– Sprawiedliwe nieba! – zawołałem – mamże wierzyć moim uszom? Ach, pani, jestem
najnieszczęśliwszym z ludzi, nie wolno mi myśleć o tobie pod groźbą przekleństwa mego
ojca, mego dziada i mego pradziada Iňiga Suareza, który przebywszy wiele mórz założył dom
handlowy w Kadyksie. Teraz śmierć mi tylko pozostaje!
W tej chwili głowa don Busquera przedarła się przez gęsty szpaler, do którego nasza ławka
była przyparta, i pokazując się między mną a Ineza, rzekła:
– Nie wierz mu, pani, on tak zawsze czyni, gdy chce się kogo pozbyć. Niedawno, mało
dbając o moją znajomość, dowodził, że ojciec zakazał mu wdawać się ze szlachtą; teraz lęka
się obrazić swego pradziada Iňiga Suareza, który przebywszy wiele mórz założył dom handlowy w Kadyksie. Nie trać pani odwagi. Te małe krezusy zawsze z trudnością chwytają za
haczyk, ale prędzej czy później przychodzi na nich kolej.
Ineza powstała w najwyższym oburzeniu i wróciła do swojej karety.
Gdy Cygan doszedł do tego miejsca swego opowiadania, przerwano mu i już go więcej tego dnia nie widzieliśmy.
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Dzień trzydziesty piąty

Wsiedliśmy na konie, zapuściliśmy się znowu w góry i po godzinnym pochodzie spotkaliśmy Żyda Wiecznego Tułacza. Zajął zwykłe miejsce pomiędzy mną a Velasquezem i tymi
słowy opowiadał dalej swoje przygody:

DALSZY CIĄG HISTORII
ŻYDA WIECZNEGO TUŁACZA
Następnej nocy czcigodny Cheremon przyjął nas ze zwykłą mu dobrocią i tak zaczął mówić:
– Obfitość przedmiotów, jakie wczoraj wam wykładałem, nie pozwoliła mi mówić o powszechnie przyjętym przez nas dogmacie, który jednak większej jeszcze wziętości używa
pomiędzy Grekami z powodu rozgłosu, jaki mu nadał Plato23. Mam na myśli wiarę w Słowo,
czyli w mądrość boską, którą my nazywamy raz Mander, to znowu M eth, lub też czasami
Thot, czyli przekonaniem.
Jest jeszcze inny dogmat24 o którym muszę wam wspomnieć, a który wprowadził jeden z
trzech Thotów, zwany Trismegistą, czyli trzykroć wielkim, ponieważ pojmował bóstwo
jako podzielone na trzy wielkie potęgi, mianowicie na samego Boga, którego nazwał Ojcem,
następnie na Słowo i Ducha.
Takimi są nasze dogmaty. Co do zasad, są one równie czyste, zwłaszcza dla nas, kapłanów. Praktykowanie cnoty, post i modlitwy wypełniają dni naszego życia.
Pokarmy roślinne, które spożywamy, nie zapalają w nas krwi i łatwiej pozwalają nam pokonywać nasze namiętności. Kapłani Apisa25 wystrzegają się wszelkich stosunków z kobietami.
Taką jest dziś nasza religia. Oddala się ona od dawnej w wielu ważnych punktach, zwłaszcza we względzie metempsychozy, która dziś mało ma zwolenników, chociaż przed siedmiuset laty, gdy Pitagoras26 zwiedzał nasz kraj, była powszechnie przyjęta. Nasza dawna mitologia często także wspomina o bogach planetarnych, inaczej nazywanych rządcami, wszelako
dziś zaledwie niektórzy wróżbici horoskopów trzymają się tej nauki. Mówiłem wam już, że
religie, jak wszystkie inne rzeczy, zmieniają się na świecie.
Pozostaje mi objaśnić wam nasze święte misteria; wkrótce o wszystkim się dowiecie. Naprzód, bądźcie przekonani, że gdybyście nawet zostali wtajemniczeni, nie bylibyście mędrszymi co do początków naszej mitologii. Otwórzcie historyka Herodota27 należał on do wta23

P lato (427-347 p.n.e.) – filozof grecki. Plutarch w De Iside et Osiride przypisuje mu spopularyzowanie na
terenie Grecji nauki o bóstwach jako boskich siłach częściowych, co jest niezgodne z. prawdą, gdyż poglądy
takie głosili stoicy, a spopularyzował je Filon z Aleksandrii.
24
j est j e szc ze i n n y d o g mat – oba dogmaty zawarte są w Pojmandrze.
25
Ap i s – początkowo lokalny bóg Memfisu, w czasach hellenistycznych – główne bóstwo religii egipskiej,
przedstawiano go w postaci byka. O trybie życia kapłanów Apisa wspomina Plutarch w trakcie De Iside et Osiride.
26
P ita go r a s z Samos (570–497 p.n.e.) – filozof i matematyk grecki; według popularnej tradycji starożytnej
przyniósł swe nauki z Egiptu. Wierzenia pitagorejskie, podobnie jak egipskie, obejmowały również wiarę w
metempsychozę (wcielanie się dusz kolejno w różne ciała).
27
He r o d o t (ok. 485 – ok. 425 p.n.e.), historyk grecki. Druga księga jego dzieła traktuje o Egipcie i Egipcjanach.
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jemniczonych i na każdym kroku szczyci się tym, a jednak czynił poszukiwania nad pochodzeniem bogów greckich jak taki, który by nie miał w tym względzie jaśniejszych pojęć od
reszty ludzi. To, co on nazywa świętą mową, nie miało żadnego związku z historią. Były to,
według określenia Rzymian, turpiloquentia, czyli bezwstydne mowy. Każdy nowy adept
musiał wysłuchać opowiadania obrażającego ogólnie przyjętą przystojność. W Eleuzis28 mówiono o Baubie29, która przyjmowała u siebie Cererę, we Fryg ii zaś o miłostkach Bachusa.
My tu w Egipcie wierzymy, że bezwstydność ta jest symbolem oznaczającym nikczemność
istoty materii i więcej nic w tej mierze nie wiemy.
Pewien znakomity konsularny mąż30 nazwiskiem Cycero, w ostatnich czasach napisał
książkę o naturze bogów31. Wyznaje tam, że nie wie, skąd Italia przyjęła swoją wiarę, a jednak był augurem32 a tym samym znał wszystkie misteria toskańskiej religii. Nieświadomość,
przebijająca we wszystkich dziełach pisarzów wtajemniczonych, dowodzi wam, że wtajemniczenie bynajmniej nie uczyniłoby was mądrzejszymi w kwestii początków naszej religii. W
każdym razie misteria sięgają nader odległej epoki. Możecie widzieć uroczysty pochód Ozyrysa na płaskorzeźbie Ozymandiasa. Cześć Apisa i Mnewisa 33 wprowadził do Egiptu Bachus
przed przeszło trzema tysiącami lat.
Wtajemniczenie nie rzuca żadnego światła ani na początek wiary, ani na historię bogów,
ani nawet na myśl w symbolach ukrytą, jednakże wprowadzenie misteriów potrzebne było dla
rodzaju ludzkiego. Człowiek mający sobie jakiś wielki grzech do zarzucenia lub taki, który
splamił swe ręce zabójstwem – staje przed kapłanami misteriów, wyznaje winy i odchodzi
oczyszczony za pośrednictwem wody. Przed ustanowieniem tego zbawiennego obrzędu społeczeństwo odpychało od siebie ludzi nie mogących przystępować do ołtarzów, a ci następnie
z rozpaczy stawali się rozbójnikami.
W misteriach Mitry34 podają adeptowi chleb i wino i ucztę tę nazywają Eucharystią. Grzesznik, pogodzony z Bogiem, zaczyna nowe życie, uczciwsze od tego, jakie dotąd prowadził.
Tu przerwałem Żydowi, czyniąc mu uwagę, że zdawało mi się, jakoby Eucharystia należała wyłącznie do religii chrześcijańskiej. Naówczas Velasquez zabrał głos i rzekł:
– Przebacz mi, ale słowa Żyda Wiecznego Tułacza zgadzają się zupełnie z tym, co sam
czytałem w pismach św. Justyna35 męczennika, który dodaje nawet, że złe duchy przez złośliwość przed czasem wprowadziły obrzęd, który przeznaczony był dopiero dla chrześcijan.
Racz więc, senor Żydzie, mówić dalej.
Żyd Wieczny Tułacz tak dalej ciągnął swoje opowiadanie:
28

E le uz is – miasto w Attyce; odbywały się tu słynne misteria eleuzyńskie, święte widowiska w kulcie Demetry
(Cerery) i jej córki Persefony.
29
B aub o (zwana zazwyczaj Jambe) – według legendy greckiej rozweseliła Demeter (Cererę), poszukującą
Persefony, nieprzyzwoitym opowiadaniem, ujętym w metrum, które odtąd określano mianem jambicznego.
30
ko n s ula r n y mą ż (łac. vir consularis) – były konsul. Dwaj corocznie obierani konsulowie sprawowali w
Rzymie w czasach rzeczypospolitej najwyższą władzę. Cycero był konsulem w r. 63 p.n.e.
31
nap is a ł ks iąż k ę o na t ur z e b o gó w – Cycero jest autorem trzech ksiąg – roztrząsań filozoficznych De
natura deorum, napisanych w roku 45 p.n.e.
32
b ył a u g ur e m – augurem (augurowie przepowiadali przyszłość z lotu ptaków) był Cycero od r. 53 p.n.e.
33
Mn e wi s – według traktatu Plutarcha De Iside et Osiride Dionizos (Bachus) przyprowadził do Egiptu dwa
woły: Apisa i Ozyrysa, inaugurując ich kult religijny. W tymże traktacie znajduje się informacja, że w Heliopolis
czczono czarnego wołu, Mnewisa, którego uważano za ojca Apisa.
34
Mitr a – staroperskie bóstwo; słońca. Kult Mitry rozpowszechnił się w świecie grecko-rzymskun w pierwszych wiekach n.e.
35
ś w.J u st yn męc ze n ni k (100-165) – pisarz chrześcijański, Grek urodzony w Palestynie. W zakończeniu
swej drugiej Apologii, napisanej w Rzymie ok. r. 150, przeprowadza porównanie doktryny chrześcijańskiej z
pogańskimi, przy czym te ostatnie uznaje za dzieło demonów, które naśladowały obrzędy chrześcijańskie i realizowały podstępnie zapowiedzi Starego Testamentu (m. in. w misteriach Mitry).
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– Misteria – rzekł Cheremon – mają jeszcze jeden obrzęd wszystkim wspólny. Gdy bóg jaki umrze, grzebią go, płaczą nad nim przez kilka dni, po czym bóg ku wielkiej wszystkich
radości zmartwychwstaje36. Niektórzy utrzymują, że symbol ten wyobraża słońce, ale na ogół
panuje przekonanie, że chodzi o ziarna powierzone ziemi.
– Oto jest wszystko, mój młody Izraelito – dodał kapłan – co ci mogę powiedzieć o naszych dogmatach i obrzędach. Widzisz więc, że wcale nie jesteśmy bałwochwalcami, jak to
nam wasi prorocy często zarzucali, ale wyznam ci, że sądzę, iż wkrótce ani moja, ani twoja
religia nie wystarczy już dla ludzkości. Rzuciwszy wzrok dokoła, wszędy spostrzegamy jakąś
niespokojność i popęd do nowości.
W Palestynie lud tłumem wychodzi na puszczę, ażeby słuchać nowego proroka, który
chrzci wodą z Jordanu. Tu znowu widać terapeutów37 czyli magów-uzdrowicieli, którzy do
wiary naszej mieszają wiarę Persów. Jasnowłosy Apolloniusz wędruje z miasta do miasta i
udaje Pitagorasa; kuglarze podają się za kapłanów Izydy, porzucono już dawną cześć bogini,
opustoszały jej świątynie i kadzidła przestały dymić na jej ołtarzach.
Gdy Żyd Wieczny Tułacz kończył te słowa, spostrzegł, że zbliżamy się do miejsca noclegu, i przepadł gdzieś w wąwozie.
Wziąłem na stronę księcia Velasqueza i rzekłem mu:
– Pozwól, abym cię zapytał, co myślisz o rzeczach, które nam Żyd Wieczny Tułacz opowiada. Mniemam, że nie należy nam wszystkiego słuchać, większa bowiem część tych rzeczy
sprzeciwia się wierze, jaką wyznajemy.
– Senor Alfonsie – odparł Velasquez – twoja pobożność przynosi ci zaszczyt w oczach
każdego myślącego człowieka. Wiara moja, śmiem to utrzymywać, jest bardziej oświecona
od twojej, chociaż równie gorąca i czysta. Najlepszy tego dowód masz w moim systemie, o
którym kilkakrotnie już wspominałem, a który jest tylko szeregiem uwag nad bóstwem i jego
nieskończoną mądrością. Sądzę zatem, senor Alfonsie, że tego, czego ja spokojnie słucham,
możesz także słuchać z czystym sumieniem.
Odpowiedź Velasqueza uspokoiła mnie zupełnie, wieczorem zaś Cygan, mający wolny
czas, tak dalej jął opowiadać swoje przygody:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Młody Suarez, opowiedziawszy mi smutną swoją przygodę w ogrodzie Buen Retiro, nie
mógł oprzeć się ogarniającemu go snowi, zostawiłem go więc w spokoju; ale następnej nocy,
gdy znowu przyszedłem przy nim czuwać, prosiłem go, aby raczył zadowolić moją ciekawość
względem dalszych wydarzeń, co też uczynił w tych słowach:

36

p o cz y m b ó g.. . z ma r t wyc h ws t aj e – dotyczy to egipskiego Ozyrysa (zabitego przez Tyfona wskrzesił
Horus), greckiego Dionizosa-Bachusa (rozszarpanego przez Tytanów wskrzesił Zeus) oraz orientalnych bóstw:
Attisa i Adonisa.
37
ter ap e u ci – sekta ascetów-pustelników żydowskich, osiadła w I w. n.e. nad jeziorem Mareotis koło Aleksandrii. Jedynym źródłem historycznym, które wspomina o ich istnieniu, jest traktat Filona z Aleksandrii De vita
contemplativa.
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DALSZY CIĄG HISTORII LOPEZA SUAREZ
Byłem przepełniony miłością dla Inezy i jak możesz domyślić się – oburzony na Busquera.
Pomimo to jednak nazajutrz, razem z wazą, zjawił się nieznośny natręt. Zaspokoiwszy pierwszy głód, rzekł:
– Pojmuję, senor don Lopez, że w twoim wieku nie masz ochoty do małżeństwa; jest to
niedorzeczność, którą i tak zawsze zbyt wcześnie popełniamy. Wszelako dziwne wydało mi
się, że podajesz za wymówkę młodej dziewczynie obawę gniewu twego pradziada, Iňiga Suareza, który przebywszy wiele mórz założył dom handlowy w Kadyksie. Twoje szczęście,
don. Lopez, że przecież naprawiłem jakoś całą rzecz.
– Senor don Roque – odpowiedziałem – racz przydać jeszcze jedną przysługę do tych, jakie mi wyświadczyłeś; nie chodź dziś wieczorem do Buen Retiro. Jestem przekonany, że
piękna Ineza wcale tam nie przyjdzie, jeżeli zaś ją zastanę, bez wątpienia nie będzie chciała
słowa do mnie przemówić. Jednakowoż muszę usiąść na tej samej ławce, na której wczoraj ją
widziałem, opłakać tam moje nieszczęście i ponarzekać do woli.
Don Roque przybrał zagniewaną minę i rzekł:
– Senor don Lopez, słowa, jakie do mnie wyrzekłeś, mają w sobie coś nader obrażającego i
mogą naprowadzić mnie na myśl, że poświęcenie moje nie miało szczęścia przypaść ci do
smaku. Wprawdzie mógłbym oszczędzić sobie trudu i pozwolić ci samemu opłakiwać twoje
nieszczęście, ale przecież piękna Ineza mogłaby nadejść, a jeżeli mnie tam nie będzie, kto
wówczas naprawi twoje niedorzeczności? Nie, senor don Lopez, zbyt ci jestem oddany, ażebym mógł być posłuszny.
Don Roque wyszedł natychmiast po obiedzie, ja zaś przeczekałem upał i udałem się drogą
ku Buen Retiro, ale wprzódy nie omieszkałem skryć się na jakiś czas w moim sklepiku. Busqueros zjawił się niebawem, poszedł mnie szukać do Buen Retiro i nie znalazłszy mnie tam,
wrócił i udał się, jak sądziłem, drogą do Prado. Naówczas opuściłem moją kryjówkę i poszedłem w te same miejsca, w których doznałem już tyle rozkoszy i zmartwień. Usiadłem na
ławce i zacząłem gorzko płakać.
Nagle uczułem, że ktoś uderza mnie w ramię. Sądziłem, że to Busqueros, i odwróciłem się
z gniewem, gdy wtem spostrzegłem Inezę, uśmiechającą się z anielskim wdziękiem. Usiadła
obok mnie, kazała oddalić się swojej towarzyszce i tak zaczęła mówić:
– Kochany Suarezie, rozgniewałam się wczoraj na ciebie, gdyż nie zrozumiałam, dlaczego
mówiłeś mi o twoim dziadzie i pradziadzie, ale zasięgnąwszy bliższych wiadomości, dowiedziałam się, że już prawie od wieku dom wasz nie chce mieć żadnych stosunków z naszym, i
to dla nader błahych, jak utrzymują, powodów.
Jeżeli jednak z twojej strony zachodzą trudności, i mnie na nich nie zbywa. Mój ojciec od
dawna już rozporządził mną i lęka się, abym nie przedsięwzięła zamiarów na przyszłość przeciwnych jego widokom. Dlatego nie życzy sobie, abym często wychodziła z domu i zabrania
mi bywać w Prado, a nawet w teatrze. Ponieważ jednak muszę czasami odetchnąć świeżym
powietrzem, pozwala mi przyjeżdżać tu z ochmistrzynią, a to dlatego, że mało kto tu przychodzi, może więc być o mnie zupełnie spokojny.
Przyszłym moim małżonkiem jest pewien magnat neapolitański, nazwiskiem książę Santa
Maura. Zdaje mi się, że pragnie on tylko mego majątku dla podratowania swego. Zawsze
czułam nieprzezwyciężony wstręt do tego związku i uczucie to powiększyło się jeszcze od
chwili, gdy cię poznałam. Mój ojciec jest człowiekiem nieugiętego sposobu myślenia, wszelako pani Avalos, jego najmłodsza siostra, ma wielką nad nim władzę. Kochana ciotka nader
jest do mnie przywiązana, nie cierpi zaś neapolitańskiego księcia. Mówiłam jej o tobie, pragnie cię poznać, odprowadź mnie więc do mego powozu, a przy bramie ogrodowej znajdziesz
jednego ze służących pani Avalos, który cię do niej zawiedzie.
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Słowa zachwycającej Inezy przepełniły, mnie radością i tysiące czarownych nadziei ogarnęło moją duszę. Odprowadziłem Inezę do karety, po czym udałem się do jej ciotki. Miałem
szczęście spodobać się pani Avalos; odwiedzałem ją odtąd co dzień o tej samej godzinie i
zawsze zastawałem u niej piękną jej siostrzenicę.
Szczęście moje trwało przez sześć dni. Siódmego dowiedziałem się o przybyciu księcia
Santa Mauri. Pani Avalos kazała mi nie tracić odwagi, służąca zaś z jej domu oddała mi list
następującej treści:
Ineza Moro do Lopeza Suarez.
Nienawistny człowiek, któremu mnie przeznaczono, przybył do Madrytu, orszak jego cały
nasz dom zapełnia. Pozwolono mi oddalić się w głąb mieszkania; jedno z moich okien wychodzi na uliczkę Augustianów. Nie jest ono zbyt wysoko, będziemy więc mogli parę chwil
ze sobą pomówić. Muszę zawiadomić cię o niektórych ważnych dla nas sprawach. Przyjdź,
jak tylko noc zapadnie.
Otrzymałem ten list o piątej, słońce zachodziło o dziewiątej, pozostawało mi więc jeszcze
cztery godziny, z którymi nie wiedziałem, co począć. Postanowiłem udać się do Buen Retiro.
Widok tych miejsc pogrążał mnie zawsze w słodkich marzeniach, na których, sam nie wiedząc kiedy, spędzałem długie godziny. Już przeszedłem się kilka razy po parku, gdy z daleka
spostrzegłem wchodzącego Busquera. Zrazu chciałem wdrapać się na stojący w pobliżu sękaty dąb, ale zabrakło mi sił, zeszedłem więc na ziemię, usiadłem na ławce i śmiało oczekiwałem nieprzyjaciela.
Don Roque, zadowolony z siebie jak zawsze, zbliżył się do mnie ze zwykłą poufałością i
rzekł:
– No cóż, senor don Lopez? Zdaje mi się, że piękna Ineza Moro zmiękczy nareszcie twego
pradziada, Iňiga Suareza, który przebywszy wiele mórz założył dom handlowy w Kadyksie.
Nie odpowiadasz mi, senor don Lopez; dobrze więc, ponieważ chcesz milczeć, usiądę obok
ciebie i opowiem ci moją historię, w której znajdziesz niejedno zadziwiające zdarzenie.
Postanowiłem spokojnie wycierpieć natręta aż do zachodu słońca, pozwoliłem mu przeto
mówić i don Roque zaczął w te słowa:

HISTORIA DON ROQUE BUSQUERA
Jestem jedynym synem don Błażeja Busquera, najmłodszego syna najmłodszego brata innego Busquera, który także pochodził z młodszej linii. Mój ojciec miał zaszczyt służyć królowi przez trzydzieści lat jako alferez, czyli chorąży, w pułku piechoty; widząc jednakże, że
pomimo uporczywości nigdy nie dosłuży się stopnia podporucznika, porzucił służbę i zamieszkał w mieścinie Alazuelos, gdzie ożenił się z młodą szlachcianką, której wuj, kanonik,
zostawił był sześćset plastrów dożywotniego dochodu. Jestem jedynym owocem tego związku, który nie trwał długo, ojciec bowiem odumarł mnie, gdy kończyłem ósmy rok życia.
Tak zostałem na opiece mojej matki, która jednak niewiele o mnie dbała i będąc zapewne
przekonana, że dzieci potrzebują wiele ruchu – od rana do wieczora pozwalała mi biegać po
ulicy wcale się o mnie nie troszcząc. Innym dzieciom w moim wieku nie pozwalano wychodzić, kiedy chciały, najczęściej więc ja je odwiedzałem. Rodzice ich przyzwyczaili się do
moich odwiedzin i w końcu wcale na mnie nie zważali. Dzięki temu mogłem wchodzić o
każdej godzinie do każdego domu naszej mieściny.
Będąc z natury spostrzegawczym, ciekawie śledziłem najmniejsze szczegóły gospodarstwa
we wszystkich mieszkaniach i opowiadałem je potem mojej matce, która przysłuchiwała się
temu z wielkim upodobaniem. Muszę nawet wyznać, że jej to mądrym radom zawdzięczam
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ów szczęśliwy talent mieszania się do cudzych spraw, choć zazwyczaj nie mam z tego żadnej
dla siebie korzyści. Przez pewien czas myślałem, że sprawię wielką przyjemność mojej matce, jeżeli będę uwiadamiał sąsiadów o tym, co się u nas dzieje. Skoro więc kto ją odwiedził
lub rozmawiała z kimkolwiek, natychmiast biegłem o wszystkim zawiadomić całe miasto.
Wszelako rozgłos taki bynajmniej nie przypadł jej do smaku i niebawem porządne oćwiczenie
nauczyło mnie, że należy tylko przynosić nowiny, nie zaś wynosić je z domu.
Po upływie pewnego czasu spostrzegłem, że ludzie zaczynają kryć się przede mną. Mocno
mnie to ubodło i przeszkody, jakie mi stawiano, tym więcej rozjątrzyły moją ciekawość. Wynajdywałem tysiące sposobów, aby tylko móc zajrzeć do wnętrza ich mieszkań, rodzaj zaś
budynków, z jakich składa się nasza mieścina, sprzyjał moim zamiarom. Sufity były z desek
źle spojonych, nocami więc dostawałem się na poddasza, wierciłem świdrem dziury i tak nieraz wysłuchiwałem niejednej ważnej domowej tajemnicy. Naówczas biegłem do matki, opowiadałem jej wszystko, ona zaś powtarzała nowiny przed sąsiadami, ale zawsze przed każdym z osobna.
Domyślano się, że to ja przynoszę mojej matce te wiadomości, i z każdym dniem coraz
bardziej mnie nie cierpiano. Wszystkie domy były dla mnie zamknięte, ale wszystkie szpary
pootwierane; skulony gdzieś na poddaszu, przebywałem wśród moich współobywateli, obywając się bez ich zaproszenia. Przyjmowali mnie mimo woli i wbrew swoim chęciom; jak
szczur mieszkałem w ich domach, a nawet zakradałem się do spiżarń i wedle możności napoczynałem zapasy.
Gdy skończyłem osiemnaście lat, matka moja oświadczyła mi, że czas, abym obrał sobie
jakiś zawód. Od dawna uczyniłem już wybór: postanowiłem zostać prawnikiem, aby tym sposobem zyskać sposobność poznania tajników rodzin i mieszania się do ich spraw. Pochwalono
mój zamiar i odesłano mnie na nauki do Salamanki.
Cóż to za różnica między wielkim miastem a mieściną, w której po raz pierwszy ujrzałem
światło dzienne! Cóż to za szerokie pole dla mojej ciekawości, ale zarazem ileż nowych przeszkód! Domy miały po kilka pięter, były szczelnie na noc pozamykane, i jak gdyby na złość
mieszkańcy drugiego i trzeciego piętra otwierali na całą noc okna dla świeżego powietrza.
Poznałem za pierwszym rzutem oka, że sam niczego nie dokonam i że trzeba mi dobrać sobie
towarzyszów, zdatnych do wspierania mnie w tak niebezpiecznych przedsięwzięciach.
Zacząłem uczęszczać na kursa prawne i przez ten czas badałem charaktery moich współuczniów, ażeby zbyt lekkomyślnie nie obdarzyć ich zaufaniem. Nareszcie znalazłem czterech,
o których sądziłem, że posiadają niezbędne przymioty, zebrałem ich więc i z początku chodziliśmy – tylko hałasując trochę po ulicach; nareszcie, gdy osądziłem, że są dostatecznie
przygotowani, rzekłem do nich:
– Drodzy przyjaciele, czy nie podziwiacie śmiałości, z jaką mieszkańcy Salamanki przez
całe noce zostawiają otwarte okna? Cóż więc, czy dlatego, że wznieśli się o dwadzieścia stóp
nad nasze głowy, mają mieć prawo strojenia drwinek z uczniów uniwersytetu? Sen ich
krzywdzi nas, a spokojność dolega. Postanowiłem naprzód zbadać, co się u nich dzieje, następnie zaś pokazać im, do czego jesteśmy zdolni.
Słowa te przyjęto oklaskami, chociaż nie wiedziano jeszcze, jakie są moje zamiary. Wtedy
wytłumaczyłem się jaśniej:
– Kochani przyjaciele – rzekłem – naprzód trzeba postarać się o drabinę przynajmniej na
piętnaście stóp wysoką. Trzech z was zawinąwszy się w płaszcze, będzie mogło nieść ją z
łatwością, powinni tylko spokojnie postępować jeden za drugim, wybierać stronę ulicy mniej
oświeconą i trzymać drabinę od ściany. Gdy będziemy chcieli użyć drabiny, oprzemy ją o
okno i podczas gdy jeden z nas wdrapie się na wysokość upatrzonego mieszkania, reszta rozstawi się w pewnej odległości, by czuwać nad ogólnym bezpieczeństwem. Powziąwszy wiadomość o tym, co się dzieje w górnych krainach, zastanowimy się nad dalszym postępowaniem.
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Zgodzono się jednomyślnie na mój zamiar. Kazałem sporządzić lekką, ale mocną drabinę,
i jak tylko została wykonana, natychmiast wzięliśmy się do dzieła. Wybrałem dom przyzwoitej powierzchowności, którego okna nie były bardzo wysoko. Przystawiliśmy drabinę i wszedłem tak, aby tylko głowę moją można było spostrzec z wnętrza mieszkania.
Księżyc jasno oświecał cały pokój, pomimo to w pierwszej chwili nic nie mogłem rozpoznać, wkrótce jednak spostrzegłem w łóżku człowieka, który wpatrywał się we mnie błędnymi oczyma. Bojaźń, jak się zdawało, odjęła mu mowę, po chwili jednak odzyskał ją i rzekł:
– Straszliwa i krwawa głowo, przestań mnie ścigać i nie wyrzucaj mi mimowolnego morderstwa.
Gdy don Roque domawiał tych słów, zdało mi się, że słońce chyli się ku zachodowi, nie
mając zaś ze sobą zegarka, zapytałem go o godzinę.
To zapytanie obruszyło nieco Busquera, zmarszczył czoło i rzekł:
– Mniemam, senor don Lopez, że gdy przyzwoity człowiek ma zaszczyt opowiadać ci
swoją historię, nie powinieneś przerywać mu w najbardziej zajmującym miejscu, chyba że
chcesz mu dać poznać, iż jest – mówiąc po hiszpańsku – pesado, czyli nudziarzem. Nie myślę, aby podobny zarzut mógł się do mnie stosować, i dlatego ciągnę moją rzecz dalej.
– Widząc, że sprawiłem wrażenie krwawej i straszliwej głowy, nadałem rysom mojej twarzy jak można najokropniejszy wyraz. Nieznajomy nie mógł tego znieść, wyskoczył z łóżka i
uciekł z pokoju. Młoda jakaś kobieta, która spoczywała na tym samym łóżku, obudziła się,
wysunęła spod kołdry dwa śnieżne ramiona i przeciągnęła się, otrząsając się ze snu. Spostrzegłszy mnie, nie była zaskoczona; wstała, zamknęła na klucz drzwi, przez które uciekł jej mąż,
po czym dała mi znak, abym wszedł do środka. Drabina była nieco za krótka, wsparłem się
więc na ozdobach architektonicznych i śmiało wskoczyłem do pokoju. Młoda kobieta, przypatrzywszy mi się bliżej, poznała swoją omyłkę, ja zaś zrozumiałem, że nie jestem tym, którego oczekiwała. Jednakże kazała mi usiąść, okryła się szalem i usiadłszy o kilka kroków ode
mnie, rzekła:
– Senor, muszę ci wyznać, że czekałam na jednego z moich krewnych, z którym miałam
pomówić o pewnych sprawach dotyczących naszej rodziny, i pojmujesz, że jeżeli miał wejść
oknem, zapewne nie czynił tego bez nader ważnych powodów. Ciebie zaś, senor, nie mam
zaszczytu znać i nie rozumiem przyczyny, dla której przychodzisz do mnie w godzinie tak
niewłaściwej do składania odwiedzin.
– Nie miałem zamiaru – odrzekłem – wchodzić do pani pokoju. Chciałem tylko wznieść
moją głowę do wysokości okna, aby się dowiedzieć, jak to mieszkanie wygląda.
Naówczas uwiadomiłem nieznajomą o moich upodobaniach, zajęciach, młodości i o spółce, jaką zawarłem z czterema towarzyszami, którzy mieli dopomagać mi w przedsięwzięciach.
Młoda kobieta wysłuchała mnie z wielką uwagą, po czym rzekła:
– Opowiadanie twoje, senor, wraca ci mój szacunek. Masz słuszność, nie ma na świecie
nic przyjemniejszego niż wiedzieć, co się dzieje u innych. Od pierwszych lat mego życia
zawsze miałam to przekonanie. Teraz niepodobna mi dłużej cię tu, senor, zatrzymywać, ale
spodziewam się, że nie po raz ostatni cię widzę.
– Zanim się pani obudziłaś – rzekłem – małżonek twój uczynił mi zaszczyt wzięcia mojej
twarzy za krwawą i straszliwą głowę, która przychodzi wyrzucać mu mimowolne morderstwo. Racz więc pani z kolei uczynić mi zaszczyt, opowiadając mi okoliczności tej sprawy.
– Pochwalam tę ciekawość – odrzekła – przyjdź więc senor jutro o piątej wieczorem do miejskiego parku. Zastaniesz mnie tam z jedną z moich przyjaciółek. Tymczasem do widzenia.
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Młoda kobieta z niepospolitą grzecznością odprowadziła mnie do okna; zeszedłem po drabinie i połączyłem się z moimi towarzyszami, którym wiernie wszystko opowiedziałem. Nazajutrz punktualnie o piątej udałem się do parku.
Gdy to Busqueros mówił, zdawało mi się, że słońce zupełnie już zachodzi, zniecierpliwiony więc rzekłem:
– Senor don Roque, zaręczam ci, że ważna sprawa nie pozwala mi dłużej pozostać. Będziesz mógł z łatwością skończyć twoją historię za, pierwszym razem, gdy zechcesz uczynić
mi zaszczyt przyjścia do mnie na obiad.
Busqueros przybrał tym razem jeszcze więcej zagniewaną minę i rzekł:
– Wyraźnie przekonywam się, senor don Lopez, że chcesz mnie obrazić. W takim razie lepiej uczynisz, mówiąc mi otwarcie, że uważasz mnie za bezwstydnego gadułę i nudziarza.
Ale nie, senor don Lopez, nie mogę przypuścić, abyś miał tak źle o mnie myśleć, prowadzę
więc dalej opowiadanie:
– Zastałem już w parku wczorajszą moją znajomą z jedną z jej przyjaciółek, wysoką, młodą i wcale niebrzydką kobietą. Usiedliśmy na ławce i młoda kobieta, pragnąc, abym ją bliżej
poznał, tak zaczęła opowiadać szczegóły swego życia:

HISTORIA FRASQUETY SALERO
Jestem najmłodszą córką dzielnego oficera, który tak dalece zasłużył się krajowi, że po jego śmierci przyznano całkowity żołd jego żonie. Moja matka, będąc rodem z Salamanki, wróciła wówczas do rodzinnego miasta ze mną i z moją siostrą Dorotą. Posiadała mały dom w
oddalonej części miasta; kazała go wyporządzić i osiadłyśmy w nim, żyjąc z oszczędnością
odpowiadającą zupełnie skromnej powierzchowności naszego mieszkania.
Matka nie pozwalała nam uczęszczać ani do teatru, ani na walki byków; sama też nie bywała u nikogo i nie przyjmowała żadnych odwiedzin. Nie mając przeto żadnych rozrywek,
prawie całe dnie przepędzałam w oknie. Będąc z natury nader skłonną do grzeczności, skoro
tylko jaki porządnie ubrany mężczyzna przechodził przez naszą ulicę, wnet ścigałam go
wzrokiem lub spoglądałam na niego tak, ażeby myślał, że obudził we mnie pewne zajęcie.
Przechodzący zwykle nie byli nieczułymi na te oznaki grzeczności. Niektórzy składali mi
głębokie ukłony, inni rzucali na mnie podobne memu wejrzenia, prawie wszyscy zaś wracali
na naszą ulicę jedynie po to, aby mnie raz jeszcze ujrzeć. Ilekroć moja matka spostrzegła te
umizgi, wnet wołała na mnie:
– Frasqueta! Frasqueta! co tam dokazujesz? Bądź skromna i poważna, jak twoja siostra,
inaczej nigdy nie znajdziesz męża.
Matka myliła się, gdyż moja siostra dotąd jeszcze jest panną, ja zaś już przeszło od roku
mam męża.
Nasza ulica była dość odludna i rzadko kiedy miałam przyjemność widywać przechodniów, których powierzchowność zasługiwałaby na moją uwagę. Wszelako pewna okoliczność
sprzyjała moim zamiarom. Tuż pod naszymi oknami stała kamienna ławka pod rozłożystym
drzewem, tak że kto chciał mi się przyjrzeć, mógł bezpiecznie na niej usiąść, nie wzbudzając
żadnego podejrzenia.
Pewnego dnia jakiś młody człowiek, daleko wykwintniej ubrany od tych, których dotąd
widywałam, usiadł na ławce, wyjął książkę z kieszeni i zaczął czytać, atoli skoro tylko mnie
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spostrzegł, porzucił czytanie i odtąd oczu ze mnie nie spuszczał. Nieznajomy powracał przez
kilka następnych dni, aż pewnego razu zbliżył się do mego okna, jak gdyby czegoś szukając, i
rzekł:
– Czy pani nic nie upuściłaś?
Odpowiedziałam mu, że nie.
– Tym gorzej – przerwał – gdybyś pani bowiem była upuściła ten krzyżyk, który nosisz na
szyi, byłbym go podniósł i z radością zabrał ze sobą do domu. Posiadając cośkolwiek, co do
ciebie, pani, należy, byłbym sobie wyobraził, że nie jestem ci tak obojętny, jak inni ludzie,
którzy siadają na tej ławce. Wrażenie, jakie pani sprawiłaś na moim sercu, być może zasługuje na to, abyś mnie nieco odróżniła od tłumu.
W tej chwili weszła moja matka, nie mogłam więc nic odpowiedzieć, ale odwiązałam
zręcznie krzyżyk i upuściłam go na ulicę.
Nad wieczorem spostrzegłam dwie panie ze służącym w bogatej liberii. Usiadły na ławce,
zdjęły mantyle, po czym jedna z nich dobyła kawałek papieru; rozwinęła go, wyjęła mały
złoty krzyżyk i rzuciła na mnie drwiące spojrzenie. Byłam przekonana, że młody człowiek
poświęcił tej kobiecie pierwszy dowód mej życzliwości, gwałtowny gniew mnie opanował,
tak że przez całą noc nie zmrużyłam oka. Nazajutrz obłudnik znowu usiadł na ławce i z wielkim zadziwieniem spostrzegłam, że dobył z kieszeni kawałek papieru, rozwinął, wyjął krzyżyk i zaczął go całować.
Nad wieczorem ujrzałam dwóch służących ubranych podobnie jak ten, którego widziałam,
wczoraj. Przynieśli stół, nakryli go, po czym odeszli i wrócili z lodami, oranżadą, czekoladą,
ciastami i innymi łakociami. Wkrótce pokazały się te same dwie panie, zasiadły na ławce i
kazały podać sobie przyniesione rzeczy.
Moja matka i siostra, które nigdy nie wyglądały oknem, nie mogły tym razem oprzeć się
ciekawości, zwłaszcza słysząc brzęk talerzy i szklanek. Jedna z tych kobiet, spostrzegłszy je
w oknie, zaprosiła obie na podwieczorek, dodając tylko, aby raczyły kazać wynieść kilka
krzeseł.
Matka chętnie przyjęła zaprosiny i poleciła wynieść krzesła na ulicę, my zaś poprawiwszy
nieco nasze stroje, poszłyśmy podziękować pani, która okazała się dla nas tak grzeczna. Zbliżywszy się do niej, spostrzegłem, że bardzo jest podobna do mego młodego nieznajomego, i
wniosłam, że musi być jego siostrą; zapewne brat mówił jej o mnie, dał jej mój krzyżyk i dobra siostra przyszła wczoraj pod nasze okna jedynie po to, aby mnie zobaczyć.
Wkrótce spostrzeżono, że brakuje łyżek, wyprawiono więc po nie moją siostrę; po chwili
zabrakło serwet, matka moja chciała mnie posłać, ale młoda dama mrugnęła na mnie i odpowiedziałam, że nie potrafię ich znaleźć, matka musiała więc pójść sama. Skoro tylko odeszła,
rzekłam do nieznajomej:
– Zdaje mi się, że pani masz brata, nadzwyczaj do ciebie podobnego.
– Bynajmniej – odpowiedziała – tym bratem, o którym pani mówisz, jestem ja sam. Moim
bratem jest książę San Lugar, ja zaś wkrótce mam zostać księciem Arcos, gdyż zaślubiam
dziedziczkę tego tytułu. Nienawidzę mojej przyszłej małżonki, wszelako gdybym nie przystał
na ten związek, powstałyby w mojej rodzinie okropne sceny, do których nie mam najmniejszego pociągu. Nie mogąc rozporządzać moją ręką wedle skłonności, postanowiłem zachować serce dla kogoś bardziej godnego miłości aniżeli księżniczka Arcos. Nie sądź pani jednak, że zamierzam mówić o rzeczach ubliżających twojej sławie, ale ani pani, ani ja nie porzucamy Hiszpanii; los może nas znowu połączyć, w razie zaś gdyby nam nie sprzyjał, potrafię wynaleźć inne sposoby, by cię widywać. Matka twoja wkrótce powróci, racz więc tymczasem przyjąć ten brylantowy pierścień na dowód, że nie skłamałem, mówiąc o moim urodzeniu. Zaklinam cię, pani, nie odrzucaj tego upominku, który rad bym, aby wiecznie przypominał mnie twojej pamięci.
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Matka moja wychowywała mnie w surowych zasadach i wiedziałam, że nie należy od nieznajomych przyjmować podarunków, ale pewne spostrzeżenia, jakie uczyniłam naówczas, a
których teraz sobie już nie przypominam, sprawiły, że wzięłam pierścień. Moja matka tymczasem powróciła z serwetkami, a siostra z łyżkami. Nieznajoma pani była nader uprzejma
tego wieczoru i wszyscy rozeszliśmy się zadowoleni ze spotkania. Nazajutrz, równie jak następnych dni, powabny młodzieniec nie pokazał się więcej pod mymi oknami. Zapewne pojechał zaślubić księżniczkę Arcos.
Pierwszej niedzieli po tym wypadku pomyślałam, że prędzej czy później odkryto by u
mnie pierścień, będąc więc w kościele udałam, że znalazłam go pod nogami, i pokazałam
mojej matce, która orzekła, że jest to bez wątpienia kawałek szkła, oprawny w tombak; zaleciła mi jednak, abym go schowała do kieszeni. Jubiler mieszkał w naszym sąsiedztwie, pokazano mu pierścień; ocenił go na osiem tysięcy pistołów. Cena tak znaczna uszczęśliwiła moją
matkę; oświadczyła mi, że najwłaściwiej wprawdzie byłoby ofiarować pierścień św. Antoniemu Padewskiemu jako szczególnemu opiekunowi naszej rodziny, ale z drugiej strony, suma uzyskana ze sprzedaży pozwoliłaby wyposażyć mnie i moją siostrę.
– Przebacz mi, droga mamo – odpowiedziałam – ale naprzód wypada ogłosić, że znalazłyśmy pierścień, nie wymieniając jego wartości. Jeżeli właściciel zjawi się, oddamy zgubę, w
przeciwnym zaś razie moja siostra równie jak św. Antoni Padewski nie mają doń żadnego
prawa, ja bowiem znalazłam pierścień i do mnie on wyłącznie należy.
Matka nic mi na to nie odrzekła.
Ogłoszono w Salamance wiadomość o znalezionym pierścieniu, zachowując w tajemnicy
jego wartość, ale jak możesz łatwo odgadnąć – nikt się nie zgłosił.
Młodzieniec, od którego otrzymałam tak kosztowny podarunek, sprawił żywe wrażenie na
moim sercu i przez tydzień nie pokazywałam się w oknie. Wszelako skłonności naturalne
wzięły górę, wróciłam do dawnego zwyczaju i jak przedtem całe dnie przepędzałam, wyglądając na ulicę.
Kamienną ławkę, na której młody książę siadywał, zajmował naówczas jakiś tłusty jegomość, z wyglądu spokojny i zrównoważony. Spostrzegł mnie w oknie i zdało mi się, że wcale
go mój widok nie cieszy. Odwrócił się, ale zapewne i wtedy drażniła go moja obecność, gdyż
chociaż mnie nie widział, często obracał się z niepokojem. Wkrótce odszedł, dając mi wzrokiem uczuć całe oburzenie, jakie go na widok mojej ciekawości przejmowało, ale nazajutrz
powrócił i powtórzył te same dziwactwa. Na koniec dopóty przychodził i odchodził, aż
wreszcie po dwóch miesiącach tej krętaniny zażądał mojej ręki.
Matka moja oświadczyła, że niełatwo o sposobność tak korzystnego związku i rozkazała
mi dać mu przychylną odpowiedź. Byłam posłuszna. Zmieniłam nazwisko Frasquety Salero
na dony Franciszki Cornadez i wprowadziłam się do domu, w którym senor widziałeś mnie
wczoraj.
Zostawszy żoną don Cornadeza, zajęłam się wyłącznie jego szczęściem. Niestety, zamiary
moje zbyt mi się powiodły. Po trzech miesiącach pożycia znalazłam go szczęśliwszym niżeli
chciałam, i co gorsza, wpoiłam w niego przekonanie, że on także mnie uszczęśliwia. Z wyrazem zadowolenia wcale nie było mu do twarzy, odstręczał mnie tym od siebie i coraz bardziej
niecierpliwił. Na szczęście błogi ten stan trwał niedługo.
Pewnego dnia Cornadez, wychodząc z domu, spostrzegł małego chłopca, który trzymał
papier w ręku i zdawał się szukać kogoś. Chcąc go wybawić z kłopotu, wziął od niego list i
rzucił okiem na adres: „Do zachwycającej Frasquety”. Cornadez skrzywił się tak, że mały
poseł uciekł ze strachu, po czym zaniósł do siebie ten cenny dokument i przeczytał, co następuje:
Możeż to być, żeby ani moje bogactwa, ani moje zalety, ani moje nazwisko nie zwróciły
na mnie twojej uwagi? Jestem gotów na wszelkie wydatki, wszelkie czyny, wszelkie przedsięwzięcia, aby tylko zyskać choć jedno twoje spojrzenie. Ci, którzy obiecali mi usłużyć, za-
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wiedli mnie, gdyż nie otrzymałem od ciebie żadnego znaku porozumienia. Wszelako tym
razem postanowiłem użyć wrodzonej mi śmiałości; odtąd nic mnie już nie powstrzyma, gdyż
chodzi o namiętność, która od samego początku nie zna ani miary, ani wędzidła. Lękam się
jednej tylko rzeczy, to jest twojej obojętności.
Hrabia de Peňa Flor
Wyrazy tego listu rozproszyły w jednej chwili całe szczęście, jakiego kosztował mój małżonek. Stał się niespokojny, podejrzliwy, nie pozwalał mi wychodzić, chyba z jedną z naszych sąsiadek, której wprawdzie nie znał bliżej, ale którą polubił dla jej przykładnej pobożności.
Jednakowoż Cornadez nie śmiał wspomnieć mi o swoich męczarniach, nie wiedział bowiem, jak daleko rzeczy zaszły z hrabią de Peňa Flor ani też, czy wiem co o jego ku mnie
zapałach. Niebawem tysiączne okoliczności coraz bardziej zwiększały jego niespokojność.
Pewnego razu znalazł drabinkę opartą o mur ogrodowy, kiedy indziej znów jakiś nieznajomy
wkradł się cichaczem do domu. Co więcej, pod moimi oknami brzmiały ciągłe serenady i
muzyka, tak znienawidzona przez zazdrośników. Na koniec zuchwalstwo hrabiego przeszło
wszelkie granice. Pewnego dnia udałam się z moją nabożną sąsiadką na Prado, gdzie zabawiłyśmy dość długo; była późna pora i prawie same chodziłyśmy po głównej alei. Hrabia
zbliżył się do nas, wyraźnie oświadczył mi swoją namiętność, powiedział, że musi zdobyć
moje serce, nareszcie zuchwale porwał mnie za rękę i sama nie wiem, czego ten szaleniec nie
byłby się dopuścił, gdybyśmy nie zaczęły z całych sił krzyczeć.
Wróciłyśmy do domu w ogromnym pomieszaniu. Nabożna sąsiadka oznajmiła memu mężowi, że za żadne skarby nie chce ze mną wychodzić i że szkoda, iż nie mam brata, który by
obronił mnie przed natarczywością hrabiego, kiedy własny mąż tak mało się o mnie troszczy.
– Wprawdzie religia zabrania zemsty – dodała – wszelako honor tkliwej i wiernej żony zasługuje na większą dbałość. Hrabia de Peňa Flor z pewnością dlatego tak śmiało postępuje,
ponieważ wie, senor Cornadez, o twojej pobłażliwości.
Następnej nocy mąż mój wracał zwykłą drogą do domu i przechodząc przez ciasną uliczkę,
spostrzegł, że zagradza ją dwóch ludzi. Jeden z nich uderzał w mur szpadą niezmiernej długości, drugi zaś mówił doń:
– Wyśmienicie, senor don Ramiro! Jeżeli tak będziesz sobie poczynał z dostojnym hrabią
de Peňa Flor, niedługo będzie on postrachem braci i mężów.
Nienawistne nazwisko hrabiego zwróciło uwagę Cornadeza, zatrzymał się więc i przyczaił
pod drzewem.
– Kochany przyjacielu – odpowiedział człowiek z długą szpadą – nietrudno by mi było
położyć koniec miłosnym sukcesom hrabiego de Peňa Flor. Nie pragnę wcale go zabić, chcę
tylko dać mu nauczkę, zęby się tu więcej nie pokazywał. Nie na próżno nazywają don Ramira
Caramanzę pierwszym rębaczem w Hiszpanii, lękam się tylko skutków takiego pojedynku.
Gdybym mógł dostać gdzie sto dublonów38 pojechałbym przepędzić jakiś czas na wyspach.
Dwaj przyjaciele jeszcze przez pewien czas rozmawiali w podobnym tonie, na koniec
mieli już odejść, gdy mąż mój wyszedł z kryjówki, zbliżył się do nich i rzekł:
– Panowie, jestem jednym z tych małżonków, którym hrabia de Peňa Flor zakłóca spokój.
Gdybyście mieli zamiar zgładzić go z tego świata, nie mieszałbym się do waszej rozmowy,
ale ponieważ chcecie mu dać tylko małą nauczkę, z przyjemnością ofiaruję wam sto dublonów, których potrzebujecie dla udania się na wyspy. Raczcie tu poczekać, zaraz wam przyniosę pieniądze.
W istocie, wyrzekłszy te słowa, poszedł do domu i powrócił ze stoma dublonami, które
wręczył straszliwemu Caramanzie.

38

d ub lo n – podwójny dukat.
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We dwa dni potem wieczorem usłyszeliśmy gwałtowne stukanie do naszego domu. Otworzono i ujrzeliśmy urzędnika sądowego z dwoma alguacilami. Urzędnik w te słowa odezwał
się do mego męża:
– Przez wzgląd na ciebie, senor, przyszliśmy tu w nocy, pragnąc, aby nasz widok nie zaszkodził twojej dobrej sławie i nie przestraszył sąsiadów. Chodzi nam o hrabiego de Peňa
Flor, którego wczoraj zamordowano. Dowiedzieliśmy się z listu, który, jak mówią, wypadł z
kieszeni jednego z morderców, że poświęciłeś sto dublonów, by zachęcić ich do zbrodni i
ułatwić im ucieczkę.
Mój mąż odpowiedział z przytomnością umysłu, o którą nigdy nie byłabym go posądziła.
– Nigdy w życiu nie widziałem hrabiego de Peňa Flor. Dwóch nie znanych mi ludzi przyszło do mnie wczoraj z wekslem na sto dublonów, który przeszłego roku wystawiłem w Madrycie, musiałem go więc zapłacić. Jeżeli tego senor żądasz, natychmiast pójdę po weksel.
Urzędnik dobył list z kieszeni i rzekł:
– Czytaj senor: „Jutro odpływamy na San Domingo z dublonami poczciwego Cornadeza”.
– Prawda – odparł mój mąż – są to zapewne owe dublony za weksel. Wystawiłem go na
okaziciela, nie miałem więc prawa nikomu odmawiać wypłaty ani też dopytywać się o nazwisko.
– Należę do sądu kryminalnego – rzekł urzędnik – i nie powinienem mieszać się do spraw
handlowych. Żegnam cię, senor Cornadez; przebacz, żeśmy cię niepokoili.
Jak to ci już mówiłam, zdziwiła mnie ta nadzwyczajna przytomność umysłu mego małżonka, chociaż nieraz już zauważyłam, że objawiał prawdziwy geniusz, ile razy chodziło o
jego własną korzyść lub bezpieczeństwo jego osoby. Po pierwszym przestrachu zapytałam
kochanego Cornadeza, czy w istocie kazał zamordować hrabiego de Peňa Flor. Z początku
zapierał się, nareszcie wyznał, że dał sto dublonów rębaczowi Caramanzie, wszelako nie za
zabicie, ale tylko za upuszczenie hrabiemu odrobiny zbyt gwałtownej krwi.
– Jakkolwiek mimo woli tylko przyczyniłem się do tego morderstwa – dodał – to jednak
ciąży mi ono na sumieniu. Postanowiłem odprawić pielgrzymkę do św. Jakuba z Komposteli,
lub może i dalej, byle tylko uzyskać jak najwięcej odpustów.
Od dnia, w którym mąż uczynił mi to wyznanie, zaczęły zachodzić w naszym domu różne
zadziwiające wypadki. Cornadezowi co noc pokazywało się jakieś straszliwe zjawisko i zakłócało spokój już i tak nadwerężonego sumienia. Nieszczęsne dublony zawsze zjawiały się
nieproszone. Czasami śród ciemności słyszano ponury głos: „Oddaję ci twoje sto dublonów”
– po czym rozlegał się brzęk, jak gdyby kto liczył pieniądze.
Pewnego wieczora służąca spostrzegła w kącie miskę napełnioną dublonami, włożyła w
nią rękę, ale znalazła tylko kupę suchych liści, które nam wraz z miską przyniosła.
Nazajutrz wieczorem mój mąż, przechodząc przez pokój słabo oświecony promieniami
księżyca, ujrzał w kącie głowę ludzką na miednicy; przestraszony uciekł z pokoju i opowiedział mi cały wypadek. Poszłam sama i znalazłam drewnianą głowę od jego peruki, którą
przypadkiem postawiono na miedniczce od golenia. Nie chcąc wieść z nim sporów i pragnąc
zarazem utrzymać w nim tę ciągłą niespokojność, zaczęłam przeraźliwie krzyczeć i upewniłam go, że także widziałam krwawą i straszliwą głowę.
Odtąd głowa ta pokazywała się prawie wszystkim mieszkańcom naszego domu i tak dalece
przerażała mego męża, że lękałam się o jego rozum. Nie potrzebuję ci chyba mówić, że
wszystkie te zjawiska były moim wynalazkiem. Hrabia de Peňa Flor był tylko wymysłem,
stworzonym dla niepokojenia Cornadeza i wyleczenia go z dotychczasowego błogostanu.
Urzędnicy sprawiedliwości, równie jak rębacze, byli służącymi księcia Arcos, który natychmiast po ślubie przybył do Salamanki.
Minionej nocy postanowiłam nowym sposobem przestraszyć mego męża, nie wątpiłam
bowiem, że natychmiast ucieknie z sypialni do swojego pokoju, gdzie stoi klęcznik; wtedy
miałam zamiar zamknąć drzwi na klucz i oknem wpuścić do siebie księcia. Nie obawiałam
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się, aby mój mąż go spostrzegł lub też, by odkrył drabinę, gdyż każdego wieczora pilnie zamykaliśmy dom, klucz zaś chowałam pod poduszkę. Gdy nagle zjawiłeś się w oknie, mąż mój
znowu był przekonany, że głowa hrabiego de Peňa Flor przychodzi wymawiać mu dane sto
dublonów.
Na koniec pozostaje mi napomknąć kilka słów o tej nabożnej i przykładnej sąsiadce, która
wzbudziła w moim mężu tak nieograniczone zaufanie. Niestety! ta sąsiadka, którą widzisz
koło mnie, to sam książę, przebrany w niewieście suknie. Tak jest, sam książę, który kocha
mnie nad życie, może dlatego, że wciąż jeszcze nie jest pewien mojej wzajemności.
Na tych słowach Frasqueta skończyła swoje opowiadanie, książę zaś zwrócił się do mnie i
rzekł:
– Obdarzając cię naszym zaufaniem, mieliśmy na uwadze twoją zręczność, która może się
nam przydać. Chodzi o przyspieszenie wyjazdu Cornadeza; chcemy ponadto, aby nie poprzestał na pielgrzymce, ale żeby przez jakiś czas odpokutował w którym ze świętych miejsc. Potrzebujemy do tego ciebie i twoich czterech przyjaciół, którzy zostają pod twymi rozkazami.
Wytłumaczę ci zaraz mój pomysł.
Gdy Busqueros domawiał tych słów, spostrzegłem z przestrachem, że słońce już zaszło i
że mogę spóźnić się na spotkanie naznaczone mi przez zachwycającą Inezę. Przerwałem mu
więc dalszy ciąg i zaklinałem, aby raczył odłożyć na dzień następny opowiadanie o pomysłach księcia Arcos. Busqueros odpowiedział mi ze zwykłym zuchwalstwem. Wtedy, nie mogąc już powściągnąć gniewu, zawołałem:
– Niegodziwy natręcie, wydrzyj więc to życie, które mi zatruwasz, albo broń twego!
To mówiąc dobyłem szpady i zmusiłem mego przeciwnika, by to samo uczynił.
Ponieważ mój ojciec nigdy nie pozwalał mi dobywać szpady, nie wiedziałem więc, jak sobie z nią poczynać. Naprzód zacząłem obracać młyńca, który zdziwił mego przeciwnika,
wkrótce jednak Busqueros złożył się i przeszył mi rękę, a nadto czubek jego szpady zranił mi
ramię. Broń wypadła mi z ręki, upadłem zalany krwią, wszelako najbardziej dręczyła mnie
myśl, że nie będę mógł stawić się na umówioną godzinę i dowiedzieć rzeczy, o których piękna Ineza chciała mnie uwiadomić.
Gdy Cygan doszedł do tego miejsca, odwołano go do spraw hordy. Po jego odejściu Velasquez rzekł:
– Przewidywałem, że historie Cygana będą ciągle wysnuwać się jedna z drugiej. Frasqueta
Salero opowiedziała swoją historię Busquerowi, ten Lopezowi Suarez, który znowu opowiedział ją Cyganowi. Spodziewam się, że na koniec powie nam, co się stało z piękną Inezą; jeżeli jednak zacznie jeszcze jaką nową historię, pogniewam się z nim, jak Suarez pogniewał
się z Busquerem. Sądzę atoli, że nasz opowiadacz dziś już do nas nie powróci.
W istocie, Cygan nie pokazał się więcej i niebawem rozeszliśmy się na spoczynek.
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Dzień trzydziesty szósty

Ruszyliśmy w pochód. Żyd Wieczny Tułacz wkrótce złączył się z nami i tak dalej ciągnął
opowiadanie swoich przygód.

DALSZY CIĄG HISTORII
ŻYDA WIECZNEGO TUŁACZA
Nauki mądrego Cheremona były daleko dłuższe od wyciągu, jaki wam uczyniłem. Ogólnym ich wnioskiem było, że pewien prorok, imieniem Bitys, dowiódł w swoich dziełach istnienia Boga i aniołów, i że drugi prorok, nazwany Thot, osłonił te pojęcia ciemną metafizyką,
która zdawała się tym wznioslejszą.
W teologii tej Bóg, którego nazywano Ojcem, czczony był jedynie przez milczenie; wszelako gdy chciano wyrazić, że sam sobie wystarcza, mówiono, że jest swoim własnym ojcem i
własnym synem. Czczono go także pod postacią syna i wtedy nazywano „rozumem bożym”
lub T h o t e m, co znaczy po egipsku – przekonanie.
Na koniec, ponieważ spostrzegano w naturze ducha i materię, poczytywano ducha za emanację Boga i przedstawiano go pływającego po ile, jak to wam już gdzie indziej powiedziałem. Twórca tej metafizyki zwany był „trzykroć wielkim”. Plato, który przepędził osiemnaście lat w Egipcie, wprowadził do Grecji naukę o Słowie, za co uzyskał od Greków przydomek boskiego.
Cheremon utrzymywał, że wszystko to nie istniało zupełnie w duchu dawnej religii egipskiej, że ta zmieniła się, gdyż w ogóle zmiana leży w naturze każdej religii. Zdanie jego pod
tym względem wkrótce potwierdziły wypadki zaszłe w synagodze aleksandryjskiej.
Nie byłem jedynym Żydem, który badał teologię egipską; inni także zasmakowali w niej,
zwłaszcza zaś oczarował ich duch enigmatyczny, który panował w całej egipskiej literaturze,
a który pochodził zapewne z pisma hieroglificznego i z zasady nieprzywiązywania się do
symbolu, ale do myśli w nim ukrytej.
Nasi rabinowie aleksandryjscy pragnęli także mieć zagadki do rozwiązywania i wyobrazili
sobie, że pisma Mojżesza39 jakkolwiek przedstawiają opowiadania faktów i rzeczywistą historię, są wszelako pisane z tak boską sztuką, że obok myśli dziejowej skrywają jeszcze myśl
inną, tajemniczą i alegoryczną. Niektórzy z naszych uczonych wyjaśnili tę myśl ukrytą z
przenikliwością, która im zaszczyt w owym czasie przyniosła, jednakże ze wszystkich rabinów najwięcej odznaczył się Filon40. Długie badania nad Platonem wprawiły go w rzucanie
pozornego światła na ciemności metafizyki, stąd też nazywano go Platonem synagogi.
39

p is ma Moj że sz a – tzw. Pięcioksiąg starotestamentowy.
Filo n z Aleksandrii (20 p.n.e. – 50 n.e.) – filozof ze szkoły neoplatońskiej, zhellenizowany Żyd, przeszczepiał nauki Platona na grunt judaizmu. Jest m. in. autorem traktatów o stworzeniu świata (De creatione mundi), o
snach (De somnis) i o Abrahamie (De Abrahamo). Z ramienia Żydów aleksandryjskich posłował do cesarza
Kaliguli, w związku z czym napisał De legatione ad Gaium (Poselstwo do Gajusza [Kaliguli]) w sprawie prześladowania Żydów.
40
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Pierwsze dzieło Filona traktowało o stworzeniu świata, szczególniej zaś zastanawiało się
nad własnościami liczby siedem. W piśmie tym autor nazywa Boga Ojcem, co zupełnie
wchodzi w zakres teologii egipskiej, nie zaś stylu Biblii. Znajdujemy tam również, że wąż jest
alegorią rozkoszy i że historia kobiety stworzonej z żebra mężczyzny jest także alegoryczna.
Tenże sam Filon napisał również dzieło o snach, gdzie mówi, że Bóg ma dwie świątynie:
jedną z nich stanowi cały świat, a jej kapłanem jest słowo boże; drugą zaś stanowi dusza czysta i rozumna, której kapłanem jest człowiek.
W książce swojej o Abrahamie Filon jeszcze wydatniej wyraża się w duchu egipskim,
gdyż mówi:

Ten, którego Pismo święte nazywa będącym (czyli tym, który jest ), w istocie jest ojcem
wszystkiego. Z dwóch stron otaczają go potęgi bytu, najdawniejsze i najściślej z nim złączone, potęga twórcza i potęga rządząca. Jedna zwana jest Bogiem, druga Panem. Złączony z
tymi potęgami ukazuje się nam raz w pojedynczym, a raz w potrójnym kształcie: w pojedynczym, gdy dusza zupełnie oczyszczona wzniósłszy się ponad wszystkie liczby, nawet ponad
liczbę dwa, tak bliską jedności, dosięga pojęcia prostego i samowystarczalnego; w potrójnym
zaś przedstawia się duszy niezupełnie jeszcze przypuszczonej do wielkich tajemnic.
Tenże Filon, który tak aż do utraty rozumu się rozplatonował, jest tym samym, który później był posłem do cesarza Klaudiusza. Cieszył się on wielką powagą w Aleksandrii i prawie
wszyscy hellenizujący Żydzi, porwani urokiem jego stylu i popędem, jaki wszyscy ludzie
mają do nowości, przyjęli jego naukę tak dalece, że wkrótce byli tylko, że tak powiem, Żydami z nazwiska. Księgi Mojżeszowe stały się dla nich pewnego rodzaju tłem, na którym tkali
według upodobania własne alegorie i tajemnice, zwłaszcza zaś mit potrójnego kształtu.
W owej epoce Esseńczycy41 już byli utworzyli dziwaczne swe stowarzyszenie. Nie żenili
się i nie posiadali żadnych majątków, wszystko należało do ogółu. Na koniec ujrzano powstające wokół nowe religie, mieszaniny judaizmu i magizmu42 sabeizmu43 i platonizmu,
wszędzie zaś mnóstwo przesądów gwiaździarskich. Dawne religie zewsząd waliły się ze
swych posad.
Gdy Żyd Wieczny Tułacz kończył te słowa, znaleźliśmy się niedaleko miejsca spoczynku,
porzucił nas więc i przepadł gdzieś w górach. Nad wieczorem Cygan, mając czas wolny, tak
dalej ciągnął swoja opowiadanie:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Młody Suarez, opowiedziawszy mi historię swego pojedynku z Busquerem, uczuł się zmorzony snem, zostawiłem go więc w spokoju, nazajutrz zaś zapytawszy, co się dalej stało, taką
otrzymałem odpowiedź:
41

Es se ńc z yc y – żydowskie tajne stowarzyszenie religijne (rodzaj zakonu mistyczno-ascetycznego), istniejące
w Palestynie od ok. r. 150 p.n.e. Esseńczyków obowiązywała ścisła asceza, wspólność dóbr, bezwzględne posłuszeństwo zwierzchnikom. Niektórzy badacze wskazują na podobieństwo między nauką Żydów esseńskich a
wczesnym chrześcijaństwem.
42
ma g iz m – staroperskie wierzenia religijne.
43
sab e iz m – oddawanie czci boskiej ciałom niebieskim (słońcu, gwiazdom itd.).
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DALSZY CIĄG HISTORII
LOPEZA SUAREZ
Busqueros, zraniwszy mnie w ramię, rzekł, że prawdziwym szczęściem jest dlań ta nowa
sposobność okazania mi swego poświęcenia. Rozdarł moją koszulę, owiązał mi ramię, okrył
płaszczem i zawiódł do chirurga. Ten opatrzył mi rany, sprowadził powóz i odwiózł do domu.
Busqueros kazał wnieść sobie łóżko do przedpokoju. Nieszczęsny skutek moich usiłowań
pozbycia się natręta odstręczył mnie od podejmowania nowych i poddałem się memu losowi.
Nazajutrz dostałem gorączki, jaka zwykle nawiedza rannych. Busqueros nadal narzucał mi
się z usługami i na chwilę mnie nie opuszczał. Czwartego dnia mogłem nareszcie z przewiązaną ręką wyjść na ulicę, piątego zaś przyszedł do mnie służący pani Avalos i przyniósł list,
który Busqueros natychmiast pochwycił i czytał, co następuje:
Ineza Moro do Lopeza Suarez.
Dowiedziałam się, że miałeś pojedynek i zostałeś ranny w ramię. Wierz mi, że bardzo nad
tym cierpiałam. Teraz trzeba, będzie użyć ostatecznych środków. Chcę, aby mój ojciec zastał
cię u mnie. Przedsięwzięcie jest śmiałe, ale mamy za sobą ciotkę Avalos, która nam dopomoże. Zaufaj człowiekowi, który wręczy ci ten list – jutro już będzie za późno.
– Senor don Lopez – rzekł nienawistny mi Busqueros – widzisz, że tym razem nie możesz
obejść się beze mnie. Przyznasz chyba, że każde podobne przedsięwzięcie z natury swojej do
mnie należy. Uważałem cię zawsze za zbyt szczęśliwego, że potrafiłeś zjednać sobie moją
przyjaźń, atoli dziś więcej niż kiedykolwiek poznasz całą jej wartość. Na św. Rocha, mego
patrona, gdybyś był pozwolił mi dokończyć mojej historii, byłbyś zobaczył co uczyniłem dla
księcia Arcos, ale przerwałeś mi, i to jeszcze tak gwałtownym sposobem. Zresztą nie skarżę
się, gdyż rana, którą ci zadałem, pozwoliła mi dać nowe dowody mego dla ciebie poświęcenia. Teraz, senor don Lopez, błagam cię tylko o jedną łaskę: nie mieszaj się do niczego, póki
nie nadejdzie stanowcza chwila. Tymczasem żadnej gadaniny, żadnych pytań! Zaufaj mi,
senor don Lopez, zaufaj!
To powiedziawszy Busqueros wyszedł do drugiego pokoju z powiernikiem panny Moro.
Długo szeptali coś między sobą, wreszcie Busqueros sam powrócił, niosąc w ręku pewien
rodzaj planu wyobrażającego uliczkę Augustianów.
– Oto jest – rzekł – koniec ulicy, która prowadzi do dominikanów. Tam będzie stał służący
panny Moro wraz z dwoma ludźmi, za których mi ręczy. Ja zaczaję się na przeciwnym końcu
ulicy z kilku zaufanymi przyjaciółmi, którzy i ciebie darzą przyjaźnią, senor don Lopez. Nie,
nie – mylę się, będzie ich tylko dwóch, reszta zostanie przy tylnych drzwiczkach, by trzymać
w szachu ludzi Santa Maury.
Sądziłem, że plany te dają i mnie prawo objawienia swego zdania. Chciałem dowiedzieć
się, co przez ten czas będę porabiał, ale Busqueros przerwał mi opryskliwie i rzekł:
– Żadnej gadaniny, don Lopez, żadnych pytań! Taka była nasza umowa; jeżeli ty o niej zapomniałeś, ja dobrze ją pamiętam.
Przez resztę dnia Busqueros ciągle wchodził i wychodził. Wieczorem nastąpiło to samo;
raz dom sąsiedni był zanadto oświecony, to znowu pokazywali się na ulicy jacyś podejrzani
ludzie lub też nie spostrzeżono jeszcze umówionych znaków. Czasami Busqueros przychodził
sam, kiedy indziej przysyłał z doniesieniem jednego ze swoich powierników. Nareszcie przyszedł po mnie i wymógł, że udałem się za nim. Możesz domyślić się, jak mi serce biło. Myśl,
że gwałcę ojcowskie rozkazy, przyczyniła się do mego pomieszania, wszelako miłość brała
górę nad innymi uczuciami.
Busqueros, wchodząc w uliczkę Augustianów, pokazał mi posterunek swych przyjaciół i
dał im hasło.
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– W razie gdyby kto obcy tędy przechodził – rzekł do mnie – moi przyjaciele udadzą, że
kłócą się między sobą, tak więc, chcąc nie chcąc, będzie musiał zawrócić. Teraz – dodał –
jesteśmy już u celu. Oto drabina, po której dostaniesz się na górę. Widzisz, że mocno jest
oparta o cegły. Ja będę uważał na znaki, a skoro uderzę w ręce, zaczniesz wstępować.
Ale któż by mógł przypuszczać, że po tych wszystkich planach i przygotowaniach Busqueros pomyli się w oknach. Uczynił to jednak i zobaczysz, co z tego wynikło.
Skoro tylko posłyszałem znak, chociaż z przewiązanym ramieniem, natychmiast zacząłem
wstępować, opierając się na jednym ręku. Dostawszy się na górę, nie znalazłem według przyrzeczenia otwartej okiennicy, musiałem więc stukać, wsparty tylko na nogach. W tej chwili
ktoś gwałtownie otworzył okno uderzając mnie okiennicą. Straciłem równowagę i ze szczytu
drabiny spadłem na cegły leżące na dole. Złamałem sobie w dwóch miejscach ramię już zranione, potrzaskałem nogę, którą zaczepiłem między szczeblami, drugą wywichnąłem i pokaleczyłem się od karku aż do krzyżów. Człowiek, który otworzył okiennicę, życzył sobie zapewne mojej śmierci, gdyż zawołał:
– Czy zginąłeś?
Bałem się, że zechce mnie dobić, odpowiedziałem więc, że zginąłem.
Po chwili odezwał się ten sam głos:
– Czy jest czyściec na tamtym świecie?
Ponieważ cierpiałem niewypowiedziane boleści, odrzekłem przeto, że jest i że już się w
nim znajduję. Następnie, zdaje mi się, straciłem przytomność.
Tu przerwałem Suarezowi i zapytałem go, czy była tego wieczora burza.
– Bez wątpienia – odpowiedział – grzmiało, błyskało się i być może dlatego Busqueros
pomylił się w oknach.
– Co słyszę – zawołałem zdziwiony – to jest więc nasza dusza czyśćcowa! nasz biedny
Aguilar!
To mówiąc wybiegłem jak strzała na ulicę. Dzień zaczynał świtać, nająłem dwa muły i
czym prędzej pośpieszyłem do klasztoru kamedułów. Znalazłem kawalera Toledo leżącego
krzyżem przed świętym obrazem. Położyłem się obok niego, a ponieważ u kamedułów nie
wolno głośno mówić, na ucho opowiedziałem mu pokrótce całą historię Suareza. Zrazu słowa
moje nie wywarły nań na pozór żadnego wrażenia, wnet jednak dostrzegłem, że się uśmiecha.
Nachylił mi się do ucha i rzekł:
– Kochany Avarito, jak ci się zdaje, czy żona oidora Uscariza kocha mnie i czy jest mi
jeszcze wierna?
– Niezawodnie – odpowiedziałem – ale cicho, nie gorszmy tych zacnych pustelników.
Módl się senor jak zazwyczaj, ja zaś tymczasem pójdę powiedzieć, że skończyliśmy już naszą
pokutę.
Przeor, usłyszawszy, że kawaler pragnie wrócić do świata, pożegnał go, niemniej jednak
chwaląc jego pobożność.
Jak tylko wydobyliśmy się z klasztoru, kawaler natychmiast odzyskał dawną wesołość.
Opowiadałem mu o Busquerze; powiedział mi na to, że go zna i że jest to szlachcic z orszaku
księcia Arcos, uchodzący za najnieznośniejszego człowieka w całym Madrycie.
Gdy to Cygan mówił, jeden z jego podwładnych przyszedł zdawać mu sprawę z dziennych, czynności i już go więcej tego dnia nie ujrzeliśmy.
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Dzień trzydziesty siódmy

Następny dzień poświęciliśmy spoczynkowi. Śniadanie było obfitsze i lepiej przyrządzone.
Zeszliśmy się wszyscy. Piękna Żydówka przyszła ustrojona z większą starannością niż zazwyczaj, ale zachody te były zbyteczne, jeżeli czyniła je w celu przypodobania się księciu,
wcale bowiem nie postać jej go oczarowała. Velasquez widział w Rebece kobietę odznaczającą się od innych większą głębokością myśli i umysłem wydoskonalonym przez nauki ścisłe.
Rebeka od dawna pragnęła poznać poglądy księcia na religię, żywiła bowiem zdecydowaną niechęć do chrystianizmu i wchodziła do spisku, którego celem było skłonienie nas do
przejścia na wiarę Proroka. Zagadnęła więc księcia wpół poważnie, a wpół żartobliwie, czy w
swojej religii nie znalazł takiego równania, którego rozwiązanie nastręczałoby mu trudność.
Na wzmiankę o religii Velasquez zachmurzył czoło, ale widząc, że prawie żartem zadawano mu pytanie, z twarzą niezbyt zadowoloną zastanowił się przez chwilę, po czym odpowiedział tymi słowy:
– Widzę, dokąd pani zmierzasz; zadajesz mi pytanie geometryczne, odpowiem więc wspierając się na zasadach tej nauki. Chcąc oznaczyć nieskończoną wielkość, piszę leżącą ósemkę
oo i dzielę ją przez jedność; przeciwnie, jeżeli pragnę oznaczyć nieskończoną małość, piszę
jednostkę i dzielę ją przez takąż ósemkę. Wszelako znaki te, których używam w rachunkach,
nie dają mi żadnego pojęcia o tym, co chcę wyrazić. Nieskończona wielkość jest to niebo ze
swymi gwiazdami, wzięte nieskończoną ilość razy. Nieskończona małość jest to nieskończenie mała cząstka najmniejszego z atomów. Oznaczam więc nieskończoność, ale jej nie pojmuję. Jeżeli zatem nie mogę pojąć i nie mogę wyrazić, a zaledwie tylko mogę oznaczyć lub
raczej z daleka wskazać nieskończoną małość i nieskończoną wielkość, jakimże sposobem
wyrażę to, co jest zarazem nieskończenie wielkie, nieskończenie rozumne, nieskończenie dobre i jest twórcą wszelkich nieskończoności?
Tu Kościół przybywa mojej geometri na pomoc44. Ukazuje mi trójkę, która mieści się w
jednostce, ale jej nie niweczy. Cóż mogę zarzucić temu, co przechodzi moje pojęcie? Muszę
się poddać.
Nauka nigdy nie prowadzi do niewiary, nieuctwo nas tylko w niej pogrąża. Nieuk, który co
dzień widzi jakąś rzecz, wnet mniema, że ją rozumie. Prawdziwy badacz natury porusza się
pośród zagadek; ciągle zajęty zgłębianiem, pojmuje zawsze przez pół, uczy się wierzyć w to,
czego nie rozumie, i tak zbliża się do świątyni wiary. Don Newton i don Leibniz byli szczerymi chrześcijanami, a nawet teologami45 i obaj przyjęli tajemnicę liczb, której nie mogli pojąć.
Gdyby urodzili się w naszym wyznaniu, byliby przyjęli również i drugą tajemnicę, niemniej niepojętą, która polega na możności ścisłego połączenia się człowieka ze Stwórcą. Nie
44

tu Ko śc iół pr z yb y wa moj ej geo me tri i na po mo c – angielski filozof John Locke, pierwszy z szeregu
wielkich przedstawicieli Oświecenia w filozofii, stał na stanowisku deizmu; w rozprawie o racjonalnym chrześcijaństwie (1695) starał się pogodzić deizm z religią objawioną. Utrzymywał, że objawienie ma dla człowieka
wartość o tyle, o ile da się stwierdzić wiedzą rozumu, jako takie zaś pozwala poznać prawdy, których rozum
samodzielnie by nie znalazł, względnie doszedłby do nich z wielkim wysiłkiem.
45
Ne wt o n i Le ib niz b yl i... teo lo ga mi – Newton przeznaczony był do stanu duchownego i odebrał w
młodości wykształcenie teologiczne; Leibniz przez 20 lat zajmował się projektem połączenia kościoła katolickiego z ewangelickim. Obaj byli protestantami.
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przemawia za nią żaden oczywisty fakt, przeciwnie, same tylko niewiadome, ale, z drugiej
strony, przekonywa nas ona o zasadniczej różnicy, zachodzącej między człowiekiem a innymi
istotami odzianymi w materię. Jeżeli bowiem człowiek rzeczywiście jest jedynym w swoim
rodzaju na tej ziemi46 jeżeli dowodnie przekonani jesteśmy, że różni się od całego królestwa
zwierzęcego, natenczas łatwiej przypuścimy możliwość połączenia się jego z Bogiem. Po tym
przygotowaniu zajmijmy się na chwilę siłą pojmowania, jaką mogą odznaczać się zwierzęta.
Zwierzę chce, pamięta, rozważa, waha się, rozstrzyga. Zwierzę myśli, ale nie może przedmiotem swojego myślenia uczynić własnych myśli, co stanowiłoby siłę pojmowania podniesioną do drugiej potęgi. Zwierzę nie mówi: „Jestem istotą myślącą”. Abstrakcja tak mało jest
dlań przystępna, że nigdy nie widziano zwierzęcia, które by miało najmniejsze pojęcie o liczbach. Liczby jednak stanowią najprostszy rodzaj abstrakcji.
Sroka nie opuszcza swego gniazda, dopóki nie jest pewna, że żaden człowiek nie znajduje
się w pobliżu. Chciano przekonać się o rozległości jej inteligencji. Pięciu strzelców weszło do
kryjówki; wyszli jeden po drugim i sroka nie porzuciła gniazda, dopóki nie ujrzała piątego
wychodzącego. Skoro strzelcy przyszli w sześciu lub siedmiu, sroka nie mogła się ich doliczyć lub też odlatywała za piątym, skąd niektórzy wnieśli, że sroka umie liczyć do pięciu.
Mylili się; sroka zatrzymała obraz zbiorowy pięciu ludzi, ale bynajmniej ich nie policzyła.
Liczyć jest to odrywać liczbę od rzeczy. Widzimy nieraz szarlatanów pokazujących małe konie, które uderzają nogą tyle razy, ile jest pików albo trefli na karcie, ale to tylko skinienie ich
pana skłania je do uderzeń. Zwierzęta nie mają żadnego pojęcia o liczeniu i tę abstrakcję, najprostszą ze wszystkich, można uznać za granicę ich inteligencji.
Jednakże nie ma wątpliwości, że inteligencja u zwierząt często zbliża się do naszej47. Pies
z łatwością poznaje pana domu i odróżnia jego przyjaciół od obcych; pierwszych lubi, drugich zaledwie znosi. Nienawidzi ludzi, którym źle z oczu patrzy, miesza się, kręci, niepokoi.
Spodziewa się kary i wstydzi, gdy go schwytać na wzbronionym uczynku. Pliniusz48 mówi,
że wyuczono słonie tańczyć i że wypatrzono raz, jak przy świetle księżyca powtarzały lekcję.
Inteligencja zwierząt dziwi nas, ale zawsze dotyczy pojedynczych wypadków. Zwierzęta
wykonywają dane im rozkazy, unikają rzeczy wzbronionych, jak zresztą wszystkiego, co mogłoby im przynieść szkodę, natomiast niezdolne są wytworzyć sobie ogólnego pojęcia o dobrym przy pomocy szczegółowego pojęcia o tym albo owym czynie. Nie mogą one swoich
czynów oceniać, nie mogą ich rozdzielać na dobre i złe; abstrakcja ta jest daleko trudniejsza
od abstrakcji liczbowej, ponieważ zaś niepodobna im zdobyć się na mniej, nie ma przyczyny,
dla której potrafiłyby więcej.
Sumienie jest w pewnej części dziełem człowieka, gdyż to, co uważa się w jednym kraju
za dobre49 w drugim poczytuje się za złe. Na ogół jednak sumienie wskazuje na to, co proces
abstrakcji tym lub owym sposobem oznaczył jako rzecz dobrą lub złą. Zwierzęta nie są zdolne
46

czło wi e k r ze cz y wi ś ci e j e st j ed yn y m w s wo i m r o d zaj u na z ie mi – pogląd taki znamienny jest dla
filozofii Kartezjusza, który stojąc na stanowisku dualizmu duszy i ciała (jako niezależnych substancji) uważał, iż
nie tylko świat nieorganiczny, lecz także i zwierzęta mają naturę wyłącznie cielesną. Istotą, w której obok ciała
występuje dusza, jest wedle Kartezjusza jedynie człowiek.
47
in te li ge n cj a z wier zą t czę s to zb l iża s ię d o n as zej – przeciwko poglądom Kartezjusza na zwierzęta
jako pozbawione świadomości automaty wystąpił Wolter, który głosił, że między inteligencją ludzi i zwierząt
zachodzi różnica stopnia, ilościowa, nie zaś jakościowa, walczył z fideistyczną koncepcją nadprzyrodzonej duszy ludzkiej.
48
P lin i u sz – Caius Secundus Plinius Maior (Starszy; żył w latach 24–79 n.e.) uczony rzymski, autor Historia
naturalis, traktatu stanowiącego rodzaj encyklopedii. Wzmianka o słoniach znajduje się w nim w ks. VIII, 6. Ten
sam fakt nieco dokładniej opowiada Plutarch w traktacie o zmyślności zwierząt (De solertia animalium, rozdz.
XII). Relacja Velasqueza opiera się na Plutarchu, który w tymże traktacie zbija twierdzenie stoików, jakoby
zwierzęta pozbawione były rozumu, i udowadnia, że między rozumem ludzi i zwierząt zachodzi różnica nie
jakości, ale stopnia wydoskonalenia.
49
to , c o u wa ż a się w j ed ny m k r aj u z a d o b r e – pogląd, że umysł ludzi nie posiada wrodzonych idei
moralnych, pochodzi z filozofii Locke'a.
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do takiej abstrakcji, nie mają zatem sumienia, nie mogą iść za jego głosem, nie zasługują więc
ani na nagrodę, ani na karę, chyba na takie, które stają się ich udziałem dla naszego, nigdy zaś
dla ich własnego pożytku.
Widzimy stąd, że człowiek jest jedynym w swoim rodzaju na ziemi, na której wszystko inne wchodzi do ogólnego systemu. Tylko człowiek może przedmiotem swego myślenia uczynić własne myśli, tylko on umie abstrahować i uogólniać takie czy inne właściwości. Tym
samym zdolny jest do położenia zasługi lub wyrządzenia krzywdy, albowiem abstrahowanie,
uogólnianie oraz rozróżnianie zła i dobra ukształtowało w nim sumienie.
Jednakże, dlaczego człowiek posiada przymioty, odróżniające go od wszystkich innych
istot żywych? Tu przez analogię dochodzimy do wniosku, że jeżeli wszystko na świecie ma
postawiony sobie pewien cel, sumienie nie może być bez celu dane człowiekowi.
Oto dokąd nas to rozumowanie doprowadziło – do religii naturalnej, ta zaś – dokąd nas
wiedzie, jeżeli nie do tego samego celu, co i religia objawiona, to jest do przyszłej nagrody
lub kary. Skoro iloczyn jest taki sam, mnożne i mnożniki nie mogą być rozmaite.
Z tym wszystkim rozumowanie, na jakim religia naturalna się zasadza, jest często niebezpieczną bronią, raniącą tego, kto jej używa. Jakiejże cnoty nie chciano potępić za pomocą
rozumowania lub jakiej nie próbowano usprawiedliwić zbrodni! Czyliż Opatrzność wieczna
rzeczywiście zamierzała zdać moralność na łaskę sofistyki? Bez wątpienia – nie; wiara więc,
wsparta na zwyczajach powziętych od dziecinnych lat, na miłości dzieci ku rodzicom, na potrzebach serca, ukazuje człowiekowi fundament daleko pewniejszy od rozumowania. Zwątpiono nawet o sumieniu, które wyróżnia nas od zwierząt; sceptycy50 chcieli sobie uczynić z
niego igraszkę. Usiłowali nam wmówić, jakoby człowiek w niczym nie różnił się od tysiąca
innych istot pojmujących, odzianych w materię i zaludniających kulę ziemską. Ale na przekór
im człowiek czuje w sobie sumienie51 kapłan zaś przy konsekracji mówi mu: „Bóg jedyny
zstępuje na ten ołtarz i łączy się z tobą”. Wtedy człowiek przypomina sobie, że nie należy do
świata zwierząt; wchodzi w samego siebie i znajduje sumienie.
Moglibyście zapytać mnie, po co usiłuję was przekonać, iż religia naturalna prowadzi do
tego samego celu, co i religia objawiona, bo przecież skoro jestem chrześcijaninem, powinienem wyznawać tę ostatnią i wierzyć w cuda, które stworzyły jej fundament. Pozwólcie zatem,
że naprzód oznaczymy różnicę między religią naturalną a objawioną.
Podług teologa Bóg jest twórcą religii chrześcijańskiej, podług filozofa także, ponieważ
wszystko, co się dzieje, pochodzi z woli boskiej; ale teolog wspiera się na cudach, które są
wyjątkami w ogólnych prawach natury i tym samym nie przypadają do smaku filozofowi52.
Ten ostatni, jako badacz natury, skłonny jest mniemać, że Bóg, twórca naszej świętej religii,
chciał ją ufundować przy pomocy ludzkich środków, nie wyłamując się z powszechnych
praw53 rządzących światem duchowym i materialnym.
Tutaj różnica nie jest jeszcze tak znaczna, wszelako badacz natury pragnie wprowadzić
jeszcze jedno subtelne rozróżnienie. Powiada on do teologa: Ci, którzy widzieli cuda na własne oczy, mogli im z łatwością uwierzyć. Dla ciebie, urodzonego o osiemnaście wieków później, wiara jest zasługą, a jeżeli wiara jest zasługą, to twoją wiarę można uważać za jednako50

scep t yc y – podobnie jak przy poprzednim wyrażeniu o sofistyce, chodzi o materialistów francuskich XVIII
w.
51
czło wi e k cz uj e w so b ie s u mi e n ie – psychologiczne uzasadnienie religii natury (deizmu) usiłował podać Locke.
52
ni e p r z yp ad aj ą d o s ma ku f i lo zo fo wi – inicjator angielskiego ruchu wolnomyślicielskiego, deista John
Toland (1670–1722), którego poglądy oddziałały na filozofię Woltera i francuskich materialistów, utrzymywał,
że wszystko, cokolwiek w chrześcijaństwie sprzeciwia się rozumowi (cuda), jest echem tradycji żydowskich lub
późniejszym dodatkiem kapłanów.
53
ni e wył a mu j ą c s ię z p o ws z e c h n yc h p r a w – zdaniem Woltera chrześcijanie przyjmując cuda obrażają
Boga, który jako istota nieskończenie mądra nie ustanowił praw przyrody po to, ażeby je łamać, czym stwierdziłby ich niedoskonałość.
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wo wypróbowaną zarówno w wypadku jeżeli cuda te rzeczywiście miały miejsce, jak też
wówczas jeżeli to tylko uświęcona tradycja podała je do twojej wiadomości. Skoro zaś wiarę
w obu tych razach można uważać za jednakowo wypróbowaną, zasługa również musi być
jednaka.
Tu teolog przechodzi do natarcia i mówi do badacza natury: Tobie zaś kto odkrył prawa
natury? Skąd wiesz, czy cuda, zamiast być wyjątkami, nie są raczej objawami nie znanych
tobie zjawisk? Nie możesz bowiem powiedzieć, że znasz dokładnie prawa natury, do których
odwołujesz się od wyroków religii. Promienie twego wzroku podciągnąłeś pod prawa optyki;
jakim więc sposobem, wszędzie się przedzierając, i o nic nie uderzając, nagle, spotkawszy
zwierciadło, wracają, jak gdyby odbiły się o jakieś ciało sprężyste? Dźwięki również się odbijają, a echo jest ich obrazem; z pewnym przybliżeniem stosują się do nich te same prawa, co
do promieni świetlnych, chociaż mają raczej charakter modalny, podczas gdy promienie
świetlne zdają się nam ciałami. Ty jednak nie wiesz tego, gdyż w gruncie rzeczy nic nie
wiesz.
Badacz natury musi przyznać, że nic nie wie, wszelako dodaje: Jeżeli ja nie jestem w stanie określić cudu, to ty znów, senor teologu, nie masz prawa odrzucać świadectwa Ojców
Kościoła, którzy przyznają, że nasze dogmaty i tajemnice istniały już w religiach przedchrześcijańskich. Ponieważ więc nie weszły do tych poprzednich religii za pomocą objawienia,
musisz zatem zbliżyć się do mego zdania i przyznać, że można było sformułować te same
dogmaty bez pomocy cudów54. Zresztą – mówi badacz – jeżeli chcesz, abym ci otwarcie powiedział, jaki mam pogląd na pochodzenie chrześcijaństwa, to proszę, posłuchaj: Świątynie
starożytnych były po prostu jatkami, bogowie ich bezwstydnymi rozpustnikami, ale w niektórych zgromadzeniach ludzi pobożnych panowały zasady daleko czystsze i składano ofiary
mniej odrażające. Filozofowie oznaczali Bóstwo imieniem Theos, nie wymieniając ani Jowisza, ani Saturna. Rzym podbijał naówczas ziemię i przypuszczał ją do swoich bezeceństw.
Mistrz boski zjawił się w Palestynie, zaczął nauczać miłości bliźniego, pogardy bogactw, zapomnienia krzywd, poddania się woli Ojca, który jest w niebie. Ludzie prości towarzyszyli
mu za życia. Po jego śmierci zeszli się z ludźmi oświeceńszymi i wybrali z obrzędów pogańskich to, co najlepiej przystawało do nowej wiary. Nareszcie Ojcowie Kościoła zabłysnęli z
kazalnic wymową bez porównania bardziej przekonywającą od tej, jaką dotąd słyszano z
mównic. Takim sposobem, za pomocą środków na pozór ludzkich55 chrystianizm utworzył się
z tego, co było najczystsze w religiach pogan i żydów.
Tak właśnie spełniają się zawsze wyroki Opatrzności. Stwórca światów mógł bez wątpienia ognistymi głoskami wypisać swoje święte prawa na gwiaździstym niebie, ale nie uczynił
tego. Skrył w starożytnych misteriach obrzędy doskonalszej religii, zupełnie tak, jak w żołędzi ukrywa las, który będzie kiedyś ocieniał naszych potomków. My sami, aczkolwiek nie
wiemy o tym, żyjemy przecież wśród przyczyn, nad których skutkami potomność będzie się
zdumiewać. Dlatego to nazywamy Boga Opatrznością, w przeciwnym bowiem razie nazywalibyśmy Go tylko Potęgą.
Tak wyobraża sobie badacz natury początki chrześcijaństwa. Teolog się z nim bynajmniej
nie zgadza, ale też i nie odważa się go zwalczać, ponieważ dostrzegą w poglądach swego
przeciwnika myśli słuszne i wielkie, skłaniające go do pobłażliwości wobec błędów, które
można wybaczyć.
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b ez p o mo c y c ud ó w – stanowisko takie pokrywa się z poglądami radykalnych deistów (Toland), odrzucających konieczność objawienia, które na ogół deiści przyjmowali, przynajmniej w pewnym zakresie (Locke,
Wolter).
55
za p o mo cą śr o d kó w n a p o zó r l ud z k ic h – podobnie uważał Wolter, który podkreślał okoliczność, iż
„przyczyny ludzkie były powodem postępów chrześcijaństwa”.
51

Tym sposobem zdania filozofa i teologa mogą, na kształt linii znanych pod nazwą asymptot56 nigdy nie spotykając się, coraz bardziej się zbliżać, aż do odległości mniejszej od wszelkiej, jaką możemy sobie wyobrazić, czyli że różnica między nimi będzie mniejsza od wszelkiej różnicy możliwej do oznaczenia i od wszelkiej ilości, mogącej być ocenioną. Skoro zatem nie jestem w stanie ocenić różnicy, jakim prawem odważę się występować z moim zdaniem przeciw przekonaniom moich braci i Kościoła57? Czyż mogę rozsiewać moje wątpliwości pośród wiary, jaką oni wyznają i którą przyjęli za podstawę swej moralności? Bez wątpienia – nie; nie mam do tego prawa, poddaję się więc sercem i duszą. Don Newton i don Leibniz, jak powiedziałem, byli chrześcijanami, a nawet teologami; ten ostatni wiele zajmował się
połączeniem Kościołów. Co do mnie, nie powinienem wymieniać się po tych wielkich mężach; badam teologię w dziełach stworzenia, ażeby wynaleźć nowe powody wielbienia
Stwórcy.
To powiedziawszy Velasquez zdjął kapelusz, przybrał zamyśloną minę i wpadł w zadumę,
którą u ascety można by wziąć za ekstazę. Rebeka nieco się zmieszała, ja zaś zrozumiałem, że
dla tych, którzy chcą osłabić w nas zasady religii i namówić do przejścia na wiarę Proroka,
sprawa równie trudna będzie z Velasquezem jak ze mną.
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as y mp to ta – prosta, do której dana krzywa zbliżaj się nieograniczenie.
p rzeci w prz e ko na n io m mo i c h br aci i Koś cio ła – konsekwencją zapatrywań deistów na zgodni ność
religii natury z religią objawioną było żądanie tolerancji dla wszystkich wyznań i przekonań, tu Velasquez domaga się tolerancji... dla katolików.
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Dzień trzydziesty ósmy

Spoczynek poprzedniego dnia pokrzepił nasze siły. Ruszyliśmy w drogę z większą ochotą.
Żyd Wieczny Tułacz nie pokazał się dnia wczorajszego, gdyż nie mając prawa ani na chwilę
pozostać na miejscu, mógł nam opowiadać swą historię tylko wtedy, gdy byliśmy w drodze.
Zaledwie jednak ujechaliśmy ćwierć mili, zjawił się, zajął zwykłe miejsce między mną a Velasquezem i zaczął w te słowa:

DALSZY CIĄG HISTORII
ŻYDA WIECZNEGO TUŁACZA
Dellius starzał się i czując zbliżającą się ostatnią godzinę, przywołał mnie i Germana i kazał nam kopać w piwnicy tuż przy drzwiach, mówiąc, że znajdziemy tam małą skrzynkę z
brązu, którą mamy mu przynieść. Wykonaliśmy jego rozkazy, znaleźliśmy i przynieśli mu
skrzynkę.
Dellius dobył klucza, który miał zawieszony na szyi, otworzył skrzynkę i rzekł nam:
– Oto są dwa pergaminy, opatrzone podpisami i pieczęciami. Pierwszy zapewni ci, mój synu, posiadanie najpiękniejszego domu w Jerozolimie, drugi jest rewersem na trzydzieści tysięcy darejków i procenta od wielu lat urosłe.
Naówczas opowiedział mi historię dziada mego Hiskiasa i wuja Sedekiasa, po czym dodał:
– Chciwy i podły ten człowiek żyje dotąd, co dowodzi, że wyrzuty sumienia nie zabijają.
Moje dzieci, skoro ja żyć przestanę, udajcie się do Jerozolimy, wszelako nie dawajcie się poznać, dopóki nie znajdziecie opiekunów; może nawet lepiej byłoby zaczekać, aż Sedekias
umrze, co – z uwagi na jego podeszły wiek – zapewne wkrótce nastąpi. Tymczasem będziecie
mogli żyć z pięciuset darejków; znajdziecie je zaszyte w mojej poduszce, której nigdy na
chwilę nie odstępuję. Jeszcze jednej rady chciałbym wam udzielić: żyjcie zawsze uczciwie, a
za to będziecie mieli wieczór życia spokojny. Co do mnie – umrę, jakem żył, to jest śpiewając; będzie to, jak mówią, łabędzi śpiew. Homer, ślepy równie jak ja, ułożył hymn do Apollina58 wyobrażającego to słońce, którego równie jak i ja nie widział. Przed laty podłożyłem pod
ten hymn muzykę, zacznę więc pierwszą strofę, ale wątpię, czy zdołam dokończyć ostatniej.
To mówiąc Dellius zawiódł hymn, zaczynający się od słów: „Witaj, szczęśliwa Latono”,
ale kiedy doszedł do „Delos, jeżeli chcesz, aby syn mój zamieszkiwał twoje brzegi” – głos
jego osłabł, pochylił głowę na moje ramię i wyzionął ducha.
Długo opłakiwaliśmy naszego opiekuna, wreszcie udaliśmy się do Palestyny i dwunastego
dnia po opuszczeniu Aleksandrii stanęliśmy w Jerozolimie. Dla większego bezpieczeństwa
odmieniliśmy nazwiska. Ja przybrałem miano Antypa, Germanus zaś kazał się nazywać Glaphrysem. Zatrzymaliśmy się w gospodzie przed murami miasta i prosiliśmy o wskazanie nam
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h y mn d o Ap o l li n a – jeden z tzw. hymnów homeryckich przypisywanych niegdyś autorowi Iliady. Są to
utwory powstałe ok. r. 750–500 p.n.e.; wykonywali je rapsodowie jako wstęp do recytacji eposów Homera podczas różnych uroczystości religijnych. Treść każdego z hymnów łączyła się z historią bóstwa, którego święto
obchodzono. Najbardziej znany był hymn ku czci Apollina z Delos, syna Latony.
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mieszkania Sedekiasa. Natychmiast nam je pokazano. Był to najpiękniejszy dom w całej Jerozolimie, prawdziwy pałac, godny mieścić w sobie syna królewskiego. Najęliśmy nędzną
izdebkę u szewca, który mieszkał naprzeciwko Sedekiasa. Ja prawie ciągle siedziałem w domu, Germanus zaś biegał po mieście i zbierał nowiny.
W kilka dni po naszym przybyciu wbiegł do mnie i rzekł:
– Kochany przyjacielu, zrobiłem ciekawe odkrycie. Potok Cedron tuż za domem Sedekiasa
rozlewa się we wspaniałe jezioro. Starzec zwykł tam przepędzać wieczory w jaśminowej altanie. Już się tam dziś zapewne znajduje; chodź, pokażę ci twego prześladowcę.
Poszedłem za Germanem i przybyliśmy nad brzeg potoku naprzeciw pięknego ogrodu,
gdzie ujrzałem śpiącego starca. Usiadłem i zacząłem mu się przypatrywać. Jakże sen jego
odmienny był od Delliusowego. Snadź trapiące go sny straszliwie go niepokoiły, gdyż
wzdrygał się co chwila.
– Ach, Delliusie – zawołałem – zaprawdę, mądrze radziłeś mi, abym żył uczciwie.
Germanus uczynił tę samą uwagę.
Gdyśmy się tak zastanawiali, spostrzegliśmy przedmiot, na którego widok zapomnieliśmy
o wszystkich naszych uwagach. Była to młoda dziewczyna, najwyżej szesnastoletnia, nadzwyczajnej piękności, którą podnosił jeszcze bogaty ubiór. Perły i łańcuchy, wysadzane
kosztownymi kamieniami, zdobiły jej szyję, ramiona i nogi. Na sobie miała lekką tunikę lnianą, przetykaną złotem. Germanus pierwszy krzyknął: – To istna Wenus! – ja zaś mimowolnym poruszeniem padłem przed nią na kolana. Młoda piękność spostrzegła nas i nieco się
zmieszała, wkrótce jednak opanowała się, wzięła wachlarz z pawich piór i zaczęła owiewać
głowę starca, dla ochłodzenia go i przedłużenia mu snu.
Germanus dobył książki, którą przyniósł był ze sobą, i udał, że czyta, ja zaś – że go słucham, jednakże zajmowaliśmy się wyłącznie tym, co się działo w ogrodzie.
Starzec ocknął się; po kilku pytaniach, jakie zadał młodej dziewczynie, poznaliśmy się, że
ma wzrok osłabiony i że nie może dostrzec nas z tak daleka, co nas mocno ucieszyło, postanowiliśmy bowiem jak najczęściej tu wracać.
Sedekias odszedł, wspierając się na młodej dziewczynie, my zaś powróciliśmy do domu.
Nie mając innego zatrudnienia, wdaliśmy się w rozmowę z naszym szewcem, który nam powiedział, że Sedekias nie ma żyjącego syna, że cały jego majątek odziedziczy córka jednego z
jego synów, że ta młoda wnuczka nazywa się Sara i że dziadek nadzwyczajnie ją kocha.
Gdyśmy odeszli do naszej izdebki, Germanus rzekł:
– Kochany przyjacielu, przychodzi mi na myśl sposób szybkiego skończenia twego sporu z
Sedekiasem. Musisz ożenić się z jego wnuczką, w przeprowadzeniu jednak tego zamiaru do
skutku potrzeba wielkiej przezorności.
Pomysł ten bardzo mi się podobał; długo rozmawialiśmy o wnuczce Sedekiasa i przez całą
noc o niej tylko marzyłem.
Nazajutrz i następnych dni o tej samej porze wracałem do potoku. Stale widywałem w
ogrodzie moją piękną kuzynkę z dziadkiem lub samą, a chociaż nie przemówiłem do niej ani
słowa, nie wątpiłem jednak, że wiedziała, dla kogo tam przychodzę.
Gdy Żyd Wieczny Tułacz domawiał tych słów, przybyliśmy na miejsce noclegu i nieszczęśliwy włóczęga przepadł gdzieś w górach.
Rebeka nie zagadywała już księcia o religię, ponieważ jednak chciała poznać to, co nazywał on swoim systemem, schwyciła pierwszą sposobność i zarzuciła go pytaniami.
– Pani – odparł Velasquez – jesteśmy jako ślepi: wiemy, gdzie znajdują się narożniki kilku
domów, i znamy końce paru ulic, wszelako nie należy nas pytać o plan całego miasta. Ponieważ jednak nastajesz na mnie, będę usiłował dać ci pewne pojęcie o tym, co zowiesz moim
systemem, co zaś ja sam nazywam raczej sposobem zapatrywania się na rzeczy.
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Wszystko zatem, co nasze oko obejmuje, cały widnokrąg rozciągający się u stóp gór, nareszcie całą naturę dostrzegalną za pomocą naszych zmysłów – możemy podzielić na materię
martwą i organiczną. Materia organiczna różni się od martwej posiadaniem organów, zresztą
utworzona jest z tych samych pierwiastków. Tak więc moglibyśmy znaleźć w tej skale, na
której siedzisz, lub w tym trawniku takie same pierwiastki, z jakich pani się składasz. W istocie, masz pani wapno w swoich kościach, krzemionkę w ciele, alkalia59 w żółci, żelazo we
krwi, sól w łzach. Warstwy tłuszczowe twego ciała są po prostu kombinacją materii palnych z
pewnymi pierwiastkami powietrza. Nareszcie, gdyby panią wsadzono do pieca chemicznego,
można by cię sprowadzić do stanu flaszeczki szklanej; gdyby zaś dodać nieco metalicznego
wapna, mógłby być z pani bardzo piękny obiektyw do teleskopu.
– Przedstawiasz mi, książę, zachwycający obraz – rzekła Rebeka. – Proszę cię, racz mówić
dalej.
Velasquez mniemał, że sam nie wiedząc kiedy powiedział jakąś grzeczność pięknej Żydówce, uchylił więc z wdziękiem kapelusza i tak ciągnął dalej:
– Widzimy w pierwiastkach materii nieożywionej spontaniczną dążność jeżeli nie do form
organicznych, to przynajmniej do kombinacji. Pierwiastki te łączą się, rozdzielają, aby znowu
łączyć się z innymi. Znajdują upodobanie w pewnych kształtach: można by pomyśleć, że
stworzone są do bytu organicznego, wszelako same przez się nie mogą się organizować i bez
iskry zapładniającej nie zdołają przejść do takiego rodzaju kombinacji, którego ostatecznym
wynikiem jest życie.
Podobnie jak fluid60 magnetyczny, życie spostrzegamy tylko w przejawach jego działania.
Pierwszym takim przejawem jest powstrzymywanie w ciałach organicznych fermentacji wewnętrznej, którą nazywamy rozkładem. Zaczyna się on w ciałach organicznych, skoro tylko
życie je opuści.
Życie długo może ukrywać się w płynie, jak na przykład w jajku lub też w materii stałej,
jak choćby w ziarnie, by potem rozwinąć się w przyjaznych okolicznościach.
Życie znajduje się we wszystkich częściach ciała 61, nawet w płynach, nawet we krwi, która
psuje się, dobyta z naszych żył.
Życie jest w ścianach żołądka, które chroni przed działaniem soku żołądkowego, rozpuszczającego ciała martwe dostające się do wewnątrz.
Życie utrzymuje się przez pewien czas w członkach oddzielonych od reszty ciała62. Nareszcie, życie użycza zdolności rozrodczych. Nazywamy to tajemnicą poczęcia, która tak jest
dla nas niepojęta, jak prawie wszystko w naturze.
Istoty organiczne dzielą się na dwa wielkie rodzaje: pierwszy podczas spalania wydziela
alkalia stałe, drugi obfituje w alkalia lotne. Rośliny wchodzą do pierwszego rodzaju, zwierzęta do drugiego.
Są zwierzęta, które pod względem budowy swego organizmu zdają się być o wiele niższe
od niektórych roślin. Takimi są ameby, które można ujrzeć unoszące się w morzu, lub wodnice63 które włażą owcom w mózgi.
Są inne, daleko wyższego organizmu, w których jednak niepodobna jasno rozpoznać tego,
co nazywamy wolą. Tak na przykład gdy koral rozwiera swoją jamę dla pochłonięcia małych
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al kal ia – ługi, wodorotlenki metali lekkich; aż do r. 1807 uważane były za pierwiastki.
fl u id – w dawnej fizyce hipotetyczna lotna substancja, którą uznawano za istotę elektryczności, magnetyzmu
itp.
61
ż yc ie z naj d uj ę s ię we ws z ys t k ic h czę śc iac h ci ał a – materialista francuski La Mettrie (1709–1781)
w swym Człowieku maszynie (1748) utrzymywał, że pierwiastek życia mieści się w poszczególnych częściach
organizmu, a nie w duszy (świadomości).
62
w c z ło n kac h o d d z i elo n yc h o d r e sz t y c ia ła – La Mettrie dowodził swej tezy drganiem poszczególnych części ciał zwierzęcych po śmierci.
63
wo d n ic a – postać tasiemców we wczesnym okresie życia, o kształcie pęcherzyka; niegdyś uważano wodnice
za odrębną od tasiemców rodzinę pasożytów.
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żyjątek, którymi się karmi, możemy przyjąć, że poruszenie to jest skutkiem jego budowy, jak
to widzimy w kwiatach, które zamykają się na noc, we dnie zaś obracają ku słońcu.
Rodzaj woli polipa wyciągającego czułki i rozwierającego jamę można dość trafnie przyrównać do woli dziecka nowo narodzonego, które chce, choć jeszcze nie myśli. Wola bowiem
u dzieci poprzedza myśl i jest bezpośrednim następstwem potrzeby lub cierpienia.
W istocie, przygnieciony jaki członek naszego ciała chce koniecznie rozciągnąć się i zmusza nas do wypełnienia jego woli. Żołądek często opiera się sposobowi żywienia, jaki mu
przepisują. Gruczoły ślinowe wzbierają na widok pożądanej strawy, a podniebienie zaczyna
łechtać, tak że często rozum zaledwie z trudnością może zapanować. Gdybyśmy sobie wyobrazili człowieka, który przez długi czas nie jadł, nie pił, leżał ze skurczonymi członkami i
żył w celibacie, zobaczylibyśmy wówczas, że różne części jego ciała nastręczałyby mu jednocześnie rozmaite chęci.
Wolę pochodzącą bezpośrednio z potrzeby spostrzegamy zarówno w dorosłym polipie, jak
i w nowo narodzonym dziecku. Są to elementarne pierwiastki wyższej woli, która następnie
rozwija się w miarę doskonalenia się organizmu. Wola w dziecku nowo narodzonym zapewne
poprzedza myśl, ale bardzo niewiele, myśl zaś ma także swoje elementarne pierwiastki, które
musicie poznać.
Gdy Velasquez rozwijał tak swoje poglądy, przerwano mu dalsze dowodzenie. Rebeka
oświadczyła księciu całą przyjemność, z jaką go słuchała, i odłożono na następny dzień dalszy ciąg nauki, która mnie także mocno zajęła.
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Dzień trzydziesty dziewiąty

O wschodzie słońca ruszyliśmy w dalszą drogę. Żyd wkrótce się z nami złączył i tak ciągnął swoje opowiadanie:

DALSZY CIĄG HISTORII
ŻYDA WIECZNEGO TUŁACZA
Podczas gdy całą duszą oddawałem się marzeniom o pięknej Sarze, Germanus, którego
moje zamiary mało co obchodziły, przepędził kilka dni na słuchaniu nauk pewnego mistrza,
zwanego Jozue, który stał się później sławny pod imieniem Jezusa, Jezus albowiem po grecku
znaczy to samo, co Jehoszua64 po hebrajsku, jak możecie przekonać się o tym z przekładu
Siedemdziesięciu65. Germanus chciał nawet udać się za swoim mistrzem do Galilei, atoli
myśl, że może stać mi się użyteczny, zatrzymała go w Jerozolimie.
Pewnego wieczoru Sara zdjęła swoją zasłonę i chciała zawiesić ją na gałęziach drzewa balsamowego, ale w tej samej chwili wiatr pochwycił lekką tkaninę i powiewając nią zaniósł na
środek Cedronu. Rzuciłem się w fale potoku, porwałem zasłonę i zaczepiłem ją na krzakach u
stóp ogrodowego tarasu. Sara rzuciła mi złoty łańcuszek, który zdjęła z szyi. Pocałowałem go,
a potem wpław powróciłem na drugą stronę potoku.
Plusk wody obudził starego Sedekiasa. Chciał dowiedzieć się, co zaszło. Sara zaczęła mu
opowiadać zdarzenie, starzec postąpił parę kroków naprzód, myśląc, że stoi tuż przy balustradzie; tymczasem wszedł na skałę, gdzie nie umieszczono żadnej poręczy z powodu gęstych
krzewów, które ją tam zastępowały. Noga pośliznęła mu się, rozchyliły się krzewy i Sedekias
stoczył się w potok. Rzuciłem się za nim, schwyciłem go i wyniosłem na brzeg. Wszystko to
stało się w jednej chwili.
Sedekias odzyskał przytomność i widząc się w moich objęciach, zrozumiał, że zawdzięcza
mi życie. Zapytał mnie, kim jestem.
– Żydem z Aleksandrii – odpowiedziałem – nazywam się Antyp; straciłem ojca i matkę,
nie wiedząc zatem, co począć, przyszedłem szukać szczęścia w Jerozolimie.
– Ja ci zastąpię ojca – rzekł Sedekias – odtąd będziesz mieszkał w moim domu.
Przyjąłem zaproszenie, nie wspominając wcale o towarzyszu, który nie wziął mi tego za
złe i sam mieszkał u naszego szewca. Takim sposobem wszedłem do domu mego najzaciętszego wroga i z każdym dniem zyskiwałem coraz większy szacunek człowieka, który byłby
mnie zamordował, gdyby się dowiedział, że większa część jego majątku, prawem dziedzictwa, do mnie należy. Sara ze swej strony okazywała mi co dzień większą przychylność.
Wymiana pieniędzy odbywała się wówczas w Jerozolimie tak samo, jak dziś jeszcze odbywa się na całym Wschodzie. Jeżeli będziecie w Kairze lub w Bagdadzie, zobaczycie u
drzwi meczetów ludzi siedzących na ziemi i trzymających na kolanach małe stoliki z rowkiem
w rogu do zsypywania odrachowanych monet. Przy nich stoją worki ze srebrem i złotem, któ64

J eho sz ua – hebr. Jeszua (Jehoszua) brzmi w tekście greckim: Jesous.
p r ze kład S ied e md zi es ięc i u – tzw. Septuaginta, tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na język grecki, dokonane w III w. p.n.e. w Aleksandrii. Według tradycji nad przekładem tym pracowało
70 tłumaczy.
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re otwierają dla żądających tego lub owego rodzaju pieniędzy. Wymieniaczów tych nazywają
dziś sarafami. Wasi ewangeliści mianowali ich trapez ytami, z powodu kształtu stolików, o
których wam mówiłem.
Prawie wszyscy wymieniacze jerozolimscy pracowali na rachunek Sedekiasa, on zaś porozumiewał się z dzierżawcami rzymskimi i z celnikami, podbijając lub zniżając kurs pieniędzy
stosownie do własnej korzyści.
Zrozumiałem wkrótce, że najlepszym sposobem pozyskania łaski mego wuja będzie dokładne poznanie pieniężnych operacji i pilne baczenie na zwyżki i zniżki kursów. Zamiar mój
tak dalece mi się powiódł, że po dwóch miesiącach nie ośmielano się przeprowadzić żadnej
operacji, nie zasięgnąwszy wprzódy mojego zdania.
Około tego czasu rozeszła się pogłoska, jakoby Tyberiusz66 miał w całym państwie nakazać powszechne przetopienie pieniędzy. Srebrne monety nie miały więcej krążyć; rzekomo
zamierzano zlać je w sztaby i odesłać do cesarskiego skarbca. Nie ja wymyśliłem tę pogłoskę,
ale sądziłem, że wolno mi ją rozsiewać. Możecie wyobrazić sobie, jakie wrażenie sprawiła na
wszystkich jerozolimskich wymieniaczach. Sam Sedekias nie wiedział, co o tym sądzić i nie
potrafił powziąć żadnej stanowczej decyzji.
Mówiłem wam już, że na całym Wschodzie wymieniacze zasiadają u drzwi meczetów; w
Jerozolimie mieliśmy nasze kantory w samej świątyni, która była tak obszerna, że sprawy,
jakie w jednym z jej kątów załatwialiśmy, bynajmniej nie przeszkadzały służbie bożej. Od
kilku dni wszelako taki strach padł na wszystkich, że żaden wymieniacz się nie pokazał. Sedekias nie pytał mnie o zdanie, ale chciał, zda się, wyczytać je z moich oczu.
Nareszcie, gdy doszedłem do wniosku, że srebrne pieniądze dostatecznie już zostały zdyskredytowane, przedstawiłem plan mój starcowi. Słuchał mnie z uwagą, długo zdawał się
zastanawiać i namyślać, nareszcie rzekł:
– Kochany Antypie, mam w piwnicy dwa miliony złotych sestercji67; jeżeli twój plan się
powiedzie, będziesz mógł poprosić o rękę Sary.
Nadzieja posiadania pięknej Sary i widok złota, zawsze dla Żyda ponętny, wprawiły mnie
w zachwyt, który jednak nie przeszkodził mi natychmiast wybiec na ulicę z zamiarem ostatecznego zdyskredytowania srebrnej monety. Germanus z całych sił mi dopomagał; przekupiłem także kilku kupców, którzy za moją namową wzbraniali się sprzedawać towary za srebro. W krótkim czasie rzeczy zaszły tak daleko, że mieszkańcy Jerozolimy znienawidzili
srebrne pieniądze. Skoro przekonaliśmy się, że uczucie to jest już dostatecznie silne, przystąpiliśmy do wykonania naszego planu.
Upatrzonego dnia kazałem zanieść do świątyni wszystko złoto w zakrytych spiżowych naczyniach; zarazem oznajmiłem, że Sedekias, mając uskutecznić znaczne wypłaty w srebrze,
powziął zamiar zakupienia dwóchkroć stu tysięcy sestercji i ofiaruje uncję złota za dwadzieścia pięć uncji srebra. Zyskiwaliśmy na tym obrocie przeszło sto od sta.
Natychmiast lud ze wszystkich stron zaczął się cisnąć i niebawem wymieniłem połowę
mego złota. Nasi służący co chwila odnosili srebro, tak że powszechnie mniemano, iż utargowałem dotąd zaledwie dwadzieścia pięć do trzydziestu tysięcy sestercji. Wszystko szło
przewybornie i byłbym niezawodnie podwoił majątek Sedekiasa, gdy wtem jakiś faryzeusz
przyszedł nam oznajmić...
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T yb er i u sz – cesarz rzymski w latach 14–37 n.e.w J er o zo l i mi e mi e li ś m y n asz e k an to r y w sa mej
ś wi ą t yn i – Wymiana pieniędzy w świątyni jerozolimskiej dokonywana była przez lewitów (pomocników kapłańskich) po to, ażeby wierni mogli następnie opłacać podatek świątynny lub składać ofiary „czystymi” pieniędzmi, tj. monetami bez bałwochwalczych emblematów (np. wizerunków rzymskich bóstw) i bez bluźnierczych inskrypcji (np. tytułów cesarzy nazywających siebie bogami); niewielka opłata za wymianę szła W całości
do skarbu świątyni. Natomiast odbywająca się również w świątyni sprzedaż gołębi, przeznaczonych na ofiary,
opanowana była przez hurtowników-monopolistów, którzy narzucali własne ceny i ciągnęli ze swojego procederu znaczne zyski.
67
se st er cj a – srebrna moneta rzymska.
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Gdy Żyd Wieczny Tułacz doszedł do tego miejsca swego opowiadania, obrócił się do
Uzedy i rzekł:
– Potężniejszy od ciebie kabalista wzywa mnie gdzie indziej.
– Zapewne – odparł kabalista – nie chcesz nam opowiedzieć o zgiełku, jaki wszczął się w
świątyni, i o razach, które otrzymałeś.
– Starzec z góry Libanu wzywa mnie – rzekł Żyd i zniknął nam z oczu.
Wyznam, że nie bardzo się tym zmartwiłem i nie życzyłem sobie jego powrotu, gdyż podejrzewałem, że człowiek ten jest oszustem doskonale znającym historię, który pod pozorem
opowiadania własnych przygód mówi nam rzeczy, których nie powinniśmy słuchać.
Tymczasem przybyliśmy na miejsce noclegu i Rebeka zaczęła prosić księcia, aby raczył
dalej wykładać swój system. Velasquez zamyślił się przez chwilę, po czym jął mówić w te
słowa:
– Starałem się wczoraj objaśnić wam elementarne pierwiastki woli i powiedziałem, że
wola poprzedza myśl. Mieliśmy następnie mówić o elementarnych pierwiastkach myśli. Jeden
z najgłębszych filozofów starożytnych wskazał nam prawdziwą drogę, po której trzeba postępować w badaniach metafizycznych, ci zaś, którzy sądzą, że do jego odkryć nowe dodali,
moim zdaniem nie uczynili żadnego kroku naprzód.
Dawno już przed Arystotelesem68 wyraz „pojęcie”, „idea”, znaczył u Greków „obraz”, i
stąd poszła nazwa: bożyszcze – idol. Arystoteles, rozpatrzywszy się dobrze w swych pojęciach, poznał, że wszystkie rzeczywiście pochodzą od obrazów, czyli od wrażeń sprawionych
na naszych zmysłach. Tu widzimy przyczynę, dla której geniusz nawet najbardziej twórczy
nie jest w stanie wymyślić niczego nowego. Twórcy mitologii złączyli popiersie mężczyzny z
kadłubem konia69 ciało kobiety z ogonem ryby, odjęli cyklopom jedno oko, Briarejowi70 dodali ramiona, ale nic nowego nie wymyślili, nie jest to bowiem w mocy człowieka. Od Arystotelesa powszechnie przyjęto zasadę, że to tylko jest w myśli, co wprzódy przeszło przez
zmysły.
Za naszych jednak czasów powstali filozofowie71, którzy uważali się za daleko głębszych i
mówili:
– Przyznajemy, że umysł nie mógłby wyrobić w sobie zdolności bez pośrednictwa zmysłów, ale gdy zdolności te raz się już rozwiną, umysł pojmuje rzeczy, które nigdy nie przechodziły przez zmysły, jak na przykład: przestrzeń, wieczność lub twierdzenia matematyczne.
Przyznam się, że wcale nie pochwalam tej nowej teorii. Abstrakcja nie wydaje mi się niczym więcej, jak tylko odejmowaniem. Chcąc abstrahować, trzeba odejmować. Jeżeli w myśli
odejmę od mego pokoju wszystko, co się w nim znajduje, nie wyłączając powietrza, wtedy
pozostanie mi czysta przestrzeń. Jeżeli od pewnego okresu czasu odejmę początek i koniec,
mam pojęcie o wieczności. Jeżeli od istoty myślącej odejmę ciało, mam pojęcie o aniołach.
Jeżeli od linii odejmę w myśli ich szerokość, aby zastanawiać się tylko nad ich długością i
płaszczyznami, jakie w sobie zamykają, otrzymam pewniki Euklidesa. Jeżeli odejmę człowiekowi jedno oko i dodam mu wzrostu, będę miał postać cyklopa. Wszystko to są obrazy
otrzymane za pośrednictwem zmysłów72. Jeżeli nowi mędrcy przedstawią mi jedną abstrak68

Ar ys t o t ele s (384–322 p.n.e.) – filozof grecki; przypisywano mu powiedzenie: nihii est in intellectu, quod
non fuerit in sensu. Zasada ta stała się podstaw, empirystycznej filozofii Locke'a, który zwalczał teorię idei wrodzonych i twierdził, że cała wiedza ludzka pochodzi wyłącznie z doświadczenia.
69
mę żcz yz n a z kad ł ub e m k o n ia – w mitologii greckiej istoty tego rodzaju zwano centaurami.
70
B r iar ej – w mitologii greckiej sturęki olbrzym, o którym wspomina Homer w Iliadzie (I. 403).
71
za na sz yc h cz asó w p o ws ta li f ilo zo fo wi e – Kartezjusz obok idei nabytych (z zewnątrz) i skonstruowanych (za pomocą nabytych) rozróżniał także idee wrodzone (np. idea Boga).
72
o b r a z y o tr z y ma ne z a p o ś r ed nic t we m z m ys łó w – filozof francuski Condillac (1715–1780) podobnie
jak Locke, wywodził wszelką wiedzę z doświadczenia, stojąc jednak na stanowisku sensualizmu. Przyjmując, że
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cję, której nie potrafiłbym sprowadzić do odejmowania, natychmiast stanę się ich uczniem.
Tymczasem będę trzymał się starego Arystotelesa.
Wyraz: „idea”, „pojęcie” („obraz”) nie odnosi się wyłącznie do tego, co sprawia wrażenie
na naszym wzroku. Dźwięk uderza nasze ucho i daje nam pojęcie należące do zmysłu słuchu.
Zęby cierpną nam od cytryny i tym sposobem nabywamy pojęcia o kwasie.
Wszelako zauważcie, że nasze zmysły są w możności odebrać wrażenie wtedy nawet, gdy
przedmiot znajduje się poza ich zasięgiem. Skoro wspomną nam o ugryzieniu cytryny, na
samo pojęcie ślina idzie nam do ust i zęby cierpną. Przeraźliwa muzyka brzmi nam w uszach,
choć orkiestra dawno już przestała grać. W teraźniejszym stanie fizjologii nie umiemy jeszcze
wytłumaczyć snu i marzeń w nim doświadczanych, wszelako domyślamy się, że nasze organy, wskutek poruszeń niezależnych od naszej woli, znajdują się w czasie snu w takim samym
stanie, w jakim znajdowały się podczas odbierania danego wrażenia zmysłowego, czyli, inaczej mówiąc, podczas powzięcia idei.
Stąd także wynika, że zanim dalej postąpimy w naukach fizjologicznych, możemy teoretycznie uważać pojęcia za wrażenia sprawione na naszym mózgu, za wrażenia, które organy
mogą odbierać – świadomie lub mimowolnie – również i w nieobecności przedmiotu. Zauważcie, że gdy myślimy o przedmiocie, który znajduje się poza zasięgiem naszych zmysłów,
wrażenie jest mniej żywe, w stanie jednak gorączkowym może być równie silne jak to, które
niegdyś odebrane zostało za pomocą zmysłów.
Po tym paśmie określeń i wniosków, nieco trudnym do natychmiastowego ogarnięcia,
przejdźmy do uwag, które mogą rzucić na to zagadnienie nowe światło.
Zwierzęta budową swego organizmu zbliżające się do człowieka i wykazujące mniejszą
lub większą inteligencję – posiadają (o ile wiem – wszystkie) organ zwany mózgiem. Przeciwnie, w zwierzętach zbliżających się do roślin niepodobna wyśledzić tego organu.
Rośliny żyją, a nawet niektóre z nich poruszają się. Pomiędzy zwierzętami morskimi są takie, które, podobnie jak rośliny, nie mogą poruszać się z miejsca na miejsce. Widziałem inne
znowu zwierzęta morskie, które poruszają się zawsze jednakowo, na kształt naszych płuc, jak
gdyby zupełnie nie miały żadnej woli.
Zwierzęta lepiej uorganizowane posiadają wolę i zdolność pojmowania, ale jeden tylko
człowiek używa władzy abstrahowania.
Wszelako nie wszyscy ludzie posiadają tę władzę. Dezorganizacja systemu gruczołowego
pozbawia tej władzy chorych na wole górali. Z drugiej strony, brak jednego lub dwóch zmysłów ogromnie utrudnia abstrahowanie. Głuchoniemi, którzy przez brak mowy podobni są do
zwierząt, z trudnością mogą chwytać oderwanie pojęcia73 pokazujące im jednak pięć lub dziesięć palców, kiedy rzecz bynajmniej nie chodzi o palce, daje się im pojęcie o liczbach. Widzą
modlitwę, pokłony i nabierają pojęcia o bóstwie.
Ociemniali mają w tym względzie daleko mniej trudności, gdyż przy pomocy mowy, będącej potężnym narzędziem ludzkiej inteligencji, można im podsuwać gotowe pojęcia oderwane. Z drugiej strony, niemożność oddawania się roztargnieniu nadaje ociemniałym szczególniejszą zdolność do kombinacji.
Jeżeli jednak wyobrazicie sobie nowo narodzone dziecię zupełnie gluche i ślepe, możecie
być przekonani, że nie będzie ono w stanie przyswoić sobie żadnych pojęć oderwanych. Jedynymi pojęciami, jakie poweźmie, będą te, do których dojdzie za pośrednictwem powoniewszelkie doświadczenie jest zmysłowe, odrzucał więc doświadczenie wewnętrzne, które Locke uważał za odrębne od zmysłowego postrzegania źródła wiedzy.
73
gł u c ho nie mi.. . z tr ud no ś ci ą mo gą c h wyt a ć oder wa ne poj ęcia – na poparcie materialistycznej
tezy, iż dusza jest pochodną ciała, przytaczał La Mettrie w swej Historii naturalnej duszy (1745), opowiadania
potwierdzające, że wszystkie wyobrażenia pochodzą z wrażeń zmysłowych: o głuchoniemym, który odzyskawszy słuch okazał się pozbawiony wyobrażeń religijnych, choć od dawna wdrożony był w religijne ceremonie; o
ludziach zdziczałych, pozbawionych wszelkiej inteligencji itd. Konkluzja La Mettriego brzmi: „Nie ma zmysłów
– nie ma pojęć; mało wrażeń zmysłowych – mało pojęć”.
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nia, smaku lub dotyku. Człowiek taki będzie nawet mógł marzyć o podobnych pojęciach. Jeżeli użycie czegoś wyrządzi mu szkodę, na drugi raz potrafi się od tego powstrzymać, nie
zbywa mu bowiem na pamięci. Atoli nie sądzę, aby jakimkolwiek sposobem można wpoić w
jego umysł oderwane pojęcie o złem. Nie będzie miał sumienia, nie zasłuży więc nigdy ani na
nagrodę, ani na naganę. Gdyby popełnił morderstwo, sprawiedliwość nie miałaby prawa wymierzyć mu kary. Oto są więc dwa duchy, dwie cząstki tchnienia boskiego, ale jakżeż niepodobne do siebie! A różnica dotyczy tylko dwóch zmysłów.
Daleko mniejsza różnica, aczkolwiek nader jeszcze wielka, zachodzi między Eskimosem
lub Hotentotem a człowiekiem z wykształconym umysłem. Jakaż jest przyczyna tej różnicy?
Nie jest nią brak jednego lub więcej zmysłów, ale odmienna ilość pojęć i kombinacji. Człowiek, który obejrzał całą ziemię oczami podróżników, który widział w dziejach wszystkie
ważne wypadki, rzeczywiście ma w głowie mnóstwo obrazów, których nie posiada wieśniak;
jeżeli zaś kombinuje swoje pojęcia, zestawia je i porównywa, natenczas mówimy, że ma wiedzę i rozum.
Don Newton miał zwyczaj ciągłego kombinowania pojęć i z mnóstwa pojęć, jakie nagromadził, powstała między innymi kombinacja spadającego jabłka i księżyca przytwierdzonego
w swojej orbicie do ziemi.
Stąd wniosłem, że różnica między rozumami polega na ilości obrazów74 i na łatwości ich
kombinowania, czyli, jeżeli wolno mi się tak wyrazić, jest wprost proporcjonalna do liczby
obrazów i do łatwości ich kombinowania. Tu jeszcze na chwilę poproszę was o baczną uwagę.
Zwierzęta, których organizm jest niezogniskowany, nie mają zapewne ani woli, ani pojęć.
Poruszenia ich, jak poruszenia mimozy, są pomimowolne. Możemy wszelako przypuścić, że
gdy słodkowodny polip wyciąga czułki, by pochłonąć robaczki, i połyka takie, które bardziej
mu smakują od innych, to nabiera pojęcia o złym, dobrym lub lepszym. Jeżeli zaś ma możność odrzucania złych robaczków, musimy przypuścić, że nie brak mu woli. Pierwszą zatem
wolą była potrzeba, która zmusiła go do wyciągnięcia ośmiu czułków, połknięte zaś żyjątka
dały mu dwa lub trzy pojęcia. Odrzucić jedno żyjątko, połknąć drugie – należy do wolnego
wyboru, który wypływa z jednego lub kilku pojęć.
Zastosowawszy to samo dowodzenie do dziecka, zobaczymy, że pierwsza jego wola pochodzi bezpośrednio z potrzeby. Ta to wola zmusza je do przytknięcia ust do piersi mamki,
ale skoro tylko skosztowało pokarmu, natychmiast nabiera pojęcia, potem zmysły jego odbierają nowe wrażenia, i tak nabywa drugiego pojęcia, następnie trzeciego itd.
Pojęcia zatem można tak samo policzyć, jak widzieliśmy, że można je kombinować. A
wobec tego da się do nich zastosować jeżeli nie rachunek kombinacyjny, to przynajmniej zasady tego rachunku.
Nazywam kombinacją układ niezależnie od ustawienia: tak więc na przykład AB jest tą
samą kombinacją co BA. Dwie przeto litery dają się ułożyć jednym tylko sposobem.
Trzy litery, wzięte po dwie, dają się ułożyć, czyli kombinować, trzema sposobami.
Czwarty jest – gdy wszystkie trzy stawiamy razem.
Cztery litery, wzięte po dwie, dają sześć kombinacji, po trzy – cztery, razem – jedną, czyli
w ogóle – jedenaście.
Następnie:
pięć liter
sześć
siedem

daje razem
-||-||-

26 kombinacji
57
-||120 -||-

74

r ó ż nic a mi ęd z y r o z u mam i p o le ga n a i lo ści o b r a z ó w – zdaniem La Mettriego wszystko, co dzieje
się w duszy, daje się sprowadzić do działania wyobraźni. Kto posiada największą wyobraźnię, tego należy uważać za największy umysł.
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osiem
dziewięć
dziesięć
jedenaście

-||-||-||-||-

247
502
1013
2036

-||-||-||-||-

Widzimy więc, że każde nowe pojęcie podwaja liczbę kombinacji i że kombinacje pięciu
pojęć tak się mają do kombinacji dziesięciu pojęć, jak 26 do 1013, czyli jak l do 39.
Wcale nie jest moim zamiarem obliczać rozum za pomocą tego materialnego rachunku;
chciałem tylko wykazać ogólne zasady wszystkiego, co jest zdolne do kombinacji.
Powiedzieliśmy, że różnica rozumów jest wprost proporcjonalna do ilości pojęć i do łatwości ich kombinowania. Możemy zatem wyobrazić sobie skalę wszystkich tych rozmaitych
rozumów. Przypuśćmy, że na szczycie skali stoi don Izaak Newton, którego rozum przedstawiałoby sto milionów, na dole zaś chłop alpejski, którego rozum wyobrazi sto tysięcy. Pomiędzy dwiema tymi liczbami możemy umieścić nieskończoność średnich proporcjonalnych,
które będą oznaczały rozumy wyższe od chłopskiego, niższe zaś od geniuszu don Newtona.
W tej skali znajdzie się również mój rozum i rozum pani. Własnościami umysłów znajdujących się u góry będą: do odkryć Newtona przydawanie nowych, pojmowanie ich, uchwycenie pewnej ich części i zawładnięcie umiejętnością kombinowania.
Tak samo można sobie wyobrazić skalę zstępującą do dołu, która by zaczynała się od
chłopa oznaczonego przez sto tysięcy, schodziła do umysłów oznaczonych przez szesnaście,
jedenaście, pięć i kończyła na istotach mających cztery pojęcia i, jedenaście kombinacji, nareszcie trzy pojęcia i cztery kombinacje.
Dziecię mające cztery pojęcia i jedenaście kombinacji nie umie jeszcze abstrahować myśli;
wszelako pomiędzy tą liczbą a stoma tysiącami znajdzie się rozum złożony z pewnej ilości
pojęć z takimi kombinacjami, których wynikiem będą pojęcia oderwane. Do tego złożonego
rozumu zwierzęta nigdy nie dochodzą ani też dzieci głuche i ociemniałe. Te – dla braku wrażeń, zwierzęta dla braku kombinacji.
Najprostszym oderwanym pojęciem jest to, które odnosi się do liczb. Polega ono na oddzielaniu od przedmiotów ich własności liczbowych. Dziecko, zanim przyswoi sobie to najprostsze pojęcie oderwane, nie umie abstrahować, może ono tylko odejmować za pośrednictwem analizy własności, co zresztą też jest w pewnym sensie abstrahowaniem. Do pierwszego
pojęcia oderwanego dochodzi dziecko stopniowo, a następne wytwarza sobie w miarę jak
zdobywa nowe pojęcia i uczy się je kombinować.
A zatem skala poziomów inteligencji, od najniższego aż do najwyższego, składa się ze
szczebli jakościowo identycznych. Jej kolejne stopnie tworzy wzrastająca liczba pojęć, a odpowiada im, stosownie do prawideł, wzrastająca liczba kombinacji. Są to wszędzie i zawsze
te same elementy.
Wynika stąd, że inteligencja istot należących do różnych rodzajów może być uważana za
w gruncie rzeczy jakościowo identyczną, zupełnie tak, jak najbardziej zawikłany rachunek nie
jest niczym innym, jeno pasmem dodawań i odejmowań, czyli czynności jakościowo identycznych. Tak samo każde zagadnienie matematyczne, jeżeli nie posiada luk, jest w gruncie
rzeczy pasmem abstrakcji, poczynając od najprostszych, a kończąc na najwyższych i najtrudniejszych.
Velasquez dodał jeszcze kilka podobnych porównań, których Rebeka zdawała się słuchać z
przyjemnością, tak że oboje rozeszli się nawzajem z siebie zadowoleni.
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Obudziłem się wcześnie i wyszedłem z namiotu, aby ochłodzić się świeżym powietrzem
poranku. Velasquez i Rebeka wyszli w tymże samym celu.
Zwróciliśmy nasze kroki ku drodze dla przekonania się, czy nie przejeżdżają nią jacy podróżni. Przyszedłszy do wąwozu, wijącego się między dwiema skałami, postanowiliśmy
usiąść.
Niebawem spostrzegliśmy karawanę, która zbliżała się ku wąwozowi i przeciągała o pięćdziesiąt stóp pod skałami, na których się znajdowaliśmy. Im bardziej podróżni ci ku nam się
zbliżali, tym większą obudzali w nas ciekawość. Czterech Indian otwierało pochód. Za całe
odzienie mieli długie koszule obszyte koronkami. Słomiane kapelusze z pękami piór okrywały ich głowy. Wszyscy czterej uzbrojeni byli w długie strzelby. Dalej postępowało stado
wigoni; na każdym z nich siedziała małpa. Potem na dzielnych koniach ciągnął orszak Murzynów, dobrze uzbrojonych. Za nimi jechało dwóch mężczyzn w podeszłym wieku, na przepysznych rumakach andaluzyjskich. Obaj starcy owinięci byli w płaszcze z błękitnego aksamitu, na których wyhaftowano krzyże Calatravy75. Za nimi ośmiu wyspiarzy moluckich niosło chiński palankin, w którym siedziała młoda kobieta w bogatym hiszpańskim stroju. Młody
człowiek na dziarskim rumaku wdzięcznie galopował przy drzwiczkach jej palankinu.
Następnie ujrzeliśmy młodą osobę leżącą, a nawet omdlałą, w lektyce; obok niej ksiądz jechał na mule, skraplał jej twarz święconą wodą i, jak się zdawało, odprawiał egzorcyzmy. Na
koniec zamykał pochód długi szereg ludzi wszystkich odcieni, zacząwszy od czarnohebanowego aż do oliwkowego, białego bowiem wcale nie spostrzegliśmy.
Dopóki karawana mijała nas, nie pomyśleliśmy o tym, żeby zapytać, kim są ci ludzie, skoro jednak ostatni z nich przeszedł, Rebeka rzekła:
– W istocie, warto by się dowiedzieć, co to za jedni.
Gdy Rebeka czyniła tę uwagę, spostrzegłem jakiegoś człowieka, należącego do karawany,
który pozostał w tyle. Odważyłem się zejść ze skały i pobiegłem za maruderem. Ten padł
przede mną na kolana, i cały drżąc z przestrachu, rzekł:
– Senor złodzieju, zlituj się, oszczędź szlachcica, który chociaż urodził się pośród kopalń
złota, grosza jednak nie ma przy duszy.
Odpowiedziałem mu na to, że nie jestem złodziejem i że chcę tylko dowiedzieć się, kim są
te znakomite osoby, które tylko co przeszły.
– Jeżeli tylko o to idzie – rzekł Amerykanin powstając – chętnie zadowolę twoją ciekawość. Wdrapmy się na tę wysoką skałę; z niej będziemy mogli obejrzeć całą karawanę. Na
przedzie widzisz senor ludzi dziwnie ubranych, którzy otwierają pochód. Są to górale z Cuzco
i Quito, strażnicy tych pięknych wigoni, które pan mój ma zamiar ofiarować najjaśniejszemu
królowi Hiszpanii i Indii.
Murzyni są niewolnikami mego pana, lub raczej byli nimi, gdyż ziemia hiszpańska nie
cierpi równie niewoli jak kacerstwa, i od chwili, gdy ci czarni stanęli na tej świętej ziemi, są
równie wolni jak ty i ja.

75

Ca latr a va – hiszpański zakon rycerski, założony w roku 1158 do walki z Maurami. Order Calatravy był
jednym z najwyższych odznaczeń hiszpańskich; miał kształt zielonego krzyża z lilii na wstędze.
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Ten pan w podeszłym wieku, którego senor widzisz na prawo, to hrabia de Peňa Velez,
siostrzeniec sławnego wicekróla tegoż nazwiska i grand pierwszej klasy. Ten drugi starzec to
margrabia Torres Rovellas, syn margrabiego Torres i małżonek ostatniej dziedziczki rodziny
Rovellas. Obaj ci panowie żyli zawsze w najściślejszej przyjaźni, którą utrwali jeszcze małżeństwo młodego Peňa Velez z córką jedynaczką margrabiego Torres Rovellas.
Widzisz stąd tę zachwycającą parę. Młodzieniec dosiada wspaniałego rumaka, narzeczona
zaś spoczywa w palankinie, który król Borneo darował był przed laty nieboszczykowi wicekrólowi de Peňa Velez.
Natomiast dziewczyny w lektyce, nad którą ksiądz odprawia egzorcyzmy, równie jak ty,
senor, nie znam. Wczoraj rano przez ciekawość podszedłem do jakiejś szubienicy, stojącej tuż
przy drodze. Znalazłem tam tę młodą dziewczynę leżącą między dwoma wisielcami, przywołałem więc resztę towarzystwa, chcąc im pokazać tę osobliwość. Hrabia, mój pan, widząc,
że młoda dziewczyna jeszcze oddycha, kazał ją zanieść na miejsce naszego noclegu, postanowił nawet zatrzymać się tam jeszcze przez jeden dzień, aby można było lepiej doglądać
chorej. W istocie, nieznajoma zasługuje na te starania, gdyż jest nadzwyczaj piękna. Dziś odważono się umieścić ją w lektyce, ale biedaczka co chwila upada na siłach i omdlewa.
Dworzanin, który postępuje za lektyką, to don Alvar Massa Gordo, pierwszy kuchmistrz, a
raczej marszałek dworu hrabiego. Obok niego kroczą pasztetnik Lemada i cukiernik Lecho.
– Dziękuję ci, senor – rzekłem – mówisz mi daleko więcej, niż chciałem wiedzieć.
– Nareszcie – dodał – tym, który zamyka pochód i ma zaszczyt mówić z tobą, jest don
Gonzalw de Hierro Sangre, szlachcic peruwiański, wywodzący się od Pizarrów76 i Almagrów77 i dziedzic ich męstwa.
Podziękowałem znakomitemu Peruwianinowi i złączyłem się z moim towarzystwem, któremu powtórzyłem zebrane wiadomości. Wróciliśmy do obozu i powiedzieliśmy naczelnikowi Cyganów, że spotkaliśmy jego małego Lonzeta i córkę owej pięknej Elwiry, której miejsce
zajmował nigdyś przy wicekrólu. Cygan odrzekł nam, iż wie, że od dawna mieli oni zamiar
opuścić Amerykę: przeszłego miesiąca wylądowali w Kadyksie, wyjechali stamtąd w zeszłym
tygodniu i przepędzili dwie noce nad brzegiem Gwadalkwiwiru, niedaleko szubienicy braci
Zota, gdzie znaleźli młodą dziewczynę między dwoma wisielcami.
Następnie dodał:
– Zdaje mi się, że ta młoda dziewczyna nie ma żadnego związku z Gomelezami; ja w każdym razie zupełnie jej nie znam.
– Jak to – zawołałem zdziwiony – ta dziewczyna nie jest narzędziem Gomelezów, a jednak
znaleziono ją pod szubienicą? Miałyżby te harce piekielnych duchów być prawdziwe?
– Kto wie, może się nie mylisz – odparł Cygan.
– Trzeba by koniecznie – rzekła Rebeka – przez kilka dni zatrzymać tu tych podróżnych.
– Myślałem już o tym – odpowiedział Cygan – i tej jeszcze nocy każę im skraść połowę
ich wigoni.

76
77

P izar r o Francisco (1475–1541)konkwistador hiszpański, zdobywca Peru.
Al ma gr o D ie go (1464–1538)-konwiistador hiszpański, zdobywca Chile.
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Taki sposób zatrzymywania podróżnych wydał mi się nieco dziwacznym, chciałem nawet
przedłożyć w tym względzie naczelnikowi pewne moje uwagi; ale Cygan o wschodzie słońca
kazał zwinąć obóz i poznałem po głosie, jakim wydawał rozkazy, że rady moje pozostałyby
bez skutku.
Tym razem posunęliśmy się tylko o kilka staj, do miejsca, które musiało było niegdyś ulec
trzęsieniu ziemi, gdyż spostrzegliśmy ogromną skałę prawie na dwoje rozłupaną. Zjedliśmy
obiad, po czym każdy odszedł do swego namiotu.
Nad wieczorem udałem się do naczelnika, posłyszałem bowiem w jego namiocie nadzwyczajną wrzawę. Zastałem tam dwóch Amerykanów i potomka Pizarrów, który z wyniosłą natarczywością dopominał się o oddanie mu wigoni. Naczelnik słuchał go cierpliwie, a pokora
ta ośmieliła senora de Hierro Sangre tak, że jeszcze głośniej zaczął wrzeszczeć, nie szczędząc
Cyganowi przydomków łotra, złodzieja, rozbójnika i tym podobnych. Natenczas naczelnik
gwizdnął przeraźliwie i namiot zaczął stopniowo napełniać się uzbrojonymi Cyganami. W
miarę jak ich było coraz więcej, senor de Hierro Sangre coraz bardziej spuszczał z tonu,
wreszcie tak zaczął drżeć, że zaledwie można było dosłyszeć, co mówi. Naczelnik widząc, że
się uspokoił, podał mu przyjaźnie rękę i rzekł:
– Wybacz, dzielny Peruwianinie, pozory przemawiają przeciw mnie i pojmuję słuszny
twój gniew, ale pójdź, proszę, do margrabiego Torres Rovellas i zapytaj go, czy nie przypomina sobie niejakiej pani Dalanosy, której siostrzeniec, powodowany jedynie grzecznością,
podjął się zostać wicekrólową Meksyku na miejscu panny Rovellas. Jeżeli nie zapomniał o
tym, proś go, aby raczył zaszczycić nas swymi odwiedzinami.
Don Gonzalw de Hierro Sangre, zachwycony, że sytuacja, która zaczynała go mocno niepokoić, tak szczęśliwie się zakończyła, przyrzekł co do słowa wypełnić dane mu polecenie.
Po jego odejściu Cygan rzekł do mnie:
– Dawnymi czasy margrabia Torres Rovellas miał szczególne upodobanie do romansowości, trzeba zatem przyjąć go w takim miejscu, które mogłoby mu się podobać.
Weszliśmy w rozpadlinę skały, ocienioną z obu stron gęstymi zaroślami, i nagle uderzył
mnie widok przyrody całkiem odmienny od tych, jakie dotychczas widziałem. Ostre skały –
poprzerywane a zarazem ozdobione łąkami, na których kunsztownie, ale nie zachowując symetrii, rozsadzono kępy kwitnących krzewów – otaczały jezioro o wodzie ciemnozielonej,
lecz przezroczystej aż do samego dna. Gdzie tylko skały dochodziły do wody, wąskie ścieżki
wykute w kamieniu prowadziły z jednej łąki na drugą. Gdzieniegdzie woda wpływała do jaskiń, podobnych do tych, jakie zdobiły wyspę Kalipso78. Były to czarowne schronienia, upał
nigdy tam nie dochodził, a orzeźwiająca kąpiel zdawała się wzywać przechodnia. Głębokie
milczenie oznaczało, że od dawna żaden człowiek w te miejsca się nie przedarł.
– Oto jest – rzekł naczelnik – prowincja mego małego państwa, w której przepędziłem kilka lat życia, jeżeli nie najszczęśliwszych to przynajmniej najmniej burzliwych. Ale wkrótce
zapewne przybędą obaj Amerykanie; zobaczmy, czy nie ma jakiego schronienia, gdzie byśmy
mogli ich oczekiwać.
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Kal ip so – Piąta pieśń Odysei Homera wspomina o siedmioletnim pobycie Odyseusza u nimfy Kalipso, zamieszkującej ogromne pieczary na wyspie, zwanej Ogigią.
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Po tych słowach weszliśmy wszyscy do jednej z najpowabniejszych jaskiń, gdzie złączyli
się z nami Rebeka, jej brat i Velasquez. Niebawem spostrzegliśmy zbliżających się obu starców.
– Możeż to być – rzekł jeden z nich – abym po tylu latach znowu spotykał człowieka, który w młodości mojej wyświadczył mi tak ważną przysługę? Często dopytywałem się o ciebie,
donosiłem ci nawet o sobie, podczas gdy znajdowałeś się jeszcze przy kawalerze Toledo, ale
odtąd...
– Tak jest – przerwał stary naczelnik – odtąd trudniej było mnie wynaleźć; dziś jednak,
gdy znowu jesteśmy razem, spodziewam się, że uczynisz mi, senor, zaszczyt przepędzenia
kilku dni w tej okolicy. Sądzę, że po trudach tak męczącej podróży wypoczynek nie będzie
zbyteczny.
– Jest to doprawdy czarodziejska okolica – rzekł margrabia.
– Za taką przynajmniej uchodzi – odpowiedział Cygan. – Za panowania Arabów nazywano
to miejsce Ifrit hamami, czyli Diabelską Łaźnią, dziś okolica nosi nazwę La Frita. Mieszkańcy Sierra Moreny lękają się do niej zbliżać i wieczorami opowiadają sobie o niezwykłych
rzeczach, które się tutaj dzieją. Nie mam zamiaru wyprowadzać ich z błędu, dlatego prosiłbym, aby większa część waszego orszaku pozostała zewnątrz doliny, tam gdzie rozłożyłem
mój własny obóz.
– Drogi przyjacielu – odrzekł margrabia – pozwól tylko, abym wyjął spod tego prawa moją
córkę i przyszłego mego zięcia.
Za całą odpowiedź naczelnik skłonił się głęboko i posłał swoich ludzi dla przeprowadzenia
rodziny i kilku służących margrabiego.
Podczas gdy Cygan oprowadzał swoich gości po dolinie, Velasquez podjął kamyk, przyjrzał mu się uważnie i rzekł:
– Nie ma wątpliwości, że w każdej z naszych hut szklanych można by stopić ten kamyk na
zwykłym ogniu, nie potrzebując doń dodawać żadnych innych składników. Jesteśmy tu w
kraterze wygasłego wulkanu. Ma on kształt odwróconego stożka; gdybyśmy znali długość
ściany, to można by obliczyć jego głębokość i obrachować siłę użytą na jego wydrążenie.
Warto się nad tym głębiej zastanowić.
Velasquez zadumał się przez chwilę, dobył tabliczek, zaczął coś na nich pisać, po czym
dodał:
– Mój ojciec miał nader trafne pojęcie o wulkanach. Jego zdaniem siła wybuchowa, powstająca w ognisku wulkanu, jest daleko większa od sił, które przypisujemy czy to parze
wodnej, czy też prochowi strzelniczemu, i stąd wnosił, że ludzie przyjdą kiedyś do poznania
płynów, których działanie wytłumaczy im większą część zjawisk natury.
– Mniemasz zatem, książę – rzekła Rebeka – że wulkan wydrążył to jezioro?
– Nie inaczej – odparł Velasquez – rodzaj kamienia i kształt jeziora dostatecznie nam tego
dowodzą. Sądząc z pozornej wielkości przedmiotów, jakie spostrzegam na przeciwnym brzegu, średnica jeziora wynosi około trzystu sążni; ponieważ zaś kąt pochylenia ściany stożka
wynosi mniej więcej siedemdziesiąt stopni, możemy przyjąć, że ognisko znajdowało się na
głębokości 413 sążni. Oznacza to, że wulkan wyrzucił dziewięć milionów siedemkroć trzydzieści cztery tysiące, czterysta pięćdziesiąt pięć sążni kwadratowych materii. Powiedziałem
zaś już, że siły natury dotąd nam znane, w jakiejkolwiek ilości zebrane, nie byłyby w stanie
sprawić podobnego skutku.
Rebeka chciała odpowiedzieć na to dowodzenie, gdy wtem wszedł margrabia ze swoją rodziną; ponieważ zaś rozmowa ta nie byłaby równie dla wszystkich zajmująca, naczelnik
przeto, chcąc położyć koniec matematycznym zagłębianiem Velasqueza, rzekł do swego gościa:
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– Kiedym cię znał, senor, duszę twoją przepełniały tkliwe uczucia i byłeś piękny, jak bożek miłości. Związek twój z Elwirą musiał być pasmem niewypowiedzianych rozkoszy. Zrywałeś róże na drodze życia, nie tykając wcale cierni.
– Niezupełnie – odrzekł margrabia. – Wprawdzie uczucia tkliwe pochłonęły może zbyt
wielką część mego życia, ale ponieważ nie zaniedbałem żadnego obowiązku uczciwego
człowieka, mogę zatem śmiało przyznać się do tej mojej słabej strony. Usiedliśmy w miejscu
nader przyjaznym dla romansowych opowiadań i jeżeli chcecie, dam wam poznać historię
mego życia.
Całe towarzystwo z rozkoszą przyjęło oświadczenie margrabiego, który zaczął w te słowa:

HISTORIA MARGRABIEGO
TORRES ROVELLAS

Gdy oddano cię do kolegium teatynów, mieszkaliśmy, jak wiesz, niedaleko twojej ciotki
Dalanosy. Matka moja często chodziła odwiedzać Elwirę, ale nigdy mnie ze sobą nie brała.
Elwira wstąpiła do klasztoru, udając chęć zostania zakonnicą i nie wypadało, aby przyjmowała odwiedziny młodego chłopca. Tak więc wystawieni byliśmy na wszystkie dolegliwości
rozłączenia, które o ile możliwości osładzaliśmy sobie jak najczęstszymi listy. Matka moja
zwykle je odnosiła, chociaż zawsze wzdragała się, utrzymując, że nie tak łatwo otrzymać
dyspensę z Rzymu i że właściwie dopiero po jej uzyskaniu mielibyśmy prawo pisywać do
siebie. Pomimo jednak tych skrupułów nie zaprzestała noszenia listów i przynoszenia mi odpowiedzi. Co się tyczy majątku Elwiry, nikt nie śmiał go ruszyć, gdyż z chwilą jej obłóczyn
miał przejść na poboczną linię rodziny Rovellas.
Ciotka twoja mówiła mojej matce o swoim wuju teatynie, jako o doświadczonym i rozsądnym człowieku, który może jej poradzić w sprawie uzyskania dyspensy. Matka moja z
wdzięcznością podziękowała twojej ciotce i napisała do ojca Santez, który znalazł sprawę tę
nader ważną i, zamiast odpowiedzi, sam przybył do Burgos z pewnym radcą nuncjatury.
Ten ostatni przybrał zmyślone nazwisko, z powodu tajemnicy, jaką chciano osłonić całą
sprawę. Postanowiono, że Elwira przez sześć miesięcy zostanie w nowicjacie, po czym, gdy
się pokaże, że ominęła ją chęć do powołania zakonnego, będzie tylko mieszkała w klasztorze
jako osoba wysokiego stanu, z przyzwoitym orszakiem, to jest z kobietami wraz z nią zamkniętymi; nadto, że będzie miała osobny dom zewnątrz klasztoru, urządzony tak, jak gdyby
w nim mieszkała. Na razie zajęła go moja matka oraz kilku prawników zajmujących się
szczegółami opieki. Ja miałem udać się z nauczycielem do Rzymu, radca zaś niebawem miał
wyjechać za nami. Ten ostatni jednak zamiar nie przyszedł do skutku, gdyż uznano mnie za
zbyt młodego, abym śmiał prosić o dyspensę, i dwa lata upłynęły, zanim opuściłem Burgos.
Podczas tych dwóch lat co dnia widywałem Elwirę w rozmównicy, resztę zaś czasu poświęcałem na pisanie do niej listów lub czytanie romansów, z których po większej części
czerpałem myśli do moich oświadczeń miłosnych. Elwira czytywała te same książki i w tymże duchu mi odpowiadała. W ogóle do całej tej korespondencji niewiele zużyliśmy naszych
własnych myśli, ale nasze uczucia były prawdziwe, a w każdym razie czuliśmy wzajemny ku
sobie pociąg. Krata dzieląca nas podniecała naszą miłość, krew wrzała w nas całym ogniem
młodości, i pomieszanie naszych zmysłów powiększało jeszcze zamęt, panujący w naszych
głowach.
Nadszedł czas wyjazdu. Chwila pożegnania była okropna. Nie wyuczyliśmy się ani też nie
udawaliśmy naszej boleści, która rzeczywiście graniczyła z obłędem. Elwira zwłaszcza była
w przerażającym stanie, lękano się o jej zdrowie. Moje cierpienie nie było mniejsze, ale
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dzielniej je znosiłem, tym bardziej że rozrywki podróży znacznie je uśmierzały. Wiele także
byłem winien mojemu mentorowi, który wcale nie zakrawał na pedanta wydobytego z pyłu
szkolnego, ale, przeciwnie, był dawnym wojskowym i jakiś czas nawet przepędził na królewskim dworze. Nazywał się Diego Santez i był bliskim krewnym teatyna tegoż nazwiska.
Człowiek ten, równie bystry jak obeznany ze zwyczajami świata, starał się tysiącznymi sposoby sprowadzić mój umysł na drogę szczerej otwartości, ale skłonność do urojeń zbyt silnie
się już we mnie zakorzeniła.
Przybyliśmy do Rzymu i natychmiast udaliśmy się do monsignora Ricardi, audytora roty79
cieszącego się znacznymi wpływami, szczególniej zaś dobrze widzianego od oo. jezuitów,
którzy podówczas rej wodzili w Rzymie. Monsignore Ricardi, człowiek dumnej i wyniosłej
postaci, z wielkim krzyżem diamentowym na piersiach, przyjął nas uprzejmie i oznajmił, że
zna powód, dla którego przyjechaliśmy do Rzymu, że sprawa nasza wymaga tajemnicy i że
nie powinniśmy zbyt wiele bywać w towarzystwach.
– Wszelako – dodał – słusznie uczynicie, jeżeli będziecie do mnie przychodzili. Zajęcie,
jakie wam będę okazywał, zwróci na was ogólną uwagę, unikanie zaś rozrywek światowych
pokaże skromność, która postawi was w korzystnym świetle. Ja tymczasem wybadam usposobienie umysłów Św. Kolegium80 dla waszej sprawy.
Poszliśmy za radą Ricardiego. Z rana zwiedzałem Starożytności Rzymu, wieczory zaś
przepędzałem w willi, którą Ricardi posiadał niedaleko pałacu Barberinich81. Margrabina Paduli przyjmowała gości. Była to młoda wdowa, która mieszkała u Ricardiego, nie mając bliższych krewnych. Tak przynajmniej ludzie mówili, prawdy bowiem nikt nie znał, gdyż Ricardi
był rodem z Genui, mniemany zaś margrabia Paduli umarł w zagranicznej służbie.
Młoda wdowa posiadała wszelkie przymioty, jakich potrzeba do uprzejemnienia domowego pożycia. Z ujmującą postacią łączyła grzeczność dla wszystkich, powściągliwą i pełną
godności. Wszelako zdało mi się, że spogląda na mnie bardziej przyjaznym okiem niż na innych i okazuje mi pewną przychylność, która zdradzała się nieustannie, ale w szczegółach
niedostrzegalnych dla reszty towarzystwa. Poznałem te tajemne uczucia, jakimi wszystkie
romanse są przepełnione, i żałowałem pani Paduli, że zwraca swoje zapały do człowieka, który żadnym sposobem nie może jej odpłacić wzajemnością. Pomimo to chętnie wdawałem się
w rozmowę z margrabiną i rozprawiałem z nią o ulubionym moim przedmiocie, to jest o miłości, o różnych sposobach kochania, o różnicy między uczuciem a namiętnością, między
stałością a wiernością. Gdy zgłębiałem ważne te zagadnienia z piękną Włoszką, nigdy mi nie
przyszło na myśl, żebym mógł jakimkolwiek sposobem stać się niewierny Elwirze. Listy
moje do Burgos zawsze ten sam cechował zapał.
Pewnego dnia udałem się do willi bez mego mentora. Nie zastawszy Ricardiego, zwróciłem kroki do ogrodu i zaszedłem do jaskini osłoniętej gęstymi krzewami jaśminu i akacji.
Zastałem tam margrabinę pogrążoną w głębokim dumaniu, z którego wyrwał ją szelest, jaki
wchodząc sprawiłem. Żywe zdziwienie, jakie ujrzałem na jej obliczu, dało mi prawie do zrozumienia, że byłem jedynym przedmiotem, jej marzeń. Oczy miała zalęknione, jak gdyby
wypatrujące ratunku przed niebezpieczeństwem. Ocknęła się jednak, posadziła mnie obok
siebie i zaczęła zwykłym we Włoszech zapytaniem:
– Lei a girato questa mattina? Czy chodziłeś pan na przechadzkę tego poranku?
Odpowiedziałem, że byłem na korso, gdzie widziałem wiele pięknych kobiet, między którymi najpiękniejsza była margrabina Lepari.
– Nie znasz więc signor piękniejszej? – zapytała moja sąsiadka.
– Wybacz pani – odpowiedziałem – znam w Hiszpanii pewną młodą osobę daleko piękniejszą.
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r o ta – rota rzymska jest najwyższym sądem kościelnym.
Ś w. Ko le g i u m – kolegium kardynalskie, stanowiące radę przyboczną papieża.
81
B ar b er i n i – możny ród włoski z pierwszej połowy XVII w.; pałac Barberinich, budowany m. in. przez Berniniego, jest jedną z najświetniejszych budowli barokowych w Rzymie.
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Odpowiedź ta musiała sprawie przykrość margrabinie, gdyż znowu utonęła w zadumie,
spuściła piękne oczy i wzrok pełen smutku utkwiła w ziemi. Dla rozerwania jej zacząłem
zwykłą rozmowę o uczuciach miłosnych; natenczas podniosła na mnie omdlewające spojrzenie i rzekła:
– Doświadczyłeś kiedy tych uczuć, które tak wybornie umiesz malować?
– Bez wątpienia – zawołałem – stokroć nawet żywszych, stokroć bardziej tkliwych, i to
właśnie dla osoby, o której nadzwyczajnej piękności pani wspomniałem.
Zaledwie domówiłem tych słów, gdy twarz margrabiny pokryła się śmiertelną bladością;
padła na ziemię, jak gdyby bez duszy. Nigdy dotąd nie zdarzyło mi się widzieć kobiety w
podobnym stanie i sam nie wiedziałem, co począć; szczęściem spostrzegłem dwie służące na
drugim końcu ogrodu, pobiegłem więc i przysłałem je na ratunek ich pani.
Następnie wyszedłem z ogrodu, rozmyślając nad tym, co mi się przydarzyło, podziwiając
nade wszystko potęgę miłości i to, że jedna iskierka, padając na serce, może w nim spowodować nieopisane spustoszenie. Żal mi było margrabiny, wyrzucałem sobie, że stałem się
powodem jej cierpień, wszelako nie wyobrażałem sobie, abym mógł, tak dla Włoszki jak dla
jakiejkolwiek innej kobiety w świecie, zapomnieć o Elwirze.
Nazajutrz poszedłem do willi, ale mnie nie przyjęto. Pani Paduli była mocno cierpiąca; następnego dnia w Rzymie głośno mówiono o jej chorobie, lękano się o jej życie, ja zaś znowu
dręczyłem się myślą, że stałem się przyczyną jej nieszczęścia.
Piątego dnia po tym wypadku weszła do mnie młoda dziewczyna osłonięta mantylą82, która jej całą twarz zakrywała. Nieznajoma rzekła mi tajemniczym głosem.
– Signor forestiero83 pewna umierająca kobieta pragnie koniecznie cię widzieć, pójdź za
mną.
Domyśliłem się, że chodzi o panią Paduli, nie śmiałem jednak opierać się życzeniom konającej. Powóz czekał na mnie na końcu ulicy, wsiadłem doń i przybyliśmy do willi.
Tylnym wejściem dostaliśmy się do ogrodu, weszliśmy w jakąś ciemną aleję, stamtąd zaś
przez długi korytarz i kilka równie ciemnych pokojów przybyliśmy do komnaty margrabiny.
Pani Paduli leżała w łóżku, podała mi śnieżną rękę, powiodła po mnie łzawymi oczyma i
drżącym głosem przemówiła kilka słów, których z początku dosłyszeć nawet nie mogłem.
Spojrzałem na nią. Jakże jej pięknie było z tą bladością. Wewnętrzne cierpienia konwulsyjnie
łamały jej rysy, na ustach jednak błąkał się anielski uśmiech. Ta sama kobieta, przed kilku
dniami tak zdrowa i wesoła, dziś chyliła się już do grobu. Ja więc byłem owym niegodziwcem, który podciął ten kwiat w samym rozkwicie, ja miałem wtrącić w przepaść tyle wdzięków. Na tę myśl serce ścisnęło mi się lodem, niewypowiedziany żal mnie ogarnął, pomyślałem, że może kilkoma wyrazami mogę jej życie ocalić, padłem więc przed nią na kolana i
przycisnąłem jej rękę do moich ust.
Jej palce pałały: sądziłem, że to z gorączki. Podniosłem oczy na chorą i ujrzałem, że leży
na wpół naga. Aż do owej chwili nigdy nie widziałem, żeby kobieta miała odsłonięte coś więcej niż twarz i ręce. Wzrok mój zmieszał się i kolana zadrżały. Stałem się niewierny Elwirze,
sam nie wiedząc, jak do tego doszło.
– Boże miłości – zawołała Włoszka – zdziałałeś cud! Ten, którego kocham, przywraca mi życie.
Ze stanu całkowitej niewinności wpadłem w odmęt najbardziej wyrafinowanych rozkoszy.
Uszczęśliwiony nadzieją powrotu margrabiny do zdrowia, już sam nie wiem, co mówiłem;
duma z wszechmocności moich uczuć ogarnęła całą moją istotę, jedne oświadczenia ścigały
drugie, odpowiadałem nie pytany i pytałem nie czekając odpowiedzi. Margrabina widocznie
odzyskiwała siły. Tak minęło cztery godziny, na koniec służąca przyszła nam dać znać, że
czas się rozłączyć.
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ma n t yl a (hiszp. matilla) – koronka, okrywająca głowę i spadająca na ramiona, noszona przez kobiety hiszpańskie.
83
si g no r fo r e st ier o (w. dial.) – panie cudzoziemcze.
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Szedłem do powozu z pewnym trudem, zmuszony oprzeć się na ramieniu dziewczyny, która rzucała na mnie równie jak jej pani płomienne spojrzenia. Byłem przekonany, że dobra
dziewczyna tym sposobem wyraża mi swoją wdzięczność za przywrócenie zdrowia jej pani, i
uszczęśliwiony moim powodzeniem uściskałem ją z całego serca. W istocie, wdzięczność
młodej dziewczyny musiała być bez granic, gdyż oddała mi równie serdeczny uścisk, mówiąc:
– I na mnie przyjdzie kolej.
Zaledwie jednak wsiadłem do powozu, gdy myśl, że zdradzam Elwirę, zaczęła mnie niewypowiedzianie dręczyć.
– Elwiro – zawołałem – moja luba Elwiro, zdradziłem cię!... Nie jestem ciebie godny!...
Przeklęta niech będzie chwila, w której dałem się namówić na powrócenie zdrowia margrabinie!
Tak wypowiedziałem wszystko, co się zwykle mówi w podobnych wypadkach, i przybyłem do domu z mocnym postanowieniem niepowracania więcej do margrabiny.
Gdy gość nasz domawiał tych słów, Cyganie przyszli po rozkazy do naczelnika, który poprosił swego dawnego przyjaciela, aby raczył odłożyć na jutro dalszy ciąg opowiadania, i sam
odszedł.
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Dzień czterdziesty drugi

Nazajutrz zebraliśmy się wszyscy w tej samej jaskini i margrabia widząc, że z niecierpliwością pragniemy poznać dalszy ciąg jego przygód, zaczął w te słowa:

DALSZY CIĄG HISTORII
MARGRABIEGO TORRES ROVELLAS
Mówiłem wam już o wyrzutach, jakie mnie dręczyły na myśl o sprzeniewierzeniu się Elwirze. Nie wątpiłem, że służąca margrabiny zjawi się nazajutrz, aby mnie znowu zaprowadzić
do łóżka swojej pani, ale przyrzekłem sobie, że przyjmę ją jak najgorzej. Wszelako, ku wielkiemu memu zdziwieniu, Sylwia ani nazajutrz, ani następnych dni wcale się nie pokazała.
Nareszcie po tygodniu przyszła wystrojona bardziej, niżeli powabna jej postać tego potrzebowała. Dawno już spostrzegłem, że służąca piękniejsza jest od pani.
– Sylwio – rzekłem– idź sobie ode mnie. Z twojej to przyczyny sprzeniewierzyłem się zachwycającej kobiecie, którą kocham. Oszukałaś mnie. Myślałem, że idę do konającej, tymczasem zawiodłaś mnie do kobiety opętanej żądzą rozkoszy. Chociaż serce moje jest niewinne, to jednak nie mogę tego o samym sobie powiedzieć.
– Mój młody cudzoziemcze – odrzekła Sylwia – uspokój się, jesteś niewinny, pod tym
względem możesz być zupełnie spokojny, ale nie myśl, że chcę zaprowadzić cię do mojej
pani, która spoczywa teraz w ramionach Ricardiego.
– W ramionach swojego wuja? – zawołałem.
– Bynajmniej, Rioardi nie jest jej wujem; chodź ze mną, wszystko ci wytłumaczę.
Zdjęty ciekawością, poszedłem za Sylwią. Wsiedliśmy do powozu, przybyliśmy do willi,
zeszliśmy do ogrodu, po czym piękna posłanniczka zaprowadziła mnie do swego pokoju,
prawdziwej izdebki garderobianej, zdobnej w słoiki z pomadą, grzebienie i tym podobne
przybory do strojów. W głębi stało śnieżnobiałe łóżeczko, spod którego wyglądała para uderzająco wykwintnych pantofelków. Sylwia zdjęła rękawiczki, mantylę i chustkę, którą miała
na piersi.
– Wstrzymaj się – zawołałem – takim samym sposobem uwiodła mnie twoja pani.
– Pani moja – odrzekła Sylwia – ucieka się do ostatecznych środków, bez których ja na razie potrafię się obejść.
To mówiąc otworzyła szafkę, dobyła owoców, ciasta, butelkę wina, postawiła to wszystko
na stole, który przysunęła do łóżka, i rzekła:
– Wybacz, piękny Hiszpanie, że nie mogę ofiarować ci krzesła, ale tego poranku zabrano
mi ostatnie, służące zaś zwykle nie mają wielkiego zbytku w sprzętach. Siadaj zatem obok
mnie i racz przyjąć ten skromny posiłek, z całego serca cię zapraszam.
Nie mogłem odrzucić tak wdzięcznej ofiary, usiadłem więc obok Sylwii, zacząłem jeść
owoce i pić wino, po czym poprosiłem ją, aby mi opowiedziała historię swej pani, co też
uczyniła w tych słowach:

71

HISTORIA MONSIGNORA RICARDI
I LAURY CERELLI, ZWANEJ
MARGRABINĄ PADULI
Ricardi, najmłodszy syn znakomitej genueńskiej rodziny, popierany przez wuja swego,
który był generałem jezuitów84 wcześnie wstąpił do zakonu i niebawem został prałatem. Ujmująca postać i fioletowe pończochy szczególne wówczas wywierały wrażenie na wszystkich
kobietach rzymskich. Ricardi nie omieszkał korzystać ze swoich powabów i postępując za
przykładem konfratrów, tak dalece nadużył światowych uciech, że w trzydziestym roku życia
wszystkie go znudziły i zamierzył zająć się poważniejszymi sprawami.
Nie myślał oczywiście wyrzec się zupełnie kobiet, wszelako zapragnął nawiązać trwalsze i
spokojniejsze stosunki. Nie wiedział jednak, jak sobie począć. Przez jakiś czas był cavaliere
servente 85 najpiękniejszych pań rzymskich, ale piękne panie zaczęły go dla młodszych prałatów opuszczać, zresztą znudziły go już te ciągłe nadskakiwania, zmuszające do nieustannych kręceń się i biegań. Utrzymanki też go nie mogły zadowolić; nie biorą one udziału w
życiu towarzyskim, więc nie wiadomo, o czym z nimi mówić.
Pośród tych niepewności Ricardi powziął zamiar, który przed nim i po nim niejednemu już
przychodził na myśl. Postanowił wynaleźć małą dziewczynkę i wychować ją na swój sposób,
ażeby go potem mogła uczynić szczęśliwym. W istocie, cóż można porównać z rozkoszą codziennego spoglądania na młodą istotę, której wdzięki umysłu rozwijają się razem z powabami ciała. Jakież szczęście pokazywać jej samemu świat, towarzystwo, zachwycać się jej spostrzeżeniami, śledzić pierwsze błyski uczucia, wpajać w nią swoje przekonania, jednym słowem, utworzyć z niej istotę całkowicie sobie oddaną. Ale cóż później począć z takim czarującym stworzeniem? Wielu żeni się, by wybrnąć z kłopotu. Ricardi nie mógł tego uczynić.
Śród tych rozpustnych zamiarów prałat nasz nie zaniedbywał swojej kariery. Jeden z jego
krewnych, audytor roty, spodziewał się czerwonego kapelusza86 i otrzymał obietnicę, że będzie mógł wtedy ustąpić swego dotychczasowego miejsca siostrzeńcowi. Trzeba było jednak
cztery, a może i pięć lat poczekać, Ricardi zatem osądził, że tymczasem może wyjechać do
swojej ojczyzny, a nawet podróżować.
Pewnego dnia, gdy Ricardi przechadzał się po ulicach Genui, zaczepiła go młoda trzynastoletnia dziewczyna z koszykiem pomarańcz i ze szczególnym wdziękiem prosiła, aby raczył
kilka od niej kupić. Ricardi rozpustną dłonią odsłonił źle uczesane włosy spadające na twarz
dziewczynki i odkrył rysy, zapowiadające niezwykłą piękność. Zapytał małej przekupki, kim
są jej rodzice. Odpowiedziała, że ma tylko matkę, bardzo biedną, nazwiskiem Bastiana Cerelii. Ricardi kazał się do niej zaprowadzić, wymienił swoje nazwisko i oznajmił wdowie, że ma
daleką krewną nader miłosierną, która z upodobaniem oddaje się wychowywaniu młodych
dziewcząt i wyposażaniu ich, po czym dodał, że postara się umieścić u niej małą Laurę.
Matka uśmiechnęła się i odpowiedziała:
– Nie znam krewnej monsignora, która zapewne musi być zacną damą, wszelako słyszałam
już o twoim miłosierdziu dla młodych dziewcząt i z chęcią powierzę ci moją córkę. Nie wiem,
czy wychowasz ją w cnocie, ale przynajmniej wydobędziesz ją z nędzy, która jest nieznośniejsza od wszelkich występków.
Ricardi poprosił, ażeby podała swoje warunki.
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ge ne r ał j ez ui tó w – dożywotni przełożony zakonu; rezydencja jego mieściła się w Rzymie.
cav al ier e s er ve n te (wł.) – kawaler pełniący honorową służbę przy zamężnej kobiecie.
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c z e r wo ny k ap e l u sz – jest oznaką godności kardynalskiej.
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– Nie sprzedaję mojej córki – odrzekła – ale przyjmę każdy podarunek, który zechcesz mi,
monsignore, ofiarować. Trzeba przecież żyć, a często z głodu sił mi do pracy brakuje.
Tegoż samego dnia Ricardi oddal Laurę na wychowanie jednemu ze swoich klientów.
Natychmiast nasmarowano jej ręce migdałowym kremem, zawinięto włosy w pierścienie, na
szyi zawieszono perły, a ramiona obrzucono koronkami. Dziewczynka, przejrzawszy się w
zwierciadle, nie mogła się poznać, od pierwszego jednak dnia domyśliła się przyszłości i starała się dostosować do swojej sytuacji.
Tymczasem Laura miała rówienniczki i rówienników, którzy nie wiedząc, co się z nią stało, mocno się o nią niepokoili. Najzawziętszym w odszukaniu jej był Cecco Boscone, czternastoletni chłopiec, syn tragarza, niezwykle jak na swój wiek silny i na zabój zakochany w małej przekupce pomarańcz, którą często widywał bądź na ulicy, bądź też u nas w domu, był
bowiem naszym dalekim krewnym. Mówię naszym, gdyż także nazywam się Cerelli i mam
zaszczyt być stryjeczną siostrą mojej pani.
Tym więcej niepokoiliśmy się o naszą kuzynkę, że nie tylko nigdy nam o niej nie wspominano, ale nawet zakazano nam wymawiać jej imię. Ja trudniłam się zwykle szyciem grubej
bielizny, Cecco zaś biegał z posyłkami po porcie, gdzie w przyszłości miał trudnić się przenoszeniem towarów. Skończywszy dzienną pracę, chodziłam do niego pod przysionek jednego z
kościołów i tam gorzkimi łzami, we dwoje opłakiwaliśmy los biednej Laury. Pewnego wieczora Cecco rzekł do mnie:
– Przychodzi mi wyborna myśl. Przez ostatnie dni padał ulewny deszcz i pani Cerelli na
krok nie wychodziła z domu; jestem jednak przekonany, że jak tylko nastanie pogoda, nie
wytrzyma i jeżeli Laura znajduje się w Genui, pójdzie ją odwiedzić. Wtedy z daleka pobiegnę
za nią i tak dowiemy się, gdzie Laurę schowano.
Pochwaliłam ten zamiar. Nazajutrz wypogodziło się, poszłam więc do pani Cerelli. Spostrzegłam, jak wyciągała ze starej szafy jeszcze starszą mantylę, porozmawiałam z nią przez
chwilę i czym prędzej pośpieszyłam uprzedzić Cecca. Zaczailiśmy się i wkrótce ujrzeliśmy
wychodzącą panią Cerelli. Cichaczem postępowaliśmy za nią na drugi koniec miasta i widząc, że wchodzi do jakiegoś domu, skryliśmy się znowu. Po niejakim czasie pani Cerelli
wyszła i udała się do siebie. Wchodzimy do domu, wbiegamy na schody, skacząc jedno przez
drugie, otwieramy drzwi przepysznego mieszkania i na środku pokoju spostrzegamy Laurę.
Rzucam się jej na szyję, ale Cecco wyrywa mnie z jej objęć i zawisa jej na ustach. W tej
chwili otwierają się drzwi od przyległego pokoju i wchodzi Ricardi. Dostałam tuzin policzków, a Ceeco tyleż kopniaków. Nadbiegła służba i w mgnieniu oka znaleźliśmy się na ulicy,
zbici, sponiewierani i nauczeni, że powinniśmy przestać interesować się losem naszej kuzynki. Cecco zaciągnął się jako chłopiec okrętowy na okręt maltańskich korsarzy i już więcej o
nim nie słyszałam, ja jednak nie porzuciłam wcale chęci złączenia się z Laurą, ale przeciwnie,
chęć ta we mnie coraz bardziej wzrastała.
Służyłam w kilku domach, nareszcie dostałam się do margrabiego Ricardi, który jest starszym bratem prałata. Mówiono tam wiele o pani Paduli, nie pojmując, gdzie prałat wynalazł
tę krewną. Długo cała rodzina nie mogła się niczego wywiedzieć, nareszcie, czego panowie
nie potrafili, tego dokonała ciekawość służących. Zaczęliśmy z naszej strony czynić poszukiwania i niebawem odkryliśmy, że mniemana margrabina jest po prostu Laurą Cerelli. Margrabia przykazał nam dochować tajemnicy i posłał mnie do swego brata, uprzedzając go, aby
podwoił ostrożność, jeżeli nie chce ściągnąć na siebie nader nieprzyjemnych kłopotów.
Wszelako nie obiecywałam ci rozpowiadać własnych przygód i nie powinnam mówić jeszcze o margrabinie Paduli, kiedy dotąd znasz tylko Laurę Cerelli, umieszczoną na wychowanie
u klienta Ricardiego. Niedługo tam zabawiła; wkrótce przeniesiono ją do pobliskiego małego
miasteczka, gdzie Ricardi często ją odwiedzał, a po każdej bytności powracał coraz więcej
zadowolony ze swego dzieła.
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Po dwóch latach Ricardi wyjechał do Londynu. Podróżował pod przybranym nazwiskiem i
podawał się za kupca włoskiego. Laura mu towarzyszyła i uchodziła za jego żonę. Zawiózł ją
do Paryża i do innych wielkich miast, gdzie łatwiej było zachować incognito. Laura z każdym
dniem stawała się milsza, ubóstwiała swego dobroczyńcę i czyniła go najszczęśliwszym z
ludzi. Tak minęło trzy lata z szybkością błyskawicy. Wuj Ricardiego miał otrzymać kapelusz
i naglił do jak najśpieszniejszego powrotu do Rzymu. Ricardi zawiózł swoją lubą do włości,
które posiadał niedaleko Gorycji. Nazajutrz po przybyciu rzekł do niej:
– Muszę pani oznajmić nowinę, jak sądzę, dość przyjemną. Jesteś wdową po margrabim
Paduli, który przed niedawnymi czasy umarł w służbie cesarskiej. Oto są papiery potwierdzające moje słowa. Paduli był naszym krewnym. Spodziewam się, że nie odrzucisz, pani,
moich próśb, że raczysz pojechać do Rzymu i przyjąć schronienie w moim domu.
W kilka dni potem Ricardi wyjechał.
Nowa margrabina, zostawiona swoim własnym myślom, zaczęła zastanawiać się nad charakterem Ricardiego, nad swymi z nim stosunkami i nad dalszym swoim postępowaniem. Po
upływie trzech miesięcy rzekomy wuj zawezwał ją do siebie. Jaśniał całym blaskiem nowego
urzędu; pewna część tego blasku spadła także i na Laurę i zewsząd ciśnięto się do niej z hołdami. Ricardi oznajmił rodzinie, że przyjął do siebie wdowę po margrabim Paduli, krewnym
Ricardich po kądzieli.
Margrabia Ricardi nigdy nie słyszał, żeby Paduli był żonaty. Rozpoczął więc w tym
względzie poszukiwania, o których ci wspominałam, i wysłał mnie do nowej margrabiny dla
zalecenia jej jak największej ostrożności. Odbyłam podróż morzem, wylądowałam w Civitavecchia i udałam się do Rzymu. Stanęłam przed margrabiną, która wyprawiła służących i
padła w moje objęcia. Zaczęłyśmy przypominać sobie nasze dziecinne lata, moją matkę, jej
matkę, kasztany, które jadałyśmy razem, nie zapomniałyśmy też o małym Cecco; opowiedziałam, jak biedny chłopiec zaciągnął się na okręt korsarski i przepadł bez wieści. Laura,
rozczulona, zalała się łzami, tak że zaledwie zdołałam ją uspokoić. Prosiła mnie, żebym nie
dała poznać się prałatowi i żebym udawała jej garderobianą. Gdyby mnie miała zdradzić moja
wymowa, to powinnam utrzymywać, że pochodzę spod Genui, a nie z samego miasta.
Laura miała już ułożony plan działania. Przez dwa tygodnie ciągle była równie wesoła i
rozmowna, ale potem stała się ponura, zamyślona, kapryśna i zniechęcona do wszystkiego.
Ricardi usiłował podobać się jej wszelkimi sposobami, nie mógł jednak powrócić jej dawnej
wesołości.
– Kochana Lauro – rzekł pewnego dnia – powiedz, czego ci tu brakuje? Porównaj twój teraźniejszy stan z tym, z jakiego cię wydobyłem.
– Któż cię prosił, abyś mnie z niego wydobywał? – odparła Laura z największą gwałtownością. – Tak jest, żałuję teraz dawnej mojej nędzy. Cóż ja tu pocznę między tymi wszystkimi
damami z wielkiego świata? Wolałabym otwarte zniewagi od ich dwuznacznych grzeczności.
Ach, moje łachmany! jakże teraz płaczę za wami! Nie mogę bez łez pomyśleć o moim czarnym chlebie, moich kasztanach i o tobie, drogi Cecco, który miałeś mnie zaślubić, jak tylko
zostaniesz tragarzem. Z tobą byłabym doznała może nędzy, ale nigdy trosk, zgryzot i nudy;
księżniczki byłyby zazdrościły mego losu.
– Lauro! Lauro! co znaczy ta mowa? – zawołał Ricardi.
– To głos natury – odrzekła Laura – która stworzyła kobiety na żony i matki, nie zaś na
siostrzenice rozpustnych prałatów.
To mówiąc wyszła do drugiego pokoju i drzwi za sobą na klucz zamknęła.
Ricardi zmieszał się; podawał panią Paduli za swoją siostrzenicę i teraz drżał na myśl, że
nierozważna może odkryć prawdę i zniszczyć jego widoki na przyszłość. Przy tym kochał
niegodziwą, był zazdrosny, słowem – nie wiedział, jak wyrwać się otaczającemu go zewsząd
nieszczęściu.
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Nazajutrz Ricardi cały drżący wszedł do pokoju Laury i – ku swemu rozkosznemu zdziwieniu – został jak najmilej przyjęty.
– Przebacz mi, drogi wuju – rzekła – kochany mój dobroczyńco, jestem niewdzięcznicą nie
zasługującą, aby żyć na świecie. Jestem dziełem twoich rąk, ty wykształciłeś mój umysł, winnam ci wszystko; wybacz dziwactwo, które bynajmniej nie pochodziło z serca.
Tak nastąpiła zgoda. W kilka dni potem Laura rzekła do Ricardiego:
– Nie mogę być z tobą szczęśliwa. Zbyt jesteś panem w tym domu, wszystko w nim do
ciebie należy, jestem tu zupełnie twoją niewolnicą. Ten lord, który nas odwiedza, darował
Blance Capuzzi najpiękniejszy majątek z księstwa Urbino. Oto jest prawdziwie kochający
człowiek! Ja zaś jestem pewna, że gdybym cię prosiła o tę małą baronię, w której przepędziłam trzy miesiące, bez wątpienia byś mi jej odmówił. A przecież jest to zapis twego wuja
Cambiasiego i możesz nim według upodobania rozporządzać.
– Chcesz mnie więc opuścić – rzekł Ricardi – kiedy tak pragniesz niezawisłego losu?
– Chcę cię więcej kochać – odparła Laura.
Ricardi nie wiedział, czy dać, czy odmówić; kochał, był zazdrosny, lękał się, żeby jego
powaga nie została naruszona i żeby nie popadł w zależność od swojej kochanki. Laura czytała w jego duszy i byłaby przyprowadziła go do ostateczności, ale Ricardi miał niezmierny
wpływ w Rzymie i na jedno jego słowo czterech zbirów byłoby schwytało siostrzenicę i zawiozło na długą pokutę do jakiego klasztoru.
Ta obawa wstrzymywała Laurę; aby jednak postawić na swoim, udała niebezpiecznie chorą. Właśnie rozmyślała nad tym zamiarem, gdy wszedłeś do jaskini.
– Jak to – zawołałem zdumiony – nie o mnie więc myślała?
– Nie, moje dziecię – rzekła Sylwia – dumała o zyskownej baronii z dwoma tysiącami
skudów rocznego dochodu. Nagle przyszła jej myśl jak najśpieszniejszego udania chorej, a
nawet umierającej. Wprawiła się w to już dawniej, naśladując aktorki, które widziała w Londynie, i chciała przekonać się, czy potrafi cię omamić. Widzisz więc, mój młody Hiszpanie,
że wpadłeś w zastawioną siatkę, wszelako nie możesz się skarżyć, ani też moja pani, na koniec komedii. Nigdy nie zapomnę, jak byłeś piękny, gdy wyszedłszy od Laury szukałeś mojego ramienia, by się na nim wesprzeć. Przysięgłam sobie wtedy, że i na mnie musi przyjść kolej.
Cóż mogę wam więcej powiedzieć? Wysłuchałem Sylwii pomieszany, w jednej chwili tracąc wszystkie złudzenia. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Sylwia korzystała z mojego
stanu, ażeby wprowadzić zamęt w moje zmysły. Łatwo jej to poszło, nadużyła nawet swojej
przewagi. W końcu, gdy odprowadzała mnie do powozu, nie wiedziałem, czy należy dręczyć
się nowymi wyrzutami, czy też wcale ich sobie nie czynić.
Gdy margrabia doszedł do tego miejsca swojej powieści, Cygan, mając ważne sprawy do
załatwienia, prosił go, aby raczył dalszy ciąg odłożyć na dzień następny.
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Dzień czterdziesty trzeci

Zebrano się jak zazwyczaj i margrabia, widząc wszystkich czekających w milczeniu, zaczął w te słowa:

DALSZY CIĄG HISTORII
MARGRABIEGO TORRES ROVELLAS
Mówiłem wam, jak sprzeniewierzywszy się dwa razy Elwirze, za pierwszym doznałem
bolesnych wyrzutów sumienia, za drugim zaś nie wiedziałem, czy znowu mam je sobie czynić, czy też wcale o nich nie myśleć. Zresztą mogę wam zaręczyć, że zawsze jednakowo kochałem moją kuzynkę i równie płomienne pisywałem do niej listy. Mentor mój, pragnąc za
wszelką cenę wyleczyć mnie z romansowości, pozwalał sobie czasami na czyny, które wychodziły nieco z zakresu jego powołania. Udając, że o niczym nie wie, wystawiał mnie na
pokusy, którym nigdy nie zdołałem się oprzeć; wszelako miłość moja dla Elwiry była zawsze
jednakowa i z niecierpliwością wyglądałem chwili udzielenia mi przez kancelarię apostolską
dyspensy na małżeństwo.
Nareszcie pewnego dnia Ricardi kazał przywołać mnie i Santeza. Postawa jego była uroczysta, zrozumieliśmy więc, że ma dla nas jakąś ważną wiadomość. Złagodziwszy surowość
twarzy łagodnym uśmiechem, rzekł:
– Sprawa wasza jest załatwiona, chociaż nie bez wielkich trudności. Wprawdzie dość łatwo udzielamy dyspensy dla niektórych krajów katolickich, ale inaczej rzecz się ma z Hiszpanią, gdzie wiara jest czystsza i zasady jej ściślej zachowywane. Pomimo to Jego Świątobliwość, zważając na liczne pobożne fundacje, jakie rodzina Rovellas założyła w Ameryce,
zważając nadto, że błąd obojga dzieci był następstwem nieszczęść rzeczonej rodziny, nie zaś
owocem rozpustnego wychowania, Jego Świątobliwość, powtarzam, rozwiązał węzły pokrewieństwa, jakie was między sobą na ziemi łączyły. Będą one zarówno rozwiązane w niebie;
jednakowoż – aby nie zachęcać tym przykładem młodzieży do wpadania w podobne biedy –
nakazane wam jest nosić na szyi różaniec o stu ziarnach i przez trzy lata codziennie go odmawiać. Oprócz tego macie wystawić kościół dla teatynów z Veracruz. Teraz mam zaszczyt
złożyć ci, mój młody przyjacielu, jako też przyszłej margrabinie życzenia wszelkich pomyślności i szczęścia.
Możecie wyobrazić sobie moją radość. Czym prędzej pobiegłem po breve Jego Świątobliwości i w dwa dni potem wyjechaliśmy z Rzymu.
Pędziliśmy dzień i noc, wreszcie stanęliśmy w Burgos. Ujrzałem Elwirę, która przez ten
czas jeszcze wypiękniała. Pozostawało nam tylko prosić dwór o potwierdzenie naszego małżeństwa, ale Elwira była już panią swego majątku, nie zbywało nam więc na przyjaciołach.
Otrzymaliśmy upragnione potwierdzenie, do którego dwór dołączył dla mnie tytuł margrabiego Torres Rovellas. Odtąd zajęto się wyłącznie sukniami, klejnotami i tym podobnymi kłopotami, tak rozkosznymi dla młodej dziewczyny mającej zostać małżonką. Tkliwa jednak
Elwira mało zwracała uwagi na te przygotowania i zajmowała się tylko szczęściem swego
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narzeczonego. Nadeszła wreszcie chwila naszego związku. Dzień wydawał mi się nieznośnie
długi, obrzęd bowiem miał odbyć się dopiero wieczorem w kaplicy letniego domu, który posiadaliśmy niedaleko od Burgos.
Przechadzałem się po ogrodzie dla zagłuszenia trawiącej mnie niecierpliwości, następnie
usiadłem na ławce i zacząłem zastanawiać się nad moim postępowaniem, tak mało godnym
tego anioła, z którym wkrótce miałem się połączyć. Przypominając sobie wszystkie popełnione przeniewierstwa, naliczyłem aż do dwunastu. Natenczas wyrzuty sumienia znowu owładnęły moją duszą i gorzko sam na siebie wyrzekając, rzekłem:
– Nieszczęsny niewdzięczniku, pomyślałżeś o skarbie, jaki ci przeznaczono, o tej boskiej
istocie, która wzdycha i oddycha tylko dla ciebie, która kocha cię nad życie i która do kogo
innego nigdy słowa nawet nie przemówiła?
Podczas tego aktu skruchy usłyszałem, jak dwie garderobiane Elwiry usiadły na ławce
przypartej do przeciwnej strony szpaleru i zaczęły między sobą rozmowę. Pierwsze zaraz
słowa zwróciły całą moją uwagę.
– Cóż więc, Manuelo – rzekła jedna z dziewczyn – nasza pani musi się bardzo cieszyć, że
będzie mogła kochać naprawdę i dać prawdziwe dowody miłości, zamiast tych drobiazgowych oznak przychylności, jakie tak hojnie rozdawała zalotnikom u kraty?
– Mówisz zapewne – odrzekła druga – o tym nauczycielu gitary, który całował ją ukradkiem w rękę udając, że uczy ją przebierać palcami po strunach.
– Wcale nie – odpowiedziała pierwsza – mówię tu o tuzinie miłostek, wprawdzie niewinnych, ale którymi nasza pani bawiła się i na swój sposób do nich zachęcała. Naprzód ten mały
bakałarz, który ją uczył geografii – o! ten kochał się szalenie, dała mu też za to pęk włosów,
tak że następnego dnia nie wiedziałam, jak ją mam uczesać. Później ów wygadany administrator, który donosił o stanie jej majątków i zawiadamiał ją o dochodach. Ten to miał swoje
sposoby, obsypywał naszą panią pochwałami i upajał pochlebstwem. Dała mu też za to swoją
sylwetkę portretową, dała ze sto razy przez kratę rękę do pocałowania, a co kwiatów i bukiecików nawzajem sobie posyłali!
Nie przypominam sobie w tej chwili dalszego ciągu rozmowy, ale mogę was zapewnić, że
do tuzina ani jednego nie zabrakło. Byłem wstrząśnięty. Zapewne, Elwira okazywała swoim
zalotnikom względy w gruncie rzeczy niewinne, były to raczej dziecinady, ale Elwira, jaką
sobie wyobrażałem, nie powinna była pozwolić sobie nawet na najmniejszy pozór przeniewierstwa. Teraz wyznaję, że rozumowanie moje było cale niedorzeczne. Elwira od pierwszych lat życia mówiła tylko o miłości, należało mi zatem zrozumieć, że – zamiłowana w
rozmowie o tym przedmiocie, nie tylko ze mną będzie o nim rozmawiała. Nigdy nie byłbym
uwierzył w takie postępowanie, ale przekonany na własne uszy, poczułem się zawiedziony i
pogrążyłem się w smutku.
Wtem dano mi znać, że wszystko już jest gotowe. Wszedłem do kaplicy z twarzą zmienioną, która zdziwiła moją matkę i zaniepokoiła narzeczoną. Sam ksiądz zmieszał się i nie wiedział, czy ma nas pobłogosławić. W końcu dał nam ślub, ale mogę wam śmiało wyznać, że
nigdy tak gorąco oczekiwany dzień tak źle nie spełnił pokładanych w nim nadziei.
W nocy było inaczej. Bożek małżeństwa, zapaliwszy swoje pochodnie, osłonił nas welonem swoich pierwszych rozkoszy. Wszystkie miłostki uleciały Elwirze z pamięci, a nieznane
dotychczas uniesienie wypełniło jej serce miłością i wdzięcznością. Cała należała do swego
małżonka.
Nazajutrz oboje mieliśmy wygląd ludzi szczęśliwych, jakżeż zresztą mógłbym trwać w
moim smutku! Ludzie, którzy przeszli przez życie, wiedzą, że wśród wszystkich jego darów
nie ma niczego, co można by porównać ze szczęściem, jakim obdarza nas młoda małżonka,
wnosząc w małżeńskie łoże tyle nie zgłębionych tajemnic, tyle nie urzeczywistnionych marzeń, tyle rozkosznych myśli. Czymże jest reszta życia wobec tych dni, spędzonych między
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świeżym wspomnieniem słodkich przeżyć a zwodniczymi złudzeniami na przyszłość, którą
nadzieja zdobi w najpiękniejsze barwy.
Przyjaciele naszego domu przez pewien czas zostawili nas w naszym upojeniu samym sobie, ale kiedy uznali, że już jesteśmy w stanie z nimi rozmawiać, zaczęli rozbudzać w nas
chęć dostąpienia zaszczytów.
Hrabia Rovellas spodziewał się był niegdyś otrzymać tytuł granda, my więc, zdaniem naszych przyjaciół, powinni byliśmy przyprowadzić jego zamiar do skutku; nie tylko dla nas
samych winniśmy to uczynić, ale również dla dzieci, którymi niebo miało nas w przyszłości
obdarzyć. Jaki by nie był skutek naszych starań, moglibyśmy później żałować takiego zaniedbania, a zawsze lepiej jest zawczasu oszczędzić sobie wyrzutów. Byliśmy w wieku, w którym ludzie zwykli postępować za radami otaczających, pozwoliliśmy więc zawieźć się do
Madrytu.
Wicekról, dowiedziawszy się o naszych zamysłach, napisał za nami list pełen najusilnieszych poleceń. Z początku pozory zdawały się nam sprzyjać, ale były to tylko pozory, które
niebawem przybrały na się zwodnicze kształty dworskie i nigdy się nie urzeczywistniły.
Zawiedzione nadzieje martwiły przyjaciół naszego domu i – na nieszczęście – moją matkę,
która byłaby wszystko oddała na świecie, żeby tylko ujrzeć swego małego Lonzeta grandem
hiszpańskim. Wkrótce biedna kobieta wpadła w przewlekłą chorobę i poznała, że niewiele już
pozostaje jej do życia. Natenczas, pomyślawszy naprzód o zbawieniu duszy, zapragnęła
przede wszystkim zostawić dowody wdzięczności uczciwym mieszkańcom miasteczka Villaca, którzy tak nas kochali, gdy byliśmy w biedzie. Zwłaszcza rada była coś uczynić dla alkada
i dla proboszcza. Matka moja nic nie miała swego, ale Elwira z chęcią postanowiła dopomóc
jej w tak szlachetnych celach i posłała im dary przewyższające chęci mojej matki.
Dawni nasi przyjaciele, dowiedziawszy się o szczęściu, jakie ich spotkało, przybyli do
Madrytu i otoczyli łoże swej dobrodziejki. Matka porzucała nas szczęśliwych, bogatych i
jeszcze kochających się nawzajem. Ostatnie jej chwile były pełne słodyczy. Spokojnie zasnęła
snem wieczystym i w tym jeszcze życiu odebrała pewną część nagród, na jakie zasługiwała
przez swoje cnoty, a zwłaszcza przez swą niewypowiedzianą dobroć.
Niedługo potem spadły na nas nieszczęścia. Dwóch synów, jakimi Elwira mnie obdarzyła,
po krótkiej chorobie zeszło z tego świata. Wtedy tytuł granda przestał już nas nęcić, zaprzestaliśmy dalszych zabiegów i postanowiliśmy udać się do Meksyku, gdzie stan naszych interesów wymagał naszej obecności. Zdrowie margrabiny było znacznie nadwerężone i lekarze
utrzymywali, że podróż morska może ją do sił powrócić. Wybraliśmy się więc w drogę i po
dziesięciotygodniowej żegludze, która w istocie wywarła nader zbawienny wpływ na zdrowie
margrabiny, wylądowaliśmy w Veracruz. Elwira przybyła do Ameryki nie tylko zupełnie
zdrowa, ale piękniejsza niż kiedykolwiek.
Zastaliśmy w Veracruz jednego z pierwszych oficerów wicekróla, wysłanego na powitanie
nas i przeprowadzenie do Meksyku. Człowiek ten wiele opowiadał nam o wspaniałości hrabiego de Peňa Velez i o obyczajach, jakie panują na jego dworze. Wiedzieliśmy już o niektórych szczegółach przez stosunki z Ameryką. Zaspokoiwszy zupełnie dumę, wicekról rozniecił
w sobie gwałtowną skłonność do kobiet i nie mogąc być szczęśliwym w małżeństwie, szukał
pociechy w ujmującym i grzecznym obejściu z kobietami, jakim przed laty odznaczało się
towarzystwo hiszpańskie.
Niedługo bawiliśmy w Veracruz i odbyliśmy podróż do Meksyku z wszelkimi wygodami.
Jak wiecie, stolica ta leży pośród jeziora; noc już zapadła, gdy przybyliśmy na brzeg. Wkrótce
spostrzegliśmy ze sto gondoli oświeconych lampionami. Najwspanialsza wysunęła się naprzód, przybiła do lądu i ujrzeliśmy wychodzącego z niej wicekróla, który zwracając się do
mojej małżonki, rzekł:
– Córko nieporównana kobiety, której nie przestałem dotąd uwielbiać! Sądziłem, że to niebo nie pozwoliło ci wejść w związek ze mną, ale widzę, że nie zamierzało ono pozbawić
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świata najpiękniejszej jego ozdoby, za co składam mu dzięki. Pójdź, piękna Elwiro, zdobić
naszą półkulę, która, posiadając ciebie, nie będzie miała czego zazdrościć Staremu Światu.
Wicekról uczynił uwagę, że Elwira tak dalece się zmieniła, że nigdy nie byłby jej poznał.
– Wszelako – dodał – pamiętam cię daleko młodszą i nie powinnaś się dziwić, że krótkowzroki śmiertelnik w róży nie poznaje pączka.
Następnie zaszczycił mnie uściskiem i wprowadził nas oboje do swojej gondoli.
Po półgodzinnej żegludze przybiliśmy do pływającej wyspy, która dzięki pomysłowemu
urządzeniu wyglądała zupełnie jak prawdziwa; okrywały ją pomarańczowe drzewa i mnóstwo
innych krzewów, a mimo to utrzymywała się na powierzchni wody. Wyspę tę można było
popychać na różne strony jeziora i tak cieszyć się coraz nowym widokiem. W Meksyku często można widzieć podobnego rodzaju budowy, zwane chinampas 87. Na wyspie stał okrągły
budynek rzęsiste oświecony i brzmiący z daleka głośną muzyką. Wkrótce spostrzegliśmy, że
lampiony układają się w kształt monogramu Elwiry. Zbliżając się do brzegu, ujrzeliśmy dwie
grupy mężczyzn i kobiet, odzianych w przepyszne, ale dziwaczne stroje, na których żywe
barwy rozmaitych piór walczyły o lepsze z blaskiem najdroższych klejnotów.
– Pani – rzekł wicekról – jedną z tych grup składają sami Meksykanie. Ta piękna kobieta
na czele – to margrabina Montezuma88 ostatnia przedstawicielka wielkiego nazwiska, które
nosili niegdyś władcy tego kraju. Polityka gabinetu madryckiego zabrania jej korzystać z
przywilejów, które wielu Meksykanów dotąd uważa za prawowite. Jest za to królową naszych
rozrywek; jedyny to hołd, jaki wolno jej składać. Mężczyźni drugiej grupy mienią się Inkami
peruwiańskimi; dowiedziawszy się, że córka słońca wylądowała w Meksyku, przychodzą
palić jej ofiary.
Podczas gdy wicekról obsypywał moją żonę podobnymi grzecznościami, bacznie w nią się
wpatrywałem i zdało mi się, że spostrzegam w jej oczach jakiś ogień, wybłysły z iskry miłości własnej, która od siedmiu lat naszego pożycia nie miała dotąd czasu się rozżarzyć. W istocie, pomimo całych naszych bogactw nie mogliśmy nigdy stanąć na czele towarzystwa madryckiego. Elwira, zajęta moją matką, dziećmi, zdrowiem – nie miała sposobności błyszczenia, podróż jednakże wraz ze zdrowiem powróciła jej dawną piękność. Umieszczona na
pierwszym szczeblu naszego społeczeństwa, gotowa była, jak mi się zdawało, nabrać przesadnego wyobrażenia o sobie i objawić chęć zwracania na siebie powszechnej uwagi.
Wicekról mianował Elwirę królową Peruwiańczyków, po czym rzekł do mnie:
– Jesteś bez wątpienia pierwszym poddanym córki słońca, ale ponieważ wszyscy dziś
przebraliśmy się, raczysz przeto aż do końca balu poddać się prawom innej władczyni.
To mówiąc przedstawił mnie margrabinie Montezuma i złożył moją rękę w jej dłoni. Weszliśmy w zgiełk balu, obie grupy zaczęły tańczyć raz wspólnie, to znowu osobno, i wzajemne
ich współzawodnictwo ożywiło uroczystość.
Postanowiono przedłużyć maskaradę aż do końca sezonu, zostałem więc poddanym dziedziczki Meksyku, podczas gdy moja żona władała swoimi podwładnymi z ujmującym wdziękiem, który zwrócił na siebie moją uwagę. Muszę jednak opisać wam córkę kacyków, czyli
raczej dać wam niejakie pojęcie o jej powierzchowności, gdyż nie byłbym w stanie słowami
oddać tego dzikiego wdzięku i tego zmieniającego się wciąż wyrazu, jaki namiętna jej dusza
nadawała jej twarzy.
Tlaskala Montezuma urodziła się w górzystej okolicy Meksyku i nie miała wcale ogorzałej
cery, jaką odznaczają się mieszkańcy nizin. Cera jej była delikatna jak u blondynek, choć
87

ch i na mp a s – z „pływających ogrodów”, czyli przybrzeżnych wysepek uprawnych, słynie jezioro Xochimilco, położone w odległości 13 km na południe od Meksyku.
88
Mo n tez u ma – W czasie najazdu Hiszpanów pod wodzą Korteza na Meksyk władcą tego kraju był Montezuma II (1466–1520), panujący od roku 1502. Jeden z jego synów, ochrzczony imieniem Pedro, otrzymał tytuł
hrabiego Montezuma, przekazywany następnie dziedzicznie; ostatni z hrabiów Montezuma zmarł w Nowym
Orleanie w roku 1836.
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ciemniejsza, a jej blask podkreślały czarne oczy podobne do klejnotów. Rysy jej, mniej wydatne niż u Europejczyków, nie były spłaszczone, jak to widzimy u ludzi z amerykańskich
plemion. Tlaskala przypominała ich tylko ustami, dość pełnymi, ale zachwycającymi, ile razy
przelotny uśmiech przydawał im wdzięku. Co do jej kibici, nic wam nie mogę powiedzieć,
zdaję się całkiem na waszą wyobraźnię albo raczej na wyobraźnię malarza, który zamierzałby
namalować Dianę lub Atalantę89. Wszystkie jej ruchy miały w sobie coś szczególnego, przebijał się w nich gwałtowny poryw namiętności, hamowany z wysiłkiem. Spokojność nie wydawała się w niej spoczynkiem i zdradzała ciągły wewnętrzny niepokój.
Krew Montezumów zbyt często przypominała Tlaskali, że jest urodzona do panowania nad
szeroką częścią świata. Zbliżywszy się do niej, spostrzegało się naprzód dumną postawę obrażonej królowej, ale zaledwie otworzyła usta, wnet słodkie spojrzenie wprawiało w zachwyt
i każdy ulegał czarowi jej słów. Gdy wchodziła w podwoje wicekróla, zdawało się, że z oburzeniem spogląda na równych sobie, ale niebawem wszyscy widzieli, że nie ma sobie równej.
Serca pochopne do uczuć poznawały w niej władczynię i słały się jej do stóp. Tlaskala przestawała być królową, była kobietą i przyjmowała hołd sobie należny.
Pierwszego zaraz wieczoru uderzył mnie ten wyniosły jej sposób myślenia. Wydawało mi
się, że powinienem powiedzieć jej jakąś grzeczność, stosowną do charakteru jej przebrania i
do godności pierwszego poddanego, jaką mnie wicekról zaszczycił, ale Tlaskala bardzo źle
przyjęła moje oświadczenia i rzekła:
– Korona balowa może tylko tym pochlebiać, których urodzenie nie powołało do tronu.
To mówiąc rzuciła wzrok na moją żonę. Elwirę w tej chwili otaczali Peruwiańczycy i służyli jej na klęczkach. Duma i radość wprawiały ją w zachwyt; zawstydziłem się za nią i tego
samego wieczoru mówiłem z nią o tej sprawie. Z roztargnieniem słuchała moich uwag i
chłodno odpowiadała na moje oświadczenia miłosne. Miłość własna weszła do jej duszy i
zastąpiła miejsce prawdziwego kochania.
Upojenie, jakie sprawia kadzidło pochlebstwa, z trudnością daje się rozproszyć; Elwira coraz bardziej się w nim pogrążała. Cały Meksyk rozdzielił się na wielbicieli jej doskonałej
piękności i czcicieli nieporównanych wdzięków Tlaskali. Dni Elwiry mijały na radości z powodzeń wczorajszych i na przygotowywaniu jutrzejszych. Z zamkniętymi oczyma leciała w
przepaść rozrywek wszelkiego rodzaju. Chciałem ją zatrzymać, ale nadaremnie; ja sam czułem się popychany, ale w przeciwnym kierunku i daleko od kwiecistych ścieżek, po jakich
stąpała moja małżonka.
Miałem wówczas niespełna trzydzieści lat. Byłem w wieku, w którym uczucia mają całą
świeżość młodzieńczą, namiętności zaś są w pełnym rozkwicie siły męskiej. Miłość moja,
zrodzona przy kolebce Elwiry, na chwilę nie wyszła ze świata dziecinnych pojęć, umysł zaś
mojej małżonki, karmiony szaleństwami romansowymi, nigdy nie miał czasu dojrzeć. Mój
rozum nie o wiele ją wyprzedzał, wszelako tylem już był postąpił, że z łatwością mogłem
widzieć, jak pojęcia Elwira krążą wokół drobnostek, małych próżności, czasami nawet małych obmów, słowem, w tym ciasnym kręgu, w którym częściej słabość charakteru niż rozumu zatrzymuje kobietę. Wyjątki pod tym względem są rzadkie; sądziłem nawet, że wcale ich
nie ma, ale przekonałem się, że jest inaczej, gdy poznałem Tlaskalę.
Żadna zazdrość, żadne współzawodnictwo nie znajdowały przystępu do jej serca. Cała jej
płeć miała równe prawa do jej przychylności i ta, która swojej płci najwięcej przynosiła zaszczytu pięknością, wdziękami lub uczuciami, najsilniejsze w niej obudzała zajęcie. Rada by
była widzieć wszystkie kobiety obok siebie, zasłużyć na ich zaufanie i pozyskać ich przyjaźń.
O mężczyznach mówiła rzadko, i to z wielką powściągliwością, chyba że szło o pochwałę
jakiegoś szlachetnego uczynku. Wtedy wyrażała swój podziw szczerze, a nawet z zapałem.
Zresztą najwięcej rozmawiała o przedmiotach ogólnych i wtedy tylko ożywiała się, gdy mó89

Ata la nt a – w mitologii greckiej słynna z piękności królewna arkadyjska. Jej rękę miał pozyskać ten spośród
zalotników, który by zdołał prześcignąć ją w biegu; udało się to za sprawą Afrodyty Hippomenesowi.
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wiła o pomyślności Meksyku i zapewnieniu szczęścia jego mieszkańcom. Był to ulubiony jej
przedmiot, do którego wracała, ile razy zdarzała się po temu sposobność.
Wielu ludzi zapewne gwiazda ich, a także sposób myślenia, przeznacza na pędzenie życia
pod prawami tej płci, która musi rozkazywać, kiedy nie może być posłuszna. Bez wątpienia ja
do tych ludzi należę. Byłem pokornym wielbicielem Elwiry, następnie uległym jej małżonkiem, ale sama rozluźniła moje więzy małocennością, jaką zdawała się do nich przywiązywać.
Bale i maskarady następowały jedne po drugich i obowiązki towarzyskie, że tak powiem,
przywiązywały mnie do osoby Tlaskali. Prawdę mówiąc, serce jeszcze więcej mnie przywiązywało i pierwszą zmianą, jaką w sobie spostrzegłem, był polot mojej myśli i wzniesienie
ducha. Sposób mego myślenia nabrał więcej siły, wola – dzielności. Czułem potrzebę urzeczywistnienia moich uczuć w czynie i chciałem zdobyć wpływ na losy moich bliźnich.
Prosiłem i otrzymałem posadę. Urząd mi powierzony oddawał kilka prowincji pod mój zarząd; spostrzegłem, że krajowcy gnębieni są przez Hiszpanów, i stanąłem w ich obronie. Powstali przeciw mnie potężni nieprzyjaciele, wpadłem w niełaskę ministerium, dwór zaczął mi
zagrażać; stawiłem dzielny opór. Meksykanie mnie kochali, Hiszpanie szanowali, najwięcej
jednak uszczęśliwiało mnie żywe zajęcie, jakie wzbudziłem w sercu ukochanej kobiety.
Wprawdzie Tlaskala postępowała ze mną zawsze z tą samą, a może nawet z większą powściągliwością, ale wzrok jej szukał moich oczu, spoczywał na nich z upodobaniem i odwracał się z niepokojem. Mało do mnie mówiła, nie wspominała o tym, co czyniłem dla Amerykanów, ale ilekroć do mnie się zwracała, głos jej drżał, wyrazy tłumiły się w piersiach, tak że
najobojętniejsza rozmowa toczyła się w tonie wzrastającej zażyłości. Tlaskala sądziła, że
znalazła we mnie duszę podobną do swojej. Myliła się, jej to własna dusza przelała się w
moją, dodawała mi natchnienia i prowadziła na drodze czynów. Mnie samego ogarnęły złudzenia o sile mego charakteru. Myśli moje przybrały kształt rozważań, pojęcia o szczęściu
Ameryki przemieniły się w zuchwałe plany, rozrywki nawet stroiły się w barwę bohaterstwa.
Ścigałem w lasach jaguary i pumy i w pojedynkę polowałem na te dzikie zwierzęta. Najczęściej jednak zapuszczałam się w dalekie wąwozy, a echo było jedynym powiernikiem miłości,
z którą nie śmiałem się zwierzyć uwielbianej tajemnie kobiecie.
Tlaskala odgadła mnie, ja także sądziłem, że zabłysł mi promyk nadziei, i mogliśmy łatwo
zdradzić się przed oczyma przenikliwego ogółu. Na szczęście uniknęliśmy powszechnej uwagi. Wicekról miał ważne sprawy do załatwienia, które przecięły pasmo uroczystości, jakim on
sam, a za nim cały Meksyk zapamiętale się oddawał. Przyjęliśmy naówczas spokojniejszy
tryb życia. Tlaskala oddaliła się do domu, który posiadała na północ od jeziora. Z początku
zacząłem dość często ją odwiedzać, nareszcie przychodziłem co dzień. Nie mogę wytłumaczyć wam zobopólnego naszego obejścia. Z mojej strony była to cześć posunięta prawie do
fanatyzmu, z jej zaś – jak gdyby święty ogień, którego płomień podsycała żarliwie i w skupieniu.
Wyznanie wzajemnych uczuć błąkało się nam na ustach, ale nie śmieliśmy go wymówić.
Stan ten był czarujący, poiliśmy się jego rozkoszą i lękaliśmy się w czymkolwiek go zmienić.
Gdy margrabia doszedł do tego miejsca, odwołano Cygana dla spraw hordy i musieliśmy
do następnego dnia odłożyć zaspokojenie naszej ciekawości.
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Dzień czterdziesty czwarty

Zebraliśmy się wszyscy w milczeniu i margrabia, zasiadłszy, tak zaczął mówić:

DALSZY CIĄG HISTORII
MARGRABIEGO TORRES ROVELLAS
Mówiłem wam o mojej miłości do zachwycającej Tlaskali, odmalowałem wam jej postać i
duszę; dalszy ciąg mojej historii najlepiej da ją wam poznać.
Tlaskala wierzyła w prawdy naszej świętej wiary, ale zarazem miała głębokie poszanowanie dla pamięci swych ojców i, w tak pomieszanym sposobie widzenia tych spraw, ułożyła
sobie osobny raj, który nie był w niebie, ale w jakiejś pośredniej krainie. Podzielała nawet do
pewnego stopnia zabobony swoich rodaków, wierzyła, że znakomite cienie królów jej pokolenia śród ciemnych nocy schodzą na ziemię i odwiedzają starodawny cmentarz położony w
górach. Tlaskala za nic w świecie nie byłaby tam poszła w nocy. Czasami jednak chodziliśmy
tam w dzień i długie spędzaliśmy godziny. Tlaskala tłumaczyła mi hieroglify wyryte na grobowcach jej przodków i objaśniała je podaniami, w których była nader biegła.
Znaliśmy już większą część napisów i postępując dalej w naszych poszukiwaniach, wynajdywaliśmy nowe, które oczyszczaliśmy z mchu i cierniów je pokrywających. Pewnego dnia
Tlaskala pokazała mi kolczasty krzak i rzekła, że ma on tu swoje znaczenie, gdyż ten, który
go posadził, powziął wprzódy zamiar sprowadzenia zemsty niebios na cienie nieprzyjaciół, i
że dobrze uczynię wytępiając tę złowrogą roślinę. Wziąłem siekierę z rąk idącego za nami
Meksykanina i wyciąłem nieszczęsny krzak. Wtedy spostrzegliśmy kamień, pokryty hieroglifami gęściej niż nagrobki, które dotychczas oglądaliśmy.
– Napis ten – rzekła Tlaskala – położony został już po zdobyciu naszego kraju. Meksykanie naówczas mieszali hieroglify z niektórymi literami alfabetu, które przejęli od Hiszpanów.
Napisy owoczesne łatwiejsze są do odczytania.
W istocie, zaczęła czytać, ale za każdym wyrazem coraz większa boleść malowała się w jej
rysach, nareszcie padła bez zmysłów na głaz, który przez dwa wieki ukrywał powód jej nagłego przerażenia.
Przeniesiono Tlaskalę do domu, odzyskała nieco przytomność, ale nie mogła związać
dwóch myśli razem i ciągle mówiła od rzeczy. Powróciłem do siebie w najgwałtowniejszej
rozpaczy, a nazajutrz otrzymałem list następującej treści:
Alonzo, ażeby napisać te kilka słów, musiałam zebrać wszystkie siły i myśli moje. Pismo
to wręczy ci stary Xoaz, dawny mój nauczyciel mowy ojców moich. Zaprowadź go do kamienia, który wczoraj wynaleźliśmy, i proś, aby ci wytłumaczył napis. Wzrok mój miesza się,
gęsta mgła pokrywa moje oczy. Alonzo, straszliwe widziadła snują się pomiędzy nami –
Alonzo – tracę cię z oczu.
Xoaz był jednym z teoksychów, czyli pochodził z dawnych kapłanów. Zaprowadziłem go
na cmentarz i pokazałem nieszczęsny kamień. Przepisał hieroglify i zaniósł odpis do siebie.
Poszedłem do Tlaskali, ale maligna jej nie odstąpiła; spojrzała na mnie błędnymi oczyma i nie
mogła mnie poznać. Nad wieczorem gorączka nieco opadła, wszelako lekarz prosił mnie,
abym do chorej nie chodził.
Nazajutrz Xoaz przyniósł mi tłumaczenie meksykańskiego napisu w następujących słowach:
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Ja, Koatrii, syn Montezumy, złożyłem tu ciało nikczemnej Mariny 90 ktora poświęciła serce
i ojczyznę niegodziwemu Kortezowi91 naczelnikowi rozbójników morskich. Duchy moich
przodków, które zstępujecie tu śród ciemnych nocy, przywróćcie na chwilę te zwłoki do życia
i zadajcie im najstraszliwsze męczarnie konania. Duchy moich przodków, wysłuchajcie mego
głosu, wysłuchajcie moich przekleństw. Spojrzyjcie na moje dłonie dymiące jeszcze krwią
ofiar ludzkich!
Ja, Koatril, syn Montezumy, jestem ojcem; córki moje błądzą po lodowiskach dalekich
gór. Piękność jest dziedzicznym przymiotem naszego sławnego rodu. Duchy moich przodków, jeżeli kiedykolwiek córka, Koatrila lub córka jego córki albo jego syna, jeżeli kiedykolwiek która kobieta z mego rodu odda serce i wdzięki komukolwiek z wiarołomnego plemienia
rozbójników przybyłych zza morza, jeżeli między kobietami z mojej krwi znajdzie się druga
Marina, duchy moich przodków, zstępujące tu śród ciemnych nocy, ukarzcie ją najstraszliwszymi męczarniami. Zstąpcie śród ciemnej nocy pod postacią płomiennych żmij, poszarpcie
jej ciało, rozwleczcie po całej ziemi i wtedy niech każda cząstka doznaje osobno boleści
śmiertelnego konania. Zstąpcie śród ciemnej nocy pod postacią sępów z żelaznymi dzioby,
rozżarzonymi w ogniu, poszarpcie jej ciało, rozproszcie je w powietrznym przestworzu i wtedy niech każda cząstka osobno doznaje boleści śmiertelnego konania. Duchy moich przodków, jeżeli nie wypełnicie mojego żądanią – z rękami splamionymi krwią ludzkich ofiar
wzywam przeciw wam potęgę bogów zemsty. Oby wam zadali podobne męczarnie!
Wyryłem to przekleństwo, ja, Koatril, syn Montezumy, i posadziłem na grobie krzak Meskusksaltry.
Mało brakowało, a napis ten uczyniłby na mnie podobne wrażenie, jakie sprawił na Tlaskali. Chciałem przekonać Xoaza o niedorzeczności zabobonów meksykańskich, ale wkrótce
spostrzegłem, że nie należy zaczepiać go z tej strony. Starzec pokazał mi inny sposób, jakim
mógłbym wnieść pociechę do duszy Tlaskali.
– Nie ma wątpliwości – rzekł do mnie – że duchy królów zstępują na ten cmentarz i że posiadają władzę zadawania męczarni tak żywym, jak i umarłym, zwłaszcza jeżeli kto ich zawezwie za pomocą zaklęć podobnych do tych, jakie widziałeś wyryte na kamieniu. Istnieją jednakże okoliczności mogące osłabić te straszliwe skutki. Naprzód, wyciąłeś, senor, złowrogi
krzew, zasadzony na tym nieszczęsnym grobie; następnie, cóż senor masz wspólnego z dzikimi towarzyszami Korteza? Opiekuj się dalej Meksykanami i bądź przekonany, że mamy
środki na uspokojenie duchów, a nawet straszliwych bogów, czczonych niegdyś w Meksyku,
których wasi kapłani nazywają szatanami.
Poradziłem Xoazowi, aby tak otwarcie nie wynurzał swoich przekonań religijnych, w duchu zaś postanowiłem korzystać z wszelkich sposobności wyświadczenia przysługi krajowcom. Nastręczyły mi się niebawem. Wybuchło powstanie w prowincjach zdobytych przez
wicekróla; wprawdzie był to tylko słuszny opór przeciw uciskom, sprzeciwiającym się nawet
zamiarom dworu, ale nieubłagany wicekról bynajmniej na to nie zważał. Stanął na czele wojska, wkroczył do Nowego Meksyku, rozproszył zbiegowisko i wziął w niewolę dwóch kacyków, których przeznaczył na ścięcie w stolicy Nowego Świata. Właśnie miano czytać im wy90

Mar i na (1505–1530), córka kacyka Pianalli, ofiarowana Kortezowi w roku 1519 przez kacyka miasta Tabasco jako jedna z dwudziestu zakładniczek; rychło nauczyła się po hiszpańsku i zaczęła pełnić przy Kortezie
funkcje tłumaczki. Zorientowana w obyczajach krajowców, przychylna zdobywcy, w niemałym stopniu przyczyniła się do militarnych sukcesów wojska hiszpańskiego w Meksyku. Syn Korteza i Mariny, Martin, został w
latach późniejszych oskarżony przez inkwizycję o bezbożność i skazany na śmierć.
91
Ko r te z F er na nd o (1485–1547) – konkwistador hiszpański. W latach 1519–1521 na czele niewielkiej liczebnie ekspedycji wojskowej podbił Meksyk i mianowany został wicekrólem hiszpańskich kolonii w Ameryce,
zwanych wówczas Nową Hiszpanią.
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rok, gdy wystąpiwszy na środek sali sądowej, położyłem ręce na oskarżonych i wymówiłem
te wyrazy: Los toco por parte de el Rey, co znaczy: „Dotykam się ich w imieniu króla”.
Ta starożytna formuła prawa hiszpańskiego takiej jeszcze do dzisiejszego dnia używa
wziętości, że żaden trybunał nie poważy się jej oprzeć i wstrzymują wykonanie każdego wyroku. Używający wszelako tej formuły odpowiada własną osobą. Wicekról miał prawo wymierzyć mi taką samą karę, jaką mieli ponieść dwaj oskarżeni. Nie omieszkał skorzystać z
tego przywileju, postąpił ze mną z całą srogością i kazał wtrącić do więzienia, gdzie ubiegły
mi najsłodsze chwile mego życia.
Pewnej nocy, a w ciemnym moim podziemiu noc była wieczna, spostrzegłem na końcu
długiego korytarza słabe i blade światło, które, zbliżając się ku mnie coraz bardziej, oświeciło
zachwycające rysy Tlaskali. Sam ten widok wystarczył, że moje więzienie zmieniło się w
rajski przybytek. Ale nie tylko swoją obecnością je upiększyła: przygotowała dla mnie słodką
niespodziankę, wyznając mi miłość równie gorącą jak moja.
– Alonzo – rzekła – cnotliwy Alonzo, zwyciężyłeś. Cienie moich ojców są uspokojone. To
serce, którego żaden śmiertelnik nie miał posiadać, stało się twoim i jest nagrodą za poświęcenia, jakich nie przestajesz podejmować dla dobra moich nieszczęśliwych rodaków.
Zaledwie Tlaskala domówiła tych słów, gdy padła w moje objęcia bez czucia i prawie bez
duszy. Przypisywałem wypadek ten nadzwyczajnemu wzruszeniu, ale – niestety – przyczyna
była zupełnie inna i daleko bardziej niebezpieczna. Zgroza, jakiej doświadczyła na cmentarzu,
gorączka z maligną, w którą następnie zapadła, nadwerężyły jej zdrowie.
Jednakowoż Tlaskala otworzyła oczy i niebiańska jasność zdawała się zmieniać moje podziemie w promieniejący szczęściem przybytek. Miłości, bożku starożytnych, którzy czcili cię,
ponieważ żyli wedle praw natury, boska miłości, nigdy w Paphos 92 ani w Knidos93 potęga
twoja nie okazała się tak wielka, jak w tym posępnym więzieniu Nowego Świata! Podziemie
moje stało się twoją świątynią, słup, do którego byłem przykuty, twoim ołtarzem, łańcuchy
zaś – wieńcami.
Urok ten dotąd się jeszcze nie rozproszył, dotąd, tkwi jeszcze w moim sercu, wyziębionym
przez lata, i gdy myśl moja, kołysana wspomnieniami, chce przenieść się w krainę ułud przeszłości, nie zatrzymuje się na pierwszych chwilach miłosnych uniesień z Elwirą ani na zapędach namiętnej Laury, ale przylega do wilgotnych murów więzienia.
Powiedziałem wam, że wicekról uniósł się na mnie niepohamowanym gniewem. Gwałtowność jego sposobu myślenia przemogła w nim poczucie sprawiedliwości i przyjaźń, jaką
miał ku mnie. Wyprawił lekki okręt do Europy i posłał raport oskarżający mnie o podżeganie
do buntów. Zaledwie jednak okręt wyruszył, gdy dobroć i sprawiedliwość wzięły górę w sercu wicekróla i począł z innego punktu zapatrywać się na moją sprawę. Gdyby nie obawa zadania fałszu samemu sobie, byłby wysłał drugi raport, całkiem przeciwny pierwszemu; wyprawił atoli natychmiast okręt z depeszami, które powinny były złagodzić surowość poprzedzających.
Rada Indii, dość powolna we wszystkich postanowieniach, otrzymała drugi raport na czas i
wreszcie przysłała odpowiedź taką, jakiej można było się spodziewać po najbieglejszej roztropności. Wyrok Rady zdawał się być wynikiem nieubłaganej srogości i skazywał na śmierć
buntowników. Ale gdyby miano się ściśle trzymać jego sformułowań, byłoby nader trudno
odnaleźć winnych, wicekról zaś otrzymał tajemne polecenia zabraniające ich szukać. Ogłoszono nam tylko oficjalną część wyroku, która zadała ostateczny cios nadwątlonemu zdrowiu
Tlaskali. Nieszczęśliwa dostała krwotoku z płuc; gorączka, zrazu powolna, niebawem jednak
coraz gwałtowniej się rozwijająca....
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P ap ho s – starożytne miasto fenickie na Cyprze, ośrodek kultu Afrodyty.
Kn id o s – starożytna miasto w Karii; w świątyni Afrodyty znajdował się tu słynny posąg bogini dłuta Praksytelesa.
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Rozżalony starzec nie mógł więcej mówić, łkania stłumiły mu głos w piersiach; oddalił się,
chcąc dać upust łzom, my zaś pozostaliśmy pogrążeni w uroczystym milczeniu. Każdy z
osobna ubolewał nad losem pięknej Meksykanki.
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Dzień czterdziesty piąty

Zebraliśmy się o zwykłej godzinie i prosiliśmy margrabiego, aby raczył dalej opowiadać,
co też uczynił w tych słowach:

DALSZY CIĄG HISTORII
MARGRABIEGO TORRES ROVELLAS
Mówiąc wam, że wpadłem w niełaskę, nie wspomniałem ani słowa, co przez ten czas porabiała moja żona. Elwira z początku sprawiła sobie kilka sukien z ciemnych materii, następnie zaś odjechała do klasztoru, którego rozmownica od razu zmieniła się w salon do przyjmowania gości. Wszelako żona moja pokazywała się tylko z chustką w ręku i rozpuszczonymi włosami. Dowody tak niezmiennego przywiązania mocno mnie wzruszyły. Jakkolwiek
uniewinniony, atoli tak dla formalności prawnych, jak też wskutek powolności wrodzonej
Hiszpanom, musiałem jeszcze cztery miesiące przesiedzieć w więzieniu. Skoro odzyskałem
wolność, natychmiast udałem się do klasztoru margrabiny i przywiozłem ją do domu; gdzie
powrót jej uświetnił wspaniały bal – ale jaki bal! sprawiedliwe nieba!
Tlaskali już nie było, najobojętniejsi ze łzami w oczach ją wspominali. Możecie wyobrazić
sobie moją boleść; odchodziłem od zmysłów i nic dokoła nie spostrzegałem. Dopiero nowe
uczucie, budząc błogie nadzieje, wyrwało mnie z tego opłakanego stanu.
Człowiek młody, obdarzony szczęśliwymi skłonnościami, pała chęcią odznaczenia się. W
trzydziestym roku życia pragnie popularności, później szacunku i poważania. Osiągnąłem już
popularność, ale zapewne nie pozyskałbym jej, gdyby wiedziano, w jakim stopniu miłość
powodowała wszystkimi moimi czynami. Tymczasem przypisywano moje postępki rzadkim
cnotom, popartym niepospolitą dzielnością charakteru. Do tego przyłączał się pewien rodzaj
entuzjazmu, jakiego zwykle nie szczędzi się dla tych, którzy przez jakiś czas, kosztem własnego bezpieczeństwa, zajmowali publiczną uwagę.
Popularność, otaczająca mnie w Meksyku, dała mi poznać wysokie przekonanie, jakie o
mnie powzięto, i pochlebne hołdy wyrwały mnie z głębokiej rozpaczy, w jakiej byłem pogrążony. Czułem, że nie zasługuję jeszcze na taką popularność, ale miałem nadzieję, że okażę się
jej godny. Tak więc, gdy znękani bólem, widzimy tylko posępną przyszłość przed nami, nagle
Opatrzność, troskliwa o nasze losy, rozpala niespodziewane światła, które znowu rozświecają
nam drogę żywota.
Powziąłem więc zamiar zasłużenia sobie we własnym przekonaniu na popularność, jaka
mnie otaczała; otrzymałem udział w zarządzie kraju i wykonywałem moje obowiązki z czynną i dla wszystkich równą sprawiedliwością. Atoli stworzony byłem dla miłości. Obraz Tlaskali ciągle trwał w mym sercu, niemniej odczuwałem w nim pustkę. Postanowiłem ją zapełnić.
Przeszedłszy trzydziesty rok, można jeszcze doznać silnego, przywiązania, a nawet wzbudzić je, ale biada człowiekowi, który w tym wieku chce mieszać się do młodzieńczych igraszek miłości. Uśmiech nie igra mu już na ustach, tkliwa radość nie błyszczy w oczach, mowa
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nie nagina się do czarownych niedorzeczności; szuka sposobów podobania się, ale niełatwo
udaje mu się je wynaleźć. Płocha i złośliwa czereda poznaje się na tym i całym rozpędem
skrzydeł ucieka od niego, szukając młodzieńczego grona.
Nareszcie, jeżeli mam wam powiedzieć niepoetycznie, nie zbywało mi na kochankach,
które odpłacały mi wzajemnością, ale czułość ich zwykle miała inne widoki na celu i jak możecie się domyślić, często opuszczały mnie dla młodszych. Takie postępowanie bodło mnie
czasami, ale nigdy nie martwiło. Jedne lekkie więzy zmieniałem na drugie, nie więcej ciężkie,
i śmiało wyznam, że w stosunkach tych więcej doznałem rozkoszy niż zmartwienia.
Moja żona zaczynała czterdziesty rok życia; zachowała jeszcze wiele z dawnej swej piękności. Hołdy jeszcze ją otaczały, ale były teraz raczej objawem szacunku; tłum cisnął się do
rozmowy z nią, ale już nie ona była tej rozmowy przedmiotem. Świat jeszcze jej nie opuszczał, chociaż dla niej cały wdzięk już postradał. Śród tego wicekról umarł. Elwira, która dotychczas zwykle przebywała w jego towarzystwie, teraz zapragnęła u siebie miewać gości.
Lubiłem jeszcze wówczas towarzystwo kobiet, z przyjemnością zatem pomyślałem, że bylem
zszedł o jedno piętro niżej, zawsze je znajdę. Margrabina stała się dla mnie jak gdyby nową
znajomością. Wydała mi się pociągającą i starałem się odzyskać jej względy. Córka, która mi
towarzyszy w tej podróży, jest owocem naszego ponownego związku.
Późny jednak połóg wywarł zgubny wpływ na zdrowie margrabiny. Parokrotnie zaniemogła, wreszcie wpadła w przewlekłą chorobę, która zaprowadziła ją do grobu. Szczerze ją
opłakiwałem. Była pierwszą moją kochanką i ostatnią przyjaciółką. Związki krwi nas łączyły,
winienem jej był mój majątek i stanowisko; tyle razem przyczyn do opłakiwania jej straty.
Tracąc Tlaskalę, otoczony jeszcze byłem wszystkimi złudzeniami życia. Margrabina zostawiła mnie samego, bez pociechy i w przygnębieniu, z którego nic nie mogło mnie wyrwać.
Jednakże zdołałem odzyskać równowagę. Wyjechałem do moich majątków, zamieszkałem
u jednego z moich wasali, którego córka, zbyt młoda jeszcze, aby miała zważać na mój wiek,
obdarzyła mnie uczuciem przypominającym miłość i pozwoliła mi zerwać kilka kwiatów w
ostatnich dniach jesieni mojego życia.
Nareszcie wiek ściął lodem prąd moich zmysłów, ale czułość nie opuściła mego serca.
Przywiązanie do mojej córki żywiej drga we mnie od wszystkich dawnych namiętności. Jedynym moim życzeniem jest widzieć ją szczęśliwą i umrzeć na jej rękach. Nie mogę żalić się,
drogie dziecię ze swojej strony odpłaca mi jak najszczerszą wzajemnością. Los jej jest już
zapewniony, okoliczności sprzyjają, zdaje mi się, że zabezpieczyłem jej przyszłość, o ile
można zabezpieczyć ją komu na ziemi. Spokojnie, choć nie bez żalu, rozstanę się z tym
światem, na którym, jak każdy człowiek, doznałem wiele smutku, ale i wiele szczęścia.
Oto jest cała historia mego życia. Lękam się jednak, że was znudziła, zwłaszcza że widzę,
iż ten oto senor od pewnego czasu wolał oddać się jakimś obliczeniom.
W istocie, Velasquez dobył tabliczek i pilnie coś obliczał.
– Przebacz mi, senor – odpowiedział nasz matematyk – opowiadanie twoje żywo mnie zajęło i na chwilę nie odwróciłem od niego uwagi. Postępując za tobą po drodze twego życia i
widząc, że ta sama namiętność wznosiła cię ku górze, kiedy zacząłeś posuwać się naprzód,
utrzymywała cię na osiągniętej wysokości w połowie twego życia i wspiera cię jeszcze u
schyłku twoich dni – zdawało mi się, że dostrzegam zamkniętą krzywą, której rzędne w miarę
posuwania się na osi zrazu wzrastają, zgodnie z równaniem krzywej, potem koło środka osi są
sobie niemal równe, a następnie maleją wprost proporcjonalnie do poprzedniego wzrastania.
– W istocie – odparł margrabia – sądziłem, że można z przygód moich wyciągnąć naukę
moralną, ale nigdy nie myślałem, aby dały się ująć w równanie.
– Nie idzie tu o twoje, senor, przygody – rzekł Velasquez – ale o życie ludzkie w ogólności, ale o dzielność fizyczną i moralną, wzrastającą z wiekiem, zatrzymującą się na chwilę,
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potem zstępującą, a tym samym, podobnie jak inne siły, podległą stałemu prawu, to jest pewnemu stosunkowi między liczbą lat a miarą dzielności wznieconej przez stan duszy. Pragnę
dokładniej się wytłumaczyć. Przypuśćmy, że bieg twego życia jest wielką osią elipsy, że
wielka ta oś dzieli na dziewięćdziesiąt lat wyznaczonych do przeżycia, a połowa małej osi
podzielona została na piętnaście równych odcinków. Zauważcie teraz, że odcinki małej osi,
wyobrażające stopnie dzielności, nie są takimi samymi wielkościami, jak części wielkiej osi,
oznaczające lata. Z natury więc elipsy otrzymamy linię krzywą, bystro się naprzód podnoszącą, zatrzymującą się na chwilę prawie w miejscu, następnie zaś zniżającą proporcjonalnie do
pierwszego podnoszenia.
Uznajmy chwilę przyjścia na świat za początek współrzędnych, gdzie X i Y równają się
jeszcze zeru. Rodzisz się, senor, i po upływie jednego roku rzędna wynosi 31/10. Następne
rzędne nie będą już wzrastać o 31/10. Stąd różnica od zera do istoty zaledwie jąkającej o
pierwiastkach pojęć jest daleko znaczniejsza od każdej późniejszej różnicy.
Człowiek w dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu latach ma za rzędne swojej
dzielności 44/10, następnie 54/10, 62/10, 69/10, 75/10, 80/10, różnice wynoszą więc: 13/10,
10/10, 8/10, 7/10, 6/10, 5/10. Rzędna czternastu lat wynosi 109/10, a suma różnic w całym
drugim siedmioleciu nie przekracza 29/10. W czternastym roku życia człowiek zaczyna być
dopiero młodzieńcem, jest nim jeszcze w 21, suma jednak różnic przez te siedem lat wynosi
tylko 18/10, od 21 zaś do 28 lat – 12/10. Przypominam wam, że moja krzywa linia wyobraża
tylko życie tych ludzi, których namiętności są umiarkowane i którzy są najdzielniejszymi, gdy
przejdą czterdziesty rok i zbliżają się do czterdziestego piątego. Dla ciebie, senor, w którego
życiu miłość była głównym czynnikiem, największa rzędna powinna była przypaść przynajmniej o dziesięć lat wcześniej, tak gdzieś między trzydziestym a trzydziestym piątym rokiem życia. Musiałeś atoli wznosić się stosunkowo szybciej. W istocie, największa twoja
rzędna przypadła na 35 rok, buduję więc twoją elipsę na wielkiej osi, podzielonej na 70 lat.
Stąd rzędna czternastu lat, która u człowieka umiarkowanego wynosiła 109/10, u ciebie wynosi 120/10; rzędna 21 lat zamiast 127/10 wynosi u ciebie 137/10. Natomiast w 42 roku życia
u człowieka umiarkowanego dzielność wciąż jeszcze wzrasta, a u ciebie już się obniża.
Racz na chwilę jeszcze skupić całą twoją uwagę. W 14 roku życia kochasz młodą dziewczynę, przeszedłszy 21 lat życia stajesz się najlepszym z mężów. W 28 roku pierwszy raz wyraźnie
się sprzeniewierzasz, ale kobieta, którą kochałeś, ma wzniosłą duszę, ogarnia zapałem twoją i w
35 roku zaszczytnie występujesz na widownię społeczeństwa. Wkrótce jednak przychodzi ci
popęd do miłostek, doznany już w 28 roku, którego rzędna równa się rzędnej 42 lat.
Następnie znowu stajesz się dobrym mężem, jakim byłeś w 21 roku, którego rzędna równa
się rzędnej 49 lat. Nareszcie wyjeżdżasz do jednego z twoich wasali, gdzie zapalasz się miłością ku młodej dziewczynie, takiej, jaką kochałeś w 14 roku, którego rzędna równa się rzędnej
56 lat. Upraszam cię jednak, mości margrabio, abyś nie myślał, że dzieląc wielką oś twojej
elipsy na siedemdziesiąt części, ograniczam twoje życie tylko do tej liczby lat. Przeciwnie,
możesz? bezpiecznie żyć dziewięćdziesiąt, a nawet więcej, ale w takim razie elipsa twoja
zmieni się stopniowo w innego rodzaju krzywą, przypuszczalnie zbliżoną do łańcuchowej.
To mówiąc Velasquez powstał, strasznie wywijał rękami, porwał szpadę, zaczął kreślić nią linię na piasku i zapewne byłby nam wyłożył całą teorię linii krzywych zwanych łańcuchowymi94,
gdyby margrabia, równie jak i reszta towarzystwa, mało ciekawy dowodzeń naszego matematyka,
nie prosił o pozwolenie udania się na spoczynek. Sama tylko Rebeka pozostała. Velasquez bynajmniej nie zważał na odchodzących, dość mu było pięknej Żydówki, jął więc przed nią dalej
wykładać swój system. Długo mu się przysłuchiwałem, aż nareszcie, zmęczony mnóstwem naukowych wyrażeń i liczb, do których nigdy nie miałem szczególniejszego upodobania, nie mogłem oprzeć się snowi i poszedłem na spoczynek. Velasquez ciągle dalej rozprawiał.
94

kr z y wa ła ńc u c ho wa – linia krzywa, mająca postać taką, jaką przybiera giętki i ciężki sznur, zawieszona
luźno na obu końcach.
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Meksykanie, którzy dłużej już z nami pozostawali, aniżeli zamierzyli, postanowili nareszcie nas opuścić. Margrabia usiłował namówić naczelnika Cyganów, aby udał się wraz z nimi
do Madrytu i zaczął wieść życie bardziej odpowiednie do swego urodzenia, ale Cygan nie
chciał żadnym sposobem na to przystać. Prosił nawet margrabiego, aby nigdy o nim nie
wspominał i szanował tajemnicę, którą osłania swoje istnienie. Podróżni oświadczyli przyszłemu księciu Velasquezowi cały szacunek, jaki mieli dla niego, i uczynili mi zaszczyt żądania mojej przyjaźni.
Odprowadziwszy ich do końca doliny długo ścigaliśmy wzrokiem odjeżdżających. Gdy
wracałem, przyszło mi na myśl, że kogoś brakowało w karawanie; przypomniałem sobie
dziewczynę znalezioną pod nieszczęsną szubienicą Los Hermanos, zapytałem więc naczelnika, co się z nią stało i czy w istocie jest to znowu jakaś nadzwyczajna przygoda, jakieś sprawki przeklętych piekielników, którzy tak nam się dali we znaki. Cygan szydersko uśmiechnął
się i rzekł:
– Tym razem mylisz się, senor Alfonsie, ale taka jest natura ludzka, że raz zasmakowawszy w cudowności, rada by najprostsze wypadki życia pod nią podciągać.
– Masz słuszność – przerwał Velasquez – do tych pojęć także można zastosować teorię postępów geometrycznych, których pierwszym wyrazem będzie ciemny zabobonnik, ostatnim
zaś alchemista lub astrolog. Między dwoma tymi wyrazami znajdzie się jeszcze wiele miejsca
na mnóstwo przesądów ciążących nad ludzkością.
– Nie mam nic przeciw temu dowodzeniu – rzekłem – ale to wszystko nie wyjaśnia mi
jeszcze, kim była owa nieznajoma dziewczyna.
– Posłałem jednego z moich ludzi – odpowiedział Cygan – dla dowiedzenia się o niej
szczegółów. Doniesiono mi, że jest to biedna sierota, która po śmierci kochanka dostała pomieszania zmysłów i nie mając nigdzie przytułku, żyje z dobroczynności podróżnych lub miłosierdzia pasterzy. Zwykle samotnie błądzi po górach i śpi tam, gdzie ją noc zaskoczy. Zapewne więc tym razem zaszła pod szubienicę Los Hermanos i nie pojmując okropności miejsca, jak najspokojniej zasnęła. Margrabia, zdjęty litością, kazał ją pielęgnować, ale wariatka,
przyszedłszy do sil, wymknęła się spod straży i przepadła gdzieś w górach. Dziwi mnie, że
dotąd nigdzie jej nie spotkaliście. Biedaczka skończy na tym, że zsunie się gdzie ze skały i
marnie zginie, chociaż przyznam się, że nie ma co żałować tak nędznego życia. Czasami pasterze, rozpaliwszy w nocy ognisko, widzą ją nagle zjawiającą się u ognia. Wtedy Dolorita,
tak się bowiem ta nieszczęsna nazywa, siada spokojnie, wpatruje się bystrym wzrokiem w
jednego z nich, nagle zarzuca mu ręce na szyję i nazywa go imieniem zmarłego kochanka. Z
początku pasterze uciekali od niej, ale później przyzwyczaili się i bezpiecznie dozwalają jej
błądzić, a nawet podzielają z nią strawę.
Gdy tak Cygan mówił, Velasquez tymczasem jął dowodzić o siłach sobie przeciwległych,
pochłaniających jedna drugą, o namiętności, która po długiej walce z rozumem zniszczyła go
nareszcie i – uzbrojona berłem niedorzeczności – sama rozsiadła się w mózgu. Co do mnie,
zdziwiłem się, słysząc słowa Cygana, byłem bowiem pewny, że nie zaniedba korzystać z
okoliczności i znowu uraczy nas sążnistą historią. Być może, że jedynym powodem skrócenia
przygód Dolority było zjawienie się Żyda Wiecznego Tułacza, który bystrym krokiem obiegał
górę. Kabalista zaczął wymawiać jakieś straszliwe zaklęcia, ale Żyd długo na nie nie zważał,
nareszcie, jak gdyby tylko przez grzeczność dla towarzystwa, zbliżył się do nas i rzekł do
Uzedy:
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– Skończone twoje panowanie, straciłeś władzę, której okazałeś się niegodnym. Straszliwa
przyszłość cię oczekuje.
Kabalista roześmiał się na całe gardło, ale snadź śmiech nie szedł mu z serca, gdyż prawie
błagalnym głosem w nieznanym języku zaczął przemawiać do Żyda.
– Dobrze – odparł Ahaswer – dziś jeszcze, dziś ostatni raz. Już mnie nigdy nie ujrzysz.
– Mniejsza o to – rzekł Uzeda – zobaczymy, co się stanie później. Tymczasem, stary zuchwalcze, korzystaj z chwili naszej przechadzki i ciągnij dalej twoje opowiadanie. Już my
potrafimy się przekonać, czy szejk Tarudantu ma więcej władzy ode mnie. Zresztą znam powody, dla których nas unikasz, i bądź pewny, że je wszystkim wyjawię.
Nieszczęśliwy włóczęga spojrzał zabójczym wzrokiem na kabalistę, widząc jednak, że nie
zdoła mu się oprzeć, wszedł wedle zwyczaju między mnie a Velasqueza i po chwili milczenia
tak zaczął mówić:

DALSZY CIĄG HISTORII
ŻYDA WIECZNEGO TUŁACZA
Wspomniałem wam, jak wtedy właśnie, gdy miałem osiągnąć najgorętszy cel moich życzeń, powstała wrzawa w świątyni i przypadł do nas jakiś faryzeusz, nazywając mnie oszustem. Jak się to zwykle czyni w podobnych wypadkach, odpowiedziałem mu, że jest oszczercą i że jeżeli natychmiast sam się nie wyniesie, każę go moim ludziom za drzwi wyrzucić.
– Dość już tego – zawołał faryzeusz, obracając się do obecnych – niegodziwy ten saduceusz oszukuje was. Rozsiał fałszywą pogłoskę, aby zbogacić się waszym kosztem; korzysta
z waszej łatwowierności, ale czas już zedrzeć z niego maskę. Aby wam dowieść prawdy moich słów, ofiaruję każdemu dwa razy większą ilość złota za uncję srebra.
Tym sposobem faryzeusz zyskiwał jeszcze dwadzieścia pięć od sta, ale lud, uniesiony chęcią zysku, zaczął tłumnie garnąć się do niego i okrzykiwać go dobroczyńcą miasta, podczas
gdy dla mnie nie szczędził najostrzejszych przymówek. Powoli rozjątrzyły się umysły, od
słów przyszło do czynnej zwady i w mgnieniu oka taki hałas powstał w świątyni, że jeden
drugiego nie mógł zrozumieć. Widząc, że się zanosi na straszną burzę, czym prędzej odesłałem do domu, co mogłem srebra i złota; zanim jednak służący zdołali wszystko zabrać, lud,
uniesiony wściekłością, rzucił się na stoły i zaczął rozrywać pozostałe pieniądze. Nadaremnie
usiłowałem stawić jak najdzielniejszy opór, siła przeciwna przemagała. W jednej chwili
świątynia zamieniła się w pole boju. Nie wiem, na czym byłoby się skończyło, może nawet
nie byłbym żywy wyszedł, krew bowiem lała mi się z głowy, gdy wtem wszedł Prorok Nazarejski ze swymi uczniami.
Nigdy nie zapomnę tego groźnego i uroczystego głosu, który w jednej chwili uśmierzył
całą wrzawę. Czekaliśmy, za kim się opowie. Faryzeusz był przekonany, że wygra sprawę,
ale Prorok powstał na oba stronnictwa i zaczął wyrzucać im świętokradztwo, bezczeszczenie
przybytku Pańskiego i to, że wzgardzili Stwórcą dla dobra diabelskiego. Słowa jego sprawiły
silne wrażenie na zgromadzonych, świątynia zaczęła napełniać się ludem, między którym
było wielu zwolenników nowej nauki. Obie strony poznały, że źle wyjdą na wmieszaniu się
trzeciego. W istocie nie myliliśmy się, gdyż okrzyk: „Precz ze świątyni” dał się słyszeć jak
gdyby z jednej piersi. Lud tym razem nie baczył już na własną korzyść, ale, uniesiony fanatycznym zapałem, począł wyrzucać stoliki i wypychać nas za drzwi.
Na ulicy ciżba coraz bardziej wzrastała, ale lud większą zwracał uwagę na Proroka niż na
nas, korzystając przeto z ogólnego zamieszania, chyłkiem, bocznymi uliczkami dopadłem do
domu. Zastałem przy drzwiach służących naszych, uciekających z ocalonymi pieniędzmi.
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Jeden rzut oka na worki upewnił mnie, że jakkolwiek spełzły nadzieje na zysk, straty jednak
nie było żadnej. Na tę myśl odetchnąłem.
Sedekias o wszystkim już wiedział. Sara z niepokojem wyglądała mego powrotu; widząc
mnie skrawionego zbladła i rzuciła mi się na szyję. Starzec długo spoglądał w milczeniu,
trząsł głową, jak gdyby szukał jakiejś myśli, nareszcie rzekł:
– Przyrzekłem, że Sara będzie twoja, jeżeli podwoisz powierzone ci pieniądze. Cóżeś z
nimi uczynił?
– Nie moja wina – odpowiedziałem – jeżeli nieprzewidziany wypadek zniszczył moje zamiary; broniłem twego dobra z narażeniem własnego życia. Możesz obliczyć twoje pieniądze,
nic nie straciłeś, owszem, są nawet pewne zyski, o których wszelako nie warto wspominać w
porównaniu z tymi, jakie nas oczekiwały.
Tu nagle szczęśliwa myśl przyszła mi do głowy, postanowiłem wszystko od razu rzucić na
szalę losu i dodałem:
– Jeżeli jednak chcesz, aby dzień dzisiejszy był dniem zysku, mogę innym sposobem zapełnić szczerbę.
– Jak to? – zawołał Sedekias. – Rozumiem, pewnie znowu jakieś przedsięwzięcia, które
tak udadzą się jak poprzednie.
– Bynajmniej – odpowiedziałem – sam się przekonasz, że wartość, jaką ci zaofiaruję, jest
rzeczywista.
To mówiąc spiesznie wybiegłem i po chwili wróciłem, niosąc moją skrzynkę z brązu pod
pachą. Sedekias bacznie na mnie spoglądał, uśmiech nadziei przeleciał po ustach Sary, ja zaś
tymczasem otworzyłem skrzynkę, wyjąłem znajdujące się w niej papiery i rozdarłszy je na
połowę, podałem starcowi. Sedekias w jednej chwili poznał, o co chodzi, ścisnął konwulsyjnie papiery w ręku, wyraz niewypowiedzianego gniewu wybiegł mu na lica, powstał, chciał
coś mówić, ale słowa uwięzły mu w piersiach. Los mój miał się rozstrzygnąć. Padłem do nóg
starcowi i zacząłem oblewać je rzewnymi łzami.
Na ten widok Sara uklękła koło mnie i, sama nie wiedząc dlaczego, cała zapłakana jęła
całować dziadka po rękach. Starzec zwiesił głowę na piersi, tysiące uczuć krzyżowało się w
jego duszy, w milczeniu darł papiery na drobne kawałki, wreszcie zerwał się i spiesznie wyszedł z izby. Zostaliśmy sami, pogrążeni w najboleśniejszej niepewności. Przyznam się, że
straciłem wszelką nadzieję; po tym jednak, co zaszło, poznałem, że nie powinienem dłużej
zostawać w domu Sedekiasa. Spojrzałem po raz ostatni na zapłakaną Sarę i wyszedłem, gdy
nagle ujrzałem w przysionku krzątanie się i ciżbę. Zapytałem o przyczynę, odpowiedziano mi
z uśmiechem, że mniej od kogokolwiek powinienem czynić podobne zapytania.
– Wszakże to – dodano – Sedekias wydaje za ciebie swoją wnuczkę i kazał, aby czym prędzej pośpieszono z przygotowaniami do wesela.
Możecie sobie wyobrazić, jak z rozpaczy od razu przeszedłem do stanu nieopisanego
szczęścia. W kilkanaście dni potem pojąłem Sarę za żonę. Brakowało mi tylko, aby przyjaciel
uczestniczył w tak świetnej zmianie mego losu; ale Germanus, porwany nauką Proroka Nazarejskiego, należał do tych, którzy wyrzucali nas ze świątyni, pomimo więc przyjaźni, jaką
miałem dla niego, musiałem zerwać z nim wszelkie stosunki i odtąd zupełnie straciłem go z
oczu.
Po doświadczeniu tylu przeciwności zdawało mi się, że zacznę kosztować spokojnego życia, tym bardziej że odrzekłem się wekslarstwa, które tak niebezpiecznie dało mi się już we
znaki. Chciałem żyć z mego majątku; aby jednak czasu nie trawić na próżno, postanowiłem
wypożyczać pieniądze. W istocie, nie zbywało mi na żądających, ciągnąłem więc znaczne
zyski; Sara z każdym dniem coraz więcej uprzyjemniała mi życie, gdy wtem nagły wypadek
zmienił dotychczasowy stan rzeczy.
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Ale słońce już zachodzi, zbliża się dla was godzina spoczynku, mnie zaś wzywa potężne
zaklęcie, któremu oprzeć się nie mogę. Jakieś dziwne uczucia przejmują moją duszę: miałżeby to być koniec moich cierpień? Żegnam was.
To mówiąc włóczęga znikł w pobliskim wąwozie. Zdziwiły mnie ostatnie jego słowa, zapytałem o ich znaczenie kabalistę.
– Wątpię – odrzekł Uzeda – abyśmy usłyszeli dalszą część przygód Żyda. Łotr ten, ile razy
dochodzi do epoki, w której za znieważenie Proroka skazany został na wieczną pielgrzymkę,
zazwyczaj znika i już żadna siła nie potrafi go na powrót przywołać. Ostatnie jego wyrazy
wcale mnie nie zdziwiły. Od niejakiego czasu sam spostrzegam, że włóczęga znacznie się
postarzał, ale przecież do śmierci go to nie doprowadzi, gdyż w takim razie cóż by stało się z
waszym podaniem.
Widząc, że kabalista chce wpaść na drogę uwag, których nie wypadało słuchać prawowiernym katolikom, uciąłem dalszą rozmowę, oddaliłem się od reszty towarzystwa i sam
wróciłem do mego namiotu.
Niebawem wszyscy powrócili, zapewne jednak nie udali się zaraz na spoczynek, gdyż długo jeszcze słyszałem głos Velasqueza, rozwijającego przed Rebeką jakieś matematyczne dowodzenie.
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Dzień czterdziesty siódmy

Nazajutrz Cygan oznajmił nam, że oczekuje nowego dowozu towarów i dla bezpieczeństwa umyślił jakiś czas w tym miejscu przepędzić. Z przyjemnością przyjęliśmy tę nowinę,
niepodobna bowiem było w całym paśmie Sierra Moreny wynaleźć czarowniejszego zakątka.
Z rana zapuściłem się z kilku Cyganami na polowanie w góry, wieczorem zaś wróciwszy złączyłem się z resztą towarzystwa i słuchałem dalszego opowiadania naczelnika, który zaczął w
te słowa:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Wróciłem do Madrytu z Toledem, który szczerze obiecywał sobie wynagrodzić czas stracony w klasztorze kamedułów. Przygody Lopeza Suarez żywo go zajęły; przez drogę opowiedziałem mu bliższe szczegóły, kawaler bacznie się im przysłuchiwał, nareszcie rzekł:
– Wchodząc niejako w nową epokę życia po pokucie, należałoby zacząć od wyświadczenia
komu dobrego uczynku. Żal mi tego biednego młodzieńca, który bez przyjaciół, znajomych,
chory, opuszczony, a do tego zakochany, sam nie wie, jak sobie dać radę w obcym mieście.
Avarito, zaprowadzisz mnie do Suareza, być może, że mu się na co przydam.
Zamiar Toleda bynajmniej mnie nie zdziwił, od dawna już bowiem miałem sposobność
przekonać się o jego szlachetnym sposobie myślenia i skwapliwości do niesienia pomocy
drugim.
W istocie, przyjechawszy do Madrytu, kawaler natychmiast udał się do Suareza. Poszedłem za nim. Zaraz na samym wejściu dziwny nas uderzył widok. Lopez leżał w najgwałtowniejszej gorączce. Oczy miał otwarte, ale nic nie widział, czasami tylko błędny uśmiech
przelatywał mu po spiekłych ustach, snadź marzył wtedy o ukochanej Inezie. Tuż przy nim w
fotelu siedział Busqueros, ale nie obejrzał się nawet, gdyśmy wchodzili. Zbliżyłem się do
niego i poznałem, że śpi. Toledo przystąpił do sprawcy nieszczęść biednego Suareza i targnął
go za ramię. Don Roque ocknął się, przetarł oczy, wytrzeszczał je i zawołał:
– Co widzę, senor don Jose tutaj? Wczoraj miałem zaszczyt spotkać w Prado jaśnie oświeconego księcia Lermę, który pilnie mi się przyglądał, zapewne chciał się ze mną bliżej poznać. Jeżeli jego książęca mość potrzebuje moich usług, racz senor oświadczyć zacnemu
swemu bratu, że każdej chwili gotów jestem na jego rozkazy.
Toledo powstrzymał niekończący się potok słów Busquera i zapytał go:
– Nie o to tu teraz chodzi. Przyszedłem dowiedzieć się, jak się ma chory i czy czego nie
potrzebuje.
– Chory ma się źle – odpowiedział don Roque – potrzebuje zaś przede wszystkim zdrowia,
pociechy i ręki pięknej Inezy.
– Co do pierwszego – przerwał Toledo – pójdę natychmiast po lekarza mego brata, który
jest jednym z najbieglejszych w Madrycie.
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– Co do drugiego – dodał Busqueros – nic mu senor nie pomożesz, gdyż nie wrócisz życia
jego ojcu; względem zaś trzeciego, mogę zapewnić, że nie szczędzę zachodów, aby przyprowadzić ten zamiar do skutku.
– Jak to? – zawołałem. – Umarł ojciec don Lopeza?
– Tak jest – odpowiedział Busqueros – wnuk tego samego Iňiga Suareza, który, przebywszy wiele mórz, założył dom handlowy w Kadyksie. Chory miał się już daleko lepiej i wkrótce zapewne byłby zupełnie odzyskał siły, gdyby wiadomość o śmierci sprawcy jego życia nie
była go powtórnie rzuciła na łoże. Ponieważ jednak senor – mówił dalej Busqueros, zwracając
mowę do Toleda – szczerze zajmujesz się losem mego przyjaciela, pozwól, abym ci towarzyszył w wyszukaniu lekarza i zarazem ofiarował moje usługi.
Po tych słowach obaj wyszli, ja zaś sam zostałem przy chorym. Długo wpatrywałem się w
blade jego oblicze, na które cierpienia w tak krótkim czasie w zmarszczkach wybiegły, i w
duchu przeklinałem natręta, jako przyczynę wszystkich nieszczęść Suareza. Chory usnął,
wstrzymywałem oddech, aby mimowolnym poruszeniem nie przerwać mu chwili spoczynku,
gdy wtem zastukano do drzwi. Zniecierpliwiony wstałem i na palcach pomykając się ku
drzwiom, poszedłem otworzyć. Spostrzegłem niemłodą już, ale nader przyjemnej postaci kobietę, która widząc, że kładę palec na ustach na znak milczenia, kazała mi, abym wyszedł do
niej do sieni.
– Mój młody przyjacielu – rzekła do mnie – nie mógłbyś mi powiedzieć, jak się ma dzisiaj
senor Suarez?
– Zdaje mi się, że niedobrze – odpowiedziałem – ale w tej chwili usnął i mam nadzieję, że
sen go nieco pokrzepi.
– Mówiono mi, że jest mocno cierpiący – ciągnęła dalej nieznajoma – i pewna osoba, która
szczerze się nim zajmuje, prosiła mnie, abym sama przekonała się o stanie jego zdrowia. Bądź
tak grzeczny i jak się przebudzi, oddaj mu ten bilecik. Jutro przyjdę sama dowiedzieć się, czy
mu lepiej.
Po tych słowach dama znikła, ja zaś schowałem bilecik do kieszeni i wróciłem do izby.
Po chwili przyszedł Toledo z lekarzem; zacny kapłan Eskulapa przypominał mi z wyglądu
doktora Sangre Moreno. Zastanowił się nad chorym, pokiwał głową, po czym dodał, że w tej
chwili za nic nie może ręczyć, że jednak pozostanie przez całą noc przy Suarezie i że nazajutrz będzie w stanie udzielić ostatecznej odpowiedzi. Toledo uścisnął go przyjacielsko, polecił, aby nie szczędził wszelkich starań, i wyszliśmy razem, obiecując sobie, każdy w duszy,
nazajutrz ze świtem powrócić. W drodze opowiedziałem kawalerowi odwiedziny nieznajomej
kobiety; wziął ode mnie bilecik i rzekł:
– Jestem pewny, że to pismo pięknej Inezy. Jutro, jeżeli Suarez będzie zdrowszy, możemy
mu je oddać. W istocie rad bym połową życia okupić szczęścia tego młodego człowieka, któremu zadałem tyle cierpień. Ale jest już późno, my także po naszej podróży potrzebujemy
wypoczynku. Chodź, prześpisz się u mnie.
Z chęcią przyjąłem zaproszenie człowieka, do którego coraz silniej zacząłem się przywiązywać, i posiliwszy się wieczerzą, niebawem twardym snem zasnąłem.
Nazajutrz poszliśmy do Suareza. Po twarzy lekarza poznałem, że sztuka odniosła zwycięstwo nad niemocą. Chory był jeszcze bardzo osłabiony, ale poznał mnie i szczerze powitał.
Toledo opowiedział mu, jakim sposobem stał się przyczyną jego potłuczenia, zapewnił, że
użyje wszelkich środków, aby mu w przyszłości wynagrodzić doznane boleści, i prosił, aby
odtąd raczył uważać go za przyjaciela. Suarez wdzięcznie przyjął tę ofiarę i osłabioną rękę
podał kawalerowi. Toledo wyszedł do drugiego pokoju z lekarzem; wtedy, korzystając ze
sposobności, oddałem Suarezowi bilecik. Słowa w nim zawarte były zapewne najlepszym
lekarstwem, gdyż Lopez siadł na łóżku, łzy puściły mu się z oczu, przycisnął pismo do serca i
głosem przerywanym łkaniami rzekł:
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– Wielki Boże, więc nie opuściłeś mnie, nie jestem sam jeden na świecie! Ineza, moja droga Ineza nie zapomniała o mnie, ona mnie kocha! Zacna pani Avalos sama przyszła dowiedzieć się o moje zdrowie.
– Tak jest, senor Lopez – odpowiedziałem – ale na miłość boską, uspokój się, nagłe wzruszenie mogłoby ci zaszkodzić.
Toledo usłyszał ostatnie moje słowa, wszedł więc z lekarzem, który zalecił choremu
przede wszystkim spoczynek, przepisał mu chłodzące napoje i obiecawszy powrócić wieczorem, oddalił się. Po chwili drzwi otworzyły się i ujrzeliśmy wchodzącego Busquera.
– Brawo! – zawołał – wyśmienicie, nasz chory, jak widzę, jest dziś daleko zdrowszy! Tym
lepiej, wkrótce bowiem będziemy musieli rozwinąć całą naszą działalność. W mieście rozchodzi się pogłoska, że córka bankiera w tych dniach wychodzi za mąż za księcia Santa Maura. Niech sobie gadają, co chcą; zobaczymy, kto postawi na swoim. Spotkałem właśnie w
gospodzie Pod Złotym Jeleniem dworzanina z orszaku księcia i dałem mu lekko uczuć, że nie
mieli tu po co przyjeżdżać.
– Bez wątpienia – przerwał Toledo – i ja mniemam, że senor Lopez nie powinien tracić
nadziei, atoli w takim razie pragnąłbym, abyś waszeć nie mieszał się do niczego.
Kawaler wyrzekł te słowa z przyciskiem. Don Roque snadź nie śmiał mu nic odpowiedzieć; zauważyłem tylko, że z przyjemnością spogląda na Toleda, żegnającego się z Suarezem.
– Piękne słówka do niczego nas nie doprowadzą – rzekł don Roque, gdyśmy zostali sami –
tu trzeba działać, i to jak najśpieszniej.
Gdy natręt domawiał tych słów, usłyszałem stukanie do drzwi. Domyśliłem się, że to pani
Avalos, szepnąłem więc do ucha Suarezowi, aby wyprawił Busquera tylnymi drzwiami, ale
ten oburzył się na te słowa i rzekł:
– Tu trzeba działać, powtarzam, jeżeli zaś są to odwiedziny mające styczność z główną naszą sprawą, ja muszę być przy nich obecny albo przynajmniej słyszeć całą rozmowę z drugiego pokoju.
Suarez rzucił błagalny wzrok na Busquera, który widząc, że chory mocno sobie nie życzy
jego obecności, wszedł do pobocznej izby i ukrył się za drzwiami. Pani Avalos niedługo bawiła; z radością powitała powrót Suareza do zdrowia, zapewniła go, że Ineza nie przestaje o
nim myśleć ani go kochać, że na jej to prośby przyszła go odwiedzić i że na koniec Ineza,
niespokojna o niego, dowiedziawszy się o nowym nieszczęściu, jakie nań spadło, postanowiła
tego wieczora odwiedzić go z ciotką i słowami pociechy i nadziei dodać mu odwagi do przecierpienia przeciwnych chwil losu.
Po odejściu pani Avalos Busqueros wpadł znowu do pokoju i rzekł:
– Co słyszałem? Piękna Ineza chce nas odwiedzić dzisiejszego wieczora? Otóż to jest dopiero prawdziwy dowód miłości! Biedna dziewczyna nie myśli nawet, że tym nierozważnym
postępkiem może zgubić się na wieki; ale my tu za nią pomyślimy. Senor don Lopez, biegnę
do moich przyjaciół, rozstawię ich na czatach i każę, aby nikogo z obcych nie wpuszczali do
domu. Bądź spokojny, ja całą sprawę biorę na siebie.
Suarez chciał mu coś odpowiedzieć, ale don Roque wyskoczył jak oparzony. Widząc, że
zanosi się na nową burzę, i że Busqueros znów zamyśla wypłatać jakiegoś figla, nie mówiąc
ani słowa choremu, pobiegłem czym prędzej do Toleda i opowiedziałem mu wszystko, co
zaszło. Kawaler zachmurzył czoło, zamyślił się i kazał, abym wrócił do Suareza i zapewnił
go, że użyje wszelkich środków dla zapobieżenia niedorzecznościom natręta. Wieczorem
usłyszeliśmy turkot zatrzymującego się powozu. Po chwili weszła Ineza ze swoją ciotką. Nie
chcąc także być natrętnym; cichaczem wysunąłem się za drzwi, gdy wtem z dołu doszedł
mnie hałas. Zbiegłem i ujrzałem Toleda wiodącego żywą sprzeczkę z jakimś nieznajomym.
– Mój panie – mówił cudzoziemiec – zaręczam ci, że potrafię tu wejść. Moja narzeczona
naznacza sobie w tym domu schadzki miłosne z jakimś mieszczaninem z Kadyksu, wiem o
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tym z pewnością. Przyjaciel tego niegodziwca Pod Złotym Jeleniem w obecności marszałka
mego dworu werbował jakichś urwiszów, którzy mieli mu dopomagać w pilnowaniu, żeby
kto nie spłoszył pary gołębi.
– Przebacz, senor – odpowiedział Toledo – ale żadnym sposobem nie mogę pozwolić ci
wejść do tego domu. Nie zaprzeczam, że przed chwilą weszła tu młoda kobieta, ale jest to
jedna z moich krewnych, której nikomu ubliżyć nie dozwolę.
– Kłamstwo! – krzyknął nieznajomy. – Kobieta ta jest Ineza Moro i moją narzeczoną.
– Senor, nazwałeś mnie kłamcą – rzekł Toledo. – Nie wchodzę, czy masz słuszność, czy
też nie, ale ubliżyłeś mi i zanim krok stąd postąpisz, raczysz dać mi zadośćuczynienie. Jestem
kawaler Toledo, brat księcia Lermy.
Nieznajomy uchylił kapelusza i odparł:
– Książę Santa Maura gotów jest na twoje, senor, rozkazy.
To mówiąc odrzucił płaszcz i dobył szpady. Latarnia, zawieszona nad drzwiami, rzucała
blade światło na walczących. Przytuliłem się do ściany, oczekując końca tej nieszczęsnej
przygody. Nagle książę wypuścił szpadę z ręki, schwycił się za piersi i padł jak długi. W tej
samej chwili, jak na szczęście, lekarz księcia Lermy przychodził odwiedzić Suareza. Toledo
przyprowadził go do księcia i z niepokojem zapytał, czy rana jest śmiertelna.
– Bynajmniej – odrzekł lekarz. – Każcie go tylko jak najśpieszniej przenieść do domu i
opatrzyć, za kilkanaście dni będzie zdrów, szpada wcale nie tknęła płuc.
To mówiąc podał rannemu orzeźwiające sole. Santa Maura otworzył oczy; wtedy kawaler
przystąpił do niego i rzekł:
– Mości książę, nie myliłeś się, piękna Ineza jest tutaj, u młodego człowieka, którego kocha nad życie. Po tym, co pomiędzy nami zaszło, sądzę, że wasza książęca mość jesteś zbyt
szlachetny, abyś chciał zmuszać młodą dziewczynę do zawarcia związku przeciwnego jej
sercu.
– Senor kawalerze – odparł słabym głosem Santa Maura – nie godzi mi się powątpiewać o
prawdzie twoich słów, wszelako dziwi mnie, że piękna Ineza sama nie uprzedziła mnie, iż
serce jej nie jest już wolne. Kilka słów z jej ust lub kilka liter jej ręką napisanych...
Książę chciał mówić dalej, ale powtórnie omdlał: odniesiono go do domu, Toledo zaś pobiegł na górę donieść Inezie, czego wymaga jej zalotnik, godząc się zostawić ją w spokoju i
zrzec się jej ręki.
Cóż mam wam więcej powiedzieć? Sami domyślacie się końca przygody. Suarez, zapewniony o miłości kochanki, szybko powracał do zdrowia. Stracił ojca, ale pozyskał przyjaciela i
żonę, ojciec bowiem Inezy nie podzielał nienawiści, jaką pałał ku niemu nieboszczyk Gaspar
Suarez, i z chęcią zezwolił na ich połączenie. Państwo młodzi natychmiast po ślubie wyjechali do Kadyksu. Busqueros odprowadził ich o kilka mil za Madryt i potrafił wyłudzić od
nowożeńca za mniemane przysługi kiesę złota. Co do mnie, sądziłem, że los nigdy nie zetknie
mnie już z nieznośnym natrętem, do którego czułem niewymowną odrazę, ale tymczasem
inaczej się stało.
Od pewnego czasu zauważyłem, że don Roque wymawia nazwisko mego ojca. Przewidywałem, że znajomość ta nie może być dla nas korzystna, zacząłem więc śledzić każdy jego
krok i dowiedziałem się, że Busqueros ma krewną, nazwiskiem Gita Cimiento, którą chce
koniecznie wydać za mego ojca, wiedząc, że don Avadoro jest człowiekiem majętnym, a może nawet bogatszym, niż powszechnie sądzono.
W istocie, piękna Gita zajmowała już mieszkanie w domu przy wąskiej uliczce, na którą
wychodził balkon mego ojca.
Ciotka moja była naówczas w Madrycie. Nie mogłem wytrzymać, aby jej nie uściskać. Zacna pani Dalanosa widząc mnie rozczuliła się do łez, wszelako zaklinała, abym się nie pokazywał na świat, dopóki czas mojej pokuty nie upłynie. Opowiedziałem jej zamiary Busquera.
Uznała, że należy je koniecznie zniweczyć, i udała się po radę do wuja swego, szanownego
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teatyna Geronimo Santez, ale ten stanowczo odmówił swojej pomocy, utrzymując, że jako
zakonnik nie powinien wdawać się w sprawy światowe i że wtedy tylko miesza się do spraw
rodziny, gdy chodzi o pogodzenie zwaśnionych lub zapobieżenie zgorszeniu, o wszystkich
zaś wypadkach innego rodzaju wcale nie chce słyszeć. Zdany na własne środki, chciałem
zwierzyć się kawalerowi; ale wtedy musiałbym mu powiedzieć, kim jestem, czego bez przekroczenia zasad honoru w żaden sposób nie mogłem uczynić. Tymczasem więc jąłem pilnie
uważać na Busquera, który po odjeździe Suareza przyczepił się do Toleda, wszelako z daleko
mniejszą natarczywością, i codziennie z rana przychodził pytać się, czy kawaler nie potrzebuje jego usług.
Gdy Cygan domawiał tych słów, jeden z jego bandy przyszedł zdawać mu sprawę z dziennych czynności i już go tego dnia więcej nie widzieliśmy.
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Dzień czterdziesty ósmy

Nazajutrz, gdy zebraliśmy się razem, Cygan, ulegając powszechnym naleganiom, tak dalej
jął rozpowiadać:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Lopez Suarez już od dwóch tygodni był szczęśliwym małżonkiem zachwycającej Inezy,
Busqueros zaś, dokonawszy, jak mu się zdawało, tego ważnego przedsięwzięcia, przyczepił
się do Toleda. Uprzedziłem kawalera o natręctwie jego satelity, ale don Roque sam czuł dobrze, że tym razem należy być przezorniejszym. Toledo pozwolił mu przychodzić do siebie i
Busqueros wiedział, że dla zachowania prawa nie należy go nadużywać.
Pewnego dnia kawaler zapytał go, co to była za miłostka, której książę Arcos przez tyle lat
się oddawał, i czy w istocie kobieta owa była tak zachwycająca, że potrafiła na tak długo
przywiązać do siebie księcia.
Busqueros przybrał poważny wyraz twarzy i rzekł:
– Wasza wielmożność jest bez wątpienia silnie przekonany o moim dla niego poświęceniu,
kiedy raczy pytać mnie o tajemnice dawnego mego opiekuna. Z drugiej strony szczycę się na
tyle bliską znajomością waszej wielmożności, by nie wątpić, że pewnego rodzaju lekkość,
jaką spostrzegłem w jego obejściu z kobietami, bynajmniej nie będzie do mnie się stosowała i
że wasza wielmożność wydaniem tajemnicy nie zechce narazić swego wiernego sługi.
– Senor Busqueros – odparł kawaler – wcale nie prosiłem cię o panegiryk.
– Wiem o tym – rzekł Busqueros – ale panegiryk waszej wysokości zawsze znajduje się na
ustach tych, którzy mieli zaszczyt zawrzeć z nim znajomość. Historię, o którą wasza wielmożność raczy mnie pytać, zacząłem opowiadać młodemu negocjantowi, którego przed niedawnym czasem połączyliśmy z piękną Inezą.
– Ale nie skończyłeś jej. Lopez Suarez powtórzył ją małemu Avarito, który mnie z nią zapoznał. Stanąłeś na tym, gdy Frasqueta opowiedziała ci swoją historię w ogrodzie, książę Arcos zaś, przebrany za jej przyjaciółkę, zbliżył się do ciebie i rzekł, że chodzi mu o przyspieszenie wyjazdu Cornadeza95 i że chcą, aby ten nie poprzestał na pielgrzymce, lecz aby przez
jakiś czas odprawiał pokutę w jednym ze świętych miejsc.
– Wasza wielmożność – przerwał Busqueros – ma zadziwiającą pamięć. W istocie, tymi
słowy odezwał się do mnie jaśnie oświecony książę; ponieważ jednak historia żony jest już
waszej wielmażności znana, wypada dla zachowania porządku, abym przystąpił do historii
męża i opowiedział, jakim sposobem zawarł on znajomość ze straszliwym pielgrzymem, nazwiskiem Hervas.
Toledo zasiadł i dodał, że zazdrości księciu takiej kochanki, jaką była Frasgueta, że lubił
zawsze zuchwałe kobiety i że ta przewyższała pod tym względem wszystkie, jakie dotąd znał.
Busqueros uśmiechnął się dwuznacznie, po czym tak zaczął mówić:
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Co r nad ez – hiszp. cornudo: rogacz.
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HISTORIA CORNADEZA
Małżonek Frasquety był synem mieszczanina z Salamanki; nazwisko jego stanowiło prawdziwe nomen-omen96. Długo w jednym z biur miejskich zajmował jakiś podrzędny urząd i
prowadził zarazem mały handel hurtowy, zaopatrując kilku detalistów. Następnie odziedziczył znaczny spadek i postanowił, zwyczajem większej części swych rodaków, oddać się
wyłącznie próżniactwu. Całe zatrudnienie jego polegało na uczęszczaniu do kościołów,
miejsc publicznych i paleniu cygar.
Wasza wielmożność powie zapewne, że Cornadez z tak wyłącznym upodobaniem do spokojności nie powinien był żenić się z pierwszą lepszą swawolnicą, która stroiła doń miny
przez okno; ale na tym właśnie polega wielka zagadka serca ludzkiego, że nikt nie postępuje
tak, jak postępować powinien. Jeden całe szczęście upatruje w małżeństwie, przez całe życie
zastanawia się nad wyborem i umiera nareszcie bezżenny; drugi przysięga nigdy się nie żenić,
a mimo to bierze jedną żonę po drugiej. Takim sposobem i nasz Cornadez ożenił się. Z początku szczęście jego było nie do opisania; niebawem jednak począł żałować, zwłaszcza gdy
ujrzał, że mu siedzi na karku nie tylko hrabia de Peňa Flor, ale nadto cień jego, który na męczarnie nieszczęsnego małżonka wymknął się z piekieł. Cornadez zesmutniał i nie odzywał
się do nikogo. Wkrótce kazał przenieść swoje łóżko do gabinetu, gdzie stał klęcznik i kropielnica. W dzień rzadko kiedy widywał żonę i częściej niż kiedykolwiek chodził do kościoła.
Pewnego dnia stanął obok jakiegoś pielgrzyma, który wlepił weń tak przerażający wzrok,
że Cornadez w najwyższej niespokojności musiał wyjść z kościoła. Wieczorem znowu spotkał go na promenadzie i odtąd zawsze i wszędzie go spotykał. Gdziekolwiek się znalazł, nieruchomy i przenikliwy wzrok pielgrzyma napawał go niewysłowioną udręką. Nareszcie Cornadez, przezwyciężając wrodzoną bojaźliwość, rzekł:
– Mój panie, oskarżę cię przed alkadem, jeżeli nie przestaniesz mnie prześladować.
– Prześladować! prześladować! – odparł pielgrzym ponurym i grobowym głosem. – W
istocie, prześladują cię, ale twoje sto dublonów dane za głowę i zamordowany człowiek, który
umarł bez sakramentów. Cóż? Czy nie zgadłem?
– Kto jesteś? – zapytał Cornadez, zdjęty strachem.
– Jestem potępieńcem – odparł pielgrzym – ale pokładam ufność w miłosierdziu bożym.
Czy słyszałeś o uczonym Hervasie?
– Obiła mi się o uszy jego historia – rzekł Cornadez. – Był to bezbożnik, który smutnie
skończył.
– Ten sam właśnie – rzekł pielgrzym. – Jestem jego synem, od przyjścia na świat naznaczonym piętnem potępienia, ale w zamian udzielona mi została władza odkrywania piętna na
czołach grzeszników i sprowadzania ich na drogę zbawienia. Chodź za mną, nieszczęsna
igraszko szatana, dam ci się bliżej poznać.
Pielgrzym zaprowadził Comadeza do ogrodu ojców celestynów i usiadłszy z nim na ławce
w jednej z najbardziej odludnych, alei, tak mu jął rozpowiadać:
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no me n -o me n (łac.) – w nazwisku tkwi wróżba.
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HISTORIA DIEGA HERVASA
OPOWIADANA PRZEZ SYNA JEGO,
POTĘPIONEGO PIELGRZYMA
Nazywam się Błażej Hervas. Ojciec mój, Diego Hervas, w młodym wieku wysłany na
uniwersytet w Salamance, niebawem odznaczył się szczególniejszym zapałem do nauk.
Wkrótce daleko zostawił za sobą swoich kolegów, po kilku zaś latach więcej umiał od
wszystkich profesorów. Natenczas, zamknąwszy się w swojej izdebce z dziełami pierwszych
mistrzów we wszystkich naukach, powziął błogą nadzieję, że osiągnie taką samą sławę i że
nazwisko jego wymieniane będzie wśród nazwisk najznakomitszych uczonych.
Do tej żądzy, jak widzisz, wcale nieumiarkowanej, Diego inną jeszcze przyłączył. Chciał
bezimiennie wydawać dzieła i dopiero gdy wartość ich zostanie powszechnie uznana, wyjawić swoje nazwisko i zdobyć w jednej chwili sławę. Tymi zamiarami zajęty, osądził, że Salamanka nie jest widnokręgiem, nad którym wspaniała gwiazda jego przeznaczenia mogłaby
uzyskać należyty blask, zwrócił więc swoje spojrzenia ku stolicy. Tam bez wątpienia ludzie
odznaczający się geniuszem używali należytego im szacunku, hołdów ogółu, zaufania ministrów, a nawet łaski. królewskiej.
Diego wyobraził sobie zatem, że tylko stolica może sprawiedliwie ocenić jego znakomite
zdolności. Młody nasz uczony miał przed oczyma geometrię Kartezjusza97, analizę Harriota98,
dzieła Fermata99 i Roberyala100. Spostrzegł jasno, że wielcy ci geniusze, torując drogę nauce,
postępowali przecież niepewnym krokiem. Zebrał razem wszystkie ich odkrycia, dołączył
wnioski, o jakich dotąd nie pomyślano, i przedstawił poprawki do używanych naówczas logarytmów. Hervas przeszło rok pracował nad swoim dziełem. W owym czasie książki o geometrii pisano wyłącznie po łacinie; Hervas, dla większego upowszechnienia, napisał swoją po
hiszpańsku, dla zaostrzenia zaś ogólnej ciekawości nadał jej tytuł: Odsłonięte tajemnice analizy wraz z wiadomością o nieskończonościach w każdym wymiarze.
Gdy rękopis był już ukończony, mój ojciec właśnie wychodził z małoletności i otrzymał w
tym względzie uwiadomienie od swoich opiekunów; oświadczyli mu oni zarazem, że jego
majątek, który z początku zdawał się składać z ośmiu tysięcy pistolów, z powodu różnych
nieprzewidzianych wypadków spadł do ośmiuset, które po urzędowym skwitowaniu z opieki
natychmiast mu będą wręczone. Hervas obliczył, że potrzebuje akurat ośmiuset pistolów na
wydrukowanie swego rękopisu i podróż do Madrytu, czym prędzej więc podpisał pokwitowanie z opieki, odebrał pieniądze i podał rękopis do cenzury. Cenzorowie z wydziału teologicznego zaczęli robić niejakie trudności, ponieważ analiza nieskończenie małych wielkości zdawała się prowadzić do atomów Epikura101, którą to naukę Kościół potępił. Wytłumaczono im,
że chodzi o wielkości oderwane, a nie o cząstki materialne, i cofnęli swój sprzeciw.
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Kar t ezj u sz – René Descartes (1596–1650), filozof francuski. Pierwsza jego publikacja, Essais (1637), zawierała obok Rozprawy o metodzie również i jedyną matematyczną pracę Kartezjusza – Géometrie, w której dał
on podwaliny nauce matematycznej, zwanej geometrią analityczną.
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Har r io t Thomas (1560–1621) – matematyk angielski, autor Artis analyticae praxis ad aequationes algebraicas resolvendas, wydanej pośmiertnie w roku 1631. Harriot wprowadził liczne do dziś używane symbole matematyczne, np. x3 dla x.x.x.
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Fer ma t Pierre (1601–1665) – matematyk francuski; przyczynił się do rozwoju geometrii analitycznej i rachunku prawdopodobieństwa, zapoczątkował nowoczesną teorię liczb. Jego Varia opera mathematica ukazały
się pośmiertnie, w roku 1679.
100
Ro b er v al Gilles Personne (1602–1675) – matematyk francuski; prace jego zostały opublikowane pośmiertnie, w roku 1693.
101
E p i k ur z Samos (341–270 p.n.e.) – filozof grecki, zwolennik atomistycznej teorii Demokryta, stworzył materialistyczną teorię przyrody, według której materią składa się z niezależnych od siebie atomów. Ruch atomów
100

Z cenzury dzieło przeszło do drukarza. Był to wielki tom in quarto, do którego trzeba było
ulać brakujące czcionki algebraiczne, a nawet sporządzić nowe matryce. Tym sposobem wydanie tysiąca egzemplarzy kosztowało siedemset pistolów. Hervas tym chętniej je poświęcił,
że spodziewał się za każdy egzemplarz dostać trzy pistole, co mu zapowiadało dwa tysiące
trzysta pistolów czystego zysku. Aczkolwiek nie ubiegał się za zyskiem, atoli nie bez pewnej
przyjemności myślał o zebraniu tej okrągłej sumki.
Druk trwał ponad sześć miesięcy, Hervas sam przeprowadzał korektę i nudna ta praca więcej go kosztowała wysiłku aniżeli samo napisanie dzieła. Nareszcie największy wóz, jaki
można było znaleźć w Salamance, przywiózł do jego mieszkania ciężkie paki, na których zasadzał teraźniejszą chwałę i przyszłą nieśmiertelność.
Nazajutrz Hervas, upojony radością i odurzony nadzieją, objuczył swoim dziełem osiem
mułów, sam wsiadł na dziewiątego i ruszył drogą do Madrytu. Przybywszy do stolicy, zsiadł
przed księgarzem Moreno i rzekł mu:
– Senor Moreno, te osiem mułów przywiozło dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć egzemplarzy dzieła, którego mam zaszczyt wręczyć ci egzemplarz tysiączny. Sto egzemplarzy
możesz senor sprzedać na własną korzyść za trzysta pistolów, z pozostałych zaś raczysz zdać
mi rachunek. Pochlebiam sobie, że wydanie w przeciągu kilku tygodni będzie wyczerpane i
że będę mógł przedsięwziąć drugie, do którego dodam pewne objaśnienia, jakie podczas druku przyszły mi do głowy.
Moreno zdawał się powątpiewać o tak szybkiej sprzedaży, ale widząc zezwolenie cenzorów z Salamanki, przyjął paki do swego magazynu i wystawił w księgarni kilka egzemplarzy
na sprzedaż. Hervas wprowadził się do gospody i nie tracąc czasu, natychmiast zajął się objaśnieniami, które chciał przyłączyć do drugiego wydania.
Po upływie trzech tygodni nasz geometra osądził, że czas udać się do Morena po pieniądze
za sprzedane książki i że przynajmniej z tysiąc pistolów przyniesie do domu. Poszedł więc i z
niesłychanym zmartwieniem dowiedział się, że dotąd nie sprzedano ani jednego egzemplarza.
Wkrótce jeszcze dotkliwszy cios weń ugodził, wróciwszy bowiem do gospody, zastał
nadwornego alguacila, który kazał mu wsiąść do zamkniętego powozu i zawiózł do Wieży
Segowskisj.
Dziwne się wydaje, że postępowano z geometrą jak gdyby z więźniem stanu, ale przyczyna tego była następująca: Egzemplarze wystawione w księgarni u Morena wpadły wkrótce w
ręce kilku ciekawców uczęszczających do jego sklepu. Jeden z nich, przeczytawszy nagłówek: „Odsłonięte tajemnice analizy” rzekł, że musi to być jakiś paszkwil na rząd; drugi przypatrzywszy się bacznie tytułowi, dodał ze złośliwym uśmiechem, że niezawodnie jest to satyra na don Pedra de Alanyes, ministra skarbu, gdyż anal yse jest anagramem nazwiska Alanyes, następna zaś część tytułu, „o nieskończonościach w każdym wymiarze”, wyraźnie stosuje się do tego ministra, który w istocie materialnie był nieskończenie mały i nieskończenie
opasły, moralnie zaś nieskończenie wyniosły i nieskończenie prostacki. Łatwo wnieść z tego
żartu, że bywalcom księgarni Morena wolno było wszystko mówić i że rząd przez szpary patrzył na tę małą juntę szyderców.
Ci, którzy znają Madryt, wiedzą, że pod pewnymi względami lud w tym mieście dorównywa klasom wyższym; zajmują go te same wypadki, podziela te same zdania, a dowcipy z
wielkiego świata podawane z ust do ust krążą po ulicach. To samo stało się z przycinkami
bywalców księgami Morena. Wkrótce wszyscy balwierze, a za nimi i cały lud nauczył się ich
na pamięć. Odtąd nie nazywano inaczej ministra Alanyes jak senorem „Analizą nieskończoności”. Dygnitarz ten przyzwyczaił się już do niechęci, jaką wzbudzał w ludzie, i bynajmniej
na nią nie zważał, ale uderzony często powtarzanym przezwiskiem, zapytał pewnego razu
swego sekretarza o jego znaczenie. Otrzymał odpowiedź, że początek temu żartowi dała pewwyjaśniał mechanistycznie. Był zdecydowanym przeciwnikiem idealizmu i odrzucał wiarę w bóstwa jako twórców materii. W Średniowieczu filozofię Epikura uważano za j równoznacznik ateizmu i materializmu.
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na książka matematyczna, którą sprzedawano u Morena. Minister, nie wchodząc w bliższe
szczegóły, kazał naprzód uwięzić autora, następnie zaś skonfiskować wydanie.
Hervas, nie znając powodu swej kary, zamknięty w Wieży Segowskiej, pozbawiony piór i
atramentu, nie wiedząc, kiedy go wypuszczą na wolność, postanowił dla uprzyjemnienia nudów przypomnieć sobie w umyśle wszystkie swoje wiadomości, czyli przywieść na pamięć
wszystko, co umiał z każdej nauki, Natenczas z wielkim zadowoleniem spostrzegł, że rzeczywiście ogarnia cały obszar wiedzy ludzkiej i że byłby mógł jak niegdyś Pico della Mirandola102, podołać dyspucie de omni scibili 103.
Zapalony żądzą wsławienia swego nazwiska w uczonym świecie, zamierzył więc napisać
dzieło w stu tomach, które miało zawierać wszystko, co ludzie w owym czasie wiedzieli104.
Chciał wydać je bezimiennie. Publiczność bez wątpienia byłaby myślała, że dzieło to musi
być utworem jakiegoś naukowego towarzystwa; wtedy Hervas chciał ujawnić swe nazwisko i
od razu pozyskać sławę i miano wszechstronnego mędrca. Trzeba przyznać, że siły jego umysłu istotnie odpowiadały temu olbrzymiemu przedsięwzięciu. Sam czuł to bardzo dobrze i
całą duszą oddał się zamiarowi, który pochlebiał dwom namiętnościom jego duszy: miłości
do nauk i miłości własnej.
Sześć tygodni szybko tym sposobem ubiegło Hervasowi; po upływie tego czasu gubernator
zamku zawezwał go do siebie. Zastał tam pierwszego sekretarza ministra skarbu. Człowiek
ten skłonił się przed nim z pewnego rodzaju poszanowaniem i rzekł:
– Don Diego, chciałeś wejść w świat bez żadnego opiekuna, co było nader wielką nierozwagą; gdy więc oskarżono cię, nikt nie stanął w twojej obronie. Zarzucają ci, że wystosowałeś
przeciw ministrowi skarbu twoją analizę nieskończoności. Don Pedro de Alanyes, słusznie
rozgniewany, rozkazał spalić cały nakład twego dzieła; ale poprzestając na tym zadośćuczynieniu, raczy ci przebaczyć i ofiaruje ci w swoim biurze miejsce contadora105. Będziesz miał
sobie powierzone pewne rachunki, których zagmatwanie czasami wprawia nas w kłopot.
Wyjdź z tego więzienia, do którego nigdy więcej nie powrócisz.
Hervas z początku wpadł w smutek dowiedziawszy się, że mu spalono dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć egzemplarzy dzieła, które go kosztowało tyle zabiegów, ale ponieważ
teraz już na czym innym zasadzał swoją sławę, wkrótce pocieszył się i poszedł zająć ofiarowane mu miejsce.
Tam podano mu rejestry annat, tabele dyskonta z gotówkowym rabatem i inne tym podobne obliczenia, które uskutecznił z niewypowiedzianą łatwością, pozyskując szacunek swoich
naczelników. Wypłacono mu z góry kwartalną pensję i dano mieszkanie w domu należącym
do ministerium.
Gdy Cygan domawiał tych słów, odwołano go dla spraw hordy, musieliśmy więc do następnej doby odłożyć zaspokojenie naszej niecierpliwości.
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P ico d el la Mir a nd o la Giovanni (1463–1494) – filozof i pisarz włoski, słynny erudyta. Ułożył 900 tez ze
wszystkich dziedzin wiedzy, starając się wykazać punkty zbieżne między teologią chrześcijańską i filozofią
neoplatońską, jak i zrodzonymi w judaizmie doktrynami kabalistycznymi. Z tezami tymi wystąpił w Rzymie w
roku 1486, zamierzając je publicznie przedyskutować z najznakomitszymi współczesnymi uczonymi. Do dysputy takiej jednakże nie doszło, ponieważ w sprawę wdała się inkwizycja, zarzucając autorowi herezję.
103
d e o mn i sc ib i li (łac.) – o wszystkim, o czym można wiedzieć.
104
wszystko, co ludzie w owym czasie wiedzieli – przedsięwzięcie Hervasa przywodzi na myśl słynną Wielką
Encyklopedię wydawaną z inicjatywy i pod redakcją Diderota w latach 1751–1780 (razem 35 tomów).
105
co n ta d o r (hiszp.) – rachmistrz.
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Dzień czterdziesty dziewiąty

Zebraliśmy się wcześnie w jaskini; Rebeka uczyniła uwagę, że Busqueros z wielką zręcznością ułożył swoje opowiadanie.
– Zwyczajny intrygant – mówiła – byłby dla przestraszenia Cornadeza wprowadził widma
okryte całunami, które byłyby wywarły nań przelotne wrażenie, ustępujące po kilku chwilach
rozwagi. Tymczasem Busqueros postępuje odmiennie: stara się wpłynąć nań tylko słowami.
Wszyscy znają historię ateusza Hervasa. Jezuita Granada106 podał ją w przypiskach do swego
dzieła. Potępiony pielgrzym udaje, że jest jego synem, dla tym silniejszego przepełnienia
zgrozą duszy Cornadeza.
– Zbyt pośpieszasz się z twoim sądem – odrzekł stary naczelnik. – Pielgrzym mógł w istocie być synem ateusza Hervasa i nie ma wątpliwości, że tego, o czym mówi, nie znajdziesz w
legendzie, o jakiej wspominasz; napotykamy tam zaledwie niektóre szczegóły o śmierci Hervasa. Ale racz cierpliwie wysłuchać tej historii aż do końca.

DALSZY CIĄG HISTORII
DIEGA HERVASA,
OPOWIADANY PRZEZ SYNA JEGO,
POTĘPIONEGO PIELGRZYMA
Powrócono więc Hervasowi wolność i zapewniono mu środki do życia. Praca, jakiej wymagano po nim, zaledwie kilka godzin z rana mu zajmowała, mógł zatem swobodnie oddać
się wykonaniu swego wielkiego zamiaru, wytężając wszystkie siły swego geniuszu i rozkoszując się swoją wiedzą. Nasz chciwy sławy poligraf postanowił o każdej nauce napisać jeden
tom107 in octavo. Zauważywszy, że mowa jest szczególną właściwością człowieka, pierwszy
tom poświęcił gramatyce ogólnej. Wyłożył w nim nieskończenie urozmaicone sposoby, za
których pomocą w poszczególnych językach wyraża się rozmaite części mowy i nadaje rozmaite kształty elementom myśli.
Następnie z myśli wewnętrznej człowieka przechodząc do pojęć, jakie mu otaczające
przedmioty nastręczają, Hervas poświęcił 2. tom historii naturalnej w ogólności, 3. zoologii,
czyli nauce o zwierzętach, 4. ornitologii, czyli znajomości ptaków, 5. ichtiologii, czyli nauce
o rybach, 6. entomologii, to jest nauce o owadach, 7. skolekologii, czyli nauce o robakach, 8.
konchologii, czyli znajomości muszel, 9. botanice, 10. geologii, to jest nauce o składzie ziemi,
11. litologii, czyli nauce o kamieniach, 12. oryktologii albo nauce o skamienielinach, 13. metalurgii, sztuce wydobywania i przerabiania kruszców, 14. dokimastyce, to jest sztuce próbowania tychże kruszców.
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Gr a nad a Jakub (1572–1632) – hiszpański teolog jezuicki, autor ośmiotomowych komentarzy do Sumrny
św. Tomasza z Akwinu wydanych w latach 1623–1633.
107
o ka żd ej na uc e nap is ać j ed e n to m – Klasyfikacją wiedzy zajmował się filozof francuski d'Alembert
(1717–1783), który we „Wstępnej rozprawie” Encyklopedii (1751) układał nauki w porządku wzrastającej abstrakcyjności.
103

Z kolei Hervas znów zajął się człowiekiem: 15. tom obejmował fizjologię, czyli naukę o
ciele ludzkim, 16. anatomię, 17. miologię, to jest naukę o muskułach, 18. osteologię108, l9.
neurologię, 20. flebologię, to jest naukę o systemie żylnym.
21. tom poświęcony był medycynie ogólnej, 22. nosologii, czyli nauce o chorobach, 23.
etiologii, to jest nauce o ich przyczynach, 24. patologii albo nauce o cierpieniach, jakie wywołują, 25. semiotyce, czyli znajomości symptomów, 26. klinice, to jest nauce o sposobach
postępowania z obłożnie chorymi, 27. terapeutyce, czyli nauce uzdrawiania (najtrudniejszej
ze wszystkich), 28. dietetyce albo znajomości sposobów żywienia, 29. higienie, to jest sztuce
zachowywania zdrowia, 30. chirurgii, 31. farmacji, 32. weterynarii.
Dalej następował tom 33. zawierający fizykę ogólną, 34. fizykę właściwą, 35. fizykę eksperymentalną, 36. meteorologię, 37. chemię, a potem szły błędne nauki, do jakich ta zaprowadziła, mianowicie zaś: 38. tom, zawierający alchemię109 i 39. filozofię hermetyczną110.
Po naukach przyrodniczych następowały inne, wynikające ze stanu wojny, o którym sądzą,
że także jest przyrodzony człowiekowi, stąd też 40. tom zawierał strategię, czyli sztukę wojowania, 41. kastrametację, to jest sztukę zakładania obozów, 42. naukę O fortyfikacjach, 43.
wojnę podziemną, czyli naukę o minach i podkopywaniu się, 44. pirotechnikę, to jest naukę o
artylerii, 45. balistykę, czyli sztukę miotania ciał ciężkich. Wprawdzie artyleria usunęła ostatnio tę umiejętność, ale Hervas, że tak powiem, wskrzesił ją dzięki swym uczonym badaniom
nad machinami używanymi w starożytności.
Przechodząc do sztuk uprawianych w czasie pokoju, Hervas poświęcił 46. tom architekturze, 47. budowie portów, 48. budowie okrętów i 49. żegludze.
Po czym, traktując człowieka znowu jako jednostkę wchodzącą w skład społeczeństwa, w
50. tomie umieścił prawodawstwo, w 51. prawo cywilne, w 52. prawo karne, w 53. prawo
państwowe, w 54. historię, w 55. mitologię, w 56. chronologię, w 57. biografię, w 58. archeologię, czyli znajomość starożytności, w 59. numizmatykę, w 60. heraldykę, w 61. dyplomatykę, czyli naukę o nadaniach, ustawach i dokumentach, w 62. dyplomację, czyli naukę o wyprawianiu poselstw i załatwianiu spraw politycznych, w 63. idiomatologię, to jest ogólną naukę o wszystkich językach, i w 64. bibliografię, czyli naukę o rękopisach, książkach i wydaniach.
Następnie zwracając się do oderwanych pojęć umysłowych, poświęcił 65. tom logice, 66.
retoryce, 67. etyce, czyli nauce moralnej, 68. estetyce, to jest analizie wrażeń, jakie odbieramy za pomocą zmysłów.
Tom 69. obejmował teozofię, czyli badanie mądrości objawiającej się w religii, 70. teologię ogólną, 71. dogmatykę, 72. topikę polemiki, czyli znajomość ogólnych zasad prowadzenia
dyskusji, 73. ascetykę, która poucza o pobożnych ćwiczeniach, 74. egzegezę, czyli wykład
ksiąg Pisma świętego, 75. hemeneutykę, która te księgi wyjaśnia, 76. scholastykę, która jest
sztuką dowodzenia w zupełnej niezależności od zdrowego rozsądku i 77. teologię mistyki,
czyli panteizm spirytualizmu.
Z teologii Hervas może nieco zbyt śmiało przeszedł w 78. tomie do onejromancji, czyli
umiejętności wykładania snów. Tom ten należał do najbardziej zajmujących. Hervas wykazywał w nim, jakim sposobem, kłamliwe i czcze złudzenia przez długie wieki rządziły światem. Przekonywamy się bowiem z dziejów, że sen o chudych i tłustych krowach111 zmienił
108

o steo lo gi a – nauka o kościach i kośćcu.
alc he mi a – pseudonauka, której adepci trudzili się nad wynalezieniem tzw. kamienia filozoficznego, czyli
mieszaniny o tak dobranym zespole składników, by posiadała zdolność przemiany metali nieszlachetnych w
srebro i zloto.
110
fi lo zo f ia h er me t ycz n a – tu w znaczeniu: czarnoksięstwo. W języku dawnych Koptów chemi oznacza
Egipt lub słowo „czarny”, chemia (u Arabów: al-chemia) oznaczała przeto wiedzę „czarną”, czyli egipską (zawartą w tzw. Corpus Hermeticum Thota-Merkurego, który według legendy uchodził za twórcę alchemii).
111
se n o c h ud yc h i t ł u st ych k r o wa c h – Według Starego Testamentu Józef, syn Jakuba, sprzedany przez
braci do Egiptu, wyłożył faraonowi sen o siedmiu tłustych i siedmiu chudych krowach jako oznaczający nad109
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ustrój Egiptu, w którym ziemskie dzierżawy od tej pory stały się własnością monarszą. W
pięćset lat potem widzimy Agamemnona112 opowiadającego swoje sny zebranym Grekom. Na
koniec w sześć wieków po zdobyciu Troi wykładali sny Chaldejczycy babilońscy i wyrocznia
delficka.
79. tom zawierał ornitomancję, czyli sztukę wróżenia z lotu ptaków, używaną zwłaszcza
przez augurów toskańskich. Seneka113 przekazał nam wiadomości o ich obrzędach.
80. tom, uczeńszy od innych, obejmował pierwsze początki magii, sięgając czasów Zoroastra114 i Ostanesa115. Znalazła się w nim historia tej nieszczęsnej nauki, która ze wstydem
naszego wieku zbezcześciła jego początek i dotąd nie jest jeszcze zupełnie zarzucona.
Tom 81. poświęcony był kabale i różnym sposobom wróżenia, jako to: rabdomancji albo
zgadywaniu przyszłości za pomocą pręcików, chiromancji116, geomancji117 hydromancji118
itp.
Ze wszystkich tych obłędów Hervas nagle przechodził do najbardziej niezaprzeczonych
prawd, tak więc tom 82. zawierał geometrię, 83. arytmetykę, 84. algebrę, 85. trygonometrię,
86. stereotomię, czyli naukę o bryłach zastosowaną do rżnięcia kamieni, 87. geografię, 88.
astronomię wraz z fałszywym jej płodem, znanym pod nazwą astrologii.
W 89. umieścił mechanikę, w 90. dynamikę, czyli naukę o siłach działających, w 91. statykę, to jest naukę o siłach zostających w równowadze, w 92. hydraulikę119 w 93. hydrostatykę120 w 94. hydrodynamikę121 w 95. optykę i naukę o perspektywie, w 96. dioptrykę122 w 97.
katoptrykę123 w 98. geometrię analityczną124 w 99. pierwsze pojęcia o rachunku różniczkowym, nareszcie 100. tom zawierał analizę125 która, według Heryasa126, była umiejętnością nad
umiejętnościami i ostatnią granicą, do jakiej mógł przebić się rozum ludzki127.
chodzące siedem lat urodzaju i siedem głodu (Rodź. 41) W czasie trwania owych zapowiedzianych lat głodu,
gdy Egipcjanie nie mieli już za co nabywać zboża z państwowych magazynów, oddawali w zamian za żywność
swe posiadłości faraonowi, uprawiając je odtąd jako dzierżawcy, obowiązani do opłaty dzierżawnej w wysokości
1/5 plonów. W ten sposób cala ziemia – prócz kapłańskiej przeszła na własność panującego (Rodz. 47).
112
Ag a me mn o n o p o wi a d a j ą c y s wo j e s n y z e b r a n y m G r e ko m – Według relacji drugiej pieśni Iliady
Zeus, mszcząc się za krzywdę wyrządzoną Achillesowi, zesłał na Agamemnona, naczelnego dowódcę sił greckich podczas wojny trojańskiej, marę senną, która nakłaniała go do podjęcia bitwy, łudząc nadzieją zwycięstwa.
Agamemnon postanowił wszcząć tego dnia walkę i zamii ten wyłożył wodzom, a następnie przedstawił go na
zgromadzeniu całego wojska.
113
Se nca Lucius Annaeus (3–65 n.e.) – pisarz rzymski; jest m. in. autorem siedmiu ksiąg Quaestiones naturales
z zakresu nauk przyrodniczych.
114
się g aj ąc c za só w Zo r o a str a – Z nauką Zoroastra identyfikowano często religię staroperskich mędrców,
zwanych magami.
115
Os ta ne s z Medii – półlegendarny czarnoksiężnik chaldejski. Za jego ucznia podawał się autor Physica et
Mystica (było to najstarsze z greckich pism alchemicznych, przypisywano je Demokrytowi; w rzeczywistości
powstało ok. III w. n.e., choć pewne jego partie są pochodzenia dawniejszego). O Ostanesie z Medii wspominają
również pisarze wczesnochrześcijańscy: Tertulian, św. Cyprian i św. Augustyn.
116
ch ir o ma n cj a – wróżenie z ręki.
117
geo ma n cj a – wróżenie z ziemi lub piasku.
118
h yd r o ma n cj a – wróżenie z wody.
119
h yd r a u li k a – nauka zajmująca się zagadnieniami praktycznego zastosowanai praw hydromechaniki (pompy, prasy, turbiny).
120
h yd r o st at yk a – dział hydromechaniki, badający prawa, którym podlegają ciecze pozostające w równowadze. Twórcą hydrostatyki był Archimedes w III p.n.e.
121
hyd r o d yn a mi k a – dział hydromechaniki, badający prawa, które rządzą ruchem cieczy. Twórcą hydrodynamiki był Torricelli.
122
dioptryka – dział optyki, badający załamywanie się promieni świetlnych. Twórcą dioptryki był Kepler (Dioptrice, 1611).
123
ka to p tr yk a – dział fizyki, badający zjawiska odbijania się światła. Twórcą katoptryki był Euklides.
124
geo me tr ia a nal it yc z na – dział matematyki, zajmujący się badaniem własności figur geometrycznych,
przedstawionych jako równania przy pomocy współrzędnych. Twórcą geometrii analitycznej był Kartezjusz.
125
ana li za ma t e ma t ycz n a – rachunek nieskończoności, działy matematyki operujące pojęciem granicy (rachunek różniczkowy i całkowity).
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Głęboka znajomość stu rozmaitych nauk mogłaby się komu wydawać przechodzącą siły
umysłowe jednego człowieka. Nie ulega jednak wątpliwości, że Hervas o każdej z tych nauk
napisał jeden tom, który zaczynał się od historii nauki, a kończył na uwagach pełnych prawdziwej przenikliwości nad sposobami wzbogacenia i – że tak powiem – rozszerzenia we
wszystkich kierunkach granic wiedzy człowieka.
Hervas podołał temu wszystkiemu dzięki oszczędności czasu i wielkiemu porządkowi w
jego rozkładzie. Wstawał równo ze świtem i przygotowywał się do biurowej pracy, rozważając działania, jakie miał uskutecznić. Szedł do ministra na pół godziny przed wszystkimi i
czekał na uderzenie naznaczonej godziny z piórem w ręku i głową wolną od wszelkich myśli
tyczących się wielkiego dzieła. Gdy godzina wybiła, zaczynał swoje rachunki i dokonywał
ich z niepojętą szybkością.
Następnie ruszał do księgarza Moreno, którego zaufanie umiał sobie pozyskać, brał książki, których potrzebował, i wracał do domu. Po chwili wychodził, aby się czymś posilić, powracał do siebie przed pierwszą i pracował aż do ósmej wieczorem. Po pracy grał w pelotę z
chłopcami z sąsiedztwa, wypijał filiżankę czekolady i szedł spać. Niedzielę spędzał poza domem, obmyślając pracę na następny tydzień.
Tym sposobem Hervas mógł rocznie około trzech tysięcy godzin obrócić na dokonanie
swego uniwersalnego dzieła, co po piętnastu latach utworzyło sumę czterdziestu pięciu tysięcy godzin. W istocie, nadzwyczajna ta praca została ukończona tak, że nikt w Madrycie jej się
nie domyślał, Hervas bowiem z nikim się nie wdawał, nikomu o swoim dziele nie wspominał,
chcąc nagle świat zadziwić, roztaczając przed nim niezmierny obszar wiedzy. Ukończył
swoje dzieło wraz z trzydziestym dziewiątym rokiem życia i cieszył się, że zacznie czterdziesty u progu ogromnej sławy.
Z tym wszystkim pewnego rodzaju smutek wypełniał mu serce. Przyzwyczajenie do ciągłej pracy, podtrzymywane nadzieją, było dlań najmilszym towarzystwem, zapełniającym
wszystkie chwile jego życia. Teraz stracił to towarzystwo i nuda, której dotąd nigdy nie zaznał, zaczęła mu doskwierać. Stan ten, zupełnie nowy dla Hervasa, wyrwał go z dotychczasowego trybu życia.
Przestał szukać samotności i odtąd widywano go po wszystkich publicznych miejscach.
Robił wrażenie, jak gdyby chciał wszystkich zagadywać, ale nie znając nikogo i nie będąc
przyzwyczajonym do prowadzenia rozmów, cofał się, nie wyrzekłszy ani słowa. Wszelako
pocieszał się myślą, że wkrótce cały Madryt pozna go, będzie poszukiwał i o nim tylko mówił.
Dręczony żądzą rozrywki, Hervas postanowił odwiedzić swoje rodzinne strony, nikomu
nie znane miasteczko, które spodziewał się wsławić. Od piętnastu lat za całą zabawę pozwalał
sobie tylko grać w pelotę z chłopcami z sąsiedztwa; teraz radował się na myśl, że będzie mógł
oddać się tej rozrywce w miejscu, gdzie spędził pierwsze lata dziecinne.
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Her va s y Pandura Lorenzo (1735–1809) – filolog hiszpański. W roku 1745 wstąpił do zakonu jezuitów; gdy
w roku 1767 jezuitów wygnano z Hiszpanii, Hervas osiadł we Włoszech, w Forli, gdzie poświęcił się pracy nad
rodzajem encyklopedii, którą publikował w Cesenie koło Forli w latach 1778–1792 pod tytułem Idea dell'Universo, che contiene la storia della vita dell uomo, elementi cosmografici, viaggio estatico nel mondo planetario e
storia della terra. Ogółem encyklopedia Hervasa objęła 22 tomy, z których początkowe szesnaście poświęcone
były kolejno: poszczególnym epokom życia człowieka (wiek dziecięcy, młodość, lata dojrzałe, starość), anatomii ciała ludzkiego, opisowi „świata planetarnego” (astronomia) i historii ziemi. Tomy te ustępują co do wartości rozprawom z zakresu filologii, zawartym w tomach 17–21, które posiadają kapitalne znaczenie w historii
badań językoznawczych. Encyklopedię Hervasa przełożono na język hiszpański jedynie częściowo (Madryt
1789–1800). W roku 1798 Hervas przeniósł się do Rzymu, gdzie ogłosił sześciotomowy Catalogo de las lenguas
de las naciones conocidas (1800– 1805), w którym zgromadził materiał lingwistyczny z 300 języków świata. W
latach 1802–1809 był Hervas bibliotekarzem Kwirynału.
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Roku 1780 eks-jezuita hiszpański, nazwiskiem Hervas, wydal w Rzymie dwadzieścia tomów in quarto, obejmujących zupełne traktaty o różnych naukach. Pochodził on z rodziny naszego Hervasa (przyp. aut.).
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Przed wyjazdem jednak chciał jeszcze nacieszyć się widokiem swoich stu tomów uporządkowanych na jednym wielkim stole. Rękopis był tego samego rozmiaru, jaki miał wyjść w
druku, powierzył go więc introligatorowi, polecając wytłoczyć wzdłuż grzbietu każdej książki
tytuły poszczególnych nauk i liczby porządkowe, od pierwszej na Gramatyce ogólnej aż do
setnej na Analizie. Po upływie trzech tygodni introligator przyniósł książki, stół zaś był już
przygotowany. Hervas ustawił na nim okazały szereg tomów, pozostałymi zaś brulionami i
odpisami z radością zapalił w piecu. Następnie zamknął drzwi na podwójne rygle, przyłożył
na nich swoją pieczęć i wyjechał do Asturii.
Rzeczywiście, widok miejsc rodzinnych napełnił Hervasa oczekiwaną rozkoszą; tysiące
wspomnień słodkich i niewinnych wyciskało mu z oczu łzy radości, których źródło, zdawało
się, dwadzieścia lat suchej i mozolnej pracy powinno było zupełnie wysuszyć. Nasz poligraf
byłby chętnie resztę swego życia spędził w rodzinnym miasteczku, ale stutomowe dzieło powoływało go z powrotem do Madrytu. Rusza więc drogą do stolicy, przybywa do siebie,
znajduje nienaruszoną pieczęć na drzwiach, otwiera je... i spostrzega sto swoich tomów podartych na strzępy, ogołoconych z oprawy, z kartkami pomieszanymi i porozrzucanymi na
podłodze. Straszny ten widok pomieszał mu zmysły; padł wśród szczątków swego dzieła i
postradał uczucie własnego istnienia.
Niestety! przyczyna tej klęski była następująca: Hervas przedtem nigdy nie jadał w domu,
szczury zatem, tak licznie zamieszkujące inne domy Madrytu, nie miały po co zaglądać do
jego mieszkania, znalazłyby tam bowiem co najwyżej kilka zużytych piór. Ale inaczej się
stało, gdy przyniesiono do izby sto tomów nasyconych świeżym klejem i gdy tego samego
dnia właściciel wyniósł się z mieszkania. Szczury, znęcone wonią kleju, zachęcone milczeniem, hurmem się zebrały, poprzewracały, pogryzły i podarły książki...
Hervas wróciwszy do przytomności spostrzegł, jak jeden z tych potworów ciągnął do
swojej nory ostatnie karty jego Analizy. Hervas chyba nigdy dotąd nie uniósł się gniewem,
ale teraz nie mógł powstrzymać gwałtownego wybuchu, rzucił się na wydziercę jego geometrii transcendentalnej128 uderzył głową o ścianę i padł powtórnie omdlały.
Wróciwszy po raz drugi do zmysłów, pozbierał strzępy rozproszone po całej izbie, wrzucił
je do skrzyni, po czym usiadł na niej i oddał się najposępniejszym myślom. Niebawem
dreszcz go wskroś przejął i biedny uczony wpadł w żółciową gorączkę połączoną ze śpiączką
i z maligną. Oddano go w ręce lekarzom.
Odwołano Cygana dla spraw jego hordy, odłożył więc do następnego dnia dalsze opowiadanie.

128

tr a n sce nd e n ta l n y – Linie krzywe, określane dziś w geometrii analitycznej mianem algebraicznych (których równanie jest równaniem algebraicznym) i przestępnych (nie posiadających tej właściwości), nazywano
niegdyś geometrycznymi i mechanicznymi (Kartezjusz) lub algebraicznymi i transcendentalnymi (Newton).
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Dzień pięćdziesiąty

Nazajutrz naczelnik, widząc wszystkich zebranych, tak zaczął mówić:

DALSZY CIĄG HISTORII
DIEGA HERVASA,
OPOWIADANY PRZEZ SYNA JEGO,
POTĘPIONEGO PIELGRZYMA
Hervas, pozbawiony przez szczury swojej sławy, opuszczony przez lekarzy, znalazł przecież opiekę w doglądającej go w chorobie kobiecie. Nie szczędziła ona starań i niebawem
szczęśliwy kryzys ocalił mu życie. Była to trzydziestoletnia dziewczyna, imieniem Marika,
która z litości przyszła się nim opiekować, wynagradzając tym uprzejmość, z jaką czasami
wieczorem rozmawiał z jej ojcem, szewcem z sąsiedztwa. Hervas, przyszedłszy do zdrowia,
uczuł całą wdzięczność, jaką był jej winien.
– Mariko – rzekł do niej – ocaliłaś mi życie i osładzasz teraz mój powrót do zdrowia. Powiedz, co mogę dla ciebie uczynić?
– Mógłbyś, senor, uczynić mnie szczęśliwą – odpowiedziała – ale nie śmiem powiedzieć,
jakim sposobem.
– Mów – przerwał Hervas – i bądź pewna, że uczynię wszystko, co będzie w mojej możności.
– A gdybym – rzekła Marika – prosiła, abyś się ze mną ożenił?
– Z największą chęcią, z całego serca – odrzekł Hervas. – Będziesz mnie żywiła, gdy będę
zdrów, będziesz mnie pielęgnowała podczas choroby i obronisz mnie od szczurów w razie,
gdybym na jakiś czas wyjechał z domu. Tak jest, Mariko, ożenię się z tobą, kiedy tylko sama
zechcesz, a im prędzej się to stanie, tym lepiej.
Hervas, nie odzyskawszy jeszcze dość sił, otworzył skrzynię zawierającą szczątki encyklopedii. Chciał pozbierać szpargały i wpadł w recydywę, która go mocno osłabiła. Gdy wreszcie
wrócił do zdrowia, natychmiast poszedł do ministra skarbu, któremu oświadczył, że pracował
przez piętnaście lat i wykształcił uczniów, którzy są w stanie go zastąpić, że nadwerężył sobie
zdrowie, i poprosił o uwolnienie od służby i udzielenie mu dożywotniej renty, odpowiadającej
połowie jego płacy. W Hiszpanii ten rodzaj łaski nie jest trudny do otrzymania, Hervas uzyskał więc, czego żądał, i ożenił się z Mariką.
Wtedy nasz uczony zmienił dotychczasowy sposób życia. Najął mieszkanie w oddalonej
części miasta i postanowił nie ruszyć się z domu, dopóki na powrót nie uzupełni swoich stu
tomów. Szczury pogryzły wszystek papier przyklejony do grzbietów książek i pozostawiły
tylko mocno uszkodzone połowy kartek; wszelako wystarczyło to Hervasowi, żeby sobie
przypomnieć resztę. Tak więc zajął się powtórnym wykończeniem swego dzieła. W tym samym czasie dokonał drugiego, cale odmiennego rodzaju. Marika wydała mnie na świat, mnie,
Potępionego Pielgrzyma. Ach, niestety, dzień mego urodzenia był z pewnością świętowany w
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krainach piekielnych; wieczne płomienie tej straszliwej siedziby rozgorzały nowym blaskiem,
a szatany podwoiły męczarnie potępionych, aby tym więcej cieszyć się ich wyciem.
Pielgrzym, domawiając tych słów, zdawał się być pogrążony w głębokiej rozpaczy, zalał
się łzami, i zwracając się do Cornadeza, rzekł:
– Dziś nie jestem już w stanie dłużej opowiadać. Bądź tutaj jutro o tej samej godzinie, ale
nie waż się nie przyjść, idzie tu bowiem o twoje zbawienie lub zatratę.
Cornadez wrócił do domu z duszą przepełnioną przerażeniem; w nocy nieboszczyk Peňa
Flor znowu go obudził i liczył mu nad uchem dublony, od pierwszego aż do setnego. Nazajutrz udał się do ogrodu ojców celestynów i zastał tam już pielgrzyma, który tak dalej mówił:
W kilka godzin po moim przyjściu na świat matka moja umarła. Hervas znał przyjaźń i
miłość tylko z określenia tych dwóch uczuć, jakie umieścił w 67. tomie swego dzieła. Strata
małżonki dowiodła mu jednak, że i on także był stworzony do przyjaźni i miłości. W istocie,
tym razem w jeszcze głębszy wpadł smutek aniżeli wówczas, gdy szczury pożarły mu jego
stutomowe dzieło. Mały domek Hervasa trząsł się od krzyków, jakimi go napełniałem. Niepodobna było dłużej mnie w nim zostawić. Dziad mój, szewc Maraňon, przyjął mnie do siebie
uszczęśliwiony, że będzie miał w swoim domu wnuka, który jest synem contadora i szlachcica. Dziad mój, uczciwy rzemieślnik, używał przyzwoitego bytu. Posyłał mnie do szkół, gdy
zaś doszedłem szesnastu lat, sprawił mi wykwintny ubiór i pozwolił w szczęśliwym próżniactwie przechadzać się po ulicach Madrytu. Uważał, że dość był wynagrodzony za swoje
trudy, gdy mógł powiedzieć: Mio nieto, el hijo del contador, mój wnuk, syn contadora.
Ale pozwól, żebym wrócił do mego ojca i dobrze znanego smutnego jego losu. Oby mógł on
posłużyć za przykład i za naukę dla bezbożników!
Diego Hervas przez osiem lat naprawiał szkodę zrządzoną mu przez szczury. Dzieło było
już prawie ukończone, gdy z dzienników zagranicznych, które wpadły mu w ręce, zorientował
się, że w ostatnich latach nauki znacznie postąpiły naprzód. Hervas westchnął nad tym powiększeniem pracy, wszelako nie chciał, aby dzieło jego było niezupełne, dodał więc do każdej nauki nowo poczynione odkrycia. Praca ta zajęła mu cztery lata; tak więc dwanaście lat
przepędził, nie wychodząc prawie z domu i wiecznie ślęcząc nad swoim dziełem.
Siedzący tryb życia zniszczył jego zdrowie. Dostał boleści w biodrach, bólu w krzyżach,
piasku w pęcherzu i wszystkich objawów zapowiadających podagrę. Natomiast stutomowa
encyklopedia była skończona. Hervas zaprosił do siebie księgarza Moreno, syna tego samego,
który niegdyś wystawił na sprzedaż jego nieszczęśliwą Analizę, i rzekł mu:
– Senor Moreno, oto widzisz przed sobą sto tomów, które zawierają w sobie cały obszar
wiedzy ludzkiej. Encyklopedia ta przyniesie zaszczyt twemu zakładowi, a nawet mogę powiedzieć – całej Hiszpanii. Nie żądam żadnej zapłaty za rękopis, racz tylko najłaskawiej wydrukować go, ażeby wiekopomna moja praca nie poszła na marne.
Moreno przejrzał wszystkie tomy, bacznie im się po kolei przypatrzył i rzekł:
– Chętnie podejmę się druku tego dzieła, ale musisz, don Diego, skrócić je do 25 tomów.
– Zostaw mnie w spokoju – odparł Hervas z najgłębszym oburzeniem – zostaw mnie, wracaj do twego sklepu i drukuj ramoty romansowe lub głupio-uczone, które wstydem okrywają
Hiszpanię. Zostaw mnie z moim piaskiem w pęcherzu i moim geniuszem, o którym; gdyby
się ludzkość mogła dowiedzieć, byłaby mnie otoczyła czcią i poszanowaniem. Ale teraz niczego już nie wymagam od ludzi, a tym mniej od księgarzy. Zostaw mnie w spokoju!
Moreno odszedł, Hervas zaś wpadł w najczarniejszą melancholię. Ciągle miał przed oczyma swoje sto tomów, dzieci jego geniuszu, poczęte z rozkoszą, wydane na świat z bólem,
choć nie bez przyjemności, a teraz tonące w falach zapomnienia. Widział, że zmarnował całe
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życie i zniszczył byt swój w teraźniejszości i przyszłości. Wtedy to umysł jego, wyćwiczony
w przenikaniu tajemnic przyrody, na nieszczęście zwrócił się do zgłębiania przepaści nieszczęść ludzkich i Hervas, przemierzając tę głębię, odkrywał wszędzie zło, prócz złego nic
więcej nie widział, zawołał więc w duchu:
– Stwórco złego, kimże jesteś?
Hervas sam przeląkł się tej myśli i postanowił rozważyć, czy zło, aby istnieć, musiało zostać stworzone. Następnie z szerszego punktu widzenia jął zastanawiać się nad tą zagadką.
Zwrócił się do sił przyrody i przypisał materii energię, która zdawała mu się wszystko tłumaczyć bez potrzeby uznania Stwórcy129.
Co się tyczy człowieka i zwierząt, przyznawał początek ich bytu rodzącemu kwasowi, który powodując fermentację materii, nadaje jej stałe kształty, tak samo prawie jak kwasy krystalizujące zasady alkaliczne130 ziemne w podobne do siebie wieloboki. Uważał materie gąbczaste, wytwarzane przez wilgotne drzewo, za ogniwo łączące krystalizację skamielin z rozradzaniem się roślin i zwierząt, i wykazując jeżeli nie tożsamość tych procesów, to przynajmniej ich nader ścisłe podobieństwo.
Hervas, pełen nauki, z łatwością podparł swój fałszywy system sofistycznymi dowodami,
zmierzającymi do obłąkania umysłów. Tak na przykład znajdował, że muły, które wywodzą
się od dwóch gatunków zwierząt, mogą być porównane do soli powstałych z pomieszanych
zasad, których krystalizacja nie jest klarowna. Reakcja niektórych minerałów, pieniących się
w zetknięciu z kwasami, zdawała mu się przypominać fermentację roślin śluzowych; tę ostatnią uważał za początek życia, które dla braku przyjaznych okoliczności nie mogło bardziej się
rozwinąć.
Hervas zauważył, że kryształy podczas tworzenia się osiadają w najsilniej oświetlonych
częściach naczynia, a z trudnością ścinają się w ciemni. Ponieważ zaś światło sprzyja również
i roślinności, poczytał więc fluid świetlny za jeden z elementów, z których składa się kwas
uniwersalny, ożywiający przyrodę. Widział także, iż światło po pewnym przeciągu czasu
czerwieni papier błękitny131 i to był jeszcze jeden powód, że uznał światło za kwas 132133.
Hervas wiedział, że w wysokiej szerokości geograficznej, około biegunów, krew w braku
dostatecznego ciepła jest wystawiona na alkalizowanie się i że dla zaradzenia temu stanowi
trzeba spożywać kwasy. Z tego wniósł, że skoro kwas może w pewnych wypadkach zastąpić
ciepło, to musi ono być rodzajem kwasu lub przynajmniej jednym z elementów kwasu uniwersalnego.
Hervas wiedział, że grzmoty kwaszą wino i powodują jego fermentację. Czytał w Sanchuniatonie, że na początku świata gwałtowne grzmoty134 ożywiły istoty przeznaczone do życia i
nieszczęśliwy nasz uczony nie lękał się oprzeć na tej pogańskiej kosmogonii, by dowieść, że
129

b ez p o tr zeb y uz n a ni a S twó r c y – Francuski materialista Holbach (1723–1789) w swym Systemie natury
(1770) głosił, że natura martwa w pewnych warunkach bez żadnej ingerencji z zewnątrz „może przejść do życia,
które jest tylko połączeniem ruchów”.
130
zas ad y a l kal ic z ne – w dawnej chemii nazwa dawana niektórym tlenkom: wapnia (wapno), strontu, baru,
litu, sodu i potasu (potaż).
131
czer wi e n i pap ier b łę kitn y – tzw. papier lakmusowy (nasycony barwnikiem uzyskanym z pewnego gatunku lian), koloru niebieskiego, czerwienieje pod dzialaniem kwasów.
132
Heryas umarł około roku 1660, jego wiedza w zakresie fizyki była więc ograniczona. Kwas uniwersalny
Hervasa przywodzi na myśl ów pierwiastkowy kwas, o którym wspomina Paracelsus(przyp. aut.).
133
P aracel s u s Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493–1541) – lekarz i chemik szwajcarski. Paracelsus wprowadził do ówczesnej medycyny pojęcie siły życiowej, którą określił mianem „archeus”. Ów „archeus”
to – według wyrażenia Paracelsusa – „wewnętrzny alchemik” istoty żywej, który zarządza wszystkimi czynnościami organicznymi. Choroba organizmu polega zdaniem Paracelsusa na tym, że „archeus” zostaje opanowany
przez obce „potęgi duchowe”, od których uwolnić może natura lub – sztuka lekarska.
134
na p o czą t k u ś wi a ta g wał to wn e gr z mo t y – według Sanchuniatona u początków bytu był chaos ciemnego powietrza (chantereb). Z chaosu tego wyszła materia (mot), którą uporządkował głos z ust Boga (Colpi
Jao). Na głos Boga urodziły się zwierzęta i ludzie.
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materia piorunu mogła była wprawić w działanie kwas rodzący, nieskończenie rozmaity, ale
niezmienny w odtwarzaniu tych samych kształtów.
Hervas, starając się przeniknąć tajemnice stworzenia, powinien był odnieść całą sławę do
Stwórcy i oby był tak uczynił; ale jego anioł stróż go opuścił i umysł jego, obłąkany pychą
wiedzy, rzucił go bezbronnego obłędom wyniosłych duchów, których upadek pociągnął za
sobą zgubę świata.
Niestety! Podczas gdy Hervas wznosił swoje grzeszne myśli ponad sfery pojęcia ludzkiego, bliska zatrata zagrażała jego śmiertelnej powłoce. Na domiar złego do przewlekłych jego
cierpień dołączyły się ostre choroby. Bóle w biodrach przybrały na sile i odjęły mu władzę w
prawej nodze, żwirowaty piasek zaczął kaleczyć mu pęcherz, chiragra powykrzywiała palce
lewej ręki i zaczęła zagrażać palcom prawej, na koniec najczarniejsza melancholia zniszczyła
siły jego duszy i ciała zarazem. Lękał się świadków swego poniżenia, odepchnął moje starania i nie chciał wcale mnie widzieć. Stary jakiś inwalida zużywał resztki sił na krzątanie się
koło niego. Wreszcie i ten zaniemógł i mój ojciec musiał zgodzić się na moją obecność.
Wkrótce dziad mój Maraňon także zapadł na zgniłą gorączkę. Chorował tylko przez pięć
dni i czując się bliskim śmierci, zawołał mnie do siebie i rzekł:
– Błażeju, mój drogi Błażeju, chcę cię jeszcze ostatni raz pobłogosławić. Urodziłeś się z
ojca uczonego, któremu oby niebo było mniej udzieliło tej nauki. Szczęściem dla ciebie, dziad
twój jest człowiekiem prostym w wierze i uczynkach i wychował cię w tejże samej prostocie.
Nie daj się obłąkać twemu ojcu, od kilku lat nie dba on wcale o religię i zdań jego powstydziłby się niejeden heretyk. Błażeju, nie ufaj mądrości ludzkiej; za kilka chwil ja będę mędrszym od wszystkich filozofów. Błażeju, błogosławię cię – umieram.
W istocie, mówiąc to wyzionął ducha.
Oddałem mu ostatnią posługę i wróciłem do mego ojca, którego od czterech dni nie widziałem. Tymczasem stary inwalida także umarł i bracia miłosierni zajęli się jego pogrzebem.
Wiedziałem, że mój ojciec jest sam, i chciałem zaopiekować się nim, ale gdy wszedłem do
niego, nadzwyczajny widok uderzył mój wzrok i zatrzymałem się w przedpokoju, zdjęty niewypowiedzianym uczuciem zgrozy.
Mój ojciec pozrzucał suknie i owinął się prześcieradłem na kształt całunu. Siedział, wpatrując się w zachodzące słońce. Przez dłuższy czas trwał; w milczeniu, potem podniósł głos i
rzekł:
– Gwiazdo, której gasnące promienie po raz ostatni odbiły się o moje oczy, dlaczegóż
oświeciłaś dzień mojego urodzenia? Czyliż chciałem przyjść na świat? I po co nań przyszedłem? Ludzie powiedzieli mi, że mam duszę, i zająłem się jej kształceniem kosztem mego
ciała. Wydoskonaliłem mój umysł, ale szczury pożarły moje dzieło, a księgarze nim wzgardzili. Nic ze mnie nie pozostanie, umieram cały bez śladu, tak jak gdybym nie był się narodził. Nicości! – pochłoń swą zdobycz!
Hervas jakiś czas tonął w posępnych dumaniach, następnie wziął kubek, który zdawał mi
się napełniony starym winem, wzniósł oczy ku niebu i rzekł:
– Boże, jeżeli gdzie jesteś, zlituj się nad moją duszą, jeżeli ją posiadam!
To mówiąc wychylił kubek i postawił go na stole; następnie położył rękę na serce, jak
gdyby doświadczał w nim bolesnego ściśnienia. Obok przygotowany był drugi stół, obłożony
poduszkami; Hervas położył się na nim, skrzyżował ręce na piersiach i słowa więcej nie wymówił.
Dziwisz się, że widząc te przygotowania do samobójstwa, nie rzuciłem się na kubek i nie
zawołałem o pomoc. Dziś sam się temu dziwię, ale zarazem pamiętam, że jakaś nadprzyrodzona siła przykuła mnie na miejscu, tak że nie mogłem wykonać żadnego poruszenia. Włosy
tylko najeżyły mi się z przestrachu.
Bracia miłosierni, którzy pogrzebali naszego inwalidę, znaleźli mnie w takim właśnie stanie. Spostrzegli ojca leżącego na stole i owiniętego w całun, zapytali mnie więc, czy umarł.
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Odpowiedziałem, że nic o tym nie wiem. Wtedy zapytali się, kto go owinął całunem. Powiedziałem, że sam to sobie uczynił. Przypatrzyli się ciału i w istocie znaleźli je bez życia. Ujrzeli stojący obok kubek z resztką płynu i zabrali go z sobą dla przekonania się, czy nie ma w
nim śladów trucizny, po czym wyszli, dając oznaki oburzenia i zostawili mnie w nieopisanym
przygnębieniu. Następnie zeszli się ludzie z parafii, zadawali mi te same zapytania i odeszli,
mówiąc:
– Umarł, jak żył, pogrzeb jego nie do nas należy.
Zostałem sam na sam z nieboszczykiem. Straciłem zupełnie odwagę, a razem z nią władzę
czucia i myślenia. Rzuciłem się na fotel, na którym jeszcze niedawno siedział mój ojciec, i
znowu wpadłem w odrętwienie.
Nocą niebo pokryło się chmurami, a gwałtowna zawierucha rozwarła okno pokoju. Błękitnawa błyskawica przeleciała obok mnie i pogrążyła izbę w większej niż przedtem ciemności.
Śród tej ciemności dostrzegłem jakby jakieś fantastyczne kształty, ciało mego ojca wydało
długi, przeciągły jęk, który dalekie echa rozniosły po przestrzeni. Chciałem wstać, ale nie
mogłem się ruszyć, jak gdybym był przykuty do miejsca. Lodowaty dreszcz przebiegł mi po
członkach, krew gorączkowo zaczęła bić w żyłach, dziwaczne marzenia obłąkały moją duszę,
sen zaś opanował zmysły.
Nagle zerwałem się: ujrzałem sześć wysokich świec woskowych zapalonych wokół ciała
mego ojca i jakiegoś człowieka siedzącego naprzeciw mnie, który zdawał się oczekiwać
chwili mego przebudzenia. Wygląd jego był wspaniały i majestatyczny. Wzrostu był wysokiego, włosy czarne, nieco kędzierzawe, spadały mu na czoło, wzrok miał bystry i przenikliwy, ale zarazem łagodny i przyciągający. Nosił na sobie krezę i szary płaszcz, podobne do
tych, w jakie szlachta po wsiach się odziewa.
Nieznajomy spostrzegłszy, że się obudziłem, uśmiechnął się do mnie uprzejmie i rzekł:
– Synu mój – tak cię nazywam, traktuję cię bowiem, jak gdybyś już do mnie należał – Bóg
i ludzie opuścili cię, a ziemia nie chce przyjąć do swego łona mądrca, który dał ci życie;
wszelako my cię nigdy nie opuścimy.
– Mówisz, senor – odrzekłem – że Bóg i ludzie mnie opuścili. Co się tyczy tych ostatnich,
masz słuszność, sądzę jednak, że Bóg nigdy nie może opuścić żadnego ze swoich stworzeń.
– Uwaga twoja pod pewnym względem nie jest bezzasadna – przerwał nieznajomy – kiedy
indziej jaśniej ci to wytłumaczę. Tymczasem, ażebyś przekonał się, jak bardzo się tobą interesujemy, przyjmij tę kiesę z tysiącem pistolów. Młody człowiek powinien mieć namiętności i
środki do ich zaspokajania. Nie oszczędzaj złota i licz zawsze na nas.
Po tych słowach nieznajomy klasnął w dłonie i sześciu zamaskowanych ludzi uniosło ciało
Hervasa. Świece pogasły i ciemność znowu ogarnęła izbę. Nie pozostałem w niej dłużej; po
omacku dotarłem do drzwi, wyszedłem na ulicę i dopiero ujrzawszy niebo zasiane gwiazdami, odetchnąłem swobodniej. Tysiąc pistolów, które czułem w kieszeni, niemało przyczyniło
się do dodania mi odwagi. Przebiegłem Madryt i przybyłem na kraniec Prado, do zakątka,
gdzie później postawiono olbrzymi posąg Cybeli135. Tam położyłem się na ławce i wkrótce
twardym snem zasnąłem.
Cygan, domówiwszy tych słów, prosił nas o pozwolenie odłożenia dalszego opowiadania
na dzień następny i w istocie już go więcej tego dnia nie ujrzeliśmy.

135

p o są g C yb e li – W pośrodku madryckiej Plaza de Cibeles (plac Cybeli) znajduje się Fuente de Cibeles –
wodotrysk ozdobiony marmurową rzeźbą, przedstawiającą frygijską boginię płodności, Cybelę, na rydwanie
ciągniętym przez dwa lwy. Rzeźba ta pochodzi z XVIII w., jej twórcami są R. Michel i Fr. Gutiérrez.
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Dzień pięćdziesiąty pierwszy

Zebrano się o zwykłej godzinie. Rebeka zwróciła się do starego naczelnika, mówiąc, że historia Diega Hervasa, jakkolwiek po części znana, mocno ją jednak zajęła.
– Sądzę atoli – dodała – że zbyt wiele zadawano sobie zachodów dla oszukania biednego
małżonka, którego można było łatwiejszym sposobem wyprowadzić w pole. Być może wszelako, że opowiadano historię ateusza dla przejęcia tym większym przestrachem struchlałej
duszy Cornadeza.
– Pozwól – odrzekł naczelnik – abym ci uczynił uwagę, że zbyt wcześnie wydajesz sąd o
przygodach, jakie mam zaszczyt wam opowiadać. Książę Arcos był to wielki i wspaniały pan,
można więc było dla przysłużenia mu się wynajdywać i udawać różne osoby; z drugiej zaś
strony nie ma żadnej podstawy do przypuszczeń, ażeby w tym celu opowiadano Cornadezowi
historię syna, o której nigdy dotąd nie słyszałaś.
Rebeka zapewniła naczelnika, że opowiadanie jego ją zajmuje, po czym starzec tak dalej
mówił:

HISTORIA BŁAŻEJA HERVASA,
CZYLI POTĘPIONEGO PIELGRZYMA
Mówiłem ci więc, że położyłem się i zasnąłem na ławce przy końcu głównej alei w Prado.
Słońce już dość wysoko się wzbiło, gdy się obudziłem. Sen mój przerwało, jak sądzę, uderzenie chustki, którą poczułem na twarzy, ocknąwszy się bowiem, spostrzegłem młodą dziewczynę, która chustką oganiała moją twarz od much, ażeby mi nie przerywały snu. Daleko bardziej się jednak zdziwiłem ujrzawszy, że głowa moja miękko spoczywa na kolanach drugiej
młodej dziewczyny, której łagodny oddech czułem w moich włosach. Budząc się, nie uczyniłem żadnego gwałtownego poruszenia, śmiało więc, udając, że śpię, mogłem przedłużyć
moje położenie. Zamknąłem oczy i wkrótce usłyszałem głos, w którym brzmiała nagana, ale
bynajmniej nie przykry, skierowany do moich piastunek:
– Celio, Zorillo, co wy tu porabiacie? Myślałam, że jesteście w kościele, a tymczasem zastaję was tu przy pięknym nabożeństwie.
– Ależ, mamo – odrzekła dziewczyna, która mi służyła za poduszkę – czyż nie mówiłaś
nam, że uczynki równą mają zasługę jak modlitwa? A czyż to nie miłosierny uczynek przedłużyć sen biednemu młodzieńcowi, który musiał bardzo przykrą noc przepędzić?
– Zapewne – odezwał się głos, tym razem bardziej ze śmiechem niż z naganą – zapewne, i
w tym jest zasługa. Oto myśl, która więcej dowodzi waszej prostoty niż pobożności, ale teraz,
moja ty miłosierna Zorillo, połóż łagodnie głowę tego młodzieńca na ławce i wracajmy do
domu.
– Ach, kochana mamo – odparła młoda dziewczyna – patrz, jak on spokojnie śpi. Zamiast
go budzić, lepiej byś uczyniła, gdybyś mu odwiązała tę krezę, która go dusi.
– A jakże – rzekła matka – piękne mi dajecie polecenia! Ale też w istocie, młodzieniec ten
ma nader ujmujący wygląd.
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Jednocześnie ręka jej delikatnie musnęła mnie pod brodę odpinając krezę.
– Tak mu nawet bardziej do twarzy – zauważyła Celia, która dotąd się jeszcze nie odzywała – teraz swobodniej oddycha; jak to dobre uczynki zaraz pociągają za sobą nagrodę.
– Uwaga ta – rzekła matka – dobrze świadczy o twoim rozsądku, ale nie trzeba za daleko
posuwać miłosierdzia. Dalej, Zorillo, złóż łagodnie tę piękną głowę na ławce i chodźmy do
domu.
Zorilla ostrożnie podłożyła obie ręce pod moją głowę i cofnęła kolana. Pomyślałem naówczas, że nie warto już dłużej udawać śpiącego; podniosłem się na ławce i otworzyłem oczy.
Matka krzyknęła, córki zaś chciały uciekać. Zatrzymałem je.
– Celio, Zorillo – rzekłem – jesteście równie piękne jak niewinne; ty zaś, pani, która wydajesz się ich matką dlatego tylko, że wdzięki twoje są bardziej rozwinięte, pozwól, abym
zanim mnie opuścicie, poświęcił kilka chwil podziwowi, w jaki wszystkie trzy mnie wprawiacie.
W istocie, mówiłem im szczerą prawdę. Celia i Zorilla byłyby doskonałymi pięknościami,
gdyby wiek dozwolił rozwinąć się ich wdziękom, matka zaś ich, która nie miała jeszcze trzydziestu lat, zdawała się liczyć najwyżej dwudziestą piątą wiosnę.
– Senor kawalerze – rzekła ta ostatnia – jeżeli tylko udawałeś śpiącego, mogłeś się przekonać o niewinności moich córek i powziąć korzystne mniemanie o ich matce. Nie lękam się
zmiany twego zdania, gdy cię poproszę, abyś raczył nas odprowadzić do domu. Znajomość
tak dziwnym sposobem zaczęta zasługuje, aby się przemieniła w zażyłość.
Poszedłem z nimi i przybyliśmy do ich domu, którego okna wychodziły na Prado. Córki
zajęły się przyrządzaniem czekolady, matka zaś, posadziwszy mnie obok siebie, rzekła:
– Jesteś w domu może nieco za zbytkownym na nasze teraźniejsze położenie, ale najęłam
go jeszcze w pomyślniejszych czasach. Dzisiaj z chęcią odnajęłabym pierwsze piętro, ale nie
śmiem tego uczynić. Okoliczności, w jakich się znajduję, nie pozwalają, abym kogokolwiek
widywała.
– Pani – odpowiedziałem – ja także mam powody, dla których pragnę żyć w odosobnieniu,
i gdyby pani nic przeciw temu nie miała, z największym szczęściem zająłbym cuarto principal, to jest pierwsze piętro.
To mówiąc dobyłem kiesę i widok złota usunął przeszkody, jakie by nieznajoma mogła mi
czynić. Zapłaciłem stół i mieszkanie za trzy miesiące z góry. Ułożyliśmy się, że obiad będzie
przynoszony do mego pokoju i że zaufany służący będzie mi usługiwał i załatwiał moje posyłki na mieście.
Gdy Celia i Zorilla wróciły z czekoladą, zawiadomiono je o warunkach naszej ugody.
Spojrzenia ich zdawały się obejmować w posiadanie moją osobę; ale wzrok matki wydawał
się odmawiać im praw do mnie. Dostrzegłem tę walkę zalotności i wynik jej zostawiłem przeznaczeniu, sam zaś zająłem się wyłącznie wprowadzaniem do mego nowego mieszkania. Nie
musiałem długo czekać, by znalazło się w nim wszystko, czego potrzebowałem do wygodnego i przyjemnego życia. Raz Zorilla przynosiła mi atrament, to znowu Celia przychodziła
ustawiać na moim stole lampę i układać książki. O niczym nie zapomniano. Każda z nich
zjawiała się osobno, a gdy czasami się spotkały, dopieroż to były śmiechy, żarty, wesołość
bez miary. Matka także miała swoją kolej; zajęła się zwłaszcza moim łóżkiem, kazała rozesłać na nim prześcieradła z holenderskiego płótna, piękną jedwabną kołdrę i stos poduszek.
Zatrudnienia te zabrały mi cały poranek. Nadeszło południe. Zastawiono mi nakrycie w
moim pokoju. Byłem zachwycony. Z rozkoszą spoglądałem na trzy czarujące stworzenia,
które prześcigały się w staraniach około mnie i z wdzięcznością przyjmowały najlżejsze z
mojej strony podziękowanie. Ale na wszystko jest czas; z przyjemnością oddałem się zaspokojeniu mego głodu, nie kłopocząc się na razie niczym innym.
Po obiedzie wziąłem kapelusz i szpadę i wyszedłem do miasta. Nigdy jeszcze nie przechadzałem się z taką jak wówczas rozkoszą. Byłem niezależny, kieszenie miałem pełne pienię-
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dzy, czułem się pełen zdrowia, życia i dzięki nadskakiwaniom trzech kobiet powziąłem sam o
sobie korzystne wyobrażenie. Tak to zwykle młodzież o tyle sama się ceni, o ile zyskuje w
tym względzie potwierdzenie płci pięknej.
Wstąpiłem do jubilera, gdzie nakupiłem klejnotów, stamtąd zaś udałem się do teatru. Wieczorem, wróciwszy do siebie, zastałem trzy kobiety siedzące przed drzwiami domu. Zorilla
śpiewała przy towarzyszeniu gitary, a pozostałe dwie robiły siatkę na włosy.
– Senor kawalerze – rzekła mi matka – zamieszkałeś w naszym domu, okazujesz nam zaufanie bez granic, a jednak nie pytasz, kim jesteśmy. Wypada wszelako o wszystkim cię zawiadomić. Dowiedz się zatem, senor, że nazywam się Inez Santarez i jestem wdową po Juanie
Santarez, corregidorze Hawany. Ożenił się on ze mną bez majątku i tak samo mnie też zostawił, z dwiema córkami, które tu widzisz, i bez żadnych środków do życia. Gdy owdowiałam,
nędza wprawiła mnie w najwyższy kłopot i sama nie wiedziałam, co począć, gdy niespodziewanie odebrałam list od mego ojca. Pozwolisz, że zamilczę o jego nazwisku. Niestety! On
także przez całe życie walczył z losem, nareszcie, jak mi to donosił w swym piśmie, fortuna
uśmiechnęła mu się i został mianowany podskarbim wojennym. Zarazem przysłał mi weksel
na dwa tysiące pistolów i polecił bezzwłocznie powracać do Madrytu. Przyjechałam więc –
by dowiedzieć się, że oskarżono mego ojca o sprzeniewierzenie rządowych pieniędzy, a nawet o zdradę stanu i uwięziono w Wieży Segowskiej. Tymczasem ten dom najęto dla nas,
wprowadziłam się więc i żyję w jak najściślejszym odosobnieniu, nie widując nikogo, wyjąwszy pewnego młodego urzędnika z biura ministerium wojny. Przychodzi on donosić mi o biegu sprawy mego ojca. Prócz niego nikt nie wie o naszych stosunkach z nieszczęśliwym więźniem.
Domawiając tych słów, pani Santarez zalała się łzami.
– Nie płacz, droga mamo – rzekła jej Celia – jak wszystko na świecie, i zmartwienia kończą się kiedyś. Widzisz, już spotkałyśmy tego młodego senora, którego postać jest tak ujmująca. Szczęśliwe to zdarzenie zdaje się być dla nas pomyślną wróżbą.
– W istocie – dodała Zorilla – od czasu, jak się do nas wprowadził, nasza samotność nie
ma w sobie już nic smutnego.
Pani Santarez rzuciła na mnie na pół tęskne, na pół czułe wejrzenie. Córki także spojrzały
na mnie, po czym spuściły oczy, zapłoniły się, zmieszały i wpadły w rozmarzenie. Nie było
wątpliwości, wszystkie trzy kochały się we mnie; stan ten przepełnił pierś moją szczęściem.
Śród tego zbliżył się do nas jakiś kształtny, wysoki młodzieniec. Wziął panią Santarez za
rękę, odprowadził na stronę i długo wiódł z nią cichą rozmowę. Wróciwszy z nim, rzekła do
mnie:
– Senor kawalerze, oto don Krzysztof Sparadoz, o którym ci wspominałam, jedyny człowiek, jakiego widujemy w Madrycie. Chciałam także i jemu sprawić przyjemność, zaznajamiając go z tobą, ale chociaż mieszkamy w jednym domu, dotąd nie wiem, z kim mam zaszczyt rozmawiać.
– Pani – odpowiedziałem – jestem szlachcicem z Asturii, nazywam się Leganez.
Sądziłem, że lepiej uczynię, gdy zamilczę o nazwisku Hervas, które mogło być znane.
Młody Sparadoz zmierzył mnie od stóp do głowy zuchwałym spojrzeniem i zdawał się
odmawiać mi nawet ukłonu. Weszliśmy do domu, gdzie pani Santarez kazała zastawić lekką
wieczerzę z ciast i owoców. Byłem jeszcze głównym celem nadskakiwań trzech piękności,
ale spostrzegłem, że i dla nowo przybyłego nie szczędzono spojrzeń i uśmiechów. Ubodło
mnie to, chcąc zatem na siebie zwrócić całą uwagę, podwoiłem grzeczności i starałem się, o
ile mogłem, rozwinąć mój dowcip. Kiedy triumf mój był oczywisty, don Krzysztof założył
prawą nogę na lewe kolano i przypatrując się podeszwie swego trzewika, rzekł:
– W istocie, od czasu jak szewc Maraňon rozstał się z tym światem, niepodobna dostać w
Madrycie porządnego trzewika.
To mówiąc spojrzał na mnie z szyderstwem i pogardą.
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Szewc Maraňon był moim dziadem macierzystym, który mnie wychował i dla którego
przechowywałem w sercu najżywszą wdzięczność. Pomimo to zdawało mi się, że nazwisko
jego szpeci moje drzewo genealogiczne. Sądziłem, że wyjawienie tajemnicy mego urodzenia
zgubiłoby mnie w oczach moich pięknych gospodyń. Natychmiast straciłem wszelką wesołość. Rzucałem na don Krzysztofa czasami pogardliwie, czasami dumne i rozgniewane spojrzenia. Postanowiłem zabronić mu wstępu do naszego domu. Gdy odszedł, pobiegłem za nim,
chcąc mu to oświadczyć. Dogoniłem go przy końcu ulicy i wypowiedziałem, com sobie
wprzódy już w myśli ułożył. Mniemałem, że się rozgniewa, ale przeciwnie, udał uprzejmość i
wziął mnie pod brodę, jak gdyby chciał mnie popieścić. Nagle poderwał mnie do góry tak
gwałtownie, że straciłem ziemię pod sobą, a potem puścił, podcinając mi nogi. Upadłem nosem w rynsztok. Z początku nie wiedziałem, co się ze mną stało, wkrótce jednak podniosłem
się, okryty błotem i miotany niewypowiedzianą wściekłością.
Wróciłem do domu. Kobiety udały się na spoczynek, ale ja na próżno usiłowałem zasnąć.
Dwie namiętności mnie dręczyły: miłość i nienawiść. Ostatnia ogarniała tylko don Krzysztofa, pierwsza zaś zawisła pomiędzy trzema pięknościami. Celia, Zorilla i matka ich kolejno
mnie zajmowały, urocze ich obrazy krzyżowały się w moich marzeniach i przez całą noc niepokoiły. Usnąłem nad rankiem i późno już było, gdy się obudziłem. Otworzywszy oczy, ujrzałem panią Santarez siedzącą u moich nóg. Zdawała się zapłakana.
– Mój młody gościu – rzekła – przyszłam do ciebie po opiekę. Niegodziwi ludzie żądają
ode mnie pieniędzy, których nie jestem w stanie zapłacić. Niestety! Mam długi, ale czyż mogłam zostawić te biedne dzieci bez odzieży i pokarmu? Biedaczki i tak muszą sobie wszystkiego odmawiać.
Tu pani Santarez zaczęła szlochać, a oczy jej, łzami zalane, mimowolnie obróciły się ku
mojej kiesie, która tuż obok mnie leżała na stoliku. Pojąłem tę niemą prośbę. Wysypałem
złoto na stolik, rozdzieliłem je na połowę i ofiarowałem jedną pani Santarez. Nie spodziewała
się tak nadzwyczajnej wspaniałomyślności. Z początku oniemiała z podziwienia, następnie
ujęła mnie za ręce, jęła całować je z uniesieniem, przyciskać do serca, po czym zebrała pistole, mówiąc:
– Ach, moje dzieci, moje drogie dzieci!
Wkrótce nadeszły córki i także okryły moje ręce pocałunkami. Wszystkie te dowody
wdzięczności rozogniły we mnie krew, i tak już wzburzoną przez nocne marzenia.
Ubrałem się czym prędzej i chciałem wyjść na taras naszego domu. Przechodząc obok pokoju dziewcząt usłyszałem, jak płakały i łkając ściskały się nawzajem. Nasłuchiwałem chwilę, a potem wszedłem do środka. Celia, spostrzegłszy mnie, rzekła:
– Posłuchaj mnie, nasz kochany, drogi, najmilszy gościu! Znajdujesz nas w stanie najwyższego wzburzenia. Od czasu naszego urodzenia żadna chmurka nie zasępiła naszych wzajemnych uczuć. Miłość więcej niż sama krew nas łączyła. Od chwili twego przybycia wszystko
się zmieniło. Zazdrość wkradła się do naszych dusz i może byłybyśmy się znienawidziły, łagodny jednak charakter Zorilli zapobiegł straszliwemu nieszczęściu. Padła w moje objęcia,
pomieszały się nasze łzy i zbliżyły serca. Ty, kochany nasz gościu, musisz dokonać reszty.
Przyrzeknij obie nas zarówno kochać i zarówno dzielić między nas twoje pieszczoty.
Cóż miałem odpowiedzieć na tak płomienną i natarczywą prośbę? Po kolei w ramionach
uspokoiłem obie dziewczęta. Osuszyłem ich łzy i smutek ich ustąpił najtkliwszemu szaleństwu.
Wyszliśmy razem na taras, gdzie pani Santarez wkrótce się z nami złączyła. Radość z wydobycia się z długów opromieniła jej twarz. Zaprosiła mnie na obiad i dodała, że rada by cały
dzień ze mną przepędzić. Zaufanie i zażyłość towarzyszyły naszej uczcie. Służących oddalono i dziewczęta kolejno nam usługiwały. Pani Santarez, wycieńczona doznanymi wzruszeniami, wypiła dwa kieliszki starego wina z Roty. Zamglone jej oczy tym więcej po tym zabłysły i tak się ożywiła, że teraz córki mogłyby mieć powód do zazdrości; wszelako szacunek,
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jakim matkę darzyły, nie dozwolił temu uczuciu wkraść się do ich serc. Wino wzburzyło krew
pani Santarez, pomimo to jednak niepodobna było nic zarzucić jej obejściu.
Z mojej strony myśl o uwodzeniu jej wcale nie przeszła mi przez głowę. Płeć i wiek były
naszymi uwodzicielami. Słodkie podniety natury nadawały naszemu obejściu niewypowiedziany urok, tak że z przykrością myśleliśmy o rozłączeniu. Zachodzące słońce byłoby nas
rozdzieliło, ale zamówiłem napoje chłodzące u sąsiedniego cukiernika. Wszyscy z przyjemnością powitaliśmy ich zjawienie się, tym sposobem bowiem mogliśmy pozostać razem.
Zaledwie jednak zasiedliśmy do stołu, gdy drzwi otworzyły się i wszedł don Krzysztof
Sparadoz. Wkroczenie szlachcica francuskiego do haremu sułtana nie byłoby sprawiło na
władcy przykrzejszego wrażenia od tego, jakiego doznałem na widok don Krzysztofa. Pani
Santarez i jej córki nie były wprawdzie mymi małżonkami i nie składały mego haremu, ale
serce moje pod pewnym względem zawładnęło nimi i nadwerężenie moich praw zadawało mi
śmiertelną boleść.
Don Krzysztof wcale się tym nie przejął i nie zwrócił na mnie najmniejszej uwagi, ukłonił
się kobietom, odprowadził panią Santarez na koniec tarasu, długo z nią rozmawiał, po czym,
nie proszony, zasiadł do stołu. Jadł, pił i milczał, gdy jednak rozmowa zeszła na walki byków,
odepchnął swój talerz i uderzywszy pięścią w stół rzekł:
– Na świętego Krzysztofa, mego patrona, dlaczegóż muszę ślęczeć w tym przeklętym ministerium? Wolałbym być ostatnim toreadorem w Madrycie, aniżeli przewodniczyć wszystkim Kortezom Kastylii136.
To mówiąc wyciągnął rękę, jak gdyby chciał przebić byka, i wystawił na nasz podziw olbrzymie muskuły swego ramienia. Następnie dla pokazania swojej siły umieścił wszystkie
trzy kobiety w jednym fotelu i zaczął je nosić po całym pokoju.
Don Krzysztof taką przyjemność znajdował w tej zabawie, że starał się o ile możności ją
przedłużać. Nareszcie wziął kapelusz i szpadę i zabierał się do wyjścia. Dotychczas nie zwrócił na mnie najmniejszej uwagi, teraz jednak, zwracając się do mnie, rzekł:
– Słuchaj no, mój dobrze urodzony przyjacielu, powiedz mi, kto po śmierci szewca Maraňona robi najlepsze trzewiki?
Kobietom słowa te wydały się jeszcze jednym błazeństwem, jakich wiele wychodziło z ust
don Krzysztofa, ja natomiast wpadłem w wściekłość. Pobiegłem po szpadę i pogoniłem za
don Krzysztofem. Doścignąłem go u wylotu bocznej uliczki i stanąwszy przed nim, zawołałem:
– Zuchwalcze, zapłacisz mi za twoje nikczemne zniewagi!
Don Krzysztof ujął za rękojeść szpady, ale spostrzegłszy na ziemi kawał kija, porwał go,
uderzył w moją klingę i wytrącił mi szpadę z ręki. Następnie zbliżył się do mnie, porwał mnie
za kark, zaniósł do rynsztoka i rzucił weń, podobnie jak poprzedniego dnia, ale jeszcze gwałtowniej, tak że przez dłuższą chwilę leżałem ogłuszony, nie wiedząc, co się ze mną dzieje.
Ktoś wziął mnie za rękę, żeby mnie podnieść; poznałem tego samego szlachcica, który
polecił był unieść ciało mego ojca i dał mi tysiąc pistolów. Padłem mu do nóg, podniósł mnie
z dobrocią i kazał, abym udał się za nim. Szliśmy w milczeniu i przybyliśmy do mostu na
Manzanaresie, gdzie zastaliśmy dwa karę konie. Pół godziny galopowaliśmy wzdłuż rzeki,
wreszcie stanęliśmy u wrót opuszczonego domu, którego drzwi same się przed nami poodmykały. Weszliśmy do pokoju wybitego ciemną szarszą i oświeconego srebrnymi świecznikami.
Gdy zasiedliśmy w fotelach, nieznajomy tak do mnie przemówił:
– Senor Hervas, widzisz, jakie rzeczy dzieją się na tym świecie, którego urządzenie, szeroko podziwiane, nie odznacza się bynajmniej sprawiedliwym podziałem dóbr. Jednym natura
dała osiemset funtów siły, drugim osiemdziesiąt. Na szczęście wynaleziono zdradę, która częściowo przywraca równowagę.
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Ko r te z y K as t y1 i i – parlament dawnej Kastylii; składał się z trzech izb: szlachty, duchowieństwa i przedstawicieli miast.
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Po tych słowach nieznajomy wyciągnął szufladę, dobył z niej puginał i dodał:
– Spójrz na to narzędzie: jego zakończenie, uformowane na kształt oliwki, przechodzi w
szpic cieńszy od włosa. Zatknij je za pas. Żegnam cię młodzieńcze, nie zapominaj o prawdziwym twym przyjacielu, don Belialu de Gehenna137. Jeżeli będziesz mnie potrzebował, przyjdź
o północy na most na Manzanaresie, klaśnij trzy razy w dłonie, a natychmiast ujrzysz kare
rumaki. Zaczekaj, zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Oto masz drugą kiesę, może będziesz potrzebował złota.
Podziękowałem wspaniałomyślnemu don Belialowi, dosiadłem karego rumaka, Murzyn
jakiś wsiadł na drugiego i przybyliśmy do mostu, gdzie trzeba było się rozłączyć.
Powróciłem do mego mieszkania. Ległem na łóżku i zasnąłem, ale straszliwe sny mną
miotały. Wsunąłem puginał pod poduszkę; zdawało mi się, że stamtąd wychodzi i zapuszcza
się w sam środek mego serca. Widziałem także don Krzysztofa, porywającego mi sprzed nosa
moje trzy piękności.
Nazajutrz ponury smutek mną owładnął i obecność dwojga dziewcząt nie mogła go rozproszyć. Starania ich, ażeby mnie rozweselić, odniosły wprost przeciwny skutek i pieszczoty
moje stały się mniej niewinne. Zostawszy sam, chwytałem za puginał i groziłem nim don
Krzysztofowi, którego, zdawało mi się, ciągle widzę przed sobą.
Nienawistny natręt wieczorem znowu się zjawił i znowu nie zwracał na mnie uwagi, ale
natomiast więcej zalecał się kobietom. Przekomarzał się z nimi, a gdy się dąsały, bawił je i
rozśmieszał. Jego głupkowate dowcipy więcej podobały się od mojej grzeczności. Kazałem
przynieść wieczerzę bardziej wykwintną niż obfitą; don Krzysztof prawie sam zjadł całą. Następnie wziął kapelusz i nagle zwracając się do mnie, rzekł:
– Mój szlachetnie urodzony przyjacielu, powiedz mi, co znaczy ten puginał za twoim pasem? Lepiej byś uczynił, gdybyś sobie zatknął szydło od szewca.
To powiedziawszy wybuchnął śmiechem i wyszedł.
Wymknąłem się za nim i dopadłszy go na zakręcie ulicy, ze wszystkich sił uderzyłem go w
lewą pierś puginałem. Ale łotr odepchnął mnie z równą siłą, z jaką na niego napadłem. Potem
obrócił się do mnie i z zimną krwią rzekł:
– Cóż to, chłystku, nie wiesz, że noszę na piersiach stalową siatkę?
Po tych słowach porwał mnie za kark i znowu wrzucił w rynsztok, ale tym razem ku wielkiemu
mojemu zadowoleniu, gdyż rad byłem, że nie popełniłem morderstwa. Podniosłem się dość wesoło,
wróciłem do domu i położywszy się do łóżka, spałem znacznie spokojniej niż ubiegłej nocy.
Nazajutrz kobiety znalazły mnie daleko spokojniejszym niż poprzedniego dnia i oświadczyły mi swoją z tego powodu radość. Wszelako nie śmiałem pozostać u nich na wieczór.
Lękałem się, że nie zdołam spojrzeć w oczy człowiekowi, którego chciałem zamordować.
Przez cały wieczór z wściekłością przechadzałem się po ulicach, myśląc o wilku, który zakradł się do mojej owczarni.
O północy poszedłem na most i klasnąłem trzy razy w dłonie; zjawiły się kare rumaki,
wskoczyłem na mojego i popędziłem za przewodnikiem aż do domu don Beliala. Drzwi same
się otworzyły, mój opiekun wyszedł mi naprzeciw, wprowadził mnie do tej samej komnaty i
rzekł głosem nieco szyderskim:
– Cóż, mój młody przyjacielu, morderstwo się nam nie udało? Nie zważaj na to, chęć stanie za
uczynek. Zresztą pomyśleliśmy już o uwolnieniu cię od natrętnego współzawodnika. Doniesiono
władzom, że wydawał tajemnice stanu, został więc wrzucony do tego samego więzienia, gdzie
przebywa ojciec pani Santarez. Teraz od ciebie zależy umieć korzystać z twego szczęścia lepiej,
niżeli to dotychczas czyniłeś. Przyjm w darze ode mnie to pudełko, znajdują się w nim cukierki
nadzwyczajnych przymiotów138, poczęstuj nimi twoje gospodynie i sam zjedz kilka.
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B elia l d e Ge h e n na – hebr. Belial: książę piekieł, szatan, hebr. Gehenna: piekło.
cu k ie r k i na d z wyc z a j n yc h p r z y mi o tó w – tzw. diaboliny (wł. diavolini), marmoladki korzenne, używane w w. XVII–XVIII jako środek podniecający. (Po śmierci Szczęsnego Potockiego, teścia autora Rękopisu,
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Wziąłem pudełko, które roznosiło nader przyjemną woń, i rzekłem do don Beliala:
– Nie wiem, co senor nazywasz korzystaniem ze szczęścia. Byłbym potworem, gdybym
chciał nadużyć zaufania matki i niewinności jej córek. Nie jestem tak przewrotny, jak senor
sądzisz.
– Sądzę – odparł don Belial – że nie jesteś ani lepszy, ani gorszy od reszty dzieci Adama.
Zwykle ludzie mają skrupuły przed popełnieniem zbrodni, a po jej dokonaniu doświadczają
wyrzutów sumienia, myśląc, że dzięki temu zdołają utrzymać się na drodze cnoty. Oszczędziliby sobie tych nieprzyjemnych uczuć, gdyby chcieli sobie wytłumaczyć, co to jest cnota.
Uważają cnotę za wartość idealną, której istnienie przyjmują bez zastanowienia, a przez to
samo pomieszczają ją w liczbie przesądów, które, jak wiesz, są zdaniami nie popartymi poprzednim zgłębieniem rzeczy.
– Senor don Belialu – odpowiedziałem – mój ojciec dał mi pewnego razu sześćdziesiąty
siódmy tom swego dzieła, zawierający zasady nauki moralnej. Przesąd, według niego, nie jest
zdaniem nie popartym poprzednim zgłębieniem rzeczy, ale zdaniem już osądzonym przed
naszym przyjściem na świat i przekazanym nam, że tak powiem, dziedzicznie. Przyzwyczajenia dziecinnych lat rzucają w naszą duszę pierwsze zarody tych zdań, przykład je rozwija,
znajomość zaś spraw ustala. Stosując się do nich, jesteśmy uczciwymi ludźmi, wykonując
więcej, niż prawa nakazują, stajemy się cnotliwymi.
– Określenie to – rzekł don Belial – nie jest zupełnie złe i przynosi zaszczyt twemu ojcu.
Dobrze on pisał, lepiej jeszcze myślał. Kto wie, może i ty pójdziesz w jego ślady. Wracajmy
jednak do twojego określenia. Zgadzam się z tobą, że przesądy są zdaniami już osądzonymi,
ale to nie powód, żebyśmy ich sami nie mieli sądzić, jeżeli czujemy w nas wykształcony sąd o
rzeczach. Umysł żądny zgłębiania rzeczy poddaje przesądy krytyce i bada, czy prawa równie
wszystkich obowiązują. Tak postępując, jasno zobaczysz, że prawny porządek wynaleziono
tylko na korzyść tych zimnych i leniwych charakterów, które dopiero od hymenu oczekują
uczuć rozkoszy, dobrego bytu zaś od oszczędności i pracy. Inaczej jednak dzieje się z geniuszami, z charakterami namiętnymi, chciwymi złota i rozkoszy, które by pragnęły lata w jednej
chwili pochłonąć. Cóż dla nich utworzył porządek społeczny? Przepędzają życie w więzieniach i kończą je w męczarniach. Na szczęście, prawa ludzkie są czym innym, aniżeli tym,
czym się wydają. Są to zapory, przed którymi przechodzień zwraca się na inną drogę, ale ci,
którzy chcą je przezwyciężyć, przeskakują lub podłażą. Przedmiot ten jednak za daleko by
mnie zaprowadził, a jest już późno. Żegnam cię, mój młody przyjacielu, pokosztuj moich cukierków i licz zawsze na moją opiekę.
Pożegnałem senora don Beliala i wróciłem do domu. Otworzono mi drzwi, rzuciłem się na
łóżko i starałem się zasnąć. Pudełko stało obok mnie i roznosiło najrozkoszniejsze wonie. Nie
mogłem oprzeć się pokusie, zjadłem dwa cukierki i zasnąwszy miałem noc nader niespokojną.
O zwykłej godzinie przyszły moje młode przyjaciółki. Znalazły szczególną odmianę w
moim wzroku, jakoż w istocie spoglądałem na nie innymi oczyma. Zdawało mi się, że
wszystkie ich poruszenia wynikają z niepohamowanej chęci, by uczynić wrażenie na moich
zmysłach; słowom ich, nawet najbardziej obojętnym, toż samo nadawałem znaczenie.
Wszystko w nich pociągało moją uwagę i pogrążało mnie w odmęt myśli, o jakich przedtem
nie miałem żadnego pojęcia.
Zorilla spostrzegła pudełko. Zjadła dwa cukierki i podała kilka siostrze. Wkrótce złudzenia
moje zmieniły się w rzeczywistość. Tajemne wewnętrzne uczucie opanowało obie siostry,
które mu się bezwiednie oddały. Same się tego przestraszyły i uciekły ode mnie powodowane
ostatkami wstydliwości, w której jakaś dzikość się przebijała.
w roku 1805, „przy autopsji znaleziono gnijące nerki, co wedle zdania lekarzy pochodziło ze zbytniego zażywania cukierków diabolinami zwanych, do sprawy lubieżnej pobudzających”).
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Weszła ich matka. Od chwili gdy ją uwolniłem od wierzycieli, postępowanie jej ze mną
nabrało niewypowiedzianej czułości. Tkliwość jej na chwilę mnie uspokoiła, ale wkrótce
spojrzałem na nią tym samym wzrokiem, co na córki. Poznała, co się we mnie dzieje, zmieszała się i spojrzenia jej, unikając moich, padły na nieszczęsne pudełko. Wzięła kilka cukierków i odeszła, niebawem jednak wróciła, okryła mnie pieszczotami i ściskała w swoich objęciach, nazywając synem.
Opuściła mnie z widoczną przykrością, z trudem się przezwyciężając. Pomieszanie moich
zmysłów dochodziło do szaleństwa. Czułem, jak ogień krąży mi po żyłach, zaledwo widziałem otaczające mnie przedmioty, mgła jakaś zasnuła mi oczy.
Chciałem wyjść na taras. Drzwi od pokoju dziewcząt były uchylone, nie mogłem się powstrzymać i wszedłem do środka. Zmysły ich były w daleko większym nieładzie od moich.
Przeląkłem się, chciałem wyrwać się z ich objęć, ale nie miałem na to dość siły. Matka weszła, wymówki zamarły na jej ustach, a wkrótce nie miała już prawa czynić nam wyrzutów.
Przebacz, senor don Cornadez – dodał pielgrzym – przebacz, że mówię ci o rzeczach, których samo opowiadanie jest już śmiertelnym grzechem. Ale historia ta potrzebna jest do twego zbawienia, postanowiłem wyrwać cię zatracie i spodziewam się, że dokonam mego zamiaru. Pamiętaj stawić się tu jutro o tej samej godzinie.
Cornadez wrócił do domu, gdzie w nocy znowu go prześladował cień zamordowanego
hrabiego de Peňa Flor.
Cygan, domawiając tych słów, musiał się z nami rozłączyć i odłożyć dalsze opowiadanie
na dzień następny.
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Dzień pięćdziesiąty drugi

Zebraliśmy się o zwykłej godzinie i stary naczelnik, ulegając niecierpliwości słuchaczów,
pośpieszył z dalszym ciągiem historii, którą Busqueros opowiadał na życzenie Toleda.

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Jak tylko Cornadez stawił się o oznaczonej godzinie, pielgrzym tak dalej jął rozpowiadać:

DALSZY CIĄG HISTORII
POTĘPIONEGO PIELGRZYMA
Pudełko moje było próżne, cukierki wszystkie zjedzone, ale spojrzenia nasze zdawały się
chcieć ożywić przygasłe zapały. Nasze myśli karmiły się występnymi wspomnieniami, a nasza niemoc miała swój grzeszny urok.
Jest właściwością występku, że zagłusza uczucia natury. Pani Santarez, cała oddana wyuzdanym żądzom, zapomniała, że ojciec jej jęczy w więzieniu i że wyrok śmierci może został
już na niego podpisany. Ja tym mniej o nim myślałem, gdy szczególna okoliczność, którą
opowiem, zwróciła nań moją uwagę.
Pewnego wieczora wszedł do mnie jakiś nieznajomy, starannie osłonięty szerokim płaszczem. Przeląkłem się go nieco, tym bardziej że twarz ukrywał pod maską. Tajemniczy człowiek skinął mi, abym usiadł, i uczyniwszy to samo, rzekł:
– Senor Hervas, zdajesz się być przyjacielem pani Santarez, pragnę więc szczerze i otwarcie z tobą pomówić. Sprawa jest poważna i nierad bym załatwiać jej z kobietą. Pani Santarez
zaufała wietrznikowi nazwiskiem don Krzysztof Sparadoz. Dziś przebywa on w więzieniu
razem z senorem Goranezem, ojcem twojej gospodyni. Szaleniec ten myślał, że posiadł tajemnicę znaną tylko kilku dygnitarzom, ale mylił się; ja za to znam ją dokładnie. Wyjawię ci
ją w kilku słowach. Od dziś za tydzień w pół godziny po zachodzie słońca przejdę przed waszymi drzwiami i trzy razy wymówię nazwisko uwięzionego: Goranez, Goranez, Goranez. Za
trzecim razem wręczysz mi kiesę z trzema tysiącami pistolów. Senor Goranez nie przebywa
już w Segowii, został przewieziony do więzienia w Madrycie. Los jego ma być rozstrzygnięty
przed połową tejże samej nocy. Oto jest wszystko, co miałem ci powiedzieć.
To mówiąc zamaskowany człowiek wstał i odszedł.
Wiedziałem, a raczej domyślałem się, że pani Santarez nie ma żadnych zasobów pieniężnych, postanowiłem więc uciec się do łaski don Beliala. Uwiadomiłem moją gospodynię, że
don Krzysztof wpadł w podejrzenie swych przełożonych i nie może więcej u niej bywać, ale
że ja mam znajomych w ministerium i spodziewam się szczęśliwego wyniku moich starań.
Nadzieja ocalenia życia ojcu napełniła panią Santarez najwyższą radością. Dodała wdzięczność do wszystkich uczuć, jakimi już była ku mnie przejęta. Jej oddanie wydało się jej mniej
występne. Tak wielkie dobrodziejstwo zupełnie ją we własnych oczach rozgrzeszało. Nowe
rozkosze zajęły nam wszystkie chwile.
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Wyrwałem się na jedną noc, ażeby pójść do don Beliala.
– Czekałem cię – rzekł do mnie. – Wiedziałem, że skrupuły twoje krótko będą trwały, a
wyrzuty sumienia jeszcze krócej. Wszyscy synowie Adama ulepieni są z jednej gliny. Ale nie
spodziewałem się, żeby tak wcześnie znudziły ci się rozkosze, jakich nigdy nie doznawali
sami nawet królowie tej małej kuli, którzy nie znali moich cukierków.
– Niestety, senor don Belialu – odpowiedziałem – w połowie prawdę wyrzekłeś, ale co do
teraźniejszego mojego trybu życia, ten bynajmniej mi się nie znudził. Przeciwnie, obawiam
się, że gdyby się miał kiedykolwiek odmienić, życie straciłoby dla mnie swój urok.
– Pomimo to – rzekł don Belial – przyszedłeś do mnie po trzy tysiące pistolów, którymi
chcesz okupić wolność senora Goraneza. Zapewne nie wiesz, że skoro tylko zostanie uniewinniony, natychmiast sprowadzi do swego domu córkę i wnuczki, które od dawna przeznaczył na żony dwom młodym urzędnikom ze swego biura. Ujrzysz w objęciach tych szczęśliwych małżonków dwa zachwycające stworzenia, które poświęciły ci swą niewinność i za całą
nagrodę żądały tylko pewnego udziału w rozkoszach, jakich ty sam byłeś ogniskiem. Bardziej
natchniona współubieganiem aniżeli zazdrością, każda z nich znajdowała najwyższą nagrodę
w szczęściu, którego była przyczyną, i bez zawiści cieszyła się szczęściem, którym darzyła
cię druga. Matka ich, bardziej doświadczona, ale niemniej namiętna, dzięki moim cukierkom
mogła bez urazy spoglądać na szczęście córek. Po takich chwilach cóż poczniesz z resztą
twego życia? Czy pójdziesz szukać uprawnionych rozkoszy małżeństwa lub wzdychać do
uczuć zalotnicy, która nie przyrzecze ci nawet cienia rozkoszy, jakich żaden śmiertelnik przed
tobą nie doznał?
Tu don Belial zmienił nagle ton i rzekł:
– Ależ nie, nie mam racji. Ojciec pani Santarez jest naprawdę niewinny i wolność jego od
ciebie zależy. Rozkosz z wypełnienia dobrego uczynku powinna wszystkie inne przewyższać.
– Senor don Belialu – rzekłem – bardzo zimno mówisz o dobrych uczynkach, natomiast
bardzo gorąco o rozkoszach, które ostatecznie są grzechami. Myślałby kto, że pragniesz mojej
zatraty wiecznej, i mógłbym mniemać, że jesteś...
Don Belial nie dał mi dokończyć.
– Jestem – rzekł – jednym z głównych członków potężnego stowarzyszenia, które postawiło sobie za cel uszczęśliwianie ludzi i leczenie ich z nierozsądnych przesądów, jakie wysysają z mlekiem matek, a które potem w poprzek stają wszystkim ich pragnieniom. Wydaliśmy
już wiele mądrych książek, gdzie jak najoczywiściej dowodzimy, że miłość samego siebie jest
zasadą wszystkich czynów ludzkich139 że miłosierdzie, przywiązanie dzieci do rodziców, gorąca i tkliwa miłość, łaskawość królów są tylko wyrafinowanymi formami samolubstwa. Jeżeli więc miłość samego siebie jest sprężyną naszych postępków, zaspokojenie naszych pragnień powinno być zatem naturalnym ich celem. Wiedzieli o tym dobrze prawodawcy i dlatego tak napisali prawa, żeby można je obchodzić, z czego też ludzie nie zaniedbują korzystać.
– Jak to, senor don Belialu – przerwałem – czyliż nie uważasz, że sprawiedliwość i niesprawiedliwość są wartościami rzeczywistymi?
– Są to – odrzekł – wartości względne. Dokładniej to zrozumiesz za pomocą przypowieści,
słuchaj tylko z uwagą:
Maleńkie owady pełzały po wierzchołkach wysokiego zielska. Jeden z nich rzekł do drugich: „Patrzcie na tego tygrysa leżącego obok nas. Jest to najłagodniejsze ze zwierząt, nigdy
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mi ło ść sa me g o si e b ie j e s t z a s a d ą ws z ys t ki c h c z yn ó w l ud z k ic h – angielski filozof Hobbes
(1588–1679) w swym Lewiatanie (1651) dowodził, że człowiek z natury swojej jest egoistą, a jedyny jego cel
stanowi osiągnięcie własnego dobra. Dobro i zło mierzy się przydatnością dla celów jednostki, nie ma więc
żadnej powszechnej naturalnej moralności i różnica między cnotą a występkiem jest zawsze względna. Poglądy
Hobbesa przejął Locke, a za nim materialiści francuscy XVIII w., którzy w zakresie socjologii hołdowali, jak
wiadomo, idealizmowi. Dla La Mettriego rozkosz, używanie, Jest celem, do którego z natury człowiek zmierza;
dla Helwecjusza podstawę i cel ludzkiego działania stanowi osobista korzyść, a wychowanie polegać winno na
rozwijaniu w człowieku jego namiętności.
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nie robi nam nic złego; tymczasem, przeciwnie, baran – to dziki zwierz, który gdyby tu przyszedł, natychmiast by nas pożarł wraz z zielskiem służącym nam za schronienie. Ale tygrys
jest sprawiedliwy i pomściłby naszą śmierć”.
Z tego możesz wnieść, mój młody przyjacielu, że wszystkie pojęcia o sprawiedliwości i
niesprawiedliwości, złem i dobrem są względnymi, nigdy zaś absolutnymi ani ogólnymi.
Zgadzam się z tobą, że istnieje pewnego rodzaju głupawe zadowolenie, przywiązane do tego,
co nazywają dobrymi uczynkami. Odczujesz je niezawodnie, ocalając niewinnie oskarżonego
Goraneza. Nie powinieneś na chwilę się wahać, jeżeli znudziła cię już jego rodzina. Zastanów
się, masz na to dość czasu. Powinieneś wręczyć nieznajomemu pieniądze w sobotę, w pół
godziny po zachodzie słońca. Przybądź tu w nocy z piątku na sobotę, trzy tysiące pistolów
będzie czekać na ciebie punktualnie o północy. Tymczasem żegnam cię; przyjmij, proszę,
jeszcze jedno pudełko z cukierkami.
Wróciłem do domu i przez drogę zjadłem kilka cukierków. Pani Santarez i jej córki jeszcze
nie spały, czekały na mnie. Chciałem mówić o nieszczęśliwym więźniu, ale nie dano mi na to
czasu... Lecz po cóż mam wyjawiać tak haniebne postępki? Wystarczy ci wiedzieć, że rozpuściwszy cugle wyuzdanym żądzom, straciliśmy miarę czasu i nie liczyliśmy dni. O więźniu
zupełnie zapomniano.
Sobotni dzień chylił się już ku końcowi. Słońce zachodzące za chmury zdawało się rzucać
po niebie krwawe odbłyski. Gwałtowne błyskawice przejęły mnie trwogą, usiłowałem przypomnieć sobie ostatnią nozmowę z don Belialem. Nagle usłyszałem głuchy, grobowy głos po
trzykroć powtarzający:
– Goranez! Goranez! Goranez!
– Sprawiedliwe nieba! – krzyknęła pani Santarez – jestże to duch nieba lub piekieł, który
do mnie przemawia i oznajmia mi o śmierci mego biednego ojca?
Straciłem przytomność. Odzyskawszy ją, pobiegłem drogą ku Manzanaresowi, chcąc po
raz ostatni błagać o litość don Beliala. Alguacilowie zatrzymali mnie i zaprowadzili na nie
znaną ulicę, do domu równie mi nie znanego, ale w którym wkrótce poznałem więzienie.
Okuto mnie w łańcuchy i wrzucono do ciemnego lochu. Posłyszałem obok siebie brzęk łańcuchów.
– Czy to młody Hervas? – zapytał towarzysz mojej niedoli.
– Tak jest – odpowiedziałem – jestem Hervas i poznaję po głosie, że mówię z don
Krzysztofem Sparadoz. Czy wiesz co o Goranezie? Czy był on niewinny?
– Jak najniewinniejszy – odparł don Krzysztof – ale oskarżyciel jego zastawił nań tak
sztuczną zasadzkę, że mógł go według upodobania zgubić albo ocalić. Żądał od niego trzech
tysięcy pistolów. Goranez nie mógł nigdzie ich dostać i przed chwilą udusił się w więzieniu.
Mnie także dano do wyboru podobną śmierć albo też dożywotnie więzienie w zamku Larache
na brzegach Afryki. Wybrałem to ostatnie w nadziei, że za pierwszą sposobnością umknę i
wtedy przejdę na wiarę mahometańską. Co zaś do ciebie, mój przyjacielu, wkrótce wezmą cię
na tortury, ażeby zapytać o rzeczy, o których nie masz żadnego wyobrażenia. Mieszkałeś razem z panią Santarez, domyślają się więc, że jesteś współwinowajcą jej ojca.
Wystaw sobie człowieka, którego duch i ciało zniewieściały w rozkoszach, nagle zagrożonego okropnościami długich męczarni. Zdawało mi się, że już doznaję boleści tortury. Włosy
mi powstały na głowie, trwoga zdjęła członki, które odmówiły mi posłuszeństwa i zaczęły
drgać konwulsyjnie.
Odźwierny wszedł do więzienia po Sparadoza, który odchodząc rzucił mi sztylet. Nie
miałem siły go podnieść, a cóż dopiero, gdyby przyszło się nim przebić. Rozpacz moja do
tego stopnia dobiegła, że sama śmierć nie byłaby mnie mogła uspokoić.
– Ach, Belialu! – zawołałem – Belialu, wiem dobrze, kim jesteś, a jednak cię przyzywam.
– Staję na twoje wezwanie – krzyknął duch nieczysty. – Weź ten sztylet, dobądź krwi z
palca i podpisz papier, który ci podaję.
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– O, mój aniele stróżu – zawołałem – więc już zupełnie mnie opuściłeś?
– Za późno go przyzywasz – wrzasnął szatan, zgrzytając zębami i buchając płomieniem.
Zarazem wbił mi szpony w czoło.
Uczułem palący ból i zemdlałem, a raczej wpadłem w zachwycenie. Nagłe światło rozjaśniło lochy. Złotoskrzydły cherub pokazał mi zwierciadło i rzekł:
– Widzisz na twoim czole przewrócone Thau. Jest to znak potępienia. Dojrzysz go na
czołach innych grzeszników, sprowadzisz dwunastu na drogę zbawienia i wtedy sam na nią
powrócisz. Przywdziej ten ubiór pielgrzymi i chodź za mną!
Obudziłem się, czyli raczej miałem wrażenie, że się budzę; w istocie, nie znajdowałem się
już w więzieniu, ale na drodze do Galicji. Strój pątniczy miałem na sobie.
Wkrótce spostrzegłem czeredę pielgrzymów idących do świętego Jakuba z Komposteli.
Złączyłem się z nimi i obszedłem wszystkie miejsca święte w Hiszpanii. Chciałem przejść do
Włoch i odwiedzić Loreto140. Bytem wtedy w Asturii, obróciłem więc drogę przez Madryt.
Przybywszy do tego miasta, poszedłem na Prado, chcąc odszukać dom pani Santarez. Jednakże nie odnalazłem go, choć rozpoznałem wszystkie sąsiednie domy. Dowiodło mi to, że jestem jeszcze pod władzą szatana. Nie śmiałem dalej prowadzić moich poszukiwań.
Zwiedziłem kilka kościołów, po czym udałem się do Buen Retiro. Nikogo nie zastałem w
ogrodzie, prócz człowieka siedzącego na oddalonej ławce. Wielki krzyż maltański, wyszyty
na jego płaszczu, oznajmił mi, że należy do starszyzny tego zakonu. Zdawał się dumać; siedział nieruchomo, pogrążony w marzeniach.
Gdy się zbliżyłem do niego, zdało mi się, że widzę pod jego nogami przepaść, w której
twarz jego odbija się odwrotnie, jak to zdarza się siedzącym nad wodą. Przepaść jednak pełna
była ognia.
Gdy postąpiłem kilka kroków naprzód, złudzenie znikło, ale przypatrzywszy się nieznajomemu spostrzegłem, że ma na czole przewrócone Thau, znak potępienia, jaki cherub pokazał
mi w zwierciadle na moim własnym czole.
Gdy Cygan domawiał tych słów, jeden z jego bandy przyszedł zdawać mu sprawę z dziennych czyności, musiał więc rozłączyć się z nami.

140

Lo r e to – ośrodek pielgrzymkowy we Włoszech środkowych.
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Dzień pięćdziesiąty trzeci

Nazajutrz stary naczelnik, powtarzając słowa Busquera, tak dalej mówił:

DALSZY CIĄG HISTORII
POTĘPIONEGO PIELGRZYMA
Łatwo zrozumiałem, że widzę przed sobą jednego z dwunastu grzeszników, których miałem nawrócić na drogę zbawienia. Starałem się pozyskać jego zaufanie. Zamiar mój powiódł
mi się w zupełności i gdy nieznajomy przekonał się, że nie ciekawość wyłącznie inną powoduje, pewnego dnia, ulegając moim prośbom, w te słowa zaczął opowiadać swoje przygody:

HISTORIA KOMANDORA TORALVY
Wstąpiłem do zakonu maltańskiego, nie wyszedłszy jeszcze z lat dziecinnych, zapisano
mnie bowiem do służby jako pazia. Opiekunowie, jakich miałem u dworu, wyjednali dla mnie
w dwudziestym piątym roku dowództwo galery, wielki mistrz zaś, rozdając w rok później
urzędy, powierzył mi najlepszą komandorię Aragonii 141. Mogłem więc i dziś jeszcze mogę
ubiegać się o najpierwsze godności w zakonie; ale ponieważ dopiero w późnym wieku można
je osiągnąć i ponieważ tymczasem nic nie miałem do czynienia, poszedłem więc za przykładem naszych baillich, którzy może powinni mi byli lepszy nastręczyć, jednym słowem, oddałem się miłostkom. Wprawdzie wtedy już uważałem je za grzech, ale obym był nigdy większego nie popełnił. Ten, który dziś ciąży mi na sumieniu, wyniknął z karygodnej porywczości,
która sprawiła, że obraziłem to, co w naszej wierze jest najświętsze. Z przestrachem budzę w
sobie te wspomnienia, ale niepotrzebnie je przedwcześnie wywołuję.
Wiesz zapewne, że mamy na Malcie kilka szlacheckich rodzin wyspiarskich, które bynajmniej nie wchodzą do zakonu i nie mają żadnych stosunków z kawalerami jakiego bądź
stopnia. Uznają one tylko najwyższą władzę wielkiego mistrza i kapituły, składającej jego
radę.
Po tej klasie następuje druga, pośrednia, która zajmuje urzędy i poszukuje opieki kawalerów. Kobiety tej klasy nazywają po włosku onorate, co znaczy „poważane”. W istocie zasługują na ten tytuł przez przyzwoitość w postępowaniu i, jeżeli ci mam wszystko powiedzieć, przez tajemnicę, jaką osłaniają swoje miłostki.
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ko ma nd o r ia Ar a go n ii – Wewnętrzna hierarchia feudalna zakonu kawalerów maltańskich przedstawiała
się następująco: na czele zakonu stał Wielki Mistrz, obierany spośród ośmiu dostojników, którzy byli zarazem
zwierzchnikami ośmiu narodowości, wchodzących w skład zakonu. Owe osiem narodowości, czyli języków to:
Prowansja, Owernia, Francja, Włochy, Aragonia, Kastyli Niemcy i Anglia. Języki dzieliły się na wielkie prioraty
(na czele każdego z nich stał Wielki Przeor) te na prioraty (z Przeorami na czele), prioraty na starostwa (po
zwierzchnictwem Baillich), starostwa zaś na komandor: (podległe Komandorom).
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Długie doświadczenie nauczyło kobiety „onorate”, że zachowanie tajemnicy nie zgadza się
z charakterem kawalerów francuskich, a przynajmniej, że niesłychanie rzadko się zdarza, żeby który z nich łączył dyskrecję z innymi świetnymi przymiotami, jakie ich w ogóle cechują.
Z tego wynikło, że młodzi ludzie tej nacji, przyzwyczajeni w innych krajach do wielkiego
powodzenia u kobiet, na Malcie muszą wdawać się z dziewczętami ulicznymi. Kawalerowie
niemieccy, zresztą mniej liczni, najwięcej mają szczęścia u kobiet „onorate” i zawdzięczają
to, jak sądzę, swej białoróżowej cerze. Za nimi idą Hiszpanie, których uczciwy i pewny sposób myślenia główną jest zaletą.
Kawalerowie francuscy, zwłaszcza zaś karawaniści 142 mszczą się na kobietach „onorate”,
drwiąc z nich wszelkimi sposoby i odkrywając ich tajemne miłostki, ponieważ jednak żyją
zawsze osobno i nie chcą uczyć się włoskiego języka, którym cały kraj mówi, nikt przeto nie
zważa na ich plotki.
Żyliśmy więc spokojnie z naszymi kobietami „onorate”, gdy pewnego dnia okręt francuski
przywiózł komandora de Foulequère, ze starożytnego domu seneszalów143 Poitou, pochodzącego od hrabiów Angoulême. Komandor był już raz na Malcie i wsławił się znaczną liczbą
pojedynków. Teraz przybywał starać się o generalne dowództwo galer. Przeżył już trzydzieści
sześć lat życia, spodziewano się zatem, że musiał się ustatkować. W istocie, przestał być zawadiaką i hałaburdą, ale za to stał się wyniosły, dumny, buntowniczy i rościł pretensje, by go
więcej poważano, aniżeli samego wielkiego mistrza.
Komandor otworzył swój dom. Kawalerowie francuscy tłumnie się do niego schodzili. My
rzadko kiedy do niego uczęszczaliśmy, na koniec zupełnieśmy z nim zerwali, zawsze bowiem
toczono u niego nieprzyjemną dla nas rozmowę, między innymi o kobietach „onorate”, które
szanowaliśmy i kochali. Gdy komandor wychodził, rój młodych karawanistów zawsze go
otaczał. Komandor prowadził ich do „Ciasnej Uliczki”, pokazywał miejsca, gdzie się pojedynkował, i opowiadał wszystkie szczegóły swoich pojedynków.
Muszę ci powiedzieć, że według naszych zwyczajów, pojedynki są zakazane na Malcie, z
wyjątkiem Ciasnej Uliczki, przejścia, na które nie wychodzi żadne okno. Uliczka ma tyle szerokości, ile potrzeba dla dwóch ludzi, którzy chcą złożyć się i skrzyżować szpady. Żaden z
nich jednak nie może się cofnąć. Przeciwnicy stają w poprzek uliczki, przyjaciele ich zaś zatrzymują przechodzących, ażeby im nie przeszkadzali. Zwyczaj ten zaprowadzono niegdyś
dla zapobieżenia morderstwom, człowiek bowiem, który wie, że ma nieprzyjaciela, nie przechodzi przez Ciasną Uliczkę, gdy zaś morderstwo gdzie indziej zostaje popełnione, niepodobna już podać je za pojedynek.
Wreszcie, pod karą śmierci, nie wolno ze sztyletem przechodzić przez Ciasną Uliczkę.
Widzisz więc, że pojedynek jest nie tylko tolerowany, ale nawet pozwolony na Malcie, chociaż wyraźnie pozwolenie to nie jest ogłoszone. Kawalerowie ze swojej strony nie tylko że nie
nadużywają tej swobody, ale mówią nawet o niej z pewnego rodzaju oburzeniem, jako o występku przeciw miłosierdziu chrześcijańskiemu, rażącym zwłaszcza w siedzibie zakonu.
Przechadzki komandora po Ciasnej Uliczce nie były zatem na swoim miejscu, toteż nic
dziwnego, że odniosły zły skutek: karawaniści francuscy stali się zawadiakami, do czego
zresztą i tak mieli wrodzoną skłonność. Ich złe obyczaje z dnia na dzień się pogarszały. Kawalerowie hiszpańscy jeszcze bardziej się od nich odstrychnęli, nareszcie zebrali się u mnie,
zapytując, co mają czynić dla pohamowania warcholstwa, które zaczynało być nieznośne.
Podziękowałem rodakom za zaszczyt, jaki mi wyświadczyli, pokładając we mnie zaufanie.
Przyrzekłem im, że pomówię o tym z komandorem i przedstawię mu postępowanie młodych
Francuzów jako pewien rodzaj nadużycia, którego postępy on sam tylko może powściągnąć
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kar a wa n i ści – kawalerowie maltańscy uczestniczący w morskich wyprawach; nazwa pochodzi z czasów
kiedy flota zakonu ochraniała „karawany” pielgrzymek płynące morzem Śródziemnym do Jerozolimy.
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se ne sz al – w średniowiecznej Francji urzędnik stoJacy na czele sądownictwa okręgowego.
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dzięki wysokiemu poważaniu i szacunkowi, jakimi go otaczają trzy języki jego narodu144.
Obiecywałem sobie, że uczynię to z należytą grzecznością, na którą komandor tak bardzo był
wrażliwy, jednakże nie miałem nadziei, aby mogło obejść się bez pojedynku. Pomimo to myślałem o tym bez przykrości, ponieważ pojedynek taki z uwagi na swój powód byłby dla mnie
nader zaszczytny. Na koniec sądziłem, że tym sposobem pofolguję odrazie, którą od dawna
czułem do komandora.
Był wówczas właśnie Wielki Tydzień, postanowiono więc, że dopiero za dwa tygodnie będę miał rozmowę z komandorem. Zdaje mi się, że doniesiono mu o moim zamiarze i chciał go
uprzedzić, szukając ze mną zwady.
Nadszedł Wielki Piątek. Wiesz, że według zwyczaju hiszpańskiego podaje się tego dnia
wodę święconą uwielbianej kobiecie, idąc za nią z kościoła do kościoła. Pod pewnym względem pobudza do tego zazdrość i obawa, aby ktoś inny nie podał wody i tym sposobem nie
starał się zawrzeć znajomości. Zwyczaj ten wprowadzono również na Maltę. Stosownie do
niego, udałem się za pewną młodą kobietą „onorata”, z którą od kilku lat zostawałem z
związkach. Ale w pierwszym kościele, do którego weszła, komandor zbliżył się do niej
przede mną. Stanął pomiędzy nami zwrócony do mnie tyłem i cofnął się o kilka kroków, jak
gdyby chciał nadepnąć mi na nogę. Postępowanie to zwróciło uwagę kilku obecnych kawalerów.
Wyszedłszy z kościoła, zbliżyłem się obojętnie do komandora, pragnąc niby pomówić z
nim o mało ważnych rzeczach. Zapytałem go, do jakiego kościoła zamierza się teraz udać.
Nazwał mi jakiegoś świętego. Ofiarowałem się, że go zaprowadzę krótszą drogą, i tak, że się
nie spostrzegł, zawiodłem go w Ciasną Uliczkę. Stanąwszy tam, dobyłem szpady, pewny, że
nikt nam nie przeszkodzi, wszyscy bowiem tego dnia znajdowali się w kościołach.
Komandor także dobył szpady, ale zniżył jej ostrze.
– Jak to – rzekł – w Wielki Piątek? Nie chciałem go słuchać.
– Racz uwzględnić – dodał – że od przeszło sześciu lat nie byłem u spowiedzi. Przeraża
mnie stan mego sumienia. Za trzy dni...
Zwykle jestem spokojnego sposobu myślenia, a wiesz, że ludzie tego charakteru, raz przyprowadzeni do ostateczności, nie mogą się już opamiętać. Zmusiłem komandora, by stanął do
walki, ale – rzecz dziwna – jakiś przestrach rozlał się po jego twarzy. Oparł się o mur i jak
gdyby przewidując, że upadnie, zawczasu szukał oparcia.
W istocie, za pierwszym ciosem utopiłem mu szpadę w piersiach. Pochylił ostrze, zatoczył
się na mur i rzekł umierającym głosem:
– Przebaczam ci, oby niebo chciało ci również przebaczyć. Zanieś moją szpadę do TêteFoulque i każ zmówić za moją duszę sto mszy w kaplicy zamkowej.
Wyzionął ducha. W pierwszej chwili nie zwróciłem uwagi na jego ostatnie słowa i jeżeli
później przypomniałem je sobie, to dlatego, żem je powtórnie usłyszał. Złożyłem deklarację
w zwykłej formie i mogę rzec, że przed światem pojedynek ten wcale mi nie zaszkodził. Nie
cierpiano komandora i uznano, że zasłużył ma swój los; sądziłem jednak, że zgrzeszyłem
przed Bogiem, zwłaszcza uwłaczając świętości sakramentów, i sumienie czyniło mi gorzkie
wyrzuty. Trwało to przez tydzień.
W nocy z piątku na sobotę nagle obudziłem się i gdy spojrzałem dokoła, zdało mi się, że
nie znajduję się w swoim pokoju, ale leżę na bruku w Ciasnej Uliczce. Zdziwiłem się niepomału, gdy ujrzałem wyraźnie komandora opartego o mur. Widmo zdawało się dobywać nadprzyrodzonych sił i rzekło:
– Zanieś moją szpadę do Tête-Foulque i każ zmówić za moją duszę sto mszy w kaplicy
zamkowej.
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tr z y j ęz yk i j e go nar o d u – francuscy kawalerowie zakonu maltańskiego wchodzili w skład języków Prowansji, Owernii i Francji.
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Zaledwie usłyszałem te słowa, gdy wpadłem w sen letargiczny. Nazajutrz obudziłem się w
moim pokoju i w moim łóżku, ale zachowałem jak najdokładniej wspomnienie mego widzenia.
Następnej nocy kazałem służącemu spać w moim pokoju i nic nie widziałem. Przez cały
tydzień byłem spokojny, ale w nocy z piątku na sobotę znowu miałem to samo widzenie, z tą
różnicą, że służący mój leżał na bruku o kilka kroków ode mnie. Widmo komandora pokazało
mi się a powtórzyło te same słowa. Odtąd co piątek widziałem to samo zjawisko. Służący mój
śnił, że leży w Ciasnej Uliczce, ale poza tym nie widział ani nie słyszał komandora.
Z początku nie wiedziałem, co to za Tête-Foulque, dokąd, według żądania komandora, miałem
zanieść jego szpadę. Kawalerowie z Poitou powiedzieli mi, że jest to zamek położony o trzy mile od
Poitiers, śród lasu, że opowiadano o nim w kraju wiele nadzwyczajnych rzeczy i że chodzono tam
dla oglądania niektórych ciekawych przedmiotów, jak na przykład zbroi Foulque'a Taillefer i broni
pozabijanych przez niego rycerzy, że nareszcie, według zwyczaju przyjętego w rodzinie Foulequère, składano tam broń, która służyła jej członkom bądź w bitwach, bądź też w pojedynkach.
Wszystko to mocno mnie zajęło, musiałem jednak pomyśleć wprzódy o moim sumieniu.
Udałem siłę do Rzymu, wyznałem moje grzechy przed wielkim spowiednikiem145 i nie taiłem mu widzenia, które ciągle mnie prześladowało. Nie odmówił mi rozgrzeszenia, ale
udzielił go warunkowo. Po odbyciu pokuty miałem nie zapomnieć o stu mszach w kaplicy
zamku Tête-Foulque. Niebo tymczasem przyjęło moją ofiarę i od chwili gdy się wyspowiadałem, widmo komandora przestało mnie dręczyć. Przywiozłem był z Malty jego szpadę, natychmiast więc wybrałem się w drogę do Francji.
Gdy przybyłem do Poitiers, wiedziano tam już o śmiarci komandora i zauważyłem, że nie
więcej go żałowano niż na Malcie. Zostawiłem w mieście moich służących, sam zaś przywdziałem ubiór pielgrzymi i nająłem przewodnika. Uważałem za właściwe pójść piechotą do
zamku, zresztą droga do Tête-Foulque była nieprzystępna dla powozów.
Zastaliśmy bramę zamkniętą, długo dzwoniliśmy i wołaliśmy, wreszcie pokazał się murgrabia. Był on jedynym mieszkańcem Tête-Foulque, oprócz pustelnika, który doglądał kaplicy i którego właśnie znaleźliśmy na modlitwie. Gdy skończył swoje pacierze, powiedziałem
mu, że przychodzę prosić go o sto mszy. To mówiąc złożyłem ofiarę na ołtarzu, chciałem
także i szpadę komandora na nim zostawić, ale murgrabia oznajmił mi, że należy odnieść ją
do zbrojowni, gdzie, według zwyczaju, składano zawsze broń wszystkich Foulequère'ów poległych w walkach, jak również oręż zabitych przez nich przeciwników. Udałem się za murgrabią do zbrojowni i w istocie spostrzegłem mnóstwo szpad rozmaitej wielkości i liczne
portrety, zacząwszy od Foulque'a Taillefer, hrabiego Angoulême, który wybudował TêteFoulque dla syna swego z nieprawego łoża, który to syn był póżmiej seneszalem Poitou i
protoplastą Foulequère'ów z Tête-Foulque.
Portrety seneszala i jego żony wisiały po obu stronach wielkiego komina, umieszczonego
w rogu zbrojowni. Postacie wyglądały na nich jak żywe. Inne portrety były równie dobrze
namalowane, każdy w stylu swojej epoki, wszelako żaden z nich nie był tak uderzający jak
portret Foulque'a Taillefer. Obraz był naturalnej wielkości. Rycerz stał na nim w bawolim
kaftanie, w jednej ręce trzymał szpadę, drugą zaś brał tarczę, którą mu podawał koniuszy.
Większa część szpad wisiała misternie ułożona obok tego portretu.
Prosiłem murgrabiego, aby kazał zapalić ogień i przynieść mi wieczerzę.
– Zgoda co do wieczerzy – odpowiedział – ale co się tyczy noclegu, radziłbym ci, mój
pielgrzymie, abyś przespał się raczej w moim pokoju.
Zapytałem go o powód tej ostrożności.
– Niepotrzebnie się pytasz – odparł murgrabia – zaufaj mi, każ sobie posłać obok mego łóżka.
Przystałem na jego propozycję z tym większą przyjemnością, że właśnie był piątek i lękałem się powrotu mego zjawiska.
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Murgrabia wyszedł, aby zająć się wieczerzą, ja zaś zacząłem przypatrywać się broni i portretom, które, jak powiedziałem, wymalowane były z niesłychaną prawdą. Im bardziej dzień
chylił się ku schyłkowi, tym więcej szaty, malowane ciemnymi barwami, zlewały się w jedno
z mrocznym tłem obrazów, ogień tylko komina jaskrawo odznaczał twarze. Było w tym coś
przerażającego, może zresztą dałem się zbyt unieść wyobraźni, stan bowiem sumienia utrzymywał mnie w ciągłej trwodze.
Murgrabia przyniósł mi wieczerzę, złożoną z półmiska pstrągów złowionych w sąsiednim
potoku. Dano mi także flaszkę niezłego wina. Chciałem, żeby pustelnik usiadł z nami do stołu, ale ten żył tylko korzonkami, gotowanymi w wodzie.
Miałem zwyczaj codziennie odmawiać brewiarz, jak przystało na zakonnika, tym bardziej
hiszpańskiego. Dobyłem więc książki i różańca; powiedziałem murgrabiemu, że ponieważ
sen mnie jeszcze nie morzy, pomodlę się zatem w zbrojowni do późnej nocy, i prosiłem go,
aby mi tylko wskazał mój pokój.
– Bardzo chętnie – odpowiedział – pustelnik przyjdzie o północy modlić się do kaplicy.
Wtedy zejdziesz tymi małymi schodkami i nie będziesz mógł ominąć mego pokoju, którego
drzwi zostawię otwarte. Pamiętaj tylko, abyś po północy tu nie zostawał.
Murgrabia wyszedł. Zacząłem się modlić, dorzucając od czasu do czasu drzewa na ogień.
Nie śmiałem jednak zbyt przypatrywać się ścianom, portrety bowiem zdawały się ożywiać.
Jeżeli przypadkiem spojrzałem na który, natychmiast zdawał mi się mrugać oczami i wykrzywiać usta. Zwłaszcza seneszal i jego żona, którzy wisieli po obu stronach komina, rzucali
na mnie gniewne spojrzenia, po czym spoglądali po sobie. Nagłe uderzenie wiatru, który zatrząsł oknami tak, że broń na ścianie zagrzechotała, podwoiło moją trwogę. Wszelako nie
przestawałem żarliwie się modlić.
Nareszcie usłyszałem pustelnika śpiewającego psalmy, i gdy śpiew ustał, zszedłem schodami, chcąc udać się do pokoju murgrabiego. Trzymałem w ręku kawałek świeczki, wiatr ją
zgasił, powróciłem więc, aby ją zapalić, ale jakież było moje zdziwienie, gdy ujrzałem seneszala i jego żonę, którzy wyszli z ram i siedzieli przy kominie. Rozmawiali ze sobą poufale i
można było wyraźnie słyszeć ich słowa:
– Moja duszko – mówił seneszal – cóż myślisz o tym Kastylijczyku, który uśmiercił komandora, nie pozwalając mu się nawet wyspowiadać?
– Myślę, mój miłościwy mężu i panie – odrzekło widmo niewieście – że jest to wielki
grzech a niegodziwość. Mam jednak nadzieję, że miłościwy Taillefer nie wypuści tak na sucho owego Kastylijczyka z zamku i że ciśnie mu rękawicę.
Strach mnie zdjął niezmierny, wypadłem na schodki, chciałem po omacku trafić do drzwi
murgrabiego, ale nadaremnie. W ręku wciąż jeszcze trzymałem świeczkę; pomyślałem o tym,
żeby ją zapalić, i nieco się uspokoiłem, usiłowałem wytłumaczyć sobie, że to moja rozogniona wyobraźnia spłodziła owe postacie, które widziałem był przy kominie. Wróciłem więc i
stanąwszy w drzwiach zbrojowni, przekonałem się, że rzeczywiście przy kominie nikogo nie
ma. Wszedłem śmiało, ale postąpiwszy kilka kroków – cóż ujrzałem na środku sali? Miłościwy Taillefer w wojowniczej postawie składał się do mnie końcem swojej szpady. Chciałem
uciec na schodki, ale we drzwiach stała mara koniuszego, która rzuciła mi rękawicę pod nogi.
Nie wiedząc, co począć, pochwyciłem pierwszą lepszą szpadę ze ściany i rzuciłem się na
mego urojonego przeciwnika. Zdawało mi się nawet, żem go przeciął na dwoje, ale w tej samej chwili odebrałem cios pod sercem, który sparzył mnie jak rozpalone żelazo. Krew moja
zalała posadzkę i padłem bez zmysłów.
Obudziłem się nazajutrz w pokoju murgrabiego, który widząc, że nie powracam, wziął
święconej wody i przyszedł po mnie. Znalazł mnie rozciągniętego bez przytomności na podłodze. Spojrzałem na piersi, nie miałem żadnej rany, cios więc, który otrzymałem, był tylko
przywidzeniem. Murgrabia o nic mnie nie pytał, ale radził, abym niezwłocznie opuścił zamek.
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Poszedłem za jego radą i udałem się drogą do Hiszpanii. Po tygodniu stanąłem w Bayonne.
Przybyłem tam w piątek i zamieszkałem w gospodzie. Śród nocy obudziłem się nagle i ujrzałem przed sobą miłościwego Taillefera, który składał się do mnie szpadą. Przeżegnałem się
znakiem krzyża i widmo rozwiało się oparem. Wszelako uczułem taki sam cios, jaki otrzymałem w zamku Tête-Foulque. Zdawało mi się, że krew mnie zalewa, chciałem wołać o pomoc, uciec z łóżka, ale jedno i drugie było niemożliwe. Ta niewypowiedziana męczarnia
trwała aż do pierwszego piania kogutów; wtedy zasnąłem, ale nazajutrz zdrowie moje było w
stanie godnym politowania. Odtąd co piątek to samo widzenie się powtarza i żadne pobożne
uczynki nie mogą go oddalić. Smutek mój spycha mnie do grobu; legnę w nim, zanim zdołam
wydobyć się spod władzy szatana; słaby promyk nadziei w miłosierdziu boskim podtrzymuje
mnie jeszcze i dodaje sił do znoszenia moich cierpień.
Na tym komandor. Toralva skończył swoją opowieść, albo raczej Pielgrzym Potępiony,
który rozpowiedziawszy ją Cornadezowi, tymi słowy ciągnął dalej własne przygody:
Komandor Toralva był człowiekiem pobożnym, chociaż zgwałcił święte zasady religii,
pojedynkując się z przeciwnikiem, któremu nie pozwolił nawet porachować się z sumieniem.
Łatwo przekonałem go, że jeżeli rzeczywiście pragnie uwolnić się od nagabywań szatana,
powinien zwiedzić święte miejsca, w których grzesznicy zawsze znajdują pociechę i łaskę.
Toralva posłuchał mojej rady i razem zwiedziliśmy cudowne miejsca w Hiszpanii. Następnie udaliśmy się do Włoch. Byliśmy w Loreto i w Rzymie. Wielki spowiednik udzielił mu nie
tylko warunkowego, ale i ogólnego rozgrzeszenia, do którego dodał odpust papieski. Toralva,
zupełnie wyzwolony, odjechał na Maltę, ja zaś przybyłem do Madrytu, a stamtąd do Salamanki.
Gdy cię ujrzałem, spostrzegłem na twoim czole znak potępienia i została mi objawiona
cała twoja historia. Hrabia de Peňa Flor w istocie miał zamiar zbałamucić i uwieść wszystkie
kobiety, ale dotąd żadnej jeszcze nie uwiódł i nie zbałamucił. Ponieważ grzeszył tylko myślą,
dusza jego nie była jeszcze w niebezpieczeństwie; od dwóch lat jednak zaniedbał obowiązki
religii i właśnie miał im zadośćuczynić, gdy ty kazałeś go zamordować, albo raczej przyczyniłeś się do jego śmierci. Oto jest przyczyna, dla której widmo cię prześladuje. Jeden jest tylko sposób odzyskania spokoju. Musisz pójść za przykładem komandora. Ja posłużę ci za
przewodnika, od tego bowiem i moje własne zbawienie zależy.
Cornadez dał się przekonać. Zwiedził cudowne miejsca w Hiszpanii, następnie udał się do
Włoch i dwa lata zeszło mu na tej pielgrzymce. Pani Cornadez przepędziła ten czas w Madrycie, gdzie osiedliły się jej matka i siostra.
Wróciwszy do Salamanki, Comadez znalazł dom swój w jak najlepszym porządku. Żona
jego, piękniejsza niż kiedykolwiek, okazywała mu wiele słodyczy. W dwa miesiące później
pojechała jeszcze raz do Madrytu w odwiedziny do matki i siostry, po czym wróciła do Salamanki i na stałe już w niej pozostała, zwłaszcza gdy księciu Arcos powierzono ambasadę w
Londynie.
Tu kawaler Toledo zabrał głos i rzekł:
– Senor Busqueros, nie myślę darować ci dalszego ciągu; stanowczo muszę dowiedzieć
się, co ostatecznie stało się z panią Cornadez?

130

– Owdowiała – odparł Busqueros – po czym znowu wyszła za mąż i odtąd jak najprzykładniej się prowadzi. Ale co widzę? Oto właśnie i ona, zmierza w tę stronę i jeżeli się nie
mylę, idzie prosto do twojego domu.
– Co mówisz? – zawołał Toledo – ależ to pani Uscariz. Ach, niegodziwa! Wmówiła we
mnie, że jestem pierwszym jej kochankiem, ale sowicie mi za to zapłaci.
Kawaler, pragnąc zostać sam na sam ze swoją kochanką, czym prędzej nas od siebie wyprawił.
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Dzień pięćdziesiąty czwarty

Nazajutrz zebraliśmy się o zwykłej godzinie i poprosiwszy Cygana, aby dalej raczył ciągnąć opowiadanie swych przygód, taką otrzymaliśmy odpowiedź:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Toledo, uwiadomiony o prawdziwej historii pani Uscariz, przez jakiś czas zabawiał się
opowiadaniem jej o Frasquecie Cornadez jako o zachwycającej kobiecie, którą rad byłby poznać i która jedna tylko mogłaby go uszczęśliwić, przywiązać i na wieki ustalić. Nareszcie
znudziły go wszystkie miłostki, równie jak i sama pani Uscariz.
Rodzina jego, nader wzięta u dworu, przeznaczała mu przeorstwo kastylijskie, które właśnie podówczas zawakowało. Kawaler pośpieszył objąć nową godność do Malty, ja zaś straciłem jedynego opiekuna, który mógłby mi dopomóc zniweczyć zamiary Busquera względem
mego ojca. Musiałem pozostać biernym widzem tej intrygi: nie mogąc stanąć jej na przeszkodzie. Rzecz zaś tak się miała:
Mówiłem wam już na początku mego opowiadania, że ojciec mój każdego poranku dla
odetchnięcia świeżym powietrzem stawał na balkonie wychodzącym na ulicę Toledo, następnie szedł na drugi balkon, który wychodził na małą uliczkę, i jak tylko spostrzegł naprzeciwko sąsiadów, wnet witał ich, mówiąc agur. Niechętnie wracał do pokoju, jeżeli ich nie pozdrowił. Sąsiedzi, aby go długo nie zatrzymywać, spieszyli odebrać od niego dzień dobry;
poza tym nie miał z nimi żadnych innych stosunków. Owi uprzejmi sąsiedzi wyprowadzili się
jednak, a miejsce ich zajęły panie Cimiento, dalekie krewne don Roque Busquera. Pani Cimiento, ciotka, była to czterdziestoletnia osoba ze świeżą cerą i słodkim, ale statecznym wejrzeniem. Panna Cimiento, bratanica, była wysoką, kształtnej kibici, o ładnych oczach i wytoczonych ramionach dziewczyną.
Obie kobiety wprowadziły się, jak tylko mieszkanie było wolne, i nazajutrz mój ojciec,
wyszedłszy na balkon, oczarowany był ich widokiem. Swoim zwyczajem powiedział im dzień
dobry, one zaś odkłoniły mu się, jak można najwdzięczniej. Niespodzianka ta sprawiła mu
niewypowiedzianą przyjemność, wszelako oddalił się do swego pokoju, co też i obie kobiety
wkrótce uczyniły.
Wymiana wzajemnych grzeczności trwała tylko tydzień, po którego upływie ojciec mój
odkrył w pokoju panny Cimiento jakiś przedmiot, który do najwyższego stopnia zaostrzył
jego ciekawość. Była to mała szklana szafa, napełniona słoikami i flaszkami kryształowymi.
Jedne z nich zdawały się zawierać jaskrawe farby, jak gdyby do barwienia, drugie piasek
złoty, srebrny i błękitny, inne nareszcie lakier złotawy. Szafa stała tuż przy oknie. Panna Cimiento, odziana w lekki staniczek, przychodziła to po jedną, to po drugą flaszkę i alabastrowym ramieniem zdawała się zaćmiewać świetne barwy, jakie dobywała z szafy. Co jednak z
nimi poczynała, tego mój ojciec nie mógł odgadnąć, nie mając zaś zwyczaju nigdy o nic się
pytać, wolał raczej pozostać w nieświadomości.

132

Pewnego dnia panna Cimiento usiadła przy oknie i zaczęła pisać. Atrament był za gęsty;
dolała doń wody i tak go rozrzedziła, że zrobił się do niczego. Mój ojciec, idąc za popędem
wrodzonej mu grzeczności, napełnił flaszkę atramentem i posłał ją sąsiadce. Służąca wraz z
podziękowaniem przyniosła mu pudełko z kartonu, zawierające dwanaście lasek laku rozmaitej barwy; każdą laskę zdobiły napisy lub godła nader misternie wykończone.
Ojciec nareszcie dowiedział się, czym trudni się panna Cimiento. Praca ta, podobna do jego zajęcia, była niejako ostatecznym dopełnieniem zatrudnienia, jakiemu się oddawał. Wydoskonalenie fabrykacji laku, według zdania prawdziwych znawców, wyżej jeszcze było doprowadzone aniżeli atramentu. Ojciec, pełen podziwu, wystrzygł kopertę, zaadresował ją
swoim doskonałym atramentem i zapieczętował nowym lakiem. Pieczęć odbiła się wyśmienicie. Położył kopertę na stole i długo się w nią wpatrywał.
Wieczorem poszedł do księgarza Moreno, gdzie zastał jakiegoś nie znanego mu człowieka,
który przyniósł podobne pudełko z tyluż laskami laku. Obecni wzięli się do próbowania i nie
mogli się dość nachwalić doskonałości wyrobu. Mój ojciec przepędził tam cały wieczór, w
nocy zaś marzył tylko o laku.
Nazajutrz z rana oddał sąsiadkom zwykłe pozdrowienie; chciał nawet więcej powiedzieć,
otworzył usta, ale nic nie rzekł i odszedł do swego pokoju, wszelako tak usiadł, żeby móc
dokładnie widzieć, co się dzieje u panny Cimiento. Służąca okurzała sprzęty, piękna zaś bratanica za pomocą powiększającego szkła śledziła najlżejsze źdźbła pyłu, a kiedy udało jej się
jakie wynaleźć, kazała sprzątać powtórnie. Ojciec, niesłychanie przywiązany do porządku,
widząc to samo upodobanie w sąsiadce, powziął ku niej szczególniejszy szacunek.
Mówiłem wam, że głównym zajęciem mego ojca było palenie cygar i rachowanie przechodniów lub dachówek pałacu księcia Alby; wszelako odtąd nie poświęcał już, jak przedtem,
całych godzin tej rozrywce, zaledwie kilka minut przy niej wysiedział, gdyż potężny urok
ciągnął go bezustannie do balkonu wychodzącego na małą uliczkę.
Busqueros pierwszy spostrzegł tę zmianę i przy mnie nieraz zaręczał, że niezadługo don
Felipe Avadoro wróci do swego nazwiska i pozbędzie się przydomku: del Tintero Largo. Jakkolwiek mało znałem się na interesach, wszelako domyśliłem się, że małżeństwo mego ojca w
żadnym wypadku nie może być dla mnie korzystne, znowu więc pobiegłem do ciotki Dalanosy, zaklinając ją, aby koniecznie starała się złemu zapobiec. Ciotka moja szczerze się tą wieścią zmartwiła i powtórnie udała się do wuja Santeza; ale teatyn odpowiedział, że małżeństwo
jest sakramentem boskim, na który nie ma prawa nastawać, że jednak będzie czuwał, aby mi
w niczym krzywdy nie wyrządzono.
Kawaler Toledo od dawna wyjechał już na Maltę, tak więc bezsilnie musiałem patrzeć na
to wszystko, a czasami nawet i działać, gdyż Busqueros posyłał mnie z listami do swoich
krewnych, sam bowiem u nich nie bywał.
Pani Cimiento nigdy nie wychodziła z domu i nikogo u siebie nie przyjmowała. Mój ojciec
ze swej strony coraz rzadziej wychodził na miasto. Nigdy dawniej nie byłby się wyrzekł swego teatru ani też zamienił ustalonego porządku dnia, teraz jednak korzystał z najlżejszego
kataru lub przeziębienia i kamieniem siedział w domu. Wtedy nie mógł oderwać się od okna
wychodzącego na małą uliczkę i przypatrywał się, jak panna Cimiento ustawia flaszki lub
układa laski laku. Widok dwóch śnieżnych ramion, ciągle migających mu przed oczyma, zapalił jego wyobraźnię tak, że nie mógł o niczym innym myśleć.
Wkrótce nowy przedmiot podniecił jego ciekawość. Był to kociołek dość podobny do tego,
w jakim przyprawiał swój atrament, ale daleko mniejszy i postawiony na żelaznym trójnogu.
Lampy, palące się pod nim, utrzymywały ciągle umiarkowane ciepło. Niebawem przybyły
dwa takie same kociołki.
Nazajutrz ojciec mój, wyszedłszy na balkon i powiedziawszy agur , otworzył usta chcąc
zapytać się, co znaczą te kociołki, ale ponieważ nie miał zwyczaju mówienia, nic przeto nie
rzekł i odszedł do siebie. Dręczony ciekawością postanowił posłać pannie Cimiento jeszcze
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jedną butelkę swego atramentu. W podzięce otrzymał trzy flaszki napełnione różnobarwnym
atramentem: czerwonym, zielonym i niebieskim.
Wieczorem ojciec poszedł do księgarza Moreno. Zastał tam jakiegoś urzędnika z ministerium skarbu, który trzymał pod pachą ogólne sprawozdanie z rachunków kasy. W sprawozdaniu tym niektóre kolumny nakreślone były atramentem czerwonym, tytuły – niebieskim, linie
zaś zielonym. Urzędnik dowodził, że sam jeden posiada tajemnicę sporządzania takich atramentów, i że nikt w mieście nie jest w stanie poszczycić się podobnymi. Na te słowa jakiś
nieznajomy obrócił się do mego ojca i rzekł:
– Senor Avadoro, ty, który tak wyśmienicie fabrykujesz czarny atrament, miałżebyś nie
znać sposobów sporządzania kolorowego?
Mój ojciec nie lubił, gdy go o co pytano, i z łatwością się mieszał. Otworzył jednak usta,
aby odpowiedzieć, ale nic nie rzekł, gdyż wolał pobiec do siebie i przynieść flaszki do Morena. Obecni nie mogli dość wydziwić się doskonałości atramentów, urzędnik zaś prosił o pozwolenie wzięcia kilku próbek do domu. Ojciec, obsypany pochwałami, skrycie oddawał całą
sławę pannie Cimiento, której nazwiska dotąd jeszcze nie znał. Powróciwszy do siebie, otworzył książkę z przepisami i znalazł dwa na niebieski, trzy na zielony i siedem na czerwony.
Tyle na raz przepisów pomieszało mu się w głowie, nie umiał zebrać dwóch myśli, piękne
tylko ramiona sąsiadki żywo malowały się przed jego wyobraźnią. Uśpione jego zmysły ocknęły się i dały mu odczuć całą swoją potęgę.
Nazajutrz z rana, pozdrawiając obie sąsiadki, postanowił stanowczo dowiedzieć się o ich
nazwisku, otworzył więc usta, aby je o to zapytać, ale znowu nic nie rzekł i wrócił do swego
pokoju. Następnie wyszedł na balkon od ulicy Toledo, skąd spostrzegł człowieka dość przyzwoicie ubranego, trzymającego w ręku czarną butelkę. Zrozumiał, że jest to ktoś żądający
atramentu, zamieszał więc w kotle, aby mu dać jak najlepszego. Kurek od kotła znajdował się
na jednej trzeciej wysokości, tak że męty zostawały na spodzie. Nieznajomy wszedł, ale zamiast odejść, gdy ojciec napełnił mu już butelkę, postawił ją na stole, usiadł i prosił o pozwolenie wypalenia cygara. Ojciec chciał coś odpowiedzieć, ale nic nie rzekł, nieznajomy dobył
więc z kieszeni cygara i zapalił je u lampy stojącej na stole.
Nieznajomym tym był niegodziwy Busqueros.
– Senor Avadoro – rzekł do mego ojca – zajmujesz się wyrabianiem płynu, który niemało
zaszkodził ludzkości. Ileż to spisków, zdrad, podstępów, złych książek wyszło na świat za
pośrednictwem atramentu, że nie wspomnę o bilecikach miłosnych i sprzysiężeniach na
szczęście i honor mężów. Jakież jest twoje zdanie w tym względzie, senor Avadoro? Nie odpowiadasz, przyzwyczaiłeś się bowiem do milczenia. Mniejsza o to, jeżeli ty nic nie mówisz,
ja za to mówię za dwóch, taki już mam zwyczaj. A więc, senor Avadoro, racz usiąść tu na
tym krześle, wytłumaczę ci pokrótce moją myśl. Utrzymuję, że z tej butelki atramentu wyjdzie...
To mówiąc Busqueros popchnął butelkę i atrament wylał się na kolana mego ojca, który w
milczeniu pośpieszył obetrzeć się i zmienić ubranie. Wróciwszy zastał Busquera z kapeluszem w ręku, chcąc go z nim się pożegnać. Ojciec, uszczęśliwiony, że go się pozbędzie,
otworzył mu drzwi. W istocie, Busqueros wyszedł, ale po chwili wrócił:
– Przepraszam cię, senor Avadoro – rzekł – ale zapomnieliśmy obaj, że butelka jest próżna, wszelaka nie zadawaj sobie trudu, ja sam potrafię ją napełnić.
Busqueros wziął lejek, wsadził go do butelki i odkręcił kurek. Gdy butelka była pełna, ojciec znowu poszedł otworzyć mu drzwi. Don Roque wyniósł się czym prędzej, gdy wtem
nagle mój ojciec spostrzegł, że kurek jest odkręcony i atrament leje się na pokój. Pobiegł zakręcić kurek, a w tejże chwili Busqueros jeszcze raz powrócił i udając, że nie spostrzega
szkody, jaką wyrządził, postawił butelkę na stole, rozwalił się na tym samym krześle, dobył
cygara z kieszeni i zapalił je u lampy.
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– Prawdaż to, senor Avadoro – rzekł do mego ojca – że miałeś syna, który utonął w tym
kotle? Gdyby biedak umiał pływać, byłby niezawodnie się wyratował. Gdzież to senor nabyłeś ten kocioł? Jestem pewien, że w Toboso. Doskonała glina, takiej samej używają do gotowania saletry. Twarda jak kamień, pozwól, spróbuję.
Mój ojciec chciał przeszkodzić próbie, ale Busqueros uderzył wiosłem w kocioł i rozbił go
na kawałki. Atrament strumieniem wytrysnął, zalał mego ojca i wszystko, co się znajdowało
w pokoju, nie wyłączając nawet Busquera, którego także mocno obryzgał.
Ojciec, który rzadko kiedy otwierał usta, tym razem zaczął krzyczeć na całe gardło. Sąsiadki pokazały się na balkonie.
– Ach, zacne panie – zawołał Busqueros – stał nam się straszny wypadek, wielki kocioł
stłukł się i cały pokój zalał atramentem. Senor Tintero nie wie, gdzie się podziać. Okażcie
nam miłosierdzie chrześcijańskie i przyjmijcie nas do waszego mieszkania.
Sąsiadki zdawały się zgadzać z radością i ojciec, pomimo swego pomieszania, doznał
przyjemności na myśl, że zbliży się do pięknej nieznajomej, która z daleka wyciągała do niego śnieżne ramiona i uśmiechała się ze szczególniejszym wdziękiem.
Busqueros zarzucił memu ojcu płaszcz na plecy i zaprowadził go do domu pań Cimiento.
Zaledwie ojciec tam wszedł, gdy odebrał nieprzyjemne poselstwo. Kupiec bławatów, który
miał sklep pod jego mieszkaniem, przybył z doniesieniem, że atrament przeciekł na jego towary i że posłał po urzędników sądowych dla opisania szkody. Zarazem gospodarz domu
uprzedził mego ojca, że dłużej nie ścierpł go u siebie.
Ojciec, wypędzony ze swego mieszkania i skąpany w atramencie, przybrał najsmutniejszy
w świecie wyraz twarzy.
– Nie potrzebujesz martwić się, senor Avadoro – rzekł mu Busqueros. – Te panie mają w
podwórzu obszerne mieszkanie, którego wcale nie potrzebują; każę natychmiast przenieść do
niego twoje rzeczy. Będzie ci tu bardzo wygodnie, znajdziesz pod dostatkiem atramentu
czerwonego, niebieskiego, zielonego, daleko lepszego, aniżeli był twój czarny. Wszelako radzę ci, abyś przez jakiś czas nie wychodził z tego domu, gdybyś bowiem poszedł do Morena,
każdy kazałby ci opowiadać przygodę o stłuczonym kotle, a wiem, że nie lubisz wiele mówić.
Spojrzyj, oto wszyscy okoliczni próżniacy oglądają już w twoim mieszkaniu powódź atramentu; jutro w całym mieście nie będzie się o niczym innym mówiło.
Ojciec był przerażony, ale jedno ponętne wejrzenie panny Cimiento przywróciło mu odwagę, poszedł więc rozgościć się w nowym swoim mieszkaniu. Niedługo w nim sam zostawał; pani Cimiento przyszła do niego i powiedziała, że naradziwszy się z bratanicą, postanowiła oddać mu cuarto principal,to jest mieszkanie wychodzące na ulicę. Ojciec, który z
upodobaniem liczył przechodniów lub dachówki pałacu księcia Alby, z ochotą przystał na
zamianę. Proszono go tylko o pozwolenie zostawienia kolorowych atramentów na dawnym
miejscu. Ojciec kiwnięciem głowy wyraził swoją zgodę.
Kociołki stały w środkowym pokoju; panna Cimiento przychodziła, wychodziła, brała farby, nie mówiąc ani słowa, tak że w całym domu panowało jak najgłębsze milczenie. Ojciec
nigdy nie był równie szczęśliwy. Tak przeszło osiem dni. Dziewiątego Busqueros odwiedził
mego ojca i rzekł mu:
– Senor Avadoro, przychodzę donieść ci o pomyślnym spełnieniu życzeń, o których marzyłeś, ale których dotąd nie odważyłeś się wypowiedzieć. Wzruszyłeś serce panny Cimiento,
otrzymasz jej rękę; ale musisz wprzódy podpisać ten papier, który ze sobą przynoszę, jeżeli
chcesz, ażeby w niedzielę ogłoszono zapowiedzi.
Ojciec, niesłychanie zdziwiony, chciał odpowiedzieć, ale Busqueros nie dał mu na to czasu
i ciągnął dalej:
– Senor Avadoro, przyszłe twoje małżeństwo dla nikogo nie jest tajemnicą. Cały Madryt o
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nim tylko mówi. Jeżeli masz zamiar je opóźnić, krewni panny Cimiento zbiorą się u mnie, a
wtedy przyjdziesz i sam wyłożysz im powody zwłoki. Jest to postępowanie, którego żadnym
sposobem nie możesz uniknąć.
Ojciec osłupiał na myśl, że będzie musiał czynić wyjaśnienia przed całą rodziną, chciał coś
powiedzieć, ale don Roque znowu mu przerwał i rzekł:
– Rozumiem cię doskonale, chcesz upewnić się o twoim szczęściu z ust samej panny Cimiento. Oto i ona; zostawiam was samych.
Panna Cimiento weszła cała zmieszana, nie śmiejąc podnieść oczu na mego ojca; wzięła
kilka farb i zaczęła je mieszać w milczeniu. Bojaźliwość jej podniosła odwagę w don Filipie,
utkwił w niej oczy i nie mógł ich oderwać. Tym razem zupełnie innym wzrokiem na nią patrzył.
Busqueros zostawił na stole papiery potrzebne do ogłoszenia zapowiedzi. Panna Cimiento
zbliżyła się z drżeniem, wzięła je do ręki, przeczytała, po czym zasłoniła oczy dłonią i uroniła
kilka łez. Ojciec od śmierci swojej małżonki ani sam nigdy nie płakał, ani też nie dał nikomu
powodu do płaczu. Łzy przez niego spowodowane tym bardziej go wzruszyły, że nie mógł
dokładnie odgadnąć ich przyczyny. Rozmyślał więc, czy panna Cimiento płacze z powodu
treści pisma, czy też dla braku podpisu? Czy chce zaślubić go, czy nie? Jednakowoż ciągle
płakała. Zbyt okrutnym byłoby pozwolić jej dalej płakać, chcąc zaś, aby się wytłumaczyła,
należało wdać się z nią w rozmowę, ojciec przeto wziął pióro i podpisał. Panna Cimiento pocałowała go w rękę, zabrała papier i wyszła; wróciła o zwykłej godzinie, znów pocałowała
ojca w rękę i nie mówiąc ani słowa, zajęła się fabrykacją niebieskiego laku. Ojciec tymczasem palił cygaro i liczył dachówki pałacu księcia Alby. W południe przyszedł fra Geronimo
Santez i przyniósł ze sobą kontrakt ślubny, w którym nie zapomniano o mnie. Ojciec podpisał
go, panna Cimiento także go podpisała, pocałowała mego ojca w rękę i wróciła w milczeniu
do swego laku.
Od chwili potłuczenia wielkiego kałamarza ojciec nie śmiał pokazywać się w teatrze, a
tym mniej u księgarza Moreno. Takie odosobnienie zaczęło go już po trosze nudzić. Trzy dni
upłynęły od podpisania kontraktu. Busqueros przyszedł namawiać mego ojca, aby wybrał się
z nim na przejażdżkę. Ojciec dał się nakłonić i pojechali na drugą stronę Manzanaresu. Niebawem stanęli przed małym kościółkiem franciszkanów. Don Roque wysadził mego ojca,
weszli razem do kościółka, gdzie zastali pannę Cimiento, która już ich oczekiwała. Ojciec
otworzył usta, chcąc powiedzieć, że myślał, iż wyjechał tylko dla odetchnięcia świeżym powietrzem, ale nic nie rzekł, wziął pannę Cimiento pod rękę i zaprowadził ją do ołtarza.
Po wyjściu z kościoła nowożeńcy wsiedli do wspaniałego powozu i wrócili do Madrytu, do
pięknego domu, gdzie czekał ich świetny bal. Pani Avadoro rozpoczęła go z jakimś młodzieńcem nader przyjemnej postaci. Tańczyli fandango nagradzani rzęsistymi oklaskami.
Mój ojciec na próżno szukał w swojej małżonce tej cichej i potulnej dziewczyny, która
całowała go w rękę z uczuciem tak głębokiej pokory. Zamiast tego z nieopisanym zdziwieniem spostrzegał kobietę żywą, hałaśliwą i płochą. Do nikogo się nie odzywał, a ponieważ
nikt go o nic nie pytał, milczenie to było jedyną jego pociechą.
Zastawiono mięsa na zimno i napoje chłodzące; ojciec, zmorzony snem, odważył się zapytać, czy nie byłaby już pora wracać do domu. Odpowiedziano mu, że znajduje się we własnym mieszkaniu. Ojciec pomyślał, że dom ten stanowi część posagu jego żony; kazał sobie
pokazać sypialny pokój i legł na spoczynek.
Nazajutrz don Roque rozbudził nowożeńców.
– Senor, kochany mój kuzynie – rzekł do mojego ojca – nazywam cię tak, albowiem żona
twoja jest najbliższą krewną, jaką mam na ziemi. Matka jej pochodzi z rodziny Busquerów z
Leonu. Dotychczas nie chciałem ci wspominać o twoich interesach, ale odtąd zamierzam zająć się nimi więcej niż mymi własnymi, prawdę bowiem mówiąc, nie mam żadnych własnych
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interesów. Co się tyczy twego majątku, senor Avadoro, wywiedziałem się dokładnie o twoich
dochodach i o sposobie, w jaki je od szesnastu lat wydajesz.
Oto są papiery dotyczące twego stanu posiadania. Żeniąc się po raz pierwszy, miałeś cztery tysiące pistolów rocznego dochodu, którego, nawiasem mówiąc, nie umiałeś wydawać.
Brałeś dla siebie sześćset pistolów, dwieście zaś przeznaczałeś na wychowanie syna. Zostawało ci więc trzy tysiące dwieście pistolów, które umieszczałeś w banku handlowym, procent
zaś od nich oddawałeś teatynowi Geronimo na miłosierne uczynki. Bynajmniej cię w tym nie
ganię, ale, na honor, żal mi teraz ubogich, będą bowiem musieli obejść się bez twego wsparcia.
Naprzód, my sami potrafimy wydać twoje cztery tysiące pistolów rocznego dochodu, co
zaś do pięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu złożonych w banku handlowym – oto sposób, jakim nimi rozporządzimy: za ten dom osiemnaście tysięcy pistolów – jest to wiele, wyznaję,
ale sprzedawca jest moim krewnym, moi zaś krewni są twoimi, senor Avadoro. Naszyjnik i
kolczyki, jakie pani Avadoro wczoraj miała na sobie, warte są osiem tysięcy pistolów, przypuśćmy dziesięć, później przyczynę ci wytłumaczę. Zostaje nam jeszcze dwadzieścia trzy
tysiące dwieście pistolów. Przeklęty teatyn zachował piętnaście tysięcy dla twego nicponia
syna, w razie gdyby się ten kiedy wynalazł. Pięć tysięcy na wyposażenie twego domu nie będzie zbyt wiele, gdyż, szczerze mówiąc, wyprawa twojej żony składa się z sześciu koszul i
tyluż par pończoch. Powiesz mi, że w ten sposób zostaje ci jeszcze trzy tysiące dwieście pistolów, z którymi sam nie wiesz, co począć. Ażeby wydobyć cię z kłopotu, pożyczam je u
ciebie na procent, o który się już ułożymy. Oto jest, senor Avadoro, pełnomocnictwo, racz je
podpisać.
Mój ojciec nie mógł ochłonąć ze zdumienia, w jakie wprawiły go słowa Busquera, otworzył usta, aby coś odpowiedzieć, ale nie wiedząc, jak zacząć, odwrócił się do ściany i nacisnął
szlafmycę na oczy.
– Mniejsza o to – rzekł Busqueros – nie jesteś pierwszym, który chciał uciec przede mną w
swoją szlafmycę i udawać, że śpi. Znam się na tych wybiegach i zawsze noszę szlafmycę w
kieszeni, położę się na kanapie, prześpimy się obaj, a gdy obudzimy się, powrócimy znowu
do naszego pełnomocnictwa, albo też, jeżeliby ci to bardziej odpowiadało, zbierzemy moich i
twoich krewnych i zobaczymy, czy ta rzecz nie da się inaczej ułożyć.
Mój ojciec z głową wepchniętą między poduszki zaczął rozmyślać nad swoim położeniem
i środkami, za których pomocą mógłby odzyskać spokój. Wyobraził sobie, że zostawiając
żonie wszelką wolność, może zdoła wrócić do dawnego sposobu życia, będzie mógł chodzić
do teatru, do księgarza Moreno, a nawet oddawać się rozkoszy wyrabiania atramentu. Pocieszony nieco tą myślą, otworzył oczy i dał znak, że podpisze pełnomocnictwo.
W istocie, podpisał i chciał wstać z łóżka.
– Wstrzymaj się, senor Avadoro – rzekł mu Busqueros – zanim wstaniesz, powinieneś ułożyć sobie, co będziesz przez cały dzień porabiał. Ja ci w tym dopomogę i spodziewam się, że
będziesz zadowolony z planu, jaki ci podam, tym bardziej, że dzień ten rozpocznie pasmo
równie przyjemnych jak rozmaitych zatrudnień. Naprzód przynoszę ci tu parę haftowanych
kamaszy i całkowity ubiór do konnej jazdy; dzielny rumak czeka na ciebie u bramy, przejedziemy się po Prado, dokąd i pani Avadoro niebawem przybędzie w karecie. Przekonasz się,
senor don Filipie, że małżonka twoja ma w mieście znakomitych przyjaciół, którzy staną się
także twoimi. Wprawdzie od niejakiego czasu ostygli nieco dla niej, ale teraz, widząc ją połączoną z człowiekiem tak zacnym jak ty, bez wątpienia zapomną o dawnym swym do niej
uprzedzeniu. Powtarzam ci, pierwsi dostojnicy dworu będą cię szukali, nadskakiwali, ściskali,
co mówię – dusili w namiętnych uściskach przyjaźni!
Na te słowa ojciec mój zemdlał albo też raczej wpadł w stan zupełnego odrętwienia. Busqueros nie spostrzegł tego i dalej tak mówił:
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– Niektórzy z tych panów uczynią ci zaszczyt, zapraszając się na twoje obiady. Tak jest,
senor Avadoro, uczynią ci ten zaszczyt i myślę, że nie zawiodę się na tobie. Przekonasz się,
jak twoja żona umie przyjmować gości. Na honor, nie poznasz skromnej fabrykantki laku!
Nic mi na to nie odpowiadasz, senor Avadoro, i masz słuszność, że mi nie przerywasz. Tak na
przykład lubisz komedię hiszpańską, ale założę się, że nigdy nie byłeś na operze włoskiej,
którą cały dwór się zachwyca. Dobrze więc, dziś wieczorem pójdziesz na operę i zgadnij, do
czyjej loży? Do don Fernanda de Thaz, wielkiego koniuszego, ani mniej, ani więcej. Stamtąd
udamy się na bal do tegoż pana, gdzie spotkasz całe dworskie towarzystwo. Wszyscy będą z
tobą rozmawiali, przygotuj się na odpowiedzi.
Ojciec mój wrócił tymczasem do zmysłów, wszelako zimny pot wystąpił mu na czoło, ramiona zdrętwiały, szyja się skurczyła, głowa opadła na poduszki, wytrzeszczył okropnie oczy,
z piersi wydarły mu się gwałtowne westchnienia, słowem, dostał konwulsji. Busqueros spostrzegł nareszcie, jaki skutek wywarły jego słowa, zawołał o pomoc, sam zaś udał się na Prado, dokąd i moja macocha wkrótce za nim pośpieszyła.
Ojciec wpadł w rodzaj letargu. Przyszedłszy do sił, nie poznawał nikogo, z wyjątkiem żony i Busquera. Skoro ich spostrzegał, wściekłość malowała się w jego rysach, zresztą był spokojny, milczał i nie chciał wstawać z łóżka. Gdy czasami musiał powstać na chwilę, zdawał
się być zziębnięty i dzwonił zębami przez pół godziny. Wkrótce objawy słabości stały się
przykrzejsze. Chory mógł przyjmować pożywienie tylko w bardzo małych porcjach. Spazm
konwulsyjny ściskał mu gardło, język opuchł i zesztywniał, oczy straciły blask, wzrok stał się
błędny, a ciemnożółta skóra pokryła się białymi gruzełkami.
Zdobyłem przystęp do jego domu, udając służącego, i zdjęty smutkiem spoglądałem na postęp choroby. Ciotka Dalanosa, którą przypuściłem do tajemnicy, czuwała przy nim nocami,
ale chory jej nie poznawał; co zaś do mojej macochy, widoczne było, że obecność jej wielce
mu szkodzi, tak że fra Geronimo namówił ją, aby wyjechała na prowincję, dokąd i Busqueros
za nią pospieszył.
Wymyśliłem ostatni środek, który mógł wyciągnąć ojca z nieszczęsnej melancholii i który
w istocie powiódł się na chwilę. Pewnego dnia ojciec ujrzał przez uchylone drzwi w drugim
pokoju kocioł, zupełnie podobny do tego, jakiego dawniej używał do sporządzania atramentu;
obok stał stolik z różnymi flaszkami i wagami do odmierzania ingrediencji. Cicha wesołość
wybiegła na lica ojca, wstał, zbliżył się do stolika, zażądał fotela, ale ponieważ był bardzo
osłabiony, kto inny musiał zająć się fabrykacją, której ojciec bacznie się przyglądał. Nazajutrz
mógł już sam do pracy rękę przyłożyć, następnego dnia stan jego znacznie się polepszył, ale
w kilka dni potem pojawiła się gorączka, zupełnie obca dotychczasowej chorobie. Objawy
wcale nie były przykre, wszelako chory tak upadł na siłach, że stracił całą odporność. Zgasł,
nie poznawszy mnie nawet, chociaż wszelkimi sposobami usiłowano przypomnieć mnie jego
pamięci.
Tak umarł człowiek, który nie przyniósł ze sobą na świat tego stopnia sił moralnych i fizycznych, jaki mógłby mu zapewnić przynajmniej przeciętną dzielność. Instynkt, że tak powiem, skłonił go do wybrania trybu życia stosownego do jego możliwości. Zginął, gdy go
chciano rzucić w życie czynu.
Czas już, abym powrócił do własnych przygód. Skończyły się nareszcie dwa lata mojej
pokuty. Trybunał inkwizycji za wstawiennictwem fra Geronimo pozwolił mi wrócić do własnego nazwiska pod warunkiem, że odbędę wyprawę na galerach maltańskich. Z radością
przyjąłem ten rozkaz, spodziewając się, że spotkam komandora Toledo już nie jako służący,
ale prawie jako równy.
Miałem już dosyć noszenia żebrackich łachmanów. Oporządziłem się zbytkownie, przymierzając stroje u ciotki Dalanosy, która umierała z zachwytu. Wyjechałem o wschodzie
słońca, ażeby ukryć przed ciekawymi moją przemianę. Wsiadłem na okręt w Barcelonie i po
krótkiej podróży przybyłem na Maltę. Spotkanie z kawalerem sprawiło mi większą przyjem-
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ność, aniżeli się spodziewałem. Toledo zapewnił mnie, że nigdy nie dał się omamić memu
przebraniu i że zamierzał mi ofiarować swoją przyjaźń, jak tylko powrócę do pierwotnego
stanu. Kawaler dowodził główną galerą, wziął mnie więc na swój pokład i krążyliśmy po morzu przez cztery miesiące, nie zaszkodziwszy wiele Berberyjczykom, którzy na lekkich statkach łatwo przed nami umykali.
Tu kończy się historia moich lat dziecięcych. Opowiedziałem wam ją ze wszelkimi szczegółami, gdyż dotąd są one przytomne mojej pamięci. Zdaje mi się, że widzę przed sobą celę
mojego rektora u teatynów w Burgos, a w niej surową postać ojca Sanudo; zdaje mi się, że
zajadam kasztany pod przysionkiem kościoła Św. Rocha i wyciągam ręce do szlachetnego
Toleda.
Nie opowiem wam z równą dokładnością przygód mojej młodości. Ile razy przenoszę się
wyobraźnią w te najświetniejsze czasy mego życia, widzę tylko zgiełk rozmaitych namiętności i pomieszaną wrzawę burz. Głębokie zapomnienie ukrywa przede mną uczucia, jakie napełniały duszę moją i unosiły ją chwilowym szczęściem. Spostrzegam wprawdzie promyki
odwzajemnionej miłości, przedzierające się do mnie przez mgłę minionych dni, ale plączą się
przedmioty tej miłości i widzę tylko pogmatwane obrazy pięknych, rozczulonych kobiet, wesołych dziewcząt, zarzucających mi na szyję śnieżne ramiona, widzę nawet, jak posępne
ochmistrzynie, nie mogąc oprzeć się tak wzruszającemu widokowi, łączą kochanków, których
by na zawsze powinny rozdzielić. Widzę upragnioną lampę dającą mi znak z okna, tajemne
schodki prowadzące mnie do skrytych drzwi. Chwile te – ta rozkosz w całej potędze. Czwarta
godzina bije, zaczyna dnieć, trzeba się rozstać, ach! i rozstanie ma także swoją słodycz.
Mniemam, że od jednego końca świata do drugiego historia miłostek wszędzie jest jednakowa. Opowiadanie moich mogłoby nie być dla was zbyt zajmujące, ale sądzę, że radzi posłuchacie historię pierwszych moich uczuć. Szczegóły ich są zadziwiające, mógłbym nawet
poczytać je za cudowne. Dziś jednak jest już za późno, muszę jeszcze pomyśleć o sprawach
mojej hordy, pozwólcie więc, abym dalszy ciąg odłożył na jutro.
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Dzień pięćdziesiąty piąty

Zebraliśmy się o zwykłej godzinie i Cygan, mając czas wolny, tak dalej zaczął mówić:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Następnego roku kawaler Toledo objął główne dowództwo nad galerami, brat zaś jego
przysłał mu na wydatki sześćkroć sto tysięcy plastrów. Zakon miał wówczas sześć galer, do
których Toledo dwie własnym kosztem uzbroił. Kawalerów zebrało się sześciuset. Była to
najpierwsza młodzież Europy. Naówczas zaczynano we Francji dawać wojsku mundury, co
dotąd nie było jeszcze w zwyczaju. Toledo dał nam mundur na wpół francuski, a na wpół
hiszpański. Nosiliśmy purpurowy kaftan, czarną zbroję z krzyżem maltańskim na piersiach,
krezę i hiszpański kapelusz. Ubiór ten dziwnie pięknie przypadał nam do twarzy. Gdzie tylko
przybijaliśmy, kobiety nie odchodziły od okien, ochmistrzynie zaś biegały z miłosnymi bilecikami, które często przez omyłkę oddawały komu innemu. Zamiany takie stawały się powodem najzabawniejszych wydarzeń. Przybijaliśmy do wszystkich portów Śródziemnego Morza
i wszędzie oczekiwały nas nowe uroczystości.
W czasie tych rozrywek zacząłem dwudziesty rok życia: Toledo miał dziesięć lat więcej.
Wielki mistrz mianował go wielkim baillim i nadał mu sub-priorat Kastylii. Opuścił Maltę
okryty tymi nowymi zaszczytami i namówił mnie, abym towarzyszył mu w podróży po Włoszech. Wsiedliśmy na okręt i szczęśliwie przybyliśmy do Neapolu. Nieprędko byśmy stamtąd
wyjechali, gdyby powabny Toledo był tak łatwy do zatrzymania, jak łatwo dawał się chwytać
w sieci pięknych kobiet; ale przyjaciel mój w wysokim stopniu posiadał sztukę porzucania
kochanek, nie zrywając z nimi dobrych stosunków. Opuścił więc miłostki neapolitańskie dla
przyjęcia nowych więzów kolejno we Florencji, Mediolanie, Wenecji, Genui, tak że dopiero
następnego roku przybyliśmy do Madrytu.
Gdy tylko znaleźliśmy się w stolicy, Toledo poszedł przedstawić się królowi, następnie
zaś, wziąwszy najpiękniejszego konia ze stajni swego brata, księcia Lermy, kazał osiodłać dla
mnie drugiego, niemniej pięknego, i pojechaliśmy na Prado zmieszać się z czeredą galopującą
przy drzwiczkach kobiecych powozów.
Przepyszny pojazd zwrócił naszą uwagę. Była to otwarta kareta, w której siedziały dwie
kobiety w na pół żałobnym stroju. Toledo poznał dumną księżniczkę Avila i podjechał, aby
się z nią przywitać. Druga z kobiet odwróciła się ku niemu; nie znał jej wcale i zdawał się być
oczarowany jej pięknością.
Nieznajomą tą była piękna księżna Medina Sidonia, która porzuciwszy domowe zacisze,
wracała do świata. Poznała dawnego swego więźnia i położyła palec na ustach, dając znak,
abym nie wydał jej tajemnicy. Następnie obróciła piękne swe oczy na Toleda, którego twarz;
wyrażała powagę i nieśmiałość, jakiej w nim dotąd nie widziałem przy żadnej kobiecie.
Księżna Sidonia oświadczyła, że nie wejdzie już w powtórne związki; księżniczka Avila zaś,
że nigdy nie pójdzie za mąż. Wobec tak nieodmiennie obranych postanowień, kawaler mal-
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tański właśnie w sam czas przybywał. Obie damy nader mile przyjęły Toleda, który z
wdzięcznością podziękował im za łaskę, księżna Sidonia zaś, udając, że mnie po raz pierwszy
widzi, potrafiła zwrócić na mnie uwagę swej przyjaciółki. Tym sposobem utworzyliśmy dwie
pary, które ciągle spotykały się podczas wszystkich rozrywek stolicy. Toledo – kochany po
raz setny w życiu, zakochał się po raz pierwszy. Ja starałem się składać hołdy pełne poszanowania u stóp księżniczki Avila. Zanim jednak przystąpię do historii moich stosunków z tą
damą, muszę powiedzieć wam kilka słów o położeniu, w jakim naówczas się znajdowała.
Książę Avila, ojciec jej, umarł podczas naszego pobytu na Malcie. Śmierć człowieka ambitnego zawsze wielkie na ludziach wywiera wrażenie, jego upadek wzrusza ich i zadziwia.
Pamiętano w Madrycie infantkę Beatrycze i tajemny jej związek z księciem. Zaczęto mówić o
synu, na którym miały spoczywać dalsze losy tej rodziny. Spodziewano się, że testament nieboszczyka objaśni tę tajemnicę, ale powszechne oczekiwania spełzły na niczym, testament
bowiem niczego nie wyjaśnił. Dwór milczał, tymczasem zaś dumna księżniczka Avila weszła
w świat wynioślejsza, bardziej gardząca zalotnikami i stanem małżeńskim niż kiedykolwiek.
Chociaż urodziłem się z dobrej szlacheckiej rodziny, atoli w pojęciach hiszpańskich nie
mogła istnieć żadna równość między mną a księżniczką, do której mogłem tylko zbliżyć się
jako młody człowiek szukający opieki dla wyrobienia sobie losu. Toledo był niejako rycerzem pięknej Sidonii, ja zaś jakby koniuszym jej przyjaciółki.
Służba taka me była dla mnie nieprzyjemna; mogłem, nie zdradzając mojej namiętności,
uprzedzać wszelkie chęci zachwycającej Manueli, wypełniać jej rozkazy, słowem, wyłącznie
poświęcić się na jej usługi. Wiernie pilnując skinień mojej władczyni, strzegłem się, aby żaden wyraz, spojrzenie lub westchnienie nie wydały uczuć mego serca. Obawa, by jej nie ubliżyć i nie narazić się na zakaz widywania, jaki łatwo mógł po tym nastąpić, dodawała mi siły
w opanowywaniu mojej namiętności. Księżna Sidonia starała się o ile możności podnieść
mnie w oczach swej przyjaciółki, ale łaski, jakie otrzymywała dla mnie, ograniczały się jedynie do kilku przyjaznych uśmiechów, wyrażających zimną przychylność.
Stan taki trwał przez przeszło rok. Widywałem księżniczkę w kościele, w Prado, odbierałem jej rozkazy na cały dzień, ale nigdy noga moja nie postała w jej domu. Pewnego dnia kazała mnie do siebie przywołać. Zastałem ją nad krosnami, otoczoną orszakiem służebnic.
Wskazawszy mi krzesło, spojrzała na minie wyniośle i rzekła:
– Senor Avadoro, ubliżyłabym pamięci mych przodków, których krew płynie w moich
żyłach, gdybym nie użyła całej wziętości mojej rodziny do wynagrodzenia usług, jakie codziennie mi wyświadczasz. Wuj mój, książę Sorrieinte, uczynił mi też samą uwagę i ofiaruje
ci miejsce pułkownika w pułku jego nazwiska. Spodziewam się, że nie odmówisz mu zaszczytu przyjęcia tej godności. Zastanów się.
– Pani – odpowiedziałem – połączyłem moją przyszłość z losem kawalera Toledo i nie
pragnę innych godności oprócz tych, które on sam dla mnie otrzyma. Co zaś do przysług,
jakie mam szczęście codziemnie waszej książęcej mości wyświadczać, najsłodszą dla mnie
nagrodą będzie pozwolenie, abym ich nie przerywał.
Księżniczka nic mi na to nie odrzekła, tylko lekkim skinieniem głowy dała znak, że mogę
odejść.
W tydzień potem znowu przywołano mnie do dumnej księżniczki. Przyjęła mnie podobnie
jak za pierwszym razem i rzekła:
– Senor Avadoro, nie mogę dopuścić do tego, abyś miał przewyższyć we wspaniałomyślności Avilów, Sorrientów i innych grandów należących do mojej rodziny. Mam zamiar przedstawić ci nowe widoki korzystne dla twego szczęścia. Pewien szlachcic, którego rodzina
przywiązana jest do naszego rodu, zyskał znaczny majątek w Meksyku. Ma córkę jedynaczkę
i daje jej w posagu milion...
Nie pozwoliłem dokończyć księżniczce tych słów i powstawszy, z niejakim oburzeniem
odparłem:
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– Chociaż krew Avilów i Sorrientćw nie płynie w moich żyłach, serce jednak, jakie we
mnie bije, za wysoko jest umieszczone, aby milion mógł do niego dosięgnąć.
Chciałem odejść, ale księżniczka kazała mi pozostać; oddaliła kobiety do sąsiedniej komnaty, zostawiając drzwi otwarte, i rzekła:
– Senor Avadoro, jedną tylko nagrodę mogę ci ofiarować; gorliwość, jaką okazujesz, spełniając moje życzenia, pozwala mi się spodziewać, że tym razem nie odmówisz. Idzie o oddanie mi ważnej przysługi.
– W istocie – odrzekłem – jest to jedyna nagroda, jaka mnie może uszczęśliwić. Żadnej innej nie pragnę i przyjąć nie mogę.
– Przybliż się – mówiła dalej księżniczka – nie chcę, aby nas słyszano z drugiego pokoju.
Avadoro, wiesz zapewne, że ojciec mój potajemnie był małżonkiem infantki Beatrycze i być
może, że wspominano ci nawet w tajemnicy, jakoby miał z nią syna. Mój ojciec sam tę pogłoskę rozpuścił dla zbicia dworzan z tropu, w rzeczywistości bowiem zostawił córkę, która żyje
i wychowuje się w jednym z klasztorów niedaleko Madrytu. Ojciec mój umierając odkrył mi
tajemnicę jej urodzenia, o której ona sama nie wie. Zawiadomił mnie także o zamiarach, jakie
względem niej powziął, ale śmierć położyła koniec wszystkiemu. Niepodobna byłoby odnowić całej sieci ambitnych intryg, jaką książę utkał dla dopięcia swoich celów. Zupełne uprawnienie mojej siostry jest niemożliwe do przeprowadzenia i pierwszy krok, jaki byśmy przedsięwzięli, mógłby za sobą pociągnąć zgubę tej nieszczęśliwej. Niedawno byłam u niej. Leonora jest prostą, dobrą i wesołą dziewczyną. Pokochałam ją z całego serca, ale ksieni tyle mi
nagadała o jej nadzwyczajnym podobieństwie do mnie, że nie śmiałam więcej powracać. Pomimo to oświadczyłam, że pragnę szczerze się nią opiekować i że jest ona jednym z owoców
niezliczonych miłostek, jakie mój ojciec miał w swojej młodości. Przed kilku dniami doniesiono mi, że dwór zaczął wypytywać się o nią w klasztorze; wieść ta napełniła mnie niepokojem, postanowiłam więc sprowadzić ją do Madrytu.
Posiadam na opuszczonej ulicy, która nawet nazywa się Retrada, niepozorny domek. Kazałam nająć dom naprzeciwko i proszę cię, abyś w nim zamieszkał i czuwał nad skarbem, jaki
ci powierzam. Oto jest adres twego nowego mieszkania, tu zaś list, który oddasz ksieni urszulanek z Peňon. Weźmiesz ze sobą czterech jezdnych i powóz z dwoma mułami. Ochmistrzyni przyjedzie z moją siostrą i będzie z nią mieszkała. We wszystkim do niej się odwołasz,
do domu zaś nie wolno ci wchodzić. Córka mego ojca i infantki nie powinna dawać nawet
pozorów mogących skazić jej sławę.
To powiedziawszy, księżniczka lekko skinęła głową. Był to dla mnie znak odejścia. Opuściłem ją i udałem się naprzód do mego nowego mieszkania, które wydało mi się wygodne, a
nawet dość zbytkownie urządzone. Zostawiłem w nim dwóch wiernych służących i wróciłem
do mieszkania, jakie zajmowałem u Toleda. Co zaś do domu pozostałego mi po ojcu, wypuściłem go za czterysta plastrów.
Widziałem także dom przeznaczony dla Leonory. Zastałem w nim dwie służące i starego
sługę rodziny Avilów, który nie nosił liberii. Dom obficie i wytwornie zaopatrzony był we
wszystko, czego potrzeba do dostatniego mieszczańskiego gospodarstwa.
Nazajutrz wziąłem ze sobą czterech jezdnych, powóz i pośpieszyłem do klasztoru w Peňon. Wprowadzono minie do rozmównicy, gdzie ksieni już na mnie czekała. Przeczytała list,
uśmiechnęła się i westchnęła.
– Słodki Jezu – rzekła – ileż to grzechów popełnia się na świecie! Jakże szczęśliwa jestem,
żem go porzuciła! Na przykład, mój kawalerze, panna, po którą przyjeżdżasz, tak jest podobna do księżniczki Avila, ale tak, że dwa obrazy słodkiego Jezusa nie mogą być bardziej do
siebie podobne. Kim zaś są rodzice tej młodej dziewczyny, nikt o tym nie wie. Nieboszczyk
książę Avila, Panie świeć nad jego duszą...
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Ksieni byłaby nigdy nie skończyła swej gadaniny, ale dałem jej do zrozumienia, że muszę
jak najprędzej wypełnić polecenie, kiwnęła więc głową, dodała kilka „niestety” i „słodki Jezu”, po czym kazała mi pomówić z odźwierną.
Udałem się do furty. Wkrótce wyszły dwie kobiety zupełnie zasłonięte i wsiadły do powozu, nie mówiąc ani słowa. Wskoczyłem na konia i podążyłem za nimi, również nie odzywając
się do nikogo. Gdy przybyliśmy do Madrytu, wyprzedziłem nieco powóz i przywitałem obie
kobiety przy drzwiach domu. Sam nie wszedłem za nimi, ale udałem się do mego mieszkania,
skąd widziałem, jak się moje podróżne rozgaszczały u siebie.
W istocie, znalazłem wielkie podobieństwo między księżniczką a Leonora, z tą jednak
różnicą, że Leonora miała płeć bielszą, włosy zupełnie jasne i nieco tęższą figurę. Tak przynajmniej zdawało mi się z mego okna, ale ponieważ Leonora ani na chwilę nie usiadła na
miejscu, nie mogłem przeto dokładnie jej się przypatrzyć. Szczęśliwa, że wydobyła się z
klasztoru, cała oddawała się niepomiarkowanej radości. Obiegała dom od poddasza aż do
piwnic, zachwycając się sprzętami gospodarskimi, unosząc nad pięknością rynki lub kociołka.
Zadawała tysiące pytań ochmistrzyni, która nie mogła za nią nadążyć i zamknęła nareszcie
żaluzje na klucz, tak że odtąd nic już nie widziałem.
Po południu poszedłem do księżniczki i zdałem jej sprawę z moich czynności. Przyjęła
mnie ze zwykłą zimną powagą.
– Senor Avadoro – rzekła – Leonora przeznaczona jest na uszczęśliwienie kogo swoją ręką. Stosownie do naszych obyczajów nie możesz u niej bywać, chociażbyś sam miał zostać
jej mężem, wszelako powiem ochmistrzyni, aby otwierała jedną żaluzję od strony twoich
okien, natomiast wymagam, aby twoje żaluzje były zawsze pozamykane. Będziesz mi zdawał
sprawę z wszelkich czynności Leonory, atoli może znajomość z tobą byłaby dla niej niebezpieczna, zwłaszcza zaś jeżeli masz do małżeństwa taki wstręt, jaki kilka dni temu w tobie spostrzegłam.
– Pani – odpowiedziałem – mówiłem tylko, że w wyborze nie będę powodował się zyskiem, chociaż, prawdę mówiąc, wyznam, że postanowiłem nigdy się nie żenić.
Wyszedłem od księżniczki i udałem się do Toleda, któremu jednak nie zwierzałem się z
moich tajemnic, po czym wróciłem do mego mieszkania przy ulicy Retrada. Żaluzje naprzeciwko, a nawet okna były pootwierane. Stary służący, Andrado, grał na gitarze, Leonora zaś
tańczyła bolero, z żywością i wdziękiem, jakiego nigdy nie byłbym się spodziewał po wychowanicy karmelitanek, tam bowiem przepędziła pierwsze lata życia i dopiero po śmierci
księcia oddano ją do urszulanek. Leonora stroiła tysiączne psoty, chcąc koniecznie namówić
swoją ochmistrzynię do tańczenia z Andradem. Nie mogłem się nadziwić, że poważna i zimna
księżniczka ma tak wesołą siostrę. Poza tym podobieństwo było uderzające. Kochałem się
szalenie w księżniczce, żywy zatem obraz jej wdzięków mocno mnie zajmował. Gdy tak oddawałem się rozkoszy spoglądania na Lepnorę, ochmistrzyni zamknęła żaluzje i nic już więcej nie ujrzałem.
Nazajutrz poszedłem do księżniczki i opowiedziałem jej wczorajsze moje spostrzeżenia.
Nie taiłem niewymownej rozkoszy, jakiej doznałem, spoglądając na niewinne zabawy jej siostry, ośmieliłem się nawet przypisać zachwycenie moje podobieństwu, jakie w Leonorze do
księżniczki upatrzyłem.
Słowa te wyglądały z daleka na rodzaj oświadczenia miłosnego. Księżniczka zachmurzyła
czoło, spojrzała jeszcze zimniej niż zwykle i rzekła:
– Senor Avadoro, jakkolwiek istnieje podobieństwo między dwoma siostrami, proszę, abyś
nigdy nie łączył ich razem w twoich pochwałach. Tymczasem czekam cię jutro rano. Mam
zamiar wyjechać na kilka dni i chciałabym przed podróżą z tobą pomówić.
– Pani – odpowiedziałem – powinieniem zginąć pod ciosem twego gniewu: rysy twoje wyryte są w mojej duszy jak obraz jakiegoś bóstwa. Wiem, że zbyt wielka przestrzeń nas roz
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dziela, abym śmiał wznosić ku tobie uczucia. Dziś jednak nagle znajduję obraz boskiej twojej
piękności w osobie młodej, wesołej, szczerej, prostej i otwartej, któż mi więc zabroni ciebie,
pani, w niej ubóstwiać?
Z każdym moim słowem rysy księżniczki przybierały coraz surowszy wyraz. Myślałem, że
każe mi odejść i nie pokazywać się więcej na oczy; ale nie, powtórzyła mi tylko, abym nazajutrz powrócił.
Obiadowałem z Toledem, wieczorem zaś wróciłem na moje stanowisko. Okna naprzeciwko były pootwierane, tak że dokładnie mogłem widzieć, co się dzieje w całym mieszkaniu.
Leonora stała w kuchni i przyprawiała olla podridę. Co chwila pytała się ochmistrzyni o radę,
krajała mięso i układała je na półmisku, śmiejąc się ciągle i okazując najżywszą radość. Następnie nakryła stół białym obrusem i postawiła na nim dwa skromne nakrycia. Ubrana była w
skromny stanik, z rękawami od koszuli zawiniętymi aż po łokcie.
Zamknięto okna i żaluzje, ale to, co widziałem, sprawiło na mnie silne wrażenie któryż
bowiem młody człowiek może z zimną krwią spoglądać na wnętrze domowego życia. Obrazy
tego rodzaju są przyczyną, że ludzie się żenią.
Nazajutrz poszedłem do księżniczki; sam już nie wiem, co jej mówiłem. Ona zdawała się
znowu obawiać oświadczenia miłosnego.
– Senor Avadoro – rzekła przerywając mi – wyjeżdżam, jak ci to już wczoraj mówiłam,
przepędzę jakiś czas w księstwie Avila. Pozwoliłam mojej siostrze używać przechadzki po
zachodzie słońca, nie odchodząc wszakże daleko od domu. Jeżeli naówczas zechcesz się do
niej zbliżyć, uprzedziłam ochmistrzynię, aby nie broniła ci z nią rozmawiać tak długo, jak
tylko sam zechcesz. Staraj się zbadać serce i sposób myślenia tej młodej osoby, zdasz mi z
nich potem sprawę.
Po tych słowach lekkie skinienie głowy dało mi znak odejścia. Z boleścią rozstawałem się
z księżniczką, kochałem ją bowiem z całego serca. Jej nadzwyczajna duma wcale mnie nie
zrażała, sądziłem bowiem, że gdy zechce oddać komu swoje serce, wybierze zapewne kochanka z niższego stanu, jak się to zwykle dzieje w Hiszpanii. Wyobraziłem sobie, że może
nawet i mnie kiedyś pokocha, choć postępował nie jej ze mną powinno było rozwiać wszystkie moje nadzieje. Jednym słowem, przez cały dzień rozmyślałem o księżniczce, ale wieczorem zacząłem myśleć o jej siostrze. Poszedłem na ulicę Retrada. Księżyc jasno świecił, ujrzałem Leonorę siedzącą z ochmistrzynią na ławce, tuż przy drzwiach. Ochmistrzyni spostrzegła mnie, zbliżyła się, zaprosiła, abym usiadł przy jej wychowanicy, sama zaś odeszła.
Po chwili milczenia Leonora rzekła:
– Senor więc jesteś tym młodym człowiekiem, którego mi pozwolono widywać? Mogęż liczyć na twoją przyjaźń?
Odpowiedziałem, że nigdy się na niej nie zawiedzie.
– Dobrze więc – rzekła – w takim razie racz mi powiedzieć, jak się nazywam.
– Leonora – odrzekłem.
– Nie o to się pytam – przerwała – muszę przecież mieć jeszcze nazwisko. Nie jestem już
tak prosta, jaką byłam u karmelitanek. Tam myślałam, że świat składa się tylko z zakonnic i
spowiedników, ale teraz wiem, że są żony i mężowie, którzy ich nigdy nie opuszczają, i że
dzieci noszą nazwisko ojca. Dlatego to pragnę dowiedzieć się mego nazwiska.
Ponieważ karmelitanki w niektórych klasztorach żyją według nader ostrej reguły, nie
zdziwiła mnie więc ta nieświadomość u dwudziestoletniej dziewczyny. Odparłem przeto, że
niestety nie znam jej nazwiska. Powiedziałem następnie, że widziałem ją tańczącą w jej pokoju i że zapewne nie u karmelitanek uczyła się tańca.
– Nie – odpowiedziała – książę Avila umieścił mnie u karmelitanek, ale po jego śmierci
odwieziono mnie do urszulanek, gdzie jedna z wychowanie nauczyła mnie tańca, inna śpie
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wu; o sposobie zaś, w jaki mężowie żyją ze swymi żonami, wszystkie mi mówiły, nie uważając tego wcale za tajemnicę. Co do mnie, chciałabym koniecznie mieć nazwisko, ale do
tego potrzeba, abym poszła za mąż.
Następnie Leonora mówiła mi o teatrze, o przechadzkach, walkach byków i oświadczyła
niepomiarkowaną ciekawość ujrzenia tych wszystkich rzeczy. Odtąd kilka razy z nią rozmawiałem, ale zawsze wieczorem. W tydzień potem otrzymałem od księżniczki list następującej
treści:
Zbliżając cię do Leonory spodziewałam się, że obudzę w niej pewną skłonność ku tobie.
Ochmistrzyni zaręcza mi, że spełniły się moje nadzieje. Jeżeli poświęcenie, jakie zawsze dla
mnie okazywałeś, jest szczere, zaślubisz Leonorę. Pomyśl, że odmowa będzie dla mnie obrazą.
Odpowiedziałem tymi słowy:
Pani!
Poświęcenie moje dla waszej książęcej mości jest jedynym uczuciem, jakie wypełnia moją
duszę. Uczucia należne małżonce zapewne nie znalazłyby już w niej miejsca. Leonora zasługuje na męża, który by tylko ją kochał.
Otrzymałem następującą odpowiedź:
Zbyteczne byłoby dłużej ukrywać przed tobą, że jesteś dla mnie niebezpieczny i że twoja
odmowa sprawiła mi najżywszą radość, jakiej w życiu doznałam. Postanowiłam się jednak
przezwyciężyć. Daję ci do wyboru: albo zaślubić Leonorę, lub też na zawsze być odsuniętym
ode mnie, a może nawet wygnanym z Hiszpanii. Wiesz, że rodzina moja ma dość wpływów
na dworze. Nie odpisuj mi więc; wydałam ochmistrzyni stosowne polecenia.
Jakkolwiek zakochany byłem w księżniczce, tak niepomiarkowana duma mocno mnie jednak ubodła. Zrazu chciałem wszystko wyznać przed Toledem i uciec się pod jego opiekę, ale
kawaler, wciąż zakochany w księżnej Sidonii, nader był przywiązany do jej przyjaciółki i
nigdy nie byłby nic przeciw niej przedsięwziął. Postanowiłem więc milczeć i wieczorem siadłem w oknie, aby się przypatrzeć mojej przyszłej małżonce.
Okna były otwarte, widziałem dokładnie całe mieszkanie. Leonora siedziała śród czterech
kobiet, które zajmowały się jej ubiorem. Miała na sobie atłasową białą suknię, haftowaną srebrem, wieniec z kwiatów na głowie i diamentowy naszyjnik. Długi biały welon okrywał ją od
stóp aż do głowy.
Zadziwiły mnie te przygotowania; wkrótce zdumienie moje jeszcze się powiększyło. W
głębi pokoju postawiono stół, ubrano go jak ołtarz i zapalono na nim świece. Wszedł ksiądz z
dwoma panami, którzy zdawali się być świadkami obrzędu, brakowało tylko nowożeńca.
Usłyszałem stukanie do mych drzwi i głos ochmistrzyni, która mi rzekła:
– Czekają na ciebie, senor. A może zamierzasz sprzeciwić się rozkazom księżniczki?
Poszedłem za ochmistrzynią. Panna młoda nie zdjęła welonu, położono jej rękę w moją,
słowem, pożeniono nas. Świadkowie złożyli mi życzenia szczęścia, równie jak mojej małżonce, której oblicza nie widzieli, i odeszli. Ochmistrzyni powiodła nas do komnaty, słabo oświeconej promieniami księżyca, i zamknęła za nami drzwi.
Gdy Cygan domawiał tych słów, jeden z członków bandy zażądał jego obecności. Odszedł
i JUŻ go tego dnia więcej nie widzieliśmy.
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Dzień pięćdziesiąty szósty

Zeszliśmy się o zwykłej godzinie i Cygan, mając czas wolny, tak nam dalej opowiadał:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Opowiedziałem wam o dziwnym moim ślubie. Sposób, w jaki żyłem z moją żoną, był
równie szczególny. Po zachodzie słońca otwierała się żaluzja i widziałem całe wnętrze jej
mieszkania, wszelako nie wychodziła z domu i nie miałem sposobności, by zbliżyć się do
niej. Dopiero o północy ochmistrzyni przychodziła po mnie i odprowadzała nad rankiem.
W tydzień potem księżniczka wróciła do Madrytu. Stanąłem przed nią mocno zmieszany.
Popełniłem świętokradztwo wobec miłości, jaką ku niej pałałem, i gorzko je sobie wyrzucałem. Ona, przeciwnie, odnosiła się do mnie z niewypowiedzianą przychylnością. Ile razy sam
na sam ze mną się znajdowała, porzucała dawny zimny sposób obejścia, byłem dla niej bratem i przyjacielem.
Pewnego wieczora, wracając do siebie, właśnie zamykałem drzwi, gdy uczułem, że ktoś
ciągnie mnie za połę. Obróciłem się i poznałem Busquera.
– Mam cię nareszcie, senor – rzekł. – Kawaler Toledo żali się, że cię od tak dawna nie widział, że kryjesz się przed nim i że nie może domyślić się, co tak ważnego porabiasz. Prosiłem
go o dwadzieścia cztery godziny czasu, po upływie których obiecałem mu o wszystkim wiernie donieść. Powiodły mi się zamiary. Ale ty, paniczu, nie zapominaj o uszanowaniu, jakie mi
winieneś, ożeniłem się bowiem z twoją macochą.
Ostatnie te słowa przypomniały mi, ile Busqueros przyczynił się do śmierci mego ojca, nie
mogłem się więc powstrzymać od okazania mu niechęci i udało mi się od niego uwolnić.
Nazajutrz poszedłem do księżniczki i opowiedziałem jej to nieszczęsne spotkanie. Zdawała
się być mocno zmartwiona.
– Busqueros – rzekła – to szpieg, którego uwadze nic ujść nie zdoła. Trzeba usunąć Leonorę sprzed jego ciekawości. Dziś jeszcze wyprawię ją do Avila. Nie miej mi tego za złe, Avadoro, czynię to dla waszego wspólnego szczęścia.
– Pani – odpowiedziałem – warunkiem szczęścia jest spełnienie życzeń, ja zaś nigdy nie
życzyłem sobie zostać małżonkiem Leonory. Pomimo to muszę wyznać, że teraz przywiązałem się do niej i miłość moja z każdym dniem wzrasta, jeżeli w ogóle wolno mi użyć tego
wyrażenia, nigdy jej bowiem w dzień nie widuję.
Tego samego wieczora poszedłem na ulicę Retrada, ale nikogo nie zastałem. Drzwi i okna
były pozamykane.
W kilka dni potem Toledo kazał mnie przywołać do swego gabinetu i rzekł:
– Mówiłem o tobie królowi. Najjaśniejszy Pan wysyła cię z depeszami do Neapolu. Peterborough146 ten zacny Anglik, dla nader ważnych spraw pragnie widzieć się ze mną w Neapo146
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lu. JKMość nie życzy sobie, abym odbył tę podróż, ty więc musisz mnie zastąpić. Wszelako –
dodał – zdaje mi się, że ten zamiar nie bardzo przypada ci do smaku.
– Nieskończenie wdzięczny jestem za łaskę JKMości – odpowiedziałem – ale mam tu w
Madrycie opiekunkę, bez której przyzwolenia nic nie odważę się przedsięwziąć.
Toledo uśmiechnął się i rzekł:
– Mówiłem już o tym z księżniczką; dziś jeszcze udaj się do niej.
Poszedłem do księżniczki, która mi rzekła:
– Kochany Avadoro, znasz obecne położenie monarchii hiszpańskiej. Król bliski jest gro147
bu na nim gaśnie linia austriacka. W tak krytycznych okolicznościach każdy prawy Hiszpan powinien zapomnieć o sobie i korzystać z wszelkich sposobności służenia swemu krajowi. Twoja żona jest w bezpiecznym miejscu. Leonora nie będzie do ciebie pisała, nie umie
bowiem pisać; karmelitanki jej tego nie nauczyły. Ja zastąpię ją i jeżeli mam wierzyć ochmistrzyni, wkrótce doniosę ci wieści, które cię jeszcze więcej do niej przywiążą.
To mówiąc księżniczka spuściła oczy, spłonęła rumieńcem, po czym dała mi znak do odejścia.
Poszedłem do ministra po rozkazy, które tyczyły się polityki zewnętrznej i rozciągały także na administrację królestwa neapolitańskiego, chciano je bowiem wszelkimi sposobami
przywiązać do Hiszpanii. Wyjechałem nazajutrz i odbyłem podróż z możliwie największym
pośpiechem.
Zacząłem wypełniać dane mi polecenia z gorliwością zwykłą przy każdej pierwszej pracy,
w chwilach jednak wolnych od zatrudnień wspomnienia Madrytu całkiem wypełniały mi
umysł. Bądź co bądź księżniczka mnie kochała, uczyniła mi wyznanie; spokrewniwszy się
jednak ze mną, wyleczyła się z namiętneści, zachowała atoli przywiązanie, którego tysiączne
odbierałem dowody. Leonora, tajemnicza bogini moich nocy, rękami hymenu podała mi czarę
rozkoszy. Wspomnienie jej panowało nad moimi zmysłami równie jak nad sercem. Żal mój za
nią zmieniał się prawie w rozpacz. Oprócz tych dwu kobiet cała reszta płci pięknej była mi
obojętna.
Listy od księżniczki dochodziły mnie razem z papierami od ministra. Były nie podpisane i
charakter pisma był zmieniony. Dowiedziałem się, że Leonora zaszła w ciążę, ale że jest chora i znacznie opadła na siłach. Niebawem doszły mnie wieści, że zostałem ojcem i że Leonora
ogromnie cierpi. Nowiny, które odbierałem o jej zdrowiu, zdawały się przygotowywać mnie
do strasznego ciosu, jaki miał wkrótce we mnie ugodzić.
Nareszcie ujrzałem przybywającego Toleda, w chwili gdy najmniej się tego spodziewałem.
Rzucił się w moje objęcia...
– Przybywam – rzekł – za sprawami królewskimi, ale naprawdę to przysyłają mnie obie
księżniczki.
Przy tych słowach podał mi list, który drżąc otworzyłem. Przewidywałem jego treść.
Księżniczka donosiła mi o śmierci Leonory i ofiarowała pociechy najczulszej przyjaźni.
Toledo, który od dawna miał na mnie wielki wpływ, użył go dla przywrócenia mi spokoju.
Wprawdzie nie znałem Leonory, ale była ona moją żoną i myśl o niej łączyła się z rozkosznymi wspomnieniami krótkiego naszego związku. Choć ból ustąpił, byłem ciągle smutny i
znękany.
Toledo wziął na siebie wszystkie sprawy, a gdy zostały załatwione, wróciliśmy do Madrytu. W pobliżu bram stolicy kawaler wysiadł z powozu i przemykając się krętymi ścieżkami, zaprowadził mnie na cmentarz karmelitanek. Tam pokazał mi urnę z czarnego marmuru.
Na podstawie błyszczało nazwisko Leonory Avadoro. Oblałem grobowiec rzewnymi łzami i
kilka razy wracałem do niego, zanim poszedłem przywitać się z księżniczką. Nie miała mi
tego za złe, przeciwnie, za pierwszym naszym spotkaniem okazała mi sympatię graniczącą z
147

kr ó l b l is k i j e st gr o b u – Karol II, urodzony w roku 1661, był degeneratem fizycznym i umysłowym. W
roku 1696 wykryto, że jest nieuleczalnie chory, Uczono się więc z rychłą śmiercią monarchy.
147

czułością. Zaprowadziła mnie do ostatniego pokoju swego mieszkania i pokazała dziecko w
kolebce. Wzruszenie moje doszło do najwyższego stopnia. Padłem na kolana, księżniczka
podała mi rękę i kazała powstać, po czym dała mi znak do odejścia.
Nazajutrz byłem u ministra, który przedstawił mnie JKMości. Toledo, wysyłając mnie do
Neapolu, szukał pozoru, by wyjednać dla mnie jakąś łaskę. Zostałem zaszczycony godnością
kawalera orderu Calatravy. Jakkolwiek odznaczenie to nie stawiało mnie na równi z pierwszymi panami, wszelako znacznie już do nich zbliżało. Odtąd księżniczka, księżna Sidonia i
Toledo starali się we wszystkim dowieść, że uważają mnie za równego. Wreszcie, im byłem
winien cały mój los, z przyjemnością więc spoglądali na moje wzniesienie się.
Wkrótce potem księżniczka Avila poleciła mi przeprowadzić pewną sprawę, którą miała w
Radzie Kastylii. Dopełniłem jej poleceń z gorliwością i przezornością, która powiększyła szacunek mojej opiekunki. Z każdym dniem księżniczka stawała się dla mnie bardziej przychylna. I tu zaczyna się najprzedziwniejsza część całej historii.
Po powrocie z Włoch wprowadziłem się do mego mieszkania u Toleda, pomimo to jednak
zachowałem dawne przy ulicy Retrada. Zostawiłem tam na straży służącego imieniem Ambrosio. Dom naprzeciwko, ten sam, w którym brałem ślub, należał do księżniczki, był zamknięty i przez nikogo nie zamieszkany. Pewnego poranku przyszedł Ambrosio, prosząc
mnie, abym kogo innego przysłał na jego miejsce, zwłaszcza kogoś odważnego, gdyż po północy dziwne rzeczy dzieją się w domu naprzeciwko. Chciałem, aby mi wytłumaczył naturę
tych zjawisk, ale Ambrosio zapewnił, że ze strachu na nic nie patrzył, że zresztą za żadne
skarby w świecie nie podjąłby się przepędzenia nocy w moim mieszkaniu, ani sam, ani w
towarzystwie.
Słowa te obudziły moją ciekawość. Postanowiłem najbliższej nocy naocznie o wszystkim
się przekonać. Wewnątrz domu było jeszcze trochę sprzętów; przeniosłem się tam po wieczerzy. Kazałem jednemu ze służących spać w przedpokoju, sam zaś zająłem pokój, którego
okna wychodziły na dawny dom Leonory. Wypiłem kilka filiżanek czarnej kawy, ażeby nie
zasnąć, i doczekałem się północy. Była to godzina, o której, według słów Ambrosia, duchy się
pojawiały. By ich nie spłoszyć, zgasiłem świecę. Wkrótce w domu naprzeciwko ujrzałem
światło, które przechodziło z piętra na piętro i z pokoju do pokoju.
Żaluzje nie pozwalały mi dostrzec, skąd to światło pochodzi, nazajutrz jednak posłałem do
księżniczki po klucze od jej domu i poszedłem go obejrzeć. Nie znalazłem żadnych sprzętów,
żadnego śladu czyjegokolwiek pobytu. Odczepiłem po jednej żaluzji na każdym piętrze i wyszedłem.
Wieczorem udałem się na moje stanowisko, a o północy znowu to samo światło zabłysło w
domu naprzeciwko. Tym razem jednak spostrzegłem, skąd pochodziło. Kobieta w bieli, z
lampą w ręku, obeszła wolnym krokiem wszystkie pokoje na pierwszym piętrze, przeszła na
drugie i znikła. Lampa zbyt blado ją oświecała, abym mógł rozeznać jej rysy, po jasnych jednak włosach poznałem Leonorę.
Nazajutrz pośpieszyłem do księżniczki, ale nie zastałem jej w domu. Udałem się do pokoju
mego dziecięcia; znalazłem tam kilka kobiet, niesłychanie zmieszanych i niespokojnych. Z
początku nie chciano mi nic powiedzieć, nareszcie mamka wyznała, że w nocy weszła jakaś
kobieta w bieli, z lampą w ręku, że długo spoglądała na dziecko, pobłogosławiła je i odeszła.
Wtem księżniczka wróciła do domu, kazała mnie przywołać i rzekła:
– Mam pewne przyczyny, dla których nie chcę, aby twoje dziecko dłużej tu pozostawało.
Wydałam rozkazy, aby mu przygotowano mieszkanie w domu przy ulicy Retrada. Tam odtąd
będzie mieszkało z mamką i kobietą, która uchodzi za jego matkę. Chciałam ci w tym samym
domu ofiarować mieszkanie, ale obawiam się, że mogłyby stąd uróść niepotrzebne domysły.
Odpowiedziałem, że zachowam mieszkanie naprzeciwko i czasami będę tam nocował.
Zastosowano się do woli księżniczki i przeniesiono dziecko. Postarałem się, aby je
umieszczono w pokoju wychodzącym na ulicę i aby nie zamykano żaluzji. Gdy północ wybi-
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ła, podszedłem do okna. Spostrzegłem w pokoju naprzeciwko dziecko śpiące obok mamki.
Kobieta w bieli pokazała się z lampą w ręku, zbliżyła do kolebki, długo spoglądała na dziecko, pobłogosławiła je, po czym stanęła w oknie i zaczęła patrzeć na mnie. Po chwili wyszła i
ujrzałem światło na drugim piętrze, na koniec wydostała się na dach, lekko po nim przebiegła,
przeskoczyła na sąsiedni i znikła mi z oczu.
Wyznaję, że mocno byłem tym wszystkim zmieszany. Nazajutrz z niecierpliwością oczekiwałem północy. Jak tylko wybiła, usiadłem w oknie. Wkrótce ujrzałem już nie kobietę w bieli, ale
jakiegoś karła z siną twarzą, jedną nogą drewnianą i lampą w ręku. Zbliżył się do dziecka, bacznie
mu się przyjrzał, a następnie podwinąwszy nogi usiadł w oknie i zaczął z uwagą mi się przypatrywać. Niebawem z okna zeskoczył albo raczej ześliznął się na ulicę i jął stukać do moich drzwi.
Stojąc w oknie, zapytałem go, kim jest i czego żąda. Zamiast odpowiedzi rzekł:
– Don Juanie Avadoro, weź szpadę i kapelusz i pójdź za mną.
Uczyniłem, co chciał, zszedłem na ulicę i ujrzałem karła o dwadzieścia kroków przede
mną, kulejącego na swojej drewnianej nodze i pokazującego mi drogę latarnią. Uszedłszy
około stu kroków, zboczył na lewo i wprowadził mnie w opuszczoną część miasta, która się
ciągnęła między ulicą Retrada a rzeką Manzanares. Przeszliśmy pod sklepieniem i dostaliśmy
się na patio zasadzone drzewami. Patio jest to podwórze, na które nie zajeżdżają powozy. W
głębi podwórza znajdowała się w mała fasada gotycka, będąca jak gdyby bramą od jakiejś
kaplicy. Zza kolumny pokazała się kobieta w bieli, karzeł oświecił latarnią moją twarz.
– To on! – zawołało zjawisko –on sam! mój mąż! mój najdroższy małżonek!
– Pani – odrzekłem – byłem przekonany, że umarłaś.
W istocie, była to Leonora, poznałem ją po dźwięku głosu, a bardziej jeszcze po namiętnych uściskach, których gwałtowność sprawiła, że nie zastanawiałem się nawet nad niezwykłością tego zdarzenia. Nie miałem na to zresztą czasu; Leonora wnet wyśliznęła się z moich
objęć i zniknęła w ciemności. Nie wiedziałem, co z sobą począć; na szczęście karzeł ofiarował mi pomoc swojej latarni, udałem się za nim przez zwaliska i opuszczone ulice, gdy wtem
nagle latarnia zagasła. Karzeł, którego przywoływałem, nie odpowiadał na moje krzyki; noc
była zupełnie ciemna, postanowiłem położyć się na ziemi i doczekać dnia.
Obudziłem się, gdy słońce już było wysoko. Leżałem pod urną z czarnego marmuru, na
którym wyczytałem napis złożony złotymi literami: „Leonora Avadoro”. Nie było wątpliwości, przepędziłem noc przy grobowcu mojej żony. Przypomniałem sobie zaszłe wypadki i
wyznam, że wspomnienie ich mocno mnie zmieszało. Od dawna nie zbliżałem się do trybunały pokuty. Poszedłem do teatynów i zażądałem dziada mego, fra Geronimo. Powiedziano
mi, że leży chory, poprosiłem przeto o innego spowiednika. Zapytałem go, czy złe duchy mogą przybierać na się kształty ludzkie.
– Bez wątpienia – odpowiedział. – Św. Tomasza148 w swej Summie wspomina o tego rodzaju widmach. Idzie tu o grzech wyjątkowy, z którego nie każdy spowiednik może uwolnić.
Gdy człowiek długo nie przystępuje do sakramentów, szatany nabierają nad nim nadzwyczajnego wpływu; ukazują mu się pod postacią kobiet i wodzą go na pokuszenie. Jeżeli myślisz,
mój synu, że spotkałeś takie widma, udaj się do wielkiego spowiednika. Nie trać czasu, nikt
nie jest pewny godziny śmierci.
Odpowiedziałem, że spotkało mnie dziwne zdarzenie, które może było tylko złudzeniem
zmysłów, po czym prosiłem go, aby mi pozwolił przerwać spowiedź.
Poszedłem do Toleda, który oświadczył, że zaprowadzi mnie na obiad do księżniczki Avila, gdzie będzie także księżna Sidonia. Zauważył, że jestem roztargniony, i zapytał o przyczynę. W istocie, byłem zamyślony i odpowiadałem bez związku na pytania. Obiad u księżniczki
nie rozproszył mego smutku, jednakże wesołość Toleda i obu dam była tak żywa, że nareszcie
rozchmurzyłem czoło.
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Podczas obiadu dostrzegłem znaki porozumiewawcze i uśmiechy, które zdawały się mnie
dotyczyć. Wstaliśmy od stołu, ale zamiast udać się do bawialnej komnaty, przeszliśmy do
dalszych pokojów. Wówczas Toledo zamknął drzwi na klucz i rzekł:
– Szlachetny kawalerze Calatravy, klęknij przed księżniczką, która już od przeszło roku
jest twoją żoną. Spodziewam się, iż nie powiesz, żeś się tego domyślał. Ludzie, którym byś
chciał opowiedzieć twoje przygody, mogliby odgadnąć tajemnicę, najwięcej nam jednak zależało na tym, aby podejrzenia dusić w zarodku, i dotąd usiłowania nasze pomyślny skutek
uwieńczał. Prawda, tajemnice dumnego księcia Avila wybornie nam posłużyły. W istocie,
miał on syna, którego chciał przyznać, ale syn ów umarł, książe zaś naówczas zażądał od córki, ażeby nigdy nie wchodziła w małżeńskie związki i tym sposobem zostawiła cały majątek
Sorrientom, którzy są młodszą linią Avilów.
Wyniosła nasza księżniczka za nic w świecie nie byłaby przyjęła niczyjej władzy, ale od
chwili naszego powrotu z Malty wyniosłość ta mocno się zniżyła i groziło jej zupełne rozbicie. Na szczęście księżniczka Avila ma przyjaciółkę, która jest także twoją, kochany Avadoro.
Zwierzyła się jej ze swymi uczuciami i wtedy złożyliśmy we troje walną radę. Wynaleźliśmy,
a raczej wymyśliliśmy Leonorę, córkę nieboszczyka księcia i infantki, która była po prostu
księżniczką, przybraną w jasną perukę, wybieloną i rozrosłą za pomocą sukni. Ty jednak ani
mogłeś poznać dumnej twojej władczyni w skromnej wychowanicy karmelitanek. Byłem
obecny przy kilku próbach tej roli i wyznam, że również dałbym się omamić.
Księżniczka widząc, że odrzucasz najświetniejsze związki jedynie dla chęci służenia jej,
postanowiła cię zaślubić. Jesteście pożenieni przed Bogiem i Kościołem, ale nie przed ludźmi,
a przynajmniej na próżno usiłowalibyście udowodnić wasze małżeństwo. Tym sposobem
księżniczka dotrzymała przyjętych zobowiązań.
Połączyliście się świętym związkiem, skutkiem czego księżniczka musiała przepędzić kilka miesięcy na wsi, dla ukrycia się przed wzrokiem ogółu. Busqueros przybył do Madrytu,
kazałem mu, aby cię śledził, i pod pozorem uniknięcia przenikliwości szpiega wyprawiliśmy
Leonorę na wieś. Następnie wypadło nam wysłać cię do Neapolu, nie wiedzieliśmy bowiem,
jak cię uspokoić względem twojej żony, księżniczka zaś wtedy dopiero chciała dać ci się poznać, gdy żywy dowód waszej miłości ustali twoje do niej prawa.
Teraz, kochany Avadoro, błagam cię o przebaczenie. Utopiłem sztylet w twym sercu, donosząc ci o śmierci osoby, która nigdy nie istniała. Wszelako szczery twój żal nie był stracony. Księżniczka ze wzruszeniem przekonała się, że kochałeś ją pod dwiema tak różnymi postaciami.
Od tygodnia pragnie koniecznie wszystko ci wyjawić, ale tu znowu cała wina spada na
mnie. Uparłem się, aby z tamtego świata przywołać Leonorę. Księżniczka zgodziła się przybrać na siebie rolę kobiety w bieli, ale nie ona to z taką lekkością biegała po dachu. Leonorą
tą był mały kominiarczyk, rodem z Sabaudii. Ten sam hultaj następnej nocy przyszedł udawać
kulawego diabła. Usiadł na oknie i spuścił się na ulicę za pomocą sznura przywiązanego do
zasuwy od okna.
Nie wiem, co się działo na podwórzu u karmelitanek, ale dzisiejszego poranku znowu kazałem cię śledzić i dowiedziałem się, że długo klęczałeś przy konfesjonale. Nie lubię mieć do
czynienia z Kościołem i lękałem się, aby żart nie był za daleko posunięty. Nie sprzeciwiałem
się już zatem życzeniom księżniczki i postanowiliśmy, że dziś dowiesz się o wszystkim.
Tymi mniej więcej słowy przemówił do mnie Toledo, ale ja niewiele go słuchałem. Klęczałem u nóg Manueli, rozkoszne pomieszanie malowało się w jej rysach, wyraźnie czytałem
w nich wyznanie porażki. Zwycięstwo moje miało tylko dwóch świadków, ale wcale mnie
przez to mniej nie uszczęśliwiało. Doznałem najwyższego powodzenia w miłości, w przyjaźni, a nawet w miłości własnej. Cóż za chwila dla młodego człowieka!
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Gdy Cygan domawiał tych słów, dano mu znać, że czas zająć się sprawami hordy. Zwróciłem się do Rebeki i uczyniłem jej uwagę, że słyszeliśmy opowiadanie nadzwyczajnych
przygód, które jednak wytłumaczono nam zwykłym sposobem.
– Masz słuszność – odpowiedziała – być może, że i twoje tak samo dadzą się wytłumaczyć.
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Dzień pięćdziesiąty siódmy

Oczekiwaliśmy jakichś ważnych wypadków. Cygan wysyłał posłańców na różne strony, z
niecierpliwością wyglądał ich powrotu, na pytania zaś, kiedy ruszymy z miejsca, trząsł głową
i odpowiadał, że nie może dokładnie naznaczyć terminu. Pobyt w górach zaczął mnie już nudzić, rad byłbym czym prędzej przybyć do pułku, ale pomimo najszczerszych chęci musiałem
jeszcze przez jakiś czas się zatrzymać. Dni upływały nam dość jednostajnie, natomiast wieczory uprzyjemniało towarzystwo naczelnika, w którym coraz nowe odkrywałem zalety. Ciekawy dalszych jego przygód, tym razem sam go już prosiłem, aby zaspokoił naszą ciekawość,
co też uczynił w tych słowach:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Przypominacie sobie obiad mój z księżniczką, księżną Sidonia i przyjacielem moim Toledem, i to, że naówczas dopiero dowiedziałem się, iż dumna Manuela jest moją żoną. Powozy
na nas czekały, udaliśmy się do zamku Sorriente. Tam zastałem nową niespodziankę. Ta sama
ochmistrzyni, która służyła fałszywej Leonorze przy ulicy Retrada, przedstawiła mi maleńką
Manuelę. Ochmistrzyni nazywała się dona Rosalba i dziecko uważało ją za matkę.
Sorriente leży nad brzegami Tagu, w jednej z najczarowniejszych okolic na świecie.
Wszelako ponęty natury przez chwilę tylko zajmowały moją uwagę. Uczucia ojcowskie, miłość, przyjaźń, słodkie zaufanie, ogólna poufała uprzejmość – kolejno uprzyjemniały dni. To,
co nazywamy szczęściem w tym krótkim życiu, zapełniało wszystkie moje chwile. Stan ten
trwał, o ile sobie przypominam, przez sześć tygodni. Trzeba było wracać do Madrytu. Przybyliśmy późnym wieczorem do stolicy. Towarzyszyłem księżniczce do jej pałacu i wprowadziłem ją na schody. Była mocno wzruszona.
– Don Juanie – rzekła do mnie – w Sorriente byłeś małżonkiem Manueli, w Madrycie jesteś jeszcze wdowcem po Leonorze.
Gdy domawiała tych słów, spostrzegłem cień przesuwający się za poręczami od schodów.
Schwyciłem cień za kołnierz i przyprowadziłem do latarni. Poznałem don Busquera. Już
miałem mu wypłacić nagrodę za jego szpiegostwo, gdy jedno spojrzenie księżniczki wstrzymało moje ramię. Spojrzenie to nie uszło uwagi Busquera. Przybrał zwykłą zuchwałą minę i
rzekł:
– Pani, nie mogłem oprzeć się pokusie podziwiania przez chwilę wspaniałości twojej osoby i zapewne nikt nie byłby mnie odkrył w moim schronieniu, gdyby blask twojej piękności,
jak samo słońce, nie był oświecił tych schodów.
Powiedziawszy tę grzeczność, Busqueros skłonił się głęboko i odszedł.
– Lękam się – rzekła księżniczka – czy słowa moje nie doszły ciekawych uszu tego niegodziwca. Idź, don Juanie, pomów z nim i staraj się wybić mu z głowy niepotrzebne domysły.
Wypadek ten zdawał się mocno niepokoić księżniczkę. Opuściłem ją i odnalazłem Busquera na ulicy.
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– Mości pasierbie – rzekł do mnie – o mało co nie wygrzmociłeś mnie kijem i bez wątpienia byłbyś bardzo źle się znalazł. Naprzód, byłbyś uchybił winnego mi uszanowania, jako
mężowi tej, która była twoją macochą; następnie, powinieneś wiedzieć, że nie jestem już podrzędnym służalcem, jakim mnie niegdyś znałeś. Od tego czasu wybiłem się i ministerium, a
nawet dwór poznał się na moich zdolnościach. Książę Arcos powrócił z Londynu i jest obecnie w łasce. Pani Uscariz, dawna jego kochanka, owdowiała i żyje w ścisłej przyjaźni z moją
żoną. Zadzieramy więc nosa i nie boimy się nikogo.
Ale ty, kochany pasierbie, powiedz no, co ci takiego mówiła księżniczka? Zdawaliście się
niesłychanie obawiać, abym was nie podsłuchał. Uprzedzam cię, że nie bardzo lubimy ani
Avilów, ani Sidoniów, ani nawet twego wychuchanego Toleda. Pani Uscariz nie może mu
przebaczyć, że ją porzucił. Nie pojmuję, po co jeździliście wszyscy do Sorriente; wszelako
podczas waszej nieobecności gorliwie zajmowano się wami. Wy o tym nic nie wiecie, wy
jesteście niewinni jak nowo narodzone dzieci. Margrabia Medina, rzeczywiście wiodący swój
ród z Sidoniów, żąda tytułu księcia i ręki młodej księżniczki dla swego syna. Mała nie skończyła jeszcze jedenastu lat, ale to nic nie szkodzi. Margrabia od dawna żyje w przyjaźni z
księciem Arcos, który jest ulubieńcem kardynała Portocarrero, ten zaś jest wszechmocny u
dworu, jakoś więc da się to ułożyć; możesz zapewnić o tym księżnę.
Ale zaczekaj no jeszcze, mości pasierbie, nie myśl, żebym nie poznawał w tobie małego
żebraka spod przysionka św. Rocha. Byłeś jednak wówczas w niezgodzie ze świętą inkwizycją, a ja nie jestem ciekawy spraw mających styczność z tym trybunałem. Żegnam cię teraz,
do widzenia!
Busqueros odszedł, ja zaś poznałem, że nadal jest tak samo wścibski i natrętny, z tą tylko
różnicą, że w wyższych sferach spożytkowuje teraz swoje zdolności.
Nazajutrz obiadowałem z księżniczką, księżną Sidonia i Toledem. Opowiedziałem im
wczorajszą moją rozmowę. Sprawiła ona większe wrażenie na słuchaczach, aniżeli się spodziewałem. Toledo, który nie był już tak piękny i nie miał już dawnej ochoty do zalecanek,
byłby chętnie próbował zadośćuczynić swojej chęci zaszczytów, ale na nieszczęście minister,
na którego liczył, hrabia Oropesa, opuścił służbę. Rozmyślał przeto nad wyborem innej drogi.
Powrót księcia Arcos ani też łaska, w jakiej tenże był u kardynała, wcale go nie cieszyły.
Księżna Sidonia z przerażeniem zdawała się oczekiwać chwili, w której zostanie dożywotniczką. Księżniczka Avila zaś, ile razy wspomniano o dworze lub łasce, przybierała jeszcze
dumniejszy niż zwykle wyraz twarzy. W takich chwilach wyraźnie spostrzegałem, że nierówność stanów nawet śród poufałej przyjaźni daje się odczuwać.
W kilka dni potem, gdy obiadowaliśmy u księżnej Sidonii, koniuszy księcia Velasqueza
zapowiedział nam odwiedziny swego pana. Książę był wówczas w kwiecie wieku. Twarz
miał piękną, strój zaś francuski, którego nigdy nie chciał porzucić, korzystnie go od innych
odznaczał. Wymowa także odróżniała go od Hiszpanów, którzy często prawie nic nie mówią i
zapewne dlatego uciekają się do gitary i cygar. Velasquez, przeciwnie, swobodnie z jednego
przedmiotu przechodził do drugiego i zawsze znajdował sposobność, aby powiedzieć naszym
paniom jaką grzeczność.
Bez wątpienia Toledo miał więcej rozumu, ale rozum czasami się tylko objawia, wielomówność zaś przeciwnie – jest niewyczerpana. Rozmowa z Velasquezem dość przypadła nam
do smaku, on sam nawet spostrzegł, że słuchacze nie są dlań obojętni. Wtedy, zwracając się
do księżnej Sidonii, z głośnym wybuchem śmiechu rzekł:
– W istocie, muszę wyznać, że byłoby to zachwycające!
– Cóż takiego? – zapytała księżna.
– Tak jest, pani – odrzekł Velasquez – piękność, młodość masz wspólnie z wielu innymi
kobietami; ale bez wątpienia byłabyś najmłodszą i najpiękniejszą ze wszystkich teściowych.
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Księżna dotąd nigdy się nad tym nie zastanawiała. Miała dwadzieścia osiem lat. Bardzo
młode kobiety były od niej znacznie młodsze, to zaś byłby nowy sposób, ażeby się odmłodzić.
– Wierzaj mi, pani – dodał Velasquez – mówię najszczerszą prawdę. Król polecił mi prosić
cię o rękę twojej córki dla młodego margrabiego Mediny. Jego królewska Mość usilnie pragnie, aby znakomity wasz ród nie wygasł. Wszyscy grandowie umieją cenić tę pieczołowitość. Co się zaś ciebie, pani, tyczy, cóż byłoby równie czarowne, jak widzieć cię prowadzącą
córkę do ołtarza. Ogólne zainteresowanie będzie musiało rozdzielić się na dwoje. Na pani
miejscu wystąpiłbym w ubiorze zupełnie podobnym do stroju córki: w białej atłasowej sukni
haftowanej srebrem. Radzę sprowadzić materię z Paryża, wskażę pani do tego najwytworniejsze magazyny. Obiecałem już ustroić pana młodego, i to z francuska, w jasną perukę. Żegnam
panie; Portocarrero chce mnie używać do poselstw, pragnę, aby zawsze nastręczał mi równie
przyjemne.
To powiedziawszy Velasquez spojrzał kolejno na obie damy, dając każdej do zrozumienia,
że większe na nim sprawiła wrażenie niż sąsiadka, ukłonił się kilka razy, wykręcił na pięcie i
odszedł. Nazywano to wówczas we Francji światowym ułożeniem.
Po odejściu księcia Velasqueza nastąpiło długie milczenie. Kobiety zadumały się nad sukniami haftowanymi srebrem, Toledo zaś zwrócił uwagę na bieżące sprawy kraju i zawołał:
– Jak to, czyliż nie myśli on nikogo innego używać prócz takich Arcosów i Velasquezów,
to jest ludzi najbardziej lekkomyślnych w całej Hiszpanii? Jeżeli stronnictwo francuskie tak te
rzeczy rozumie, trzeba będzie zwrócić się do Austrii.
W istocie, Toledo natychmiast poszedł do hrabiego Harracha149, który był naówczas ambasadorem cesarskim w Madrycie. Damy udały się na Prado, ja zaś pojechałem za nimi konno.
Wkrótce spotkaliśmy przepyszny powóz, w którym rozpierały się panie Uscariz i Busqueros. Książę Arcos jechał obok nich konno. Busqueros, który także pośpieszał za księciem,
tego samego dnia otrzymał był order Calatravy i nosił go na piersiach. Osłupiałem na ten widok. Miałem order Calatravy i sądziłem, że dano mi go w nagrodę za moje zasługi, a nade
wszystko za prawość w postępowaniu, która zjednała mi znakomitych i możnych przyjaciół.
Teraz, widząc ten sam order na piersiach człowieka, którym najbardziej pogardzałem, wyznam wam, że byłem zupełnie zmieszany. Stanąłem jak przykuty na miejscu, gdzie spotkałem
powóz pani Uscariz. Okrążywszy Prado i widząc mnie nadal na tym samym miejscu, gdzie
mnie był wprzódy zostawił, Busqueros zbliżył się do mnie poufale i rzekł:
– Przekonywasz się, mój przyjacielu, że różne drogi prowadzą do tego samego celu. I ja
także, równie dobrze jak ty, jestem kawalerem Calatravy.
Byłem do najwyższego stopnia oburzony.
– Przyznaję – odpowiedziałem – ale czy jesteś lub nie jesteś kawalerem, senor Busqueros,
przestrzegam cię, że jeżeli kiedykolwiek spotkam cię szpiegującego po domach, w których
bywam, postąpię z tobą jak z ostatnim nędznikiem.
Busqueros przybrał jak mógł najsłodszą minę i rzekł:
– Kochany pasierbie, powinienem żądać od ciebie wyjaśnień, ale nie mogę się na ciebie
gniewać i zawsze jestem i będę twoim przyjacielem. Na dowód pragnąłbym pomówić z tobą o
niektórych dotyczących cię nader ważnych rzeczach, zwłaszcza zaś co do księżniczki Avila.
Jeżeli ciekawy jesteś i chcesz posłuchać, oddaj twego konia masztalerzowi i chodź ze mną do
pobliskiej cukierni.
Zdjęty ciekawością i troskliwy o spokojność drogiej sercu memu osoby, dałem się namówić. Busqueros kazał przynieść chłodzące napoje i zaczął mówić rzeczy nie mające ze sobą
żadnego związku. Byliśmy sami, wkrótce jednak przyszło kilku oficerów z gwardii wallońskiej. Zasiedli do stołu i kazali sobie przynieść czekolady.
149

Har r a c h Ferdynand Bonawentura (1637–1706) – był posłem cesarskim w Madrycie od roku 1698; w imieniu Leopolda I protestował w roku 1700 przeciwko testamentowi Karola II.
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Busqueros pochylił się ku mnie i półgłosem rzekł:
– Kochany przyjacielu, rozgniewałeś się nieco, ponieważ myślałeś, że zakradłem się do
księżniczki Avila; jednakże usłyszałem tam kilka słów, które odtąd ciągle krążą mi po głowie.
Tu Busqueros zaczął śmiać się do rozpuku i spoglądać na oficerów wallońskich, po czym
tak dalej ciągnął:
– Kochany pasierbie, księżniczka mówiła do ciebie: „tam małżonek Manueli, tu wdowiec
po Leonorze”.
To mówiąc Busqueros znowu zaczął się śmiać do rozpuku, ciągle spoglądając na oficerów
wallońskich. Kilka razy powtórzył tę samą igraszkę. Wallończycy powstali, odeszli do kąta i
z kolei oni zaczęli nami się zajmować. Wtem Busqueros nagle zerwał się i ani słowa nie powiedziawszy wyszedł. Wallończycy zbliżyli się do mego stolika i jeden z nich, zwracając się
do mnie z wielką grzecznością, rzekł:
– Moi towarzysze i ja radzi byśmy dowiedzieć się, co pański towarzysz upatrzył w nas tak
nadzwyczajnie śmiesznego.
– Senor kawalerze – odpowiedziałem – pytanie to jest zupełnie na swoim miejscu. W istocie, mój towarzysz pękał od śmiechu, którego bynajmniej nie zgaduję przyczyny. Mogę jednak zaręczyć, że przedmiot naszej rozmowy wcale was nie dotyczył i rozmowa toczyła się o
sprawach rodzinnych, w których niepodobna było upatrzyć niczego śmiesznego.
– Senor kawalerze – odparł oficer walloński – wyznaję, że odpowiedź twoja niezupełnie
mnie zadowala, jakkolwiek czyni mi niezaprzeczony zaszczyt. Pójdę oznajmić ją moim towarzyszom.
Wallończycy zdawali się naradzać między sobą i sprzeczać z tym, który ze mną mówił. Po
chwili tenże sam oficer znowu zbliżył się do mnie i rzekł:
– Towarzysze moi i ja nie zgadzamy się co do skutków, jakie powinny wyniknąć z łaskawie udzielonego mi przez ciebie, senor kawalerze, wyjaśnienia. Towarzysze moi utrzymują,
że powinniśmy na nim poprzestać. Na nieszczęście, jestem przeciwnego zdania, co tak dalece
mnie martwi, że chcąc zapobiec skutkom mego przekonania, ofiarowałem im każdemu z
osobna zadośćuczynienie. Co się tyczy ciebie, senor kawalerze, wyznaję, że powinienem udać
się do senora Busquera, ale śmiem utrzymywać, że sława, jakiej tenże używa, w pojedynku z
nim nie obiecuje mi żadnego zaszczytu. Z drugiej strony, senor, znajdowałeś się razem z don
Busquerem, a nawet, gdy ten śmiał się, spoglądałeś na nas. Sądzę przeto, że nie nadając bynajmniej ważności tej sprawie, słuszna, abyśmy zakończyli nasze wyjaśnienia tą samą szpadą,
którą każdy z nas ma przy boku.
Towarzysze kapitana z początku chcieli go przekonać, że nie ma się o co bić ani z nimi,
ani ze mną, ale wiedząc, z kim mają do czynienia, przestali wreszcie odradzać i jeden z nich
ofiarował mi się za świadka.
Udaliśmy się wszyscy na plac boju. Zraniłem lekko kapitana, ale w tej samej chwili odebrałem nad prawą piersią cios, który poczułem jak ukłucie szpilką. Wkrótce jednak zdjął mnie
dreszcz śmiertelny i padłem bez zmysłów.
Gdy Cygan doszedł do tego miejsca swoich przygód, przerwano mu i musiał pójść zająć
się sprawami hordy.
Kabalista zwrócił się do mnie i rzekł:
– Jeżeli się nie mylę, oficerem, który zranił senora Avadoro, był właśnie twój ojciec.
– Wcale się nie mylisz – odpowiedziałem – kronika pojedynków, ułożona przez mego ojca, wspomina o tym i ojciec mój dodaje, że obawiając się niepotrzebnej kłótni z oficerami,
którzy nie podzielali jego zdania, tego samego dnia bił się z trzema i poranił ich.
– Senor kapitanie – rzekła Rebeka – twój ojciec dał dowód niezwykłej przezorności. Obawa niepotrzebnej kłótni skłoniła go do pojedynkowania się cztery razy tego samego dnia.
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Żart, na jaki Rebeka pozwoliła sobie względem mego ojca, bardzo mi się nie podobał i już
chciałem jej coś odpowiedzieć, gdy wtem towarzystwo rozeszło się i zebrało dopiero nazajutrz.
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Dzień pięćdziesiąty ósmy

Wieczorem Cygan tak mówił dalej:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Wróciwszy do zmysłów, spostrzegłem, że z obu rąk krew mi puszczano. Jak przez mgłę
ujrzałem księżniczkę, księżnę Sidonię i Toleda; wszyscy mieli łzy w oczach. Znowu postradałem przytomność. Przez sześć tygodni znajdowałem się w stanie podobnym do ciągłego
snu, a nawet do śmierci. Z obawy o mój wzrok okiennice ciągle były zamknięte, podczas
owijania zaś rany zawiązywano mi oczy.
Na koniec pozwolono mi patrzeć i mówić. Lekarz mój przyniósł mi dwa listy; pierwszy
był od Toleda, który donosił mi, że wyjechał do Wiednia, ale z jakimi poleceniami, tego nie
mogłem odgadnąć. Drugi list był od księżniczki Avila, ale nie jej ręką pisany. Oznajmiała mi,
że przedsięwzięto poszukiwania na ulicy Retrada i że nawet zaczęto szpiegować ją w jej własnym domu. Zniecierpliwiona, wyjechała do swoich majątków lub też, jak to się mówi w
Hiszpanii, do swoich państw. Gdy przeczytałem oba listy, lekarz kazał zamknąć na powrót
okiennice i zostawił mnie własnym myślom. W istocie, tym razem na dobre zacząłem się zastanawiać. Dotychczas życie przedstawiało mi się jako ścieżka usłana kwieciem; teraz dopiero poczułem ciernie.
Po upływie piętnastu dni pozwolono mi przejechać się po Prado. Chciałem wysiąść i
przejść się, ale zabrakło mi sił, usiadłem więc na ławce. Niebawem zbliżył się do mnie ten
sam oficer walloński, który służył mi za świadka. Powiedział mi, że przeciwnik mój przez
cały czas, gdy znajdowałem się w niebezpieczeństwie, był w najgwałtowniejszej rozpaczy i
że błaga o pozwolenie uściskania mnie. Zgodziłem się, mój przeciwnik padł mi do nóg, przycisnął mnie do serca i odchodząc rzekł głosem przerywanym łzami:
– Senor Avadoro, daj mi sposobność pojedynkowania się za ciebie, będzie to najpiękniejszy dzień w moim życiu.
Wkrótce potem ujrzałem Busquera, który zbliżył się do mnie ze zwykłą bezczelnością i
rzekł:
– Kochany pasierbie, odebrałeś cokolwiek za ostrą naukę. Wprawdzie ja powinienem ci jej
udzielić, ale zapewne nie byłbym tak dobrze się znalazł.
– Drogi ojczymie – odpowiedziałem – wcale nie skarżę się na ranę, jaką mi zadał ów mężny oficer. Noszę szpadę w przewidywaniu, że coś podobnego może mi się wydarzyć. Co zaś
do twojego w tym względzie przyczynienia się, sądzę, że należałoby je wynagrodzić, garbując
ci porządnie kijem skórę.
– Z wolna, kochany pasierbie – przerwał Busqueros – to ostatnie wcale nie jest konieczne i
w obecnej chwili wychodzi nawet z prawideł grzeczności. Od czasu naszego rozstania zostałem ważnym człowiekiem, niby podministrem drugiego rzędu. Muszę ci to opowiedzieć z
pewnymi szczegółami.
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Jego eminencja kardynał Portocarrero150 widząc mnie kilka razy w orszaku księcia Arcos,
raczył uśmiechnąć się ze szczególniejszą łaskawością. To ośmieliło mnie i zacząłem składać
mu uszanowanie w dniach audiencji. Pewnego dnia jego eminencja zbliżył się do mnie i rzekł
półgłosem:
– Wiem, senor Busqueros, że jesteś jednym z ludzi najlepiej świadomych wszystkiego, co
się dzieje w mieście.
Na to odpowiedziałem z dziwną przytomnością umysłu:
– Wasza eminencjo, Wenecjanie, którzy uchodzą za niezłych rządców swym krajem, kładą
tę świadomość w liczbę takich, które są niezbędne dla każdego człowieka chcącego trudnić
się sprawami państwa.
– I mają słuszność – dodał kardynał, po czym pomówił jeszcze z kilkoma osobami i odszedł. W kwadrans potem marszałek dworu podszedł do mnie mówiąc:
– Senor Busqueros, jego eminencja polecił mi, abym zaprosił cię na obiad, i jak mi się
zdaje, po obiedzie chce nawet z tobą pomówić. Uprzedzam cię jednak, senor, abyś w takim
razie zbyt nie przedłużał rozmowy, gdyż jego eminencja dużo je i następnie od snu wstrzymać
się nie może.
Podziękowałem marszałkowi za przyjacielską radę i zostałem na obiedzie wraz z kilkunastoma innymi współbiesiadnikami. Kardynał prawie sam zjadł całego szczupaka. Po obiedzie
kazał mnie przywołać do swego gabinetu.
– No cóż, senor don Busqueros – rzekł – nie dowiedziałżeś się w tych dniach czego zajmującego?
Zapytanie kardynała mocno mnie zmieszało, gdyż w istocie ani tego dnia, ani poprzednich
nic nie odkryłem zajmującego. Zastanowiwszy się jednak przez chwilę, odpowiedziałem:
– Wasza eminencjo, w tych dniach dowiedziałem się o istnieniu dziecięcia z krwi austriackiej.
Kardynał nadzwyczajnie się zdziwił.
– Tak jest – dodałem – wasza eminencja przypomina sobie, że książę Avila połączony był
tajemnym związkiem z infantką Beatrycze. Pozostała po nim z tego związku córka imieniem
Leonora, która poszła za mąż i miała dziecko. Leonora umarła, pochowano ją w klasztorze
karmelitanek. Widziałem jej nagrobek, który później znikł bez śladu.
– To będzie mogło wielce zaszkodzić Avilom i Sorrientom – rzekł kardynał.
Jego eminencja byłby może więcej mówił, ale szczupak przyśpieszył chwilę snu, uznałem
więc za stosowne wynieść się. Wszystko to działo się przed trzema tygodniami. W istocie,
kochany pasierbie, nie ma już nagrobka tam, gdzie go wprzódy widziałem. A przecież wyraźnie na nim czytałem: „Leonora Avadoro”. Wstrzymałem się od wymienienia cię przed jego
eminencją nie dlatego, abym chciał dochować ci tajemnicy, ale po prostu na później odłożyłem to doniesienie.
Lekarz towarzyszący mi na przechadzce oddalił się był o kilka kroków. Nagle spostrzegł,
że zbladłem i jestem bliski postradania przytomności. Powiedział Busquerowi, że obowiązek
zmusza go do przerwania rozmowy i odprowadzenia mnie do domu. Wróciłem więc; lekarz
przepisał mi chłodzący napój i kazał przymknąć okiennice. Naówczas oddałem się rozmyślaniom; niektóre uwagi upokorzyły mnie do najwyższego stopnia.
– Otóż to – mówiłem w duchu – tak zawsze wychodzi, kto przestaje z wyższymi od siebie.
Księżniczka zawiera ze mną małżeństwo, które nic nie ma w sobie rzeczywistego, i dla jakiejś
wymyślonej Leonory popadam w podejrzenie rządu i muszę słuchać plotek człowieka, którym pogardzam. Z drugiej strony, nie mogę usprawiedliwić się, nie zdradzając księżniczki,
która zbyt jest dumna, aby kiedykolwiek przyznać się do mnie chciała.
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P o r to car r er o Luis Manuel Fernandez (1635– 1706) – arcybiskup Toledo i kardynał; kiedy pierwszy minister Karola II, hrabia Oropesa, popadł w kwietniu 1693 roku w niełaskę, Portocarrero zajął jego miejsce.
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Następnie pomyślałem o maleńkiej dwuletniej Manueli, którą tuliłem do łona w Sorriente,
a której nie śmiałem nazwać moją córką. – Lube moje dziecię – zawołałem – jakąż przyszłość
los ci gotuje? Może klasztor? Ale nie, ja jestem twoim ojcem i gdy będzie chodziło o twój los,
potrafię zaprzeć się wszelkiej ludzkiej przezorności. Będę twoim opiekunem, chociażbym
miał własnym życiem to przypłacić.
Myśl o moim dziecięciu rozrzewniła mnie; zalałem się łzami, a wkrótce potem i krwią,
gdyż rana mi się otworzyła. Krzyknąłem na chirurgów, przewinięto mi ją na nowo, po czym
napisałem do księżniczki i posłałem list przez jednego z jej służących, którego przy mnie zostawiła.
W dwa dni potem znowu udałem się na Prado. Dokoła ujrzałem zgiełk niezwykły. Powiedziano mi, że król kona. Wniosłem stąd, że może zapomną o mojej sprawie, jakoż nie pomyliłem się. Król umarł nazajutrz151. Natychmiast wysłałem drugiego gońca dla zawiadomienia
o tym księżniczki.
W dwa dni potem otworzono testament królewski152 i dowiedziano się, że don Filip Andegaweński został powołany na tron. Umiano ściśle dochować tajemnicy, tak, że wieść ta, rozszedłszy się od razu, niewymownie wszystkich zadziwiła. Wysłałem do księżniczki trzeciego
gońca. Odpowiedziała mi od razu na moje trzy listy i naznaczyła spotkanie w Sorriente. Jak
tylko poczułem się nieco na siłach, wyjechałem do Sorriente, dokąd księżniczka przybyła w
dwa dni później.
– Szczęśliwie udało nam się wywinąć – rzekła do mnie – ten łotr Busqueros był już na
prawdziwej drodze i skończyłby niezawodnie na odkryciu naszego małżeństwa. Byłabym
umarła ze zmartwienia. Bez wątpienia, czuję, że nie mam słuszności, ale gardząc małżeństwem, zdaje mi się, że wznoszę się nad naszą płeć, a nawet i nad waszą. Nieszczęśliwa duma
owładnęła moją duszą i chociażbym na przezwyciężenie jej wszystkich sił użyła, przysięgam
ci, że byłoby to daremne.
– A córka twoja? – przerwałem. – Jakiż będzie jej los? Czyż mam jej już nigdy nie zobaczyć?
– Ujrzysz ją – rzekła księżniczka – ale teraz mi o niej nie wspominaj. Wierzaj mi, że więcej, niż możesz sobie wyobrazić, cierpię z powodu tej konieczności ukrywania jej przed
światem.
W istocie, księżniczka cierpiała, do moich jednak cierpień dodawała jeszcze upokorzenie.
Moja duma także złączyła się z miłością, jaką miałem ku księżniczce. Za grzech odbierałem
zasłużoną karę.
Stronnictwo austriackie naznaczyło Sorriente na miejsce ogólnego zjazdu. Ujrzałem kolejno przybywających: hrabiego Oropesę, księcia Infantado, hrabiego Melzara i wiele innych
znakomitych osób, że już takich nie wymieniam, którzy wydawali się podejrzanymi. Pomiędzy tymi ostatnimi spostrzegłem niejakiego Uzedę, który podawał się za astrologa i usilnie
wpraszał się do mojej przyjaźni.
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kr ó l u mar ł naz aj u tr z – Karol II zmarł l listopada 1700 r.
o t wo r zo no te s ta me n t kr ó le ws k i – Karol II był bezdzietny i sprawa następstwa tronu hiszpańskiego
znajdowała się w centrum uwagi władców europejskich. Na dworze hiszpańskim istniały dwa stronnictwa: austriackie (z nr. Oropesa na czele), które pragnęło, by tron nadal pozostał w rękach Habsburgów i upatrywało
przyszłego władcę w osobie austriackeigo arcyksięcia Karola (don Karlosa) – oraz stronnictwo francuskie (z
kard. Portocarrero na czele) popierające wnuka Ludwika XIV Filipa Andegaweńskiego (don Filipa). Początkowo
na następcę tronu desygnowany był elektor bawarski, ale wskutek jego zgonu (w lutym 1699) sprawa została
nadal otwarta. Karol II po dłuższym wahaniu pod wpływem kardynała Portocarrero i po zasięgnięciu rady papieża,
przychylił się do życzeń stronnictwa francuskiego naznaczając w testamencie swoim następcą Filipa d'Anjou.
Przeciwko Francji, która wprowadziła w roku 1701 Filipa V na tron hiszpański, wystąpiła koalicja państw z
Austrią i Anglią na czele, dając początek tzw. hiszpańskiej wojnie sukcesyjnej.
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Nareszcie przybył pewien Austriak, nazwiskiem Berlepsch, ulubieniec królowej-wdowy153
i zastępca posła od chwili wyjazdu hrabiego Harracha. Kilka dni przepędzono na naradach, na
koniec otworzono uroczyste posiedzenie wokół wielkiego stołu przykrytego zielonym suknem. Księżniczka została przypuszczona do obrad i przekonałem się, że duma, a raczej chęć
wmieszania się do spraw państwa zupełnie owładnęła jej umysłem.
Hrabia Oropesa, zwracając się do Berlepscha, rzekł:
– Widzisz tu senor zebrane osoby, z którymi ostatni ambasador austriacki naradzał się
względem spraw hiszpańskich. Nie jesteśmy ani Francuzami, ani Austriakami, ale Hiszpanami. Jeżeli król francuski przyjmie testament, jego wnuk bez wątpienia zostanie naszym królem. Nie przewidujemy wydarzeń, jakie mogłyby z tego wyniknąć, ale mogę zaręczyć, że
żaden z nas nie rozpocznie wojny domowej.
Berlepsch zapewnił, że cała Europa się uzbroi i że nigdy nie ścierpi, aby rodzina Burbonów obejmowała władzę nad tak rozległymi państwami. Następnie zażądał, aby panowie należący do stronnictwa austriackiego wysłali do Wiednia swego pełnomocnika. Hrabia Oropesa zwrócił oczy na mnie i już myślałem, że mnie przedstawi, ale zamyślił się i odpowiedział,
że nie nadeszła jeszcze pora do przedsięwzięcia tak stanowczego kroku.
Berlepsch oznajmił, że zostawi kogoś w kraju; zresztą z łatwością spostrzegał, że panowie,
obecni na tym posiedzeniu, tylko czekają na sprzyjającą chwilę do otwartego wystąpienia.
Po skończonym posiedzeniu poszedłem do ogrodu złączyć się z księżniczką i powiedziałem
jej, że hrabia Oropesa spojrzał na mnie, gdy chodziło o wysłanie pełnomocnika do Austrii.
– Senor don Juanie – rzekła – wyznaję, że mówiliśmy już o tobie w tym względzie i że
sama cię nawet wysunęłam. Masz ochotę wyrzucać mi moje postępowanie. Nie ma co mówić,
jestem winna, ale wprzódy pragnę wytłumaczyć ci moje położenie. Nie byłam stworzona do
miłości, twoja jednak potrafiła wzruszyć moje serce. Zanim miałam na zawsze porzucić rozkosze miłości, chciałam wprzódy je poznać. Cóż powiesz? Nie zmieniły one w niczym mego
sposobu myślenia. Prawa, jakie ci nadałam nad moim sercem i moją osobą, jakkolwiek słabe,
nie mogą już istnieć. Zatarłam najmniejsze ich ślady. Zamierzam teraz przepędzić kilka lat w
świecie i jeżeli można, wpłynąć na losy Hiszpanii. Następnie założę zakon szlacheckich panien, którego sama będę pierwszą ksienią.
Co się tyczy ciebie, senor don Juanie, pojedziesz do przeora Toledo, który opuścił już
Wiedeń i udał się na Maltę. Ponieważ jednak stronnictwo, w jakie wszedłeś, mogłoby cię narazić, kupuję przeto cały twój majątek i zabezpieczam jego wartość na moich dobrach w Portugalii, w królestwie Algarve. Nie jest to jedyna ostrożność, senor don Juanie, jaką powinieneś przedsięwziąć. Są w Hiszpanii miejsca, nie znane rządowi, gdzie bezpiecznie można całe
życie przepędzić. Polecę cię komuś, kto da ci je poznać. Słowa moje zdają się zadziwiać cię,
senor don Juanie. Dawniej okazywałam ci większą czułość, ale zatrwożyły mnie szpiegostwa
Busquera i zamiar mój jest nieodwołalny.
To powiedziawszy księżniczka zostawiła mnie własnym myślom, które wcale nie sprzyjały
wielkim panom.
– Bogdaj przepadli – zawołałem – półbożkowie tej ziemi, dla których reszta śmiertelnych
jest niczym. Zostałem igraszką kobiety, która próbowała na mnie, czy jej serce stworzone jest
do miłości, i która skazuje mnie na wygnanie, uważając mnie za zbyt szczęśliwego, że mogę
poświęcić się jej własnej i przyjaciół jej sprawie! Ale nic z tego nie będzie. Dzięki mojej małoważności będę jeszcze mógł żyć w spokoju.
Wymówiłem ostatnie wyrazy dość głośno, gdy wtem jakiś głos mi odpowiedział:
– Nie, senor Avadoro, ty nie możesz żyć w spokoju.
Obróciłem się i ujrzałem między drzewami tego samego astrologa Uzedę, o którym wam
już wspomniałem.
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kr ó lo wa - wd o wa – Maria Anna von Pfalz-Neuburg (1667–1740), druga żona Karola II, była siostrą żony
cesarza Leopolda I.
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– Senor don Juanie – rzekł do mnie – słyszałem pewną część twego monologu i mogę cię
zapewnić, że w burzliwych czasach nikt spokoju znaleźć nie zdoła. Zasłania cię można opieka, nie powinieneś jej marnować. Jedź do Madrytu, dopełnij sprzedaży proponowanej ci przez
księżniczkę i stamtąd udaj się do mego zamku.
– Nie wspominaj mi o księżniczce – przerwałem oburzony.
– Dobrze więc – rzekł astrolog – w takim razie pomówimy o twojej córce, która w tej
chwili znajduje się w moim zamku.
Chęć uściskania mego dziecięcia uśmierzyła mój gniew, z drugiej zaś strony rzeczywiście
nie należało mi porzucać moich opiekunów. Udałem się do Madrytu i oświadczyłem, że wyjeżdżam do Ameryki. Oddałem mój dom i wszystko, co posiadałem, w ręce prawnika księżniczki i wybrałem się w drogę ze służącym, którego mi nastręczył Uzeda. Przez różne manowce dotarliśmy do zamku, w którym byliście i gdzieście poznali jego syna, obecnego tu
szanownego kabalistę. Astrolog przyjął mnie u bramy i rzeki:
– Senor don Juanie, tu nie jestem już Uzedą, ale Mamunem Ben Gersom, Żydem z religii i
pochodzenia.
Następnie oprowadził mnie po swoim obserwatorium, pracowni i wszystkich kątach swej
tajemniczej siedziby.
– Racz mnie objaśnić – rzekłem do niego – czy twoja sztuka zasadza się na czymś rzeczywistym. Powiedziano mi bowiem, że jesteś astrologiem, a nawet czarnoksiężnikiem.
– Chcesz zobaczyć próbę? – przerwał Mamun. – Spojrzyj w to weneckie zwierciadło, ja
zaś tymczasem pójdę zamknąć okiennice.
Z początku nic nie spostrzegłem, po chwili jednak tło zwierciadła zdawało się z wolna
rozjaśniać. Ujrzałem księżniczkę Manuelę z dziecięciem na ręku.
Gdy Cygan kończył te słowa i wszyscy natężaliśmy słuch, ciekawi, co się dalej stanie, jeden z jego hordy przyszedł zdać mu sprawę z dziennych czynności. Naczelnik oddalił się i już
go więcej tego dnia nie widzieliśmy.

161

Dzień pięćdziesiąty dziewiąty

Nazajutrz z niecierpliwością oczekiwaliśmy wieczoru. Cygan zastał nas już od dawna razem zebranych. Zadowolony z zainteresowania, jakie mu okazywaliśmy, nie dał się nawet
prosić i sam zaczął mówić w te słowa:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Powiedziałem wam, że utkwiłem wzrok w weneckie zwierciadło i spostrzegłem w nim
księżniczkę z dziecięciem na ręku. Po chwili widzenie znikło, Mamun otworzył okiennice i
wtedy rzekłem:
– Mości czarnoksiężniku, mniemam, że do oczarowania mego wzroku nie potrzebowałeś
współuczestnictwa złych duchów. Znam księżniczkę, już mnie raz oszukała w sposób daleko
bardziej zadziwiający. Jednym słowem, jeżeli jej obraz widziałem w zwierciadle, nie wątpię,
że ona sama także znajduje się w tym zamku.
– Nie mylisz się – odparł Mamun – i natychmiast pójdziemy do niej na śniadanie.
Otworzył skryte drzwiczki i padłem do nóg mojej małżonki, która nie mogła ukryć swego
wzruszenia. Nareszcie przyszła do siebie i rzekła:
– Don Juanie, musiałam to wszystko ci powiedzieć, o czym mówiłam w Sorriente, gdyż
była to prawda. Zamiary moje są nieodwołalne, wszelako po twoim odjeździe wyrzucałam
sobie moją nieczułość. Instynkt mojej płci wrodzony wzdraga się przed każdym postępowaniem, w którym by można upatrzyć brak serca. Powodowana nim, postanowiłam tu czekać na
ciebie i po raz ostatni się z tobą pożegnać.
– Pani – odrzekłem księżniczce – ty byłaś jedynym marzeniem mego życia i ty mi zastąpisz wszelką rzeczywistość. W przyszłych kolejach twego losu zapomnij na wieki o don Juanie. Przystaję na to, ale pomnij, że zostawiam dziecko moje przy tobie.
– Wkrótce je ujrzysz – przerwała księżniczka – i oboje razem powierzymy je tym, którzy
mają zająć się jego wychowaniem.
Cóż mam wam powiedzieć? Zdawało mi się naówczas i w tej chwili jeszcze mi się zdaje,
że księżniczka miała słuszność. W istocie, czy mogłem żyć z nią będąc i nie będąc jej mężem? Jeżeli nawet zdołaliśmy ujść przed przenikliwością ogółu, to nie uniknęlibyśmy wzroku
naszych służących, a wtedy tajemnicy nie można by zachować. Nie ma wątpliwości, że wówczas cały los księżniczki byłby się zmienił, zdawało mi się więc, że słuszność była po jej stronie. Poddałem się zatem i wkrótce miałem ujrzeć moją małą Ondynę154. Tak ją bowiem nazwano, ponieważ była ochrzczona z wody, nie zaś z oleju.
Zeszliśmy razem na obiad. Mamun rzekł do księżniczki:
– Pani, sądzę, że należałoby uwiadomić senora o pewnych rzeczach, o których musi się
dowiedzieć, i jeżeli podzielasz moje zdanie, ja się tego podejmę.
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Ond yn a – w legendach ludowych rusałka, która otrzymuje duszę ludzką, gdy, wszedłszy w związek małżeński z człowiekiem, urodzi dziecko.
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Księżniczka przystała. Wówczas Mamun, zwracając się do mnie, tymi słowy się odezwał:
– Senor don Juanie, depcesz tu ziemię, nieprzeniknioną dla zwyczajnego wzroku, gdzie
każdy strzeże jakiejś tajemnicy. W paśmie tych gór znajdują się obszerne jaskinie i podziemia. Żyją tam Maurowie, którzy od czasów wygnania ich z Hiszpanii nigdy z nich nie wychodzili. W tej oto dolinie, rozciągającej się przed twymi oczyma, zobaczysz mniemanych
Cyganów, z których jedni są mahometanami, drudzy chrześcijanami, ostatni wreszcie żadnej
nie wyznają wiary. Na szczycie tej skały widzisz dzwonnicę z krzyżem na wierzchu. Jest to
klasztor dominikanów. Inkwizycja święta ma powody, dla których przez szpary patrzy na to,
co się tutaj dzieje, dominikanie zaś obowiązani są nic nie widzieć. Dom, w którym się znajdujesz, zamieszkują Izraelici. Co siedem lat Żydzi hiszpańscy i portugalscy zgromadzają się
tu dla święcenia roku sabatowego155 obecnie będącego czterechsetną trzydziestą ósmą rocznicą jubileuszu156 jaki odprawił Jozue157. Powiedziałem ci, senor Avadoro, że pomiędzy Cyganami z doliny jedni są mahometanami, drudzy chrześcijanami, inni nareszcie żadnej nie wyznają wiary. W istocie, ci ostatni – to poganie pochodzący od Kartagińczyków. Za panowania
don Filipa II spalono kilkaset takich rodzin, niektóre tylko schroniły się wokół małego jeziora,
utworzonego, jak mówią, przez wybuch wulkanu. Dominikanie z tego klasztoru mają tam
swoją kaplicę.
Oto, senor Avadoro, co wymyśliliśmy względem małej Ondyny, która nigdy nie dowie się
o swoim pochodzeniu: Ochmistrzyni, kobieta całkiem oddana księżniczce, uchodzi za jej
matkę. Wybudowano dla twojej córki piękny domek na brzegach jeziora; dominikanie z
klasztoru udzielą jej pierwszych zasad religii. Resztę pozostawimy staraniom Opatrzności.
Nikt ciekawski nie będzie mógł zwiedzać brzegów jeziora La Frita.
Gdy to Mamun mówił, księżniczka uroniła kilka łez, ja zaś nie mogłem wstrzymać się od
płaczu. Nazajutrz udaliśmy się do tego samego jeziora, koło którego teraz się znajdujemy, i
umieściliśmy tam małą Ondynę. Następnego dnia księżniczka odzyskała dawną dumę i wyniosłość i wyznam, że pożegnanie nasze nie było nader rozczulające. Nie zatrzymując się dłużej w zamku, wsiadłem na statek, wylądowałem w Sycylii i ugodziłem się z padronem Speronara, który podjął się zawieźć mnie na Maltę.
Udałem się do przeora Toleda. Szlachetny mój przyjaciel czule mnie uściskał, wprowadził
do osobnego pokoju i drzwi zamknął na klucz. W pół godziny potem marszałek przeora przyniósł mi obfity posiłek, nad wieczorem zaś sam Toledo przyszedł, niosąc pod pachą wielką
plikę listów, czyli – jak je politycy nazywają – depesz. Nazajutrz jechałem już z poselstwem
do arcyksięcia don Karlosa158.
Zastałem jego cesarzewiczowską mość w Wiedniu. Skoro tylko oddałem mu depesze, natychmiast zamknięto mnie w osobnym pokoju, tak samo jak na Malcie. Po upływie godziny
sam arcyksiążę przyszedł do mnie, zaprowadził do cesarza i rzekł:
– Mam zaszczyt przedstawić Waszej Cesarsko-Apostolskiej Mości159 margrabiego Castelli, szlachcica sardyńskiego, i zarazem upraszać dla niego o klucz szambelański.
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r o k sab ato wy – Stare prawo hebrajskie (Kapł. 25, 2–7) nakazywało Izraelitom co siedem lat przez rok
zostawiać ziemię, winnice i ogrody oliwne odłogiem. Tacyt wspomina, że Żydzi co siedem lat oddają się całorocznej bezczynności.
156
j ub il e us z – uroczysty rok jubileuszowy święcili Żydzi co siedem lat sabatowych, czyli każdego pięćdziesiątego roku.
157
J o zue – według Starego Testamentu mury miasta Jerycho, obleganego przez Żydów z Jozuem na czele,
runęły na dźwięk siedmiu trąb (hebr. jobel), „których w Jubileuszu używają”, siódmego dnia oblężenia, gdy
trębacze po raz siódmy okrążali miasto (Joz. 6, l–20).
158
d o n Kar lo s – Karol VI Habsburg (1685–1740), syn Leopolda I, pretendent do tronu hiszpańskiego, był
następnie cesarzem austriackim w latach 1711–1740.
159
was zej ce sa r s ko - apo sto ls kiej mo ści – Tytułu króla apostolskiego udzielił papież w XI w. Stefanowi
węgierskiemu i jego następcom. Kiedy Węgry przypadły w udziale austriackim Habsburgom (w XVI w. cześć
północno-zachodnia, a po roku 1683 – cały kraj) papież przelał prawo używania tego tytułu na cesarzy austriackich; stało się to jednakże dopiero w roku 1758.
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Cesarz Leopold160 nadając swojej dolnej wardze jak najłagodniejszy wyraz, zapytał mnie
po włosku, od jak dawna opuściłem Sardynię.
Nie byłem przyzwyczajony do rozmawiania z monarchami, a jeszcze mniej do kłamstwa,
za całą więc odpowiedź skłoniłem się głęboko.
– To dobrze – rzekł cesarz – przyłączam WPana do świty mego syna.
Tym sposobem od razu, chcąc nie chcąc, zostałem margrabią Castelli i szlachcicem sardyńskim.
Tego samego wieczora dostałem nadzwyczajnego bólu głowy, nazajutrz gorączki, a w dwa
dni potem – ospy. Zaraziłem się nią w jednej z gospod w Karyntii. Choroba moja była gwałtowna i nader niebezpieczna, wyleczyłem się jednak, i to nie bez korzyści, margrabia Castelli
bowiem w niczym nie był podobny do don Avadora i zmieniając nazwisko, zmieniłem zarazem i powierzchowność. Teraz mniej niż kiedykolwiek poznano by we mnie ową Elwirę, która niegdyś miała zostać wicekrólową Meksyku.
Skoro tylko wróciłem do zdrowia, wnet powierzono mi korespondencję z Hiszpanią.
Tymczasem don Filip Andegaweński królował nad Hiszpanią i Indiami, a nawet nad sercami swoich poddanych. Ale nie pojmuję, jaki szatan miesza się właśnie w takich chwilach
do władców i ich spraw. Król don Filip i królowa, jego małżonka, stali się niejako pierwszymi
poddanymi księżnej Orsini161. Nadto do rady państwa przypuszczono posła francuskiego,
kardynała d'Estrées162 co do najwyższego stopnia oburzyło Hiszpanów. Z drugiej strony, król
francuski Ludwik XIV myśląc, że wszystko mu wolno, obsadził Mantuę załogą francuską163.
Wtedy arcyksiążę don Karlos powziął nadzieję panowania.
Było to w samym początku roku 1703, gdy pewnego wieczora arcyksiążę rozkazał mnie
przywołać. Postąpił kilka kroków naprzeciw mnie, raczył mnie objąć, a nawet czule uściskać.
Przyjęcie to zapowiadało mi coś nadzwyczajnego.
– Castelli – rzekł arcyksiążę – czy nie odebrałeś żadnych wiadomości od przeora Toleda?
Odpowiedziałem, że dotąd żadnych nie miałem.
– Był to znakomity człowiek – dodał po chwili arcyksiążę.
– Jak to – był? – przerwałem.
– Tak jest – odparł arcyksiążę – był; przeor Toledo umarł na Malcie na zgniłą gorączkę,
ale znajdziesz we mnie drugiego Toleda. Opłakuj twego przyjaciela i bądź mi wierny.
Opłakałem rzewnymi łzami stratę przyjaciela i pojąłem, że teraz nie potrafię już przestać
być Castellim. Mimowolnie stałem się niewolniczym narzędziem arcyksięcia.
Następnego roku udaliśmy się do Londynu. Stamtąd arcyksiążę wyruszył do Lizbony164 ja
zaś pojechałem złączyć się z wojskiem lorda Peterborougha, którego, jak to wam już mówiłem, miałem niegdyś zaszczyt poznać w Neapolu. Byłem z nim razem, gdy – zmuszając Barcelonę do poddania się165 – dał poznać swój charakter szlachetnym czynem, powszechnie
wówczas sławionym. Podczas kapitulacji niektóre oddziały wojska sprzymierzonego166 we160

Leo p o ld I Habsburg (1640–1705) – był cesarzem: austriackim w latach 1658–1705.
Or s i ni – Marie Anne des Ursins (1642–1722), z pochodzenia Włoszka, owdowiawszy mieszkała w Paryżu,
skąd w roku 1701 przybyła wraz z dworem Filipa V do Hiszpanii jako camarera mayor (ochmistrzyni) królowej.
Intrygantka polityczna, wobec słabości króla Filipa odgrywała w Madrycie znaczną rolę Leopold I Habsburg
(1640–1705) – był cesarzem: austriackim w latach 1658–1705.
162
d 'E s tr ée s Cesar (1628–1714) – dyplomata francuski, kardynał; przebywał na dworze Filipa V w latach
1700–1704.
163
o b sad z ił Ma n t uę z ało g ą fr a n c us k ą – Książę Mantui opowiedział się podczas wojny o sukcesję hiszpańską po stronie francuskiej.
164
ar c yk s iąż ę wyr u s z ył d o L iz b o n y – Don Karlos wyjechawszy w roku 1703 do Londynu, wyruszył
stamtąd w styczniu 1704 roku do Lizbony na czele 12 000 angielskiego wojska.
165
z mu sz a j ą c B a r ce lo nę d o p o d d a nia s ię – Peterborough oblegał i zdobył Barcelonę w roku 1705 jako
dowódca angielskiej ekspedycji wojskowej podczas wojny o sukcesję hiszpańską.
166
wo j s ko sp r z y mi er zo n e – wojsko koalicji antyburbońskiej (Austria, Anglia, Holandia, Portugalia).
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szły do miasta i zaczęły je rabować. Książę Popoli, który wówczas dowodził w imieniu króla
don Filipa, żalił się na to przed lordem.
– Pozwól mi na chwilę wejść do miasta z mymi Anglikami – rzekł Peterborough – a zaręczam, że wszystko przyprowadzę do porządku. Uczynił, jak powiedział, po czym opuścił
miasto i ofiarował mu zaszczytną kapitulację.
Wkrótce potem arcyksiążę, zawładnąwszy prawie całą Hiszpanią, przybył do Barcelony167.
Znów zająłem stanowisko w jego orszaku, nadal pod nazwiskiem margrabiego Castelli. Pewnego wieczora, przechadzając się w świcie arcyksięcia po głównym placu, spostrzegłem
człowieka, którego chód raz wolny, to znowu przyspieszony, przypominał mi don Busquera.
Kazałem go śledzić. Doniesiono mi, że jest to jakiś człowiek z fałszywym nosem, który każe
nazywać się doktorem Robusti. Nie wątpiłem na chwilę, że jest to mój łotr, który w celu
szpiegowania nas wcisnął się do miasta.
Opowiedziałem to arcyksięciu, który upoważnił mnie do postąpienia z nim, jak mi się tylko podoba. Naprzód więc kazałem zamknąć niegodziwca na odwachu, a następnie w godzinie
parady ustawiłem od odwachu aż do portu dwa rzędy grenadierów, uzbroiwszy wprzódy każdego giętkim brzozowym prętem. Jeden od drugiego stał w odległości nie zawadzającej wolnym poruszeniom prawej ręki. Don Busqueros, wychodząc z odwachu, poznał, że te przygotowania jego się tyczą i że jest, jak to mówią, królem tej uroczystości. Puścił się więc z całej
siły, unikając tym sposobem połowy razów, wszelako dostał ich przynajmniej ze dwieście. W
porcie wpadł do szalupy, która go zawiozła na pokład fregaty, gdzie dozwolono mu zająć się
leczeniem swego grzbietu.
Czas było już zająć się sprawami hordy, Cygan opuścił nas więc, zostawiając dalsze przygody na dzień następny.
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arcyksiążę przybył do Barcelony – w roku 1705; 23 października został proklamowany królem. hiszpańskim
jako Karol III. Katalonia była jedyną prowincją, która opowiedziała się za don Karlosem, licząc na to, że potwierdzi on autonomiczne przywileje katalońskie, systematycznie ograniczane przez królów hiszpańskich.
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Dzień sześćdziesiąty

Cygan nazajutrz tak dalej mówił:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Od dziesięciu lat zostawałem ciągle przy boku arcyksięcia. Smutnie upłynęły mi najpiękniejsze lata mego życia, chociaż co prawda nie weselej upływały one dla reszty Hiszpanów.
Zaburzenia zdawały się co dzień kończyć, nigdy jednak nie ustawały. Stronnicy don Filipa
rozpaczali nad jego słabością do księżnej Orsini, partia zaś don Karlosa także nie miała z czego się cieszyć. Oba stronnictwa popełniły mnóstwo błędów: uczucie zmęczenia i niechęci
było powszechne.
Księżniczka Avila, przez długi czas będąc duszą stronnictwa austriackiego, byłaby może
przeszła na stronę don Filipa, ale raziła ją niepohamowana duma księżnej Orsini. Nareszcie ta
ostatnia musiała na jakiś czas opuścić widownię swoich czynności168 i oddalić się do Rzymu;
wkrótce jednak powróciła bardziej triumfująca niż kiedykolwiek. Wtedy księżniczka Avila
wyjechała do Algarve i zajęła się fundacją swego klasztoru. Księżna Sidonia kolejno straciła
córkę i zięcia. Ród Sidoniów ostatecznie wygasł, majątki przeszły do rodziny Medina Celi,
księżna zaś wyjechała do Andaluzji.
Roku 1711 arcyksiążę wstąpił na tron po swoim bracie Józefie169 i został cesarzem pod
imieniem Karola VI. Zazdrość Europy, zamiast na Francję, zwróciła się teraz na arcyksięcia170. Nie chciano, aby Hiszpania była pod jednym berłem z Węgrami. Austriacy opuścili
Barcelonę i zostawili w niej margrabiego Castelli, w którym mieszkańcy pokładali nieograniczone zaufanie. Nie szczędziłem wszystkich starań, aby ich tylko przyprowadzić do rozsądku,
ale zabiegi moje okazały się bezskuteczne. Nie pojmuję, jaka wściekłość owładnęła umysłami
Katalończyków171: sądzili, że potrafią stawić czoło całej Europie.
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mu si ała na j a ki ś c z a s o p u ść ić wid o wn i ę s wo ic h c z yn n o ści – Kardynał d'Estrées niechętny ks.
des Ursins intrygował przeciwko niej w Wersalu, w wyniku czego odsunięto ją od wpływów na Filipa V. Jednakże po krótkim pobycie w Paryżu, w roku 1704, ks. des Ursins odzyskała zaufanie dworu francuskiego, a
zarazem wymogła odwołanie kardynała d'Estrées z Madrytu. Powróciwszy do Hiszpanii, wywierała nadal
przeimożny wpływ na politykę dworu; dopiero królowa Elżbieta Farnese, druga małżonka Filipa V, usunęła w
roku 1714 wszechwładną ochmistrzynię, która udała się do Rzymu, gdzie przebywała do śmierci.
169
J ó zef Hab sb ur g (1678–1711), syn i następca Leopolda I, był cesarzem austriackim w latach 1705–1711.
170
zazdro ść E ur o p y z wr ócił a s ię na arc yk s i ęc ia – Anglia, dla której główny interes w wojnie o sukcesję hiszpańską polegał na dążeniu do osłabienia siły Francji jako potęgi morskiej, z chwilą objęcia tronu cesarskiego przez Karola VI zaczęła się obawiać połączenią Hiszpanii i cesarstwa pod jednym berłem. Rozpoczęto
układy, które doprowadziły do pokoju między Anglią a Francją i Hiszpanią, zawartego w Utrechcie w roku
1713. W ślady Anglii poszły pozostałe państwa koalicji zawierając z Burbonami pokój w Rastatt (1714).
171
wśc ie kło ść o wład n ęła um ys ła mi Ka talo ń cz yk ó w – Ostatnim wydarzeniem militarnym wojny o
sukcesję hiszpańską było oblężenie Barcelony prowadzone przez wojska francuskie (pod wodzą Berwicka) i
hiszpańskie (z ks. Popoli na czele). Miasto zostało zdobyte 11 września 1714 roku. Katalończycy stawiali roz166

Śród tych wypadków odebrałem list od księżniczki Avila. Podpisywała się już ksienią z
Val Santa. List zawierał te jedynie wyrazy:
Jak tylko będziesz mógł, jedź do Uzedy i staraj się widzieć Ondynę. Wprzódy jednak nie
zaniechaj pomówić z przeorem dominikanów.
Książę Popoli, naczelny wódz wojsk króla don Filipa, obiegł Barcelonę. Przede wszystkim
kazał wznieść szubienicę na dwadzieścia pięć stóp wysoką, przeznaczoną dla margrabiego
Castelli. Zebrałem znaczniejszych mieszkańców Barcelony i rzekłem do nich:
– Panowie, umiem cenić zaszczyt, jaki mi sprawia wasze do mnie zaufanie, ale nie jestem
wojskowym, a tym samym nie zdam się na waszego dowódcę. Z drugiej strony, jeżeli kiedykolwiek będziecie zmuszeni do kapitulacji, za pierwszy warunek położą wam wydanie mnie,
co bez wątpienia będzie dla was nader drażliwe. Lepiej zatem, abym się z wami pożegnał i na
zawsze was opuścił.
Gdy lud raz wpadnie na drogę niedorzeczności, chętnie naówczas pociąga za sobą jak najwięcej indywiduów i sądzi, że wiele zyska na odmówieniu paszportu. Nie pozwolono mi zatem wyjechać, ale zamiar mój od dawna już był przygotowany. Zamówiona łódź oczekiwała
mnie na brzegu; o północy wsiadłem w nią i nazajutrz wieczorem wylądowałem we Floriano,
rybackiej wiosce w Andaluzji.
Nagrodziwszy hojnie marynarzy, odesłałem ich, sam zaś zapuściłem się w góry. Długo nie
mogłem rozpoznać drogi, nareszcie odnalazłem zamek Uzedy i samego właściciela, który
pomimo astrologii z trudnością zdołał mnie sobie przypomnieć.
– Senor don Juanie – rzekł – lub raczej senor Castelli, twoja córka jest zdrowa i niewypowiedzianie piękna. Co do reszty, rozmówisz się z przeorem dominikanów.
W dwa dni potem ujrzałem przybywającego sędziwego zakonnika, który rzekł do mnie:
– Senor kawalerze, święta inkwizycja, której jestem członkiem, mniema, że na wiele rzeczy w tych górach powinna patrzeć przez szpary. Czyni to w nadziei nawrócenia zabłąkanych
owieczek, w znacznej liczbie tu się znajdujących. Przykład ich wywarł na młodą Ondynę
zgubne skutki. Zresztą jest to dziewczyna dziwnego sposobu myślenia. Gdyśmy ją nauczali
zasad świętej naszej wiary, słuchała z uwagą i nie dawała poznać po sobie, że wątpi w prawdę
naszych słów; po chwili jednak uczestniczyła w modlitwach mahometańskich, a nawet przy
uroczystościach pogan. Idź, senor kawalerze, do jeziora La Frita i ponieważ masz do niej
prawo, staraj się zbadać jej serce.
Podziękowałem szanownemu dominikanowi i udałem się na brzeg jeziora. Przybyłem na
przylądek położony od północy. Ujrzałem żagiel przesuwający się po wodzie z szybkością
błyskawicy. Zacząłem podziwiać budowę statku. Była to łódka wąska i długa, na kształt łyżwy, opatrzona dwoma drągami, których przeciwwaga chroniła ją od wywrotu. Silny maszt
utrzymywał trójkątny żagiel, młoda zaś dziewczyna, wsparta na wiosłach, zdawała się ulatywać i muskać powierzchnię wód. Szczególny ten statek przybił do miejsca, na którym stałem.
Młoda dziewczyna wysiadła; miała ramiona i nogi obnażone, zielona jedwabna suknia przylegała jej do ciała, włosy spadały w bujnych pierścieniach na śnieżną szyję, niekiedy wstrząsała nimi jak grzywą. Widok ten przypomniał mi dzikich mieszkańców Ameryki.
– Ach, Manuelo – zawołałem – Manuelo, więc to jest nasza córka?!
W istocie była to ona. Udałem się do jej mieszkania. Ochmistrzyni Ondyny przed kilku
laty umarła, wtedy księżniczka sama przyjechała i powierzyła córkę pewnej rodzinie wallońskiej. Ondyna wszelako nie chciała uznawać żadnej władzy nad sobą. W ogóle mało mówiła,
wdrapywała się na drzewa, wspinała na skały i rzucała w jezioro. Z tym wszystkim nie brakowało jej pojętności. Tak na przykład sama wymyśliła ten wdzięczny statek, który przed
chwilą wam opisywałem. Jeden tylko wyraz zmuszał ją do posłuszeństwa. Było to wspomnienie o jej ojcu i gdy chciano, aby co uczyniła, wtedy rozkazywano jej w imieniu ojca.
paczliwy opór, wybierając raczej śmierć niż poddanie się znienawidzonym Kastylijczykom. W roku 1716 autonomia Katalonii została całkowicie zniesiona i kraj wcielono do Hiszpanii jako prowincję.
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Skoro przybyłem do jej mieszkania, natychmiast postanowiono ją zawołać. Przyszła cała
drżąca i uklękła przede mną. Przycisnąłem ją do serca, okryłem pieszczotami, ale nie mogłem
z niej wydobyć ani jednego słowa.
Po obiedzie Ondyna odeszła znowu do swej łodzi, wsiadłem razem z nią, pochwyciła oba
wiosła i wypłynęła na środek jeziora. Starałem się wszcząć z nią rozmowę. Naówczas położyła wiosła i zdawała się słuchać mnie z uwagą. Znajdowaliśmy się na wschodniej części jeziora, tuż koło otaczających je stromych skał.
– Droga Ondyno – rzekłem – czy uważałaś pilnie na święte nauki ojców z klasztoru? Ondyno, jesteś przecie istotą rozumną, masz duszę i religia powinna przewodniczyć ci na drodze
życia.
Gdy tak w najlepsze zabrałem się do udzielania jej ojcowskich przestróg, nagle wskoczyła
do wody i znikła mi z oczu. Trwoga mnie zdjęła, czym prędzej powróciłem do mieszkania i
zacząłem wołać o pomoc. Odpowiedziano mi, że nie mam się czego obawiać, że wzdłuż skał
są jaskinie, czyli sklepienia, łączące się między sobą. Ondyna znała te przejścia, zanurzała się,
znikała i w kilka godzin potem wracała. W istocie, wkrótce powróciła, ale tym razem zaniechałem już moich przestróg. Ondynie, jak to już mówiłem, nie brakowało pojętności, ale wychowana w pustyni, zostawiona samej sobie, nie miała żadnego wyobrażenia o stosunkach
towarzyskich.
Po kilku dniach jakiś braciszek klasztorny przyszedł do mnie od księżniczki, czyli raczej
od ksieni Manueli. Miał mi dać habit podobny do swego i do niej zaprowadzić. Szliśmy
wzdłuż brzegu morskiego aż do ujścia Guadiany, skąd dostaliśmy się do Algarve i przybyli
wreszcie do Val Santa. Klasztor był już na ukończeniu. Ksieni przyjęła mnie w rozmównicy
ze zwykłą godnością; odesławszy jednak świadków, nie mogła wstrzymać się od rozczulenia.
Rozwiały się marzenia jej dumy, zostały tylko tęskne żale za niepowrotnymi uczuciami miłości. Chciałem mówić jej o Ondynie; ksieni z westchnieniem prosiła mnie, abym odłożył tę
rozmowę na dzień następny.
– Mówmy o tobie – rzekła mi – przyjaciele twoi nie zapomnieli o twoim losie. Twój majątek podwoił się w ich rękach; ale idzie o to, pod jakim nazwiskiem będziesz mógł go używać, niepodobna bowiem, abyś dłużej chciał uchodzić za margrabiego Castelli. Król nie przebacza tym, którzy należeli do powstania w Katalonii.
Długo rozmawialiśmy o tym przedmiocie, nie mogąc się zgodzić na nic stanowczego. W
kilka dni potem Manuela oddała mi sekretny list odebrany od posła austriackiego. Pismo w
pochlebnych wyrazach zapraszało mnie do Wiednia. Wyznam, że mało rzeczy w życiu równie mnie uszczęśliwiło. Gorliwie służyłem cesarzowi i wdzięczność jego dla mnie wydała mi
się najsłodszą nagrodą.
Wszelako nie dałem się omanić łudzącym nadziejom, znałem dobrze dworskie zwyczaje.
Pozwalano mi być w łasce u arcyksięcia, który na próżno dobijał się o tron, ale nie mogłem
spodziewać się, aby mnie ścierpiano przy boku najpierwszego monarchy chrześcijańskiego.
Obawiałem się nade wszystko pewnego pana austriackiego, który zawsze usiłował mi szkodzić. Był to ów hrabia Altheim, który później nabrał takiego znaczenia. Pomimo to udałem się
do Wiednia i uściskałem kolana Jego Apostolskiej Mości. Cesarz raczył rozważać ze mną,
czyby nie lepiej było zostać przy dawnym nazwisku Castelli aniżeli wracać do swojego, i
ofiarował mi znaczny urząd w swoim państwie. Dobroć jego mnie rozrzewniła, ale skryte
przeczucie ostrzegało mnie, że nie będę z niej korzystał.
W owym czasie kilku panów hiszpańskich porzuciło na zawsze ojczyznę i osiedliło się w
Austrii. Między nimi byli hrabiowie Lorios, Oias, Vasquez, Taruca i kilku innych. Znałem ich
dobrze i wszyscy namawiali mnie, abym poszedł za ich przykładem. Był to także mój zamiar;
ale skryty nieprzyjaciel, o którym wam wspominałem, czuwał. Dowiedział się o wszystkim,
co zaszło podczas mego posłuchania, i natychmiast uwiadomił o tym posła hiszpańskiego.
Ten mniemał, że prześladując mnie wywiąże się z obowiązku dyplomatycznego. Właśnie
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toczyły się ważne układy. Poseł zaczął wynajdować przeszkody i do wysuniętych trudności
dołączył uwagi nad moją osobą i nad rolą, jaką odgrywałem. Droga ta zaprowadziła go do
zamierzonego celu. Wkrótce spostrzegłem, że położenie moje całkiem się odmieniło. Obecność moja zdawała się mieszać układnych dworzan. Przewidywałem taką zmianę jeszcze
przed przyjazdem do Wiednia i nie bardzo się nią zmartwiłem. Prosiłem o pożegnalne posłuchanie. Udzielono mi go, nie wspominając o niczym. Wyjechałem do Londynu i po kilku latach dopiero wróciłem do Hiszpanii.
Znalazłem ksienię bladą i zagrożoną wycieńczeniem.
– Don Juanie – rzekła do mnie – musiałeś spostrzec zmiany, jakie czas na mnie poczynił.
W istocie, czuję, że niedługo doczekam się końca życia, które nie ma już dla mnie żadnego
powabu. Wielki Boże, na ileż zarzutów zasłużyłam z twojej strony! Posłuchaj, don Juanie,
moja córka umarła w pogaństwie, a wnuczka moja jest mahometanką. Myśl ta zabija mnie,
weź – czytaj.
To mówiąc podała mi list od Uzedy następującej treści:
Pani i wielebna ksieni!
Poszedłszy odwiedzić Maurów w ich jaskiniach, dowiedziałem się, ze jakaś kobieta pragnie ze mną pomówić. Udałem się za nią do jej mieszkania, gdzie mi rzekła: „Senor astrologu, ty, który wiesz o wszystkim, wytłumacz mi wypadek, jaki się zdarzył memu synowi. Nachodziwszy się przez cały dzień śród wąwozów i przepaści naszych gór, zaszedł do bardzo
pięknego źródła. Tam wyszła do niego jakaś prześliczna dziewczyna, w której mój syn się
zakochał, chociaż sądził, że ma do czynienia z wróżką. Mój syn wyjechał w daleką podróż i
prosił mnie, abym wszelkimi sposobami starała się wyjaśnić tę tajemnicę.”
Tak do mnie mówiła Mauretanka, ja zaś natychmiast odgadłem, że wróżką tą była nasza
Ondyna, która rzeczywiście ma zwyczaj zanurzania się w niektórych jaskiniach i wypływania
z drugiej strony ze źródła. Odpowiedziałem Mauretance kilka mało znaczących słów, aby ją
uspokoić, sam zaś udałem się do jeziora. Starałem się wybadać Ondynę, ale na próżno, znasz
pani jej wstręt do rozmowy. Wkrótce jednak nie potrzebowałem o nic się pytać, postać jej
zdradziła tajemnicę. Przeprowadziłem ją do mego zamku, gdzie szczęśliwie powiła córeczkę.
Żądna powrotu do jeziora, niebawem uciekła z zamku, rozpoczęła dawny, gwałtowny tryb
życia i w kilka dni potem uległa, chorobie. Nareszcie, muszę bowiem wszystko wyznać, nie
pamiętam, aby kiedykolwiek oświadczyła się z przywiązaniem do tej lub owej religii. Co do
jej córki, to pochodząc po ojcu z najczystszej krwi mauretańskiej, musi nieodmiennie zostać
mahometanką. W przeciwnym razie moglibyśmy na nas wszystkich ściągnąć zemstę mieszkańców podziemia.
– Przekonywasz się, don Juanie – dodała księżniczka w najwyższej rozpaczy – jak muszę
być nieszczęśliwa. Moja córka umarła w pogaństwie, moja wnuczka musi zostać muzułmanką!... Wielki Boże – jakże srogo mnie karzesz!
Gdy Cygan domawiał tych słów, spostrzegł, że jest już późno, odszedł więc do swoich ludzi, my zaś wszyscy udaliśmy się na spoczynek.
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Dzień sześćdziesiąty pierwszy

Przewidywaliśmy, że przygody Cygana zmierzają już ku końcowi, z tym większą przeto
niecierpliwością oczekiwaliśmy wieczoru i natężyliśmy cała uwagę, gdy naczelnik tak zaczął
mówić:

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Znakomita ksieni Val Santa może nie byłaby upadła pod brzemieniem zgryzot, ale naznaczyła sobie ostre pokuty, którym wycieńczony jej organizm nie mógł się oprzeć. Widziałem,
jak gaśnie powoli, i nie mogłem odważyć się, aby ją porzucić. Moja suknia zakonna pozwalała mi o każdej porze wchodzić do klasztoru i pewnego dnia nieszczęśliwa Manuela na moim
łonie wyzionęła ducha. Książę Sorriente, spadkobierca księżniczki, znajdował się podówczas
w Val Santa. Pan ten postępował ze mną nader otwarcie.
– Znam – rzekł do mnie – stosunki, jakie miałeś ze stronnictwem austriackim, do którego
sam także należałem. Jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebował jakiej usługi, proszę cię, racz
mnie nie pomijać. Będę to sobie uważał za łaskę. Co do otwartych związków z tobą, pojmujesz, że bez niepotrzebnego narażenia nas obu żadnym sposobem nie mogę w nie wchodzić.
Książę Sorriente miał słuszność. Byłem jedną ze straconych placówek stronnictwa. Wystawiono mnie naprzód, aby mnie potem wedle upodobania opuścić. Zostawał mi jeszcze
majątek znaczny i łatwy do przeniesienia, cały bowiem znajdował się w rękach braci Moro.
Chciałem wyjechać do Rzymu albo do Anglii, ale gdy szło o powzięcie stanowczego zamiaru,
nie mogłem nic przedsięwziąć. Wzdrygałem się na samą myśl powrotu do świata. Pogarda dla
stosunków towarzyskich stała się pod pewnym względem chorobą mego umysłu.
Uzeda widząc, że waham się i nie wiem, co począć, namówił mnie do wejścia w służbę
szejka Gomelezów.
– Cóż to za służba? – zapytałem. – Nie sprzeciwia się ona w niczym spokojowi mojej ojczyzny?
– W niczym – odpowiedział. – Maurowie kryjący się w tych górach przygotowują rewolucję w islamie; powoduje nimi polityka i fanatyzm. Do dopięcia celu mają niezmierne środki.
Niektóre najznakomitsze rodziny hiszpańskie dla własnej korzyści weszły z nimi w stosunki.
Inkwizycja ciągnie z nich znaczne pieniądze i pozwala na to w głębi ziemi, czego by nie
ścierpiała na powierzchni. Zresztą, don Juanie, wierzaj mi, zakosztuj życia, jakie prowadzimy
w naszych dolinach.
Znudzony światem, postanowiłem pójść za radą Uzedy. Cyganie muzułmańscy i pogańscy
przyjęli mnie jako człowieka przeznaczonego na ich naczelnika i przysięgli mi niezmienne
posłuszeństwo. Do Cyganek jednak należało ostatecznie wpłynąć na moje postanowienie.
Dwie zwłaszcza nader wpadły mi w oko, jedna nazywała się Quitta, druga Zitta. Obie były
zachwycające i nie wiedziałem, którą mam wybrać. Spostrzegły moją niepewność i wydźwi-
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gnęły mnie z kłopotu mówiąc, że wielożeństwo jest u nich dozwolone i że nie potrzeba żadnego obrzędu religijnego do uświęcenia małżeńskiego związku.
Wyznaję ze wstydem, że uwiodła mnie ta występna rozpusta. Niestety, jeden jest tylko
sposób utrzymania się na drodze cnoty: należy unikać wszelkich ścieżek, których ona jasno
nie oświeca. Jeżeli człowiek ukrywa swoje nazwisko, uczynki lub zamiary, niedługo będzie
musiał taić się z całym swoim życiem. Związek mój z księżniczką w tym tylko był naganny,
że musiałem go ukrywać, i wszystkie tajemnice mego życia stały się koniecznym jego następstwem. Bardziej niewinny urok zatrzymywał mnie w tych dolinach, a mianowicie urok życia,
jakie w nich prowadzono. Widnokrąg niebios zawsze rozpięty nad naszymi głowami, świeżość jaskiń i lasów, woń powietrza, kryształy wód, kwiaty, wyrastające niemal za każdym
naszym krokiem, nareszcie cała natura wystrojona we wszystkie ponęty – działały kojąco na
moją duszę znękaną światem i zgiełkliwą jego wrzawą.
Moje małżonki obdarzyły mnie dwiema córkami. Naówczas zacząłem zwracać większą
uwagę na głos mego sumienia. Widziałem zgryzoty Manueli, które zaprowadziły ją do grobu.
Postanowiłem, że moje córki nie będą ani mahometankami, ani pogankami. Należało nad nimi czuwać, nie było więc nad czym się namyślać, pozostałem w służbie Gomelezów. Powierzono mi nader ważne sprawy i niezmierne sumy pieniędzy. Byłem bogaty, niczego dla siebie
nie żądałem, ale za pozwoleniem mego zwierzchnika, ile mogłem, oddawałem się dobroczynności. Często udawało mi się wybawiać ludzi z wielkich nieszczęść.
W ogóle prowadziłem w głębi ziemi życie, jakie rozpocząłem na jej powierzchni. Znowu
zostałem agentem dyplomatycznym. Jeździłem kilka razy do Madrytu i odbyłem kilka podróży poza granice Hiszpanii. Ten czynny sposób życia powrócił mi straconą dzielność. Coraz
więcej do niego się przywiązywałem.
Tymczasem córki moje podrastały. Podczas ostatniej mojej wycieczki wziąłem je ze sobą
do Madrytu. Dwóch szlachetnie urodzonych młodzieńców potrafiło zjednać sobie ich serca.
Ich rodziny zostają w związkach z mieszkańcami naszych podziemi i nie lękamy się, aby rozgadali to, co córki moje mogłyby im powiedzieć o naszych dolinach. Skoro tylko obie wydam
za mąż, natychmiast wstąpię do jakiegoś świętego schronienia, gdzie spokojnie będę oczekiwał końca życia, które chociaż niezupełnie było wolne od błędów, nie może się jednak nazywać występnym. Chcieliście, abym wam opowiedział moje przygody, pragnę, abyście teraz
nie żałowali waszej ciekawości.
– Rada bym tylko – rzekła Rebeka – dowiedzieć się, co się stało z Busquerem.
– Zaraz ci to opowiem – odparł Cygan. – Oćwiczenie w Barcelonie zraziło go do szpiegostwa, ale ponieważ otrzymał je pod nazwiskiem Robustiego, mniemał przeto, że w niczym nie
mogło ono zaszkodzić sławie Busquera. Śmiało więc ofiarował swoje usługi kardynałowi
Alberoniemu172 i został w jego ministsrium gmatwaczem podrzędnym, podobnym w tym do
swego opiekuna, który był znakomitym gmatwaczem.
Następnie inny awanturnik, nazwiskiem Riperda173, rządził Hiszpanią. Pod jego władzą
Busqueros doznał jeszcze kilku pomyślnych dni, ale czas, który kładzie tamę najświetniejszym losom, pozbawił Busquera możności używania własnych nóg. Dotknięty paraliżem,
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Alb er o n i Giulio (1664–1752) – jako agent księcia Parmy pośredniczył w układach o małżeństwie Filipa V z
bratanicą ks. Parmy, Elżbietą Farnese. Zostawszy następnie doradcą królowej, pozyskał względy monarchy,
który powierzył mu prowadzenie spraw kraju w roku 1714, a w trzy lata później pozyskał dlań kapelusz kardynalski. Alberoni rozwinął skomplikowaną intrygę polityczną, by odzyskać dla Hiszpanii posiadłości włoskie,
utracone postanowieniem traktatu w Rastatt. Wybuchła wojna, w której przeciwko Hiszpanom stanęła koalicja
państw, zadając flocie Filipa V druzgocącą klęskę. Jednym z warunków rychło zawartego pokoju było usunięcie
Alberoniego z Hiszpanii, co też i stało się w grudniu 1719 roku.
173
Rip er d a – Jan Willem Ripperda (1680–1737), pułkownik armii holenderskiej, mianowany w roku 1715
ambasadorem holenderskim w Madrycie, w trzy lata później przyjął katolicyzm i przeszedł na służbę hiszpańską. Przyczynił się do obalenia Alberoniego, pozyskał łaski króla i prowadził proaustriacką politykę dworu.
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kazał się zanosić na Plaza del Sol174 i tam jeszcze rozwijał zwykłą swą czynność, zatrzymując
przechodniów i o ile możności mieszając się do ich spraw. Ostatnim razem widziałem go w
Madrycie obok najzabawniejszej w świecie postaci, w której poznałem poetę Agudeza. Wiek
pozbawił go wzroku i biedak pocieszał się myślą, że Homer także był ślepy. Busqueros opowiadał mu plotki miejskie, Agudez układał je wierszami i niekiedy Słuchano go z przyjemnością, chociaż został mu tylko cień dawnych zdolności.
– Senor Avadoro – zapytałem z kolei – cóż się stało z córką Ondyny?
– Dowiesz się o tym później, tymczasem racz zająć się przygotowaniami do twego odjazdu.
Udaliśmy się w pochód i po długiej podróży przybyliśmy do doliny głęboko wydrążonej i
zewsząd opasanej skałami. Gdy rozbito namioty, naczelnik Cyganów przyszedł do mnie i
rzekł:
– Senor Alfonsie, weź twój kapelusz i szpadę i udaj się za mną.
Postąpiliśmy o sto kroków dalej i przybyliśmy do otworu w skale, przez który ujrzałem
długą, ciemną galerię.
– Senor Alfonsie – rzekł do mnie naczelnik – znamy twoją odwagę, zresztą nie pierwszy
raz odbywasz tę drogę. Wejdź w tę galerię i tak jak poprzednim razem zapuść się we wnętrzności ziemi. Żegnam cię, tu już musimy się rozstać.
Pamiętny pierwszej wycieczki, spokojnie postępowałem przez kilka godzin w ciemności.
Nareszcie spostrzegłem światełko i przybyłem do grobowca, gdzie ujrzałem tego samego modlącego się starego derwisza. Na szmer, który wchodząc sprawiłem, derwisz odwrócił się i
rzekł:
– Witam cię, młodzieńcze! Z prawdziwą przyjemnością znowu cię tu oglądam. Umiałeś
dotrzymać twego słowa względem pewnej części naszej tajemnicy, teraz odkryjemy ci całą i
nie prosimy już o milczenie. Tymczasem odpocznij i pokrzep siły.
Usiadłem na kamieniu i derwisz przyniósł mi koszyk, w którym znalazłem mięso, chleb i
wino. Gdy posiliłem się, derwisz popchnął jedną ze ścian grobowca, obrócił ją na zawiasach i
wskazał mi kręcone schodki.
– Zejdź tędy – rzekł do mnie – zobaczysz, co będziesz miał do czynienia.
Naliczyłem jeszcze blisko tysiąca schodów w ciemności i dostałem się do jaskini oświeconej kilku lampami. Spostrzegłem kamienną ławkę, na której leżały uporządkowane dłuta stalowe i młotki z tegoż samego kruszcu. Przed ławką błyskała żyła złota objętości człowieka.
Kruszec był ciemnożółty i zdawał się zupełnie czysty. Zrozumiałem, czego ode mnie żądano.
Chciano, abym wykuł tyle złota, ile tylko będę mógł.
Ująłem dłuto lewą, młotek zaś prawą ręką i w krótkim czasie stałem się dość biegłym górnikiem; ale dłuta się tępiły i często musiałem je zmieniać. Po upływie trzech godzin wykułem
więcej złota, aniżeli jeden człowiek mógłby udźwignąć.
Wtedy spostrzegłem, że jaskinia napełnia się wodą; wszedłem na schodki, ale woda ciągle
się wznosiła, musiałem więc całkiem jaskinię opuścić. W grobowcu zastałem derwisza; pobłogosławił mnie i pokazał kręcone schodki, prowadzące do góry, którymi miałem się udać.
Zacząłem wstępować i uszedłszy znowu jakie tysiąc kroków, znalazłem się w okrągłej sali,
oświeconej mnóstwem lamp, których blask odbijał się w płytach miki i opalu, zdobiących
ściany.
W głębi sali wznosił się złoty tron, na którym siedział starzec w śnieżnym turbanie na głowie. Poznałem w nim pustelnika z doliny. Moje kuzynki bogato ubrane stały tuż przy nim.
Kilku derwiszów w białej odzieży otaczało go z obu stron.
– Młody nazarejczyku – rzekł do mnie szejk – poznajesz we mnie pustelnika, który cię
przyjmował w dolinie Gwadalkwiwiru, ale zarazem zgadujesz, że jestem wielkim szejkiem
Gomelezów. Przypominasz sobie zapewne twoje dwie małżonki. Prorok pobłogosławił ich
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P laza de l Sol (hiszp.) – plac Słońca.
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pobożną tkliwość, obie wkrótce zostaną matkami i będą mogły ustalić plemię przeznaczone
do powrócenia kalifatu rodzinie Alego175. Nie zawiodłeś naszych nadziei, wróciłeś do obozu i
najmniejszym słówkiem nie dałeś poznać tego, co ci się w naszych podziemiach przytrafiło.
Oby Allach spuścił rosę szczęścia na twoją głowę!
To powiedziawszy szejk zszedł z tronu i uściskał mnie, kuzynki uczyniły to samo. Odesłano derwiszów, przeszliśmy do drugiej komnaty, gdzie w głębi zastawiono wieczerzę. Nie było
tam już żadnych uroczystych przemów, żadnych namawiań do mahometanizmu. Wesoło
przepędziliśmy razem znaczną część nocy.
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Ali – czwartym kalifem w Medynie był Ali (656–661) zięć Mahometa, mąż Fatymy. Przeciwko Alemu podniósł; bunt namiestnik Syrii, Moawija, któremu udało się po zamordowaniu Alego zawładnąć kalifatem. Moawija (661– 680) był pierwszym kalifem z sunnickiej dynastii Omajadów.
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Dzień sześćdziesiąty drugi

Nazajutrz z rana znowu posłano mnie do kopalni, gdzie wykułem taką samą ilość złota jak
wczoraj. Wieczorem poszedłem do szejka i zastałam u niego obie moje małżonki. Prosiłem
go, aby raczył zadowolić moją ciekawość względem wielu rzeczy, o których chciałem się
dowiedzieć, zwłaszcza zaś o jego własnych przygodach. Szejk odpowiedział, że w istocie
przyszedł czas, w którym należy mi odkryć całą tajemnicę, i zaczął w te słowa:

HISTORIA WIELKIEGO SZEJKA
GOMELEZÓW
Widzisz we mnie pięćdziesiątego drugiego następcę Masuda Ben-Taher, pierwszego szejka
Gomelezów, który wybudował Kassar, znikał ostatniego piątku każdego miesiąca i następnego dopiero powracał.
Kuzynki twoje już ci niektóre rzeczy opowiedziały; ja dokończę ich opowieść i odsłonię ci
wszystkie nasze tajemnice. Maurowie już od kilku lat znajdowali się w Hiszpanii, gdy dopiero
pomyśleli o zapuszczeniu się w doliny Alpuhary. Doliny te zamieszkiwał naówczas lud zwany Turdulami lub Turdetanami176. Krajowcy ci sami siebie nazywali Tarszisz 177 i utrzymywali, że niegdyś przebywali w okolicach Kadyksu. Zatrzymali wiele wyrazów ze swego starożytnego języka, którym umieli nawet pisać. Litery tego języka oznaczano w Hiszpanii nazwą descunoseidas 178. Pod panowaniem Rzymian, a następnie Wizygotów Turdetanie składali bogate haracze, a w zamian za to zachowywali zupełną niepodległość i dawną wiarę.
Czcili Boga pod imieniem Jahh i składali mu ofiary na górze, zwanej Gomelez Jahh, co
oznaczało w ich języku Góra Jahha. Arabowie zdobywcy, nieprzyjaciele chrześcijan, jeszcze
bardziej nienawidzili pogan lub tych, którzy za takich uchodzili.
Pewnego dnia Masud w podziemiach zamku znalazł kamień pokryty starożytnymi literami.
Podniósł go i spostrzegł kręcone schodki, prowadzące do wnętrza góry, kazał więc przynieść
sobie pochodnię i sam zapuścił się do środka. Znalazł komnaty, przejścia, korytarze, ale obawiając się zabłądzić, powrócił. Następnego dnia znowu zwiedził podziemia i spostrzegł pod
nogami cząstki wypolerowane i świecące. Zebrał je, zaniósł do siebie i przekonał się, że to
czyste złoto. Przedsięwziął trzecią podróż i idąc za śladem złotego pyłu dostał się do tej samej
żyły złota, nad którą pracowałeś. Osłupiał na widok tylu bogactw. Powrócił czym prędzej i
nie zaniechał wszelkich ostrożności, jakie tylko mógł wymyślić, dla zatajenia przed światem
swego skarbu. Przy wejściu do podziemia kazał zbudować kaplicę i udał, że chce w niej prowadzić pustelnicze życie na modlitwie i rozmyślaniu. Tymczasem ciągle pracował nad żyłą
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T ur d eta n ie – autochtoniczne plemię iberyjskie, zamieszkujące niegdyś okolice Kadyksu i Sewilli, pokrewne Turdulom.
177
T ar szi sz – Kadyks, założony około roku 1100 p.n.e., przez Fenicjan z Tyru pod nazwą Gadir, był w latach
ok. 500–195 p.n.e. kolonią kartagińską, później zaś należał do Rzymu (łac. Gades), jako jedno z najbogatszych
miast imperium; zamożność jego opierała się na handle cyną bretońską i srebrem, dobywanym w Tarszisz. Kopalnie srebra w Tarszisz (Tarsis, Tartesson), czynne czasów fenickich, wyczerpane zostały przez Rzymian.
178
d esc u no se id a s (hiszp. desconocido: nieznany) Umiejętność pisania przejęli Turdetanie od Fenicjan.
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złota i kuł drogi kruszec, o ile możności najwięcej. Praca szła mu niezmiernie wolno, gdyż nie
tylko nie śmiał przybrać pomocnika, ale nadto musiał potajemnie starać się o stalowe narzędzia, potrzebne mu do górniczej pracy.
Masud ujrzał wtedy, że bogactwa wcale nie stanowią o władzy, miał bowiem przed sobą
więcej złota aniżeli wszyscy panowie ziemscy. Dobywanie jednak przychodziło mu z niesłychaną trudnością; poza tym nie wiedział, co począć ze złotem i gdzie je schować.
Masud był gorliwym wyznawcą Proroka i zagorzałym stronnikiem Alego. Mniemał, że
sam Prorok odkrył mu i dał to złoto dla przywrócenia kalifatu swojej rodzinie, to jest potomkom Alego, i następnie przez nich dla nawrócenia świata na islam. Myśl ta zaprzątnęła jego
umysł. Oddał się jej z tym większym zapałem, że ród Omajadów chwiał się w Bagdadzie i
powzięto nadzieję przywrócenia do tronu Alidów. W istocie, Abbasydzi wytępili Omajadów,
ale żadna stąd korzyść nie wynikła dla rodu Alego, przeciwnie, jeden nawet z Omajadów
przybył do Hiszpanii i został kalifem Kordowy.
Masud, widząc się bardziej niż kiedykolwiek otoczonym nieprzyjaciółmi, umiał pilnie się
ukrywać. Zaniechał nawet wykonania swoich zamiarów, ale nadał im kształt, który, że tak
powiem, zachowywał je na przyszłość. Wybrał sześciu naczelników rodzin ze swego pokolenia, zobowiązał ich świętą przysięgą i odkrywszy im tajemnicę złotej żyły, rzekł:
– Od dziesięciu lat posiadam już ten skarb i nie mogłem uczynić z niego żadnego użytku.
Gdybym był młodszy, byłbym mógł zebrać wojowników i panować złotem i mieczem. Ale
odkryłem moje bogactwa za późno. Znano mnie jako stronnika Alego i zanim zdążyłbym.
zebrać stronnictwo, nie omieszkano by mnie zamordować. Mam nadzieję, że Prorok nasz
przywróci kiedyś kalifat swojej rodzinie i że wtedy cały świat przejdzie na jego wiarę. Czas
jeszcze nie nadszedł, należy go jednak przygotować. Mam stosunki w Afryce, gdzie tajemnie
popieram Alidów, trzeba także w Hiszpanii utwierdzić potęgę naszego pokolenia. Nade
wszystko zaś musimy ukrywać nasze środki. Nie powinniśmy wszyscy nosić tego samego
nazwiska. Ty więc, krewny mój, Zegrysie, z całym twoim rodem osiedlisz się w Grenadzie.
Moi zostaną w górach i zachowają nazwisko Gomelezów. Inni oddalą się do Afryki i tam
zaślubią córki Fatymidów. Zwłaszcza należy zwracać uwagę na młodzież, zgłębiać jej sposób
myślenia i wystawiać na rozmaite próby. Jeżeli kiedykolwiek znajdzie się między nią młodzieniec obdarzony niepospolitymi zdolnościami i dzielnością, naówczas postara się o zrzucenie z tronu Abbasydów, wytępienie do szczętu Omajadów i przywrócenie kalifatu potomkom Alego. Według mego zdania przyszły zdobywca powinien przyjąć tytuł Mahdiego179,
czyli Dwunastego Imama, i zastosować do siebie przepowiednię Proroka, który powiada, że
„słońce wstanie na zachodzie”.
Takie były zamiary Masuda. Zapisał je w księdze i nic odtąd nie przedsiębrał bez rady sześciu naczelników pokolenia. Nareszcie złożył godność i jednemu z nich powierzył miejsce
wielkiego szejka i zamek Kassar-Gomelez. Ośmiu szejków nastąpiło po sobie. Zegrysowie i
Gomelezi nabyli najpiękniejsze majątki w Hiszpanii, niektórzy przeszli do Afryki, objęli
ważne stanowiska i spokrewnili się z najmożniejszymi rodzinami.
Już upływał drugi wiek Hegiry180, gdy jeden z Zegrysów ośmielił się ogłosić Mahdim181
czyli naczelnikiem według prawa. Założył stolicę w Kairuanie, o jeden dzień drogi od Tunisu,
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Ma hd i – Za czasów walk z Omajadami, dynastią sunnicką, zrodziła się wśród szyitów idea Mahdiego. Mahdi (ar. „prowadzony” [przez Proroka]), to oczekiwana zbawca, który dopełni dzieła Mahometa i przywróci
sprawiedliwość na świecie.
180
He gir a (Hidżra, ar. „ucieczka”) – Era mahometańska liczy się od 15 lipca 622 roku, czyli od dnia ucieczki
Mahometa z Mekki, gdzie groziły mu prześladowania, do Jatrib (zwanego odtąd Medyną, ar. Al-Madina: miasto
[proroka]), w którym zyskał wielu zwolenników.
181
o ś mi el ił si ę o gło s ić Mah d i m – Ideę Mahdiego wykorzystywano kilkakrotnie do celów politycznych.
Około roku 894 Obeid Allach, podający się za potomka Fatymy, ogłosił się Mahdim w Kairuanie i pozyskał
licznych stronników w Afryce północnej. W roku 910 opanował Tunis, należący dotąd do dynastii kalifów
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podbił całą Afrykę i stał się głową rodu kalifów Fatymidów. Szejk Kassar-Gomelezu posłał
mu mnóstwo złota, zresztą musiał więcej niż kiedykolwiek osłaniać się mrokiem tajemnicy,
chrześcijanie bowiem brali górę i obawiano się, aby Kassar nie popadł w ich ręce. Wkrótce
szejk wpadł w drugi kłopot. Było nim nagłe wzniesienie się Abencerragów, rodu nieprzyjaznego naszemu i zupełnie odmiennego od nas sposobu myślenia.
Zegrysowie i Gomelezi byli dzikimi, zamkniętymi w sobie i gorliwymi o wiarę; przeciwnie, Abencerragowie postępowali łagodnie, dworsko z kobietami i przyjaźnie z chrześcijanami. Przeniknęli do pewnego stopnia nasze tajemnice i otoczyli nas zasadzkami.
Następcy Mahdiego zdobyli Egipt182 i zostali uznani w Syrii równie jak w Persji. Potęga
Abbasydów runęła ze szczętem. Książęta turkmeńscy owładnęli Bagdadem183 pomimo to jednak wyznanie Alego mało co się rozszerzało i wyznanie sunnickie wciąż miało nad nim
przewagę.
W Hiszpanii Abencerragowie coraz bardziej psuli obyczaje. Kobiety pokazywały się bez
zasłon, mężczyźni zaś wzdychali u ich nóg. Szejkowie Kassaru nie wychodzili więcej z zamku i nie dotykali się złota. Stan ten trwał długo, nareszcie Zegrysowie i Gomelezi, pragnąc
ocalić wiarę i królestwo, spiknęli się przeciw Abencerragom184 i wymordowali ich na Lwim
Podwórzu, we własnym ich pałacu, zwanym Alhambrą185.
Nieszczęsny ten wypadek pozbawił Grenadę znacznej części obrońców i przyśpieszył jej
zgubę. Doliny Alpuhary, idąc za przykładem reszty kraju, poddały się zwycięzcom. Szejk
Kassar-Gomelezu zburzył swój zamek i schronił się do wnętrza podziemi, do tych samych
komnat, gdzie widziałeś braci Zota. Sześć rodzin ukryło się wraz z nim we wnętrznościach
ziemi, reszta schroniła się do przyległych jaskiń, których otwory wychodziły na inne doliny.
Niektórzy z Zegrysów i Gomelezów przyjęli wiarę chrześcijańską lub przynajmniej udali
nawrócenie. W ich liczbie była rodzina Morów, którzy trzymali wprzódy dom handlowy w
Grenadzie, a następnie zostali nadwornymi bankierami. Nie obawiali się braku funduszów,
mieli bowiem do rozporządzenia wszystkie skarby podziemia. Związki z Afryką ciągle trwały, zwłaszcza zaś z królestwem Tunisu. Wszystko szło dość dobrze, aż do czasów Karola,
cesarza i króla hiszpańskiego. Zakon Proroka, który już nie błyszczał w Azji tak świetnie jak
za kalifów, szerzył się natomiast w Europie, wsparty podbojami Otomanów186.

Aglabidów (niezależnych od Bagdadu od roku 788), a w latach następnych rozszerzył zdobycze afrykańskie i
zawładnął Sycylią. Obeid Allach zmarł w roku 934.
182
na st ęp c y Ma hd ie go zd o b yl i E gip t – Następcy Obeid Allacha opanowali w roku 968 Egipt i przyjęli
tytuł kalifów, zakładając miasto Al-Kahira (ar. „miasto zwycięskie” – Kair), jako swoją stolicę. Dynastia Fatymidów panowała w Egipcie w latach 968–1171; pod koniec X w. opanowała również Syrię i Palestynę, tworząc
pod względem obszaru państwo znacznie rozleglejsze niż kalifat bagdadzki.
183
k sią żę ta t ur k me ń sc y o wł ad nę li B a gd ad e m – Począwszy o.d XI. stulecia Arabów w świecie Islamu
zaczynają wypierać Turcy, nawróceni na mahometanizm. Turcy-Seldżucy, zamieszkujący Bucharę, zdobyli w
XI w. Turan, Iran i Syrię, jednakże już około połowy XIII w. państwo Seldżuków dostało się pod panowanie
Mongołów, którzy w roku 1258 obalili również kalifat bagdadzki Abbasydów. Z szeregu drobnych księstw,
które powstały w wyniku podboju mongolskiego, coraz większe znaczenie zyskiwało księstwa otomańskie,
zamieszkałe
przez ludność turkmeńską.
184
sp i k nę li s ię p r z e c i w Ab e n c e r r a go m – Od połowy XV wieku Grenada była widownią współzawodnictwa dwóch rodów mauretańskich: Zegrysów i Abencerragów. Za czasów ostatniego arabskiego władcy Grenady, Boabdila z dynastii Naserydów, naczelnik rodu. Abencerragów, Hamet, został wraz z kilkunastu innymi,
członkami rodu stracony w Alhambrze; legenda opowiada, że przyczyną wyroku była miłość Hameta do żony
Boabdila
185
Al ha mb r a – jeden z najwspanialszych zabytków, architektury mauretańskiej, pałac wybudowany w Grenadzie przez panujących z dynastii Naserydów, stanowił ich rezydencję w latach 1232–1396. Z Lwiego Podwórza
(patio de los Leones) jest w nim wejście do sali Abencerragów, gdzie według legendy wykonano wyrok na Hamecie i jego krewnych.
186
wsp a r t y p o d b o j a mi O to ma n ó w – Turcy otomańscy zdobyli Bałkany w stuleciach XIV–XV.
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W owej epoce niezgoda, wszystko burząca na ziemi, wdarła się także i pod ziemię, czyli
do naszych jaskiń. Szczupłość przestrzeni rozjątrzała jeszcze wzajemne niesnaski. Sefi i Billah powadzili się o godność szejka, o którą w istocie warto było się ubiegać, jako o nadającą
prawo rozporządzania niewyczerpaną kopalnią. Sefi, przekonany o swojej słabości, chciał
przejść na stronę chrześcijan; Billah utopił mu sztylet w piersiach, po czym zastanowił się nad
bezpieczeństwem ogółu. Tajemnicę podziemia spisano na pergaminie i pokrajano go na sześć
pasków, prostopadłych do pisma. Tylko więc razem złączone można je było przeczytać. Każdy pasek powierzono jednemu z sześciu naczelników rodzin i pod karą śmierci zakazano
udzielać innym. Wtajemniczony nosił pasek na prawym ramieniu. Billah nad wszystkimi
mieszkańcami podziemia i okolic zachował prawo życia i śmierci. Sztylet, który zanurzył w
piersiach Sefiego, stał się oznaką jego władzy i przechodził w dziedzictwie do następców.
Zaprowadziwszy tym sposobem surowy rząd w podziemiach, Billah z niezmordowaną energią. zajął się sprawami Afryki. Gomelezowie posiedli w niej kilka tronów. Zapanowali w Tarudancie i Tlemcenie, ale Afrykańczycy są to ludzie lekkomyślni, słuchający przede wszystkim głosu namiętności, działalność więc Gomelezów w tej części świata nigdy nie dawała
takich wyników, jakich by się należało spodziewać.
Około tego czasu zaczęto prześladować Maurów pozostałych w Hiszpanii. Billah zręcznie
skorzystał z tej okoliczności. Z niesłychaną przebiegłością urządził system wzajemnej opieki
między podziemiem a ludźmi piastującymi wysokie urzędy. Ci sądzili, że opiekują się tylko
kilkoma rodzinami mauretańskimi, chcącymi pozostać w spokoju, rzeczywiście zaś dopomagali zamiarom szejka, który w nagrodę otwierał im swoją kiesę. Spostrzegam także w naszych
rocznikach, że Billah ustanowił, a raczej przywrócił próby, przez jakie młodzież musiała
przechodzić dla udowodnienia dzielności swego charakteru. Próby te przed Billahem puszczono w zapomnienie. Wkrótce nastąpiło wygnanie Maurów. Szejk podziemia nazywał się
Kader. Byt to człek mądry, który nie zaniechał wszelkich środków, jakie tylko mogły zapewnić bezpieczeństwo ogółu. Bankierowie Moro utworzyli stowarzyszenie ludzi znaczących,
którzy udawali miłosierdzie dla Maurów; pod tym pozorem wyświadczali im tysiączne przysługi i kazali sobie sowicie płacić.
Maurowie, wygnani do Afryki, unieśli ze sobą ducha zemsty bezustannie ich ożywiającego. Można było myśleć, że cała ta część świata powstanie i zaleje Hiszpanię; ale wkrótce państwa afrykańskie przeciw nim się oświadczyły. Na próżno w wewnętrznych wojnach krew
hojnie się lała, na próżno szejkowie podziemia sypali złoto, nieubłagany Mulaj Izmael187 skorzystał ze stuletnich niezgod i założył państwo dotąd istniejące.
Tu przechodzę do chwili mego urodzenia i już o samym sobie będę ci opowiadał.
Gdy szejk domawiał tych słów, oznajmiono, że wieczerza jest już na stole, i wieczór ten
upłynął nam jak poprzedzający.

187

Mu laj I z ma el (1646–1727) – był władcą Maroka w latach 1672–1727; odznaczał się podobno okrucieństwem wobec poddanych.
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Dzień sześćdziesiąty trzeci

Z rana znowu wysłano mnie do podziemia. Ile mogłem, tyle złota wykułem; zresztą przyzwyczaiłem się już do tej pracy, całe dnie bowiem tylko przy niej spędzałem. Wieczorami
chodziłem do szejka, gdzie zastawałem moje kuzynki. Prosiłem go, aby dalej raczył mi opowiadać swoje przygody, co też uczynił w tych słowach:

DALSZY CIĄG HISTORII
SZEJKA GOMELEZÓW
Zaznajomiłem cię z historią naszych podziemi, na ile samemu mi jest wiadoma, teraz zaś
opowiem ci własne moje przygody. Urodziłem się w obszernej jaskini, przyległej do tej, w
której się znajdujemy. Światło pochyło do niej wpadało, nieba wcale nie było widać, ale wychodziliśmy między rozpadliny skał oddychać świeżym powietrzem, gdzie pokazywała się
cząstka sklepienia niebieskiego, a często nawet i słońce. Mieliśmy na powierzchni małą kwaterę, na której uprawialiśmy kwiaty. Mój ojciec był jednym z sześciu naczelników rodzin. Na
mocy tego wraz z całą rodziną mieszkał w podziemiu. Krewni jego zamieszkiwali doliny i
uchodzili za chrześcijan. Niektórzy osiedlili się na przedmieściu Grenady, zwanym Albaycin188. Wiesz, że nie ma tam wcale domów, a mieszkańcy zajmują wydrążenia skalne189 na
pochyłości góry. Kilka z tych szczególnych mieszkań łączyło się z pewnymi jaskiniami, które
dochodziły aż do naszego podziemia. Najbliżsi mieszkańcy co piątek schodzili się do nas na
wspólną modlitwę, dalsi przybywali tylko na wielkie uroczystości.
Matka mówiła do mnie po hiszpańsku, ojciec zaś po arabsku, stąd też dokładnie poznałem
oba języki, zwłaszcza zaś drugi z nich. Nauczyłem się na pamięć Koranu i często zagłębiałem
się nad komentarzami. Od najmłodszych lat byłem gorliwym mahometaninem, nader przywiązanym do wyznania Alego; przeciw chrześcijanom zaszczepiono we mnie gwałtowną nienawiść. Wszystkie te uczucia, że tak powiem, zrodziły się razem ze mną i wzrastały w ciemnościach naszych jaskiń.
Doszedłem osiemnastego roku życia i zdawało mi się, że już od kilku lat jaskinie gniotą
mnie i duszą. Wzdychałem do wolnego powietrza; uczucie to wywarło wpływ na moje zdrowie, słabłem, niknąłem w oczach i matka pierwsza stan ten we mnie spostrzegła. Zaczęła badać moje serce; powiedziałem jej wszystko, czego doznawałem. Opisałem jej dręczącą mnie
duszność i szczególną niespokojność serca, której nie potrafiłem wyrazić. Dodałem, że koniecznie pragnę odetchnąć innym powietrzem, widzieć niebo, lasy, góry, morze, ludzi i że
umrę, jeżeli mi tego nie dadzą. Matka zalała się łzami i rzekła:
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Alb a yc i n (ar. Rabad el bayassin: dzielnica sokolników) – najstarsza część Grenady, zamieszkała niegdyś
przez arystokrację mauretańską.
189
wyd r ą ż e nią s k al ne – W Guadix koło Grenady istnieje do dziś Bario de Santiago (Dzielnica św Jakuba),
w której zamiast domów znajdują się jaskinie, drążone w ziemi, a zamieszkiwane do niedawna przez ludność
cygańską.
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– Drogi Masudzie, choroba twoja jest zwykłą między nami. Ja sama ją miałam i wtedy pozwolono mi przedsięwziąć kilka wycieczek. Byłam w Grenadzie i dalej. Ale inaczej rzecz się
ma z tobą. Powzięto względem ciebie ważne zamiary; wkrótce rzucą cię w świat, i to daleko
więcej, aniżelibym tego pragnęła. Wszelako przyjdź do mnie jutro o świcie, postaram się,
abyś odetchnął świeżym powietrzem.
Nazajutrz stawiłem się na spotkanie naznaczone mi przez matkę.
– Kochany Masudzie – rzekła do mnie – chcesz zażyć świeższego powietrza aniżeli to, jakim oddychasz w naszych jaskiniach, uzbrój się zatem w cierpliwość. Pełznąc przez jakiś czas
pod tą skałą, dostaniesz się do nader głębokiej i ciasnej doliny, ale gdzie powietrze jest swobodniejsze niż u nas. W niektórych miejscach możesz nawet wdrapać się na skały i ujrzysz
pod nogami niezmierny widnokrąg. Ta wyżłobiona droga była początkowo rozpadliną, która
popękała w różnych kierunkach. Jest to labirynt krzyżujących się ścieżek, masz więc oto kilka
węgli i gdy spotkasz przed sobą rozdroża, naznacz tę drogę, którą szedłeś; tym tylko sposobem nie zabłądzisz. Weź ze sobą ten worek z zapasami; co do wody, tej będziesz miał pod
dostatkiem. Spodziewam się, że nikogo nie spotkasz; dla pewności zatknij jednak za pas jatagan190. Wielce się narażam, dogadzając twoim żądaniom, dlatego też nie zabaw długo.
Podziękowałem mojej dobrej matce, zacząłem pełznąć i wyszedłem do ciasnego i wyżłobionego przejścia, wyłożonego atoli zielonością. Następnie spostrzegłem małą zatokę pięknej
wody, dalej zaś krzyżujące się wąwozy. Szedłem przez znaczną część dnia. Szmer strumienia
zwrócił moją uwagę, postąpiłem ku jego spadkowi i przybyłem do zatoki, w którą strumień
się rzucał. Miejsce to było zachwycające. Przez chwilę stałem osłupiały z podziwu, następnie
głód zaczął mi dokuczać, dobyłem z worka zapasy, dopełniłem umywania, nakazanego prawem Proroka, i zabrałem się do posiłku. Skończywszy moją ucztę, znowu obmyłem się, pomyślałem o powrocie do podziemia i udałem się tą samą drogą. Wtedy usłyszałem dziwny
szmer wody, obróciłem się i ujrzałem wychodzącą z wodospadu kobietę. Zmoczone włosy
prawie całą ją okrywały, miała jednak oprócz tego zieloną jedwabną suknię, przylegającą do
ciała. Wróżka, wyszedłszy z wody, skryła się w krzaku, po czym wyszła w wysuszonej sukni
i z włosami zawiniętymi na grzebień.
Wstąpiła na skałę, jak gdyby pragnęła nacieszyć się widokiem, następnie zaś wróciła do
źródła, z którego była wyszła. Mimowolnym poruszeniem chciałem ją zatrzymać i zastąpiłem
jej drogę. Z początku przelękła się, ale ja padłem na kolana i pokorna ta postawa nieco ją
uspokoiła. Zbliżyła się do mnie, wzięła za brodę, podniosła mi głowę i pocałowała w czoło.
Nagle z szybkością błyskawicy rzuciła się w zatokę i zniknęła. Byłem pewny, że to wróżka
lub – jak je nazywają w naszych arabskich powieściach – peri 191. Podszedłem jednak do krzaka, w którym się skryła, i znalazłem na nim sukienkę, rozwieszoną jakby do wysuszenia.
Nie miałem po co dłużej czekać, wróciłem więc do podziemia. Uściskałem moją matkę,
ale nie opowiedziałem jej przygody, jaka mnie spotkała, wyczytałem bowiem w naszych gazelach192, że wróżki lubią, aby im dochowywać tajemnicy. Tymczasem matka moja, widząc
mnie tak nadzwyczajnie ożywionego, cieszyła się, że nastręczona mi przez nią wolność wywarła równie pomyślny skutek.
Nazajutrz wróciłem do źródła. Ponieważ naznaczyłem je wprzódy węglem, teraz z łatwością je wynalazłem. Stanąwszy u celu, zacząłem z całych sił wołać na wróżkę i przepraszać,
że ośmieliłem się dopełniać umywania w jej źródle. I tym jednak razem to samo uczyniłem,
po czym rozłożyłem moje zapasy, których, tajemnym przeczuciem wiedziony, przyniosłem na
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j atag a n – krótka szabla turecka o zakrzywionym brzeszczocie, ostrym od strony wewnętrznej.
p er i – w mitologii perskiej nieśmiertelne istoty eteryczne, niezwykłej piękności, przebywające w czarodziejskich krainach; przychylne ludziom, bronią ich przeciwko złym demonom.
192
gaz el a – utwór liryczny, złożony z 5–18 par wierszowych, związanych powtarzającym się rymem parzystych wierszy. Z poezji perskiej (mistrzem gazeli był poeta Hafiz w XIV w.) przejęli formę gazeli poeci arabscy.
191
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dwoje. Jeszcze nie zacząłem był mojej uczty, gdy w źródle usłyszałem szmer i wyszła z niego
wróżka z śmiejącą twarzą, pryskając na mnie wodą.
Pobiegła do krzaka, przebrała się w suchą suknię i usiadła przy mnie. Zajadała jak zwykła
śmiertelniczka, ale nie rzekła ani słowa. Wyobraziłem sobie, że jest to zwyczaj wróżek, i nic
przeciw niemu nie miałem do powiedzenia.
Don Juan Avadoro zapoznał cię ze swymi przygodami, zgadujesz zatem, że moja wróżka
była jego córką Ondyną, która zanurzała się pod sklepienia skał i ze swego jeziora wypływała
do zatoki.
Ondyna była niewinna, a raczej nie znała ani grzechu, ani niewinności. Postać miała tak
czarującą, obejście tak proste i ponętne, że marząc w duszy, iż zostałem małżonkiem wróżki,
namiętnie ją pokochałem. Trwało to przez miesiąc. Pewnego dnia szejk kazał mnie przywołać. Zastałem u niego zgromadzonych sześciu naczelników rodzin. Mój ojciec był między
nimi.
– Synu mój – rzekł do mnie – opuścisz nasze jaskinie i udasz się do tych szczęśliwych
krajów, gdzie wyznają wiarę Proroka.
Słowa te krew mi ścięły w żyłach. Wszystko mi było jedno: umrzeć lub rozłączyć się z
wróżką.
– Drogi ojcze – zawołałem – pozwól, abym nigdy nie opuszczał tych podziemi.
Zaledwie wymówiłem te wyrazy, gdy ujrzałem wszystkie sztylety wzniesione nade mną.
Ojciec zdawał się pierwszym do przeszycia mi serca.
– Przystaję na śmierć – rzekłem – ale dozwól mi wprzódy pomówić z matką.
Udzielono mi tej łaski; rzuciłem się w jej objęcia i opowiedziałem moje przygody z wróżką. Matka mocno się zdziwiła i rzekła:
– Kochany Masudzie, nie sądziłam, że wróżki istnieją na świecie. Zresztą nie znam się na
tym, ale mieszka stąd niedaleko pewien bardzo mądry Hebrajczyk, którego się o to zapytam.
Jeżeli ta, którą kochasz, jest wróżką, potrafi cię wszędzie wynaleźć. Z drugiej jednak strony
wiesz, że najmniejsze nieposłuszeństwo karzą u nas śmiercią. Starcy nasi powzięli względem
ciebie wielkie zamiary, poddaj się im czym prędzej i staraj się zasłużyć na ich przychylność.
Słowa mojej matki wywarły na mnie silne wrażenie. Wyobraziłem sobie, że w istocie
wróżki są wszechmocne i że moja wynajdzie mnie, choćby na końcu świata. Poszedłem do
ojca i przysiągłem ślepe posłuszeństwo na wszelkie rozkazy.
Nazajutrz wyjechałem w towarzystwie pewnego mieszkańca Tunisu, nazwiskiem SidAhmet, który naprzód zawiózł mnie do swego rodzinnego miasta, jednego z najrozkoszniejszych w świecie. Z Tunisu udaliśmy się do Zaguanu, małego miasteczka słynnego z wyrobu
czerwonych czapeczek, znanych pod nazwą fezów. Powiedziano mi, że niedaleko miasta
znajduje się szczególniejszy budynek193 złożony z kaplicy i galerii otaczającej półkolem małą
zatokę. Woda strumieniem wytryskuje z kaplicy i napełnia zatokę. Dawnymi czasy woda z
zatoki wchodziła do wodociągu prowadzącego ją do Kartaginy. Mówiono także, że kaplica
poświęcona jest jakiemuś bóstwu źródła. Wyobraziłem sobie, szalony, że bóstwem tym jest
moja wróżka. Udałem się do źródła i zacząłem ją z całych sił przyzywać. Echo mi tylko odpowiedziało. Wspomniano mi znowu w Zaguanie o pałacu duchów194 którego zwaliska leżały
o kilka mil w głębi pustyni. Poszedłem i ujrzałem tam okrągły budynek, w dziwnie pięknym
smaku wystawiony. Spostrzegłem jakiegoś człowieka, siedzącego na zwaliskach i rysującego.
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szc ze gó l n iej s z y b ud yn ek – w pobliżu Zaguanu znajduje się tzw. Nymphaeum (Świątynia Wód, ar. Henchir Ain Kasba), studnia kartagińskiego akweduktu, wybudowanego w latach 117–163 przez Rzymian. Zbiornik
wodny otacza półkoliście świątynia z portykiem, ozdobiona niegdyś 24 statuami nimf (dziś puste nisze). Prowadzą do niej z dwóch stron schody. Przestrzeń wewnętrzna świątyni przykryta jest kopułą.
194
p ałac d u c hó w – w el-Dżem koło Zaguanu znajdują się ruiny amfiteatru rzymskiego z początków III w.
Jest to budynek w kształcie elipsy, o wymiarach 150 X 125 m (wśród wszystkich amfiteatrów rzymskich jest
piątym co do wielkości; Koloseum w Rzymie ma 188X156 m); tworzy go 60 łuków korynckich. Obecna wysokość ruin, sięga 33 m.
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Zapytałem go po hiszpańsku, czy to prawda, że duchy zbudowały ten pałac. Uśmiechnął się i
odpowiedział mi, że jest to teatr, w którym starożytni Rzymianie wyprawiali walki dzikich
zwierząt, i że miejsce to, dziś nazywające się el-Dżem, było niegdyś ową sławną Zamą195.
Objaśnienie podróżnego wcale mnie nie zajęło; wolałbym był spotkać duchy, które by mi co
doniosły o mojej wróżce.
Z Zaguanu udaliśmy się do Kairuanu, dawnej stolicy Mahdich. Było to ogromne miasto o
stu tysiącach mieszkańców, burzliwych i w każdej chwili skłonnych do powstania. Przepędziliśmy tam cały rok. Z Kairuanu przeszliśmy do Gadames, małego niepodległego kraiku,
który stanowił część Beled-el-Dżeridu, czyli kraju daktylów. Tak nazywają okolicę rozciągającą się między pasmem Atlasu a piaszczystą pustynią Sahary. Drzewa daktylowe tak obficie
rodzą w tym kraju, że jedno może przez cały rok wyżywić wstrzemięźliwego człowieka, a
tacy składają tameczny lud. Nie brak wszelako i innych środków pożywienia jak zboże, zwane durrą, oraz barany na wysokich nogach i bez wełny, których mięso jest wyśmienite.
Znaleźliśmy w Gadames wielką ilość Maurów rodem z Hiszpanii. Nie było pomiędzy nimi
ani Zegrysów, ani Gomelezów, wiele jednak rodzin szczerze do nas przywiązanych; w każdym razie, był to kraj zbiegów. Jeszcze rok nie był upłynął, gdy otrzymałem od mego ojca list
kończący się tymi słowy: „Matka każe ci powiedzieć, że wróżki są zwykłymi kobietami i że
nawet mają dzieci”. Zrozumiałem, że moja wróżka była podobną do mnie śmiertelniczką, i
myśl ta uspokoiła nieco moją wyobraźnię.
Gdy szejk domawiał tych słów, jeden z derwiszów. oznajmił nam, że wieczerza jest już zastawiona, wesoło więc poszliśmy do stołu.
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Za ma – starożytne miasto kartagińskie, słynne zwycięstwem Rzymian pod wodzą P, Korneliusza Scypiona
w walce z Hannibalem podczas drugiej wojny punickiej, w roku 202 p.n.e.
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Dzień sześćdziesiąty czwarty

Nazajutrz nie zaniechałem udać się do kopalni, gdzie przez cały dzień gorliwie wykonywałem rzemiosło górnika. Wieczorem poszedłem do szejka i prosiłem go, aby dalej raczył
opowiadać, co też uczynił w tych słowach:

DALSZY CIĄG HISTORII
SZEJKA GOMELEZÓW
Mówiłem ci, że otrzymałem od mego ojca list, z którego dowiedziałem się, że moja wróżka jest kobietą. Znajdowałem się naówczas w Gadames. Sid-Ahmet wyprawił się ze mną do
Fezanu, kraju większego od Gadames, ale mniej żyznego, i gdzie mieszkańcy są wszyscy
czarni. Stamtąd udaliśmy się do oazy Ammona, gdzie musieliśmy czekać na wiadomości z
Egiptu. Ludzie wysłani przez nas powrócili po dwóch tygodniach z ośmioma dromaderami.
Chód tych zwierząt był nie do wytrzymania, trzeba go było jednak znosić przez osiem godzin
bez przerwy. Gdy zatrzymaliśmy się, dano każdemu dromaderowi kulkę z ryżu, gumy i kawy;
wypoczęliśmy przez cztery godziny i znowu ruszyliśmy w drogę.
Trzeciego dnia stanęliśmy w Bahr-bela-ma, czyli na morzu bez wody. Jest to szeroka dolina piaszczysta i pokryta muszlami; nie spostrzegliśmy żadnego śladu ani roślin, ani zwierząt.
Wieczorem przybyliśmy na brzegi jeziora obfitującego w natron 196, który jest rodzajem soli.
Tam porzuciliśmy naszych przewodników i dromadery i przepędziłem noc sam na sam z SidAhmetem. O świcie przybyło ośmiu krzepkich ludzi, którzy posadzili nas na noszach dla
przeniesienia przez jezioro. Postępowali jeden za drugim, gdzie bród zdawał się dość wąski.
Natron kruszył się pod ich stopami, które jednak dla ochronienia od ran poowiązywali skórami. Tym sposobem niesiono nas dłużej niż przez dwie godziny. Jezioro wychodziło w dolinę
osłoniętą dwiema skałami z białego granitu, po czym ginęło pod wielkim sklepieniem, utworzonym przez naturę, ale wykończonym ręką ludzką.
Tu przewodnicy rozniecili ogień i nieśli nas jeszcze przez jakieś sto kroków, aż do pewnego rodzaju przystani, gdzie łódź na nas czekała. Przewodnicy nasi ofiarowali nam lekki pokarm, sami zaś posilali się, pijąc i kurząc haszysz, czyli wyskok z konopianego nasienia. Następnie rozpalili pochodnię z żywicy, szeroko oświecającą przestrzeń dokoła, i uczepili ją do
steru łodzi. Wsiedliśmy, nasi przewodnicy zmienili się w wioślarzy i przez całą resztę dnia
płynęli z nami pod ziemią. Nad wieczorem przybyliśmy do zatoki, skąd kanał rozlewał się na
kilka koryt. Sid-Ahmet rzekł mi, że tu zaczyna się sławny w starożytności labirynt197 Ozymandiasa. Dziś pozostała tylko podziemna część gmachu, łącząca się z jaskiniami Luksoru i z
wszystkimi podziemiami Tebaidy.
196

j ezioro ob fi t uj ące w na tro n – W dolinie Natron (Wadi Natrun) na pustyni libijskiej, około 40 km na
północny zachód od Kairu, znajduje się kilka jezior mocno nasyconych natronem (węglanem sodowym). W
okresie letnim jeziora te częściowo wysychają pozostawiając warstwę wykrystalizowanej soli o grubości 0,5–1
m.
197
sła wn y w star o ż yt no śc i l ab ir yn t – kamienna budowla o skomplikowanym planie krętych, krzyżujących się korytarzy, wzniesiona w XIX w. p.n.e.; resztki jej zachowały się w pobliżu Medinet et Fayum. Według
opisu Herodota labirynt egipski liczył trzy tysiące pomieszczeń, z czego połowa znajdowała się pod powierzchnią ziemi. Strabon (I w.) podaje, że był to budynek jednopiętrowy o długości 200 metrów; obok wznosiła się
piramida budowniczego labiryntu, Imandesa.
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Zatrzymano łódź przy wejściu do jednej z zamieszkanych jaskiń, sternik poszedł dla nas po
pożywienie, po czym owinęliśmy się w nasze haiki198 i zasnęliśmy w łodzi.
Nazajutrz znowu wzięto się do wioseł. Łódź nasza płynęła pod obszernymi galeriami, nakrytymi płaskimi głazami nadzwyczajnego rozmiaru; niektóre z nich całkiem zapisane były
hieroglifami. Przybyliśmy nareszcie do portu i udaliśmy się do miejscowej załogi. Dowodzący nią wojskowy zaprowadził nas do swego naczelnika, który podjął się przedstawienia nas
szejkowi Druzów.
Szejk przyjaźnie podał mi rękę i rzekł:
– Młody Andaluzyjczyku, bracia nasi z Kassar-Gomelezu pochlebnie piszą mi o tobie. Oby
błogosławieństwo Proroka spoczęło na tobie.
Sid-Ahmeta szejk zdawał się znać od dawna. Zastawiono wieczerzę, po czym wpadli jacyś
ludzie dziwnie ubrani i zaczęli rozmawiać z szejkiem w języku dla mnie niezrozumiałym.
Wyrażali się z gwałtownością, wskazując na mnie, jak gdyby oskarżali mnie o jakąś zbrodnię.
Rzuciłem wzrokiem na mego towarzysza podróży, ale ten znikł. Szejk wpadł w niepohamowany gniew. Porwano mnie, okuto mi łańcuchami ręce i nogi i wrzucono do więzienia.
Była to jaskinia wykuta w skale, tu i ówdzie poprzerywana łączącymi się ze sobą wydrążeniami. Lampa oświecała wejście do mego podziemia, spostrzegłem dwoje przeraźliwych
oczu, a tuż za nimi straszliwą paszczę, uzbrojoną w potworne zęby. Krokodyl wsunął pół
swego ciała do mojej jaskini i groził mi pochłonięciem. Byłem skrępowany, nie mogłem się
ruszyć, odmówiłem więc modlitwę i czekałem śmierci.
Krokodyl jednak przykuty był na łańcuchu, była to próba, na jaką chciano wystawić moją
odwagę. Druzowie tworzyli wówczas liczną sektę na Wschodzie. Początek jej odnosi się do
pewnego zagorzalca nazwiskiem Darazi199, który w istocie był tylko narzędziem Hakima
Biamrillaha, trzeciego kalifa Fatymidów w Egipcie. Władca ten, znany ze swej bezbożności,
usiłował koniecznie przywrócić dawne izyjskie zabobony. Rozkazał się uważać za wcielenie
bóstwa i oddawał się najpotworniejszym sprośnościom, do których upoważniał także swoich
zwolenników. W owej epoce nie zniesiono jeszcze zupełnie dawnych misteriów i odprawiano
je w podziemiach labiryntu. Kalif kazał się wtajemniczyć, ale upadł w szalonych swoich
przedsięwzięciach. Zwolennicy jego, prześladowani, schronili się do labiryntu.
Dziś wyznają najczystszą wiarę mahometańską, ale zastosowaną do sekty Alego, jaką niegdyś przyjęli Fatymidzi. Przybrali nazwę Druzów dla uniknięcia powszechnie znienawidzonego miana Hakimitów. Druzowie z dawnych misteriów zostawili tylko zwyczaj wystawiania
na próby. Byłem obecny przy kilku i zauważyłem środki fizyczne, nad którymi bez wątpienia
byliby się zastanowili pierwsi uczeni europejscy; nadto zdaje mi się, że Druzowie mają pewne
stopnie wtajemniczenia, gdzie wcale już nie chodzi o mahometanizm, ale o rzeczy, o których
nie mam żadnego pojęcia. Zresztą do zbadania ich byłem naówczas zbyt młody. Przepędziłem
cały rok w podziemiach labiryntu, jeździłem często do Kairu, gdzie stawałem u ludzi tajemnymi związkami z nami połączonych.
Właściwie mówiąc, podróżowaliśmy jedynie dla poznania skrytych nieprzyjaciół wyznania
sunnickiego, naówczas panującego. Wybraliśmy się w drogę do Maskatu, gdzie imam200 wyraźnie oświadczył się przeciw sunnitom. Znakomity ten duchowny przyjął nas nader uprzejmie, pokazał nam spis wierzących w niego pokoleń arabskich i dowiódł, że z łatwością może
sunnitów z Arabii wypędzić. Wszelako nauka jego sprzeciwiała się wyznaniu Alego, nie mieliśmy więc z nim nic do czynienia.
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ha i k (ar.) – szata zwierzchnia, używana w północnej Afryce; pas tkaniny, owijany spiralnie wokół ciała
Dar az i – za czasów kalifa fatymidzkiego Hakima Biamrillaha (996–1020), niejaki Mahomet ibn Ismail ed
Darazi w latach 1017–1020 głosił boskość Hakima, będącego jakoby najdoskonalszym wcieleniem bóstwa. Po
śmierci Hakima Darazi zbiegł z Egiptu do Syrii, gdzie zorganizował sektę Hakimitów (Druzów), którzy wierzyli,
że Hakim nie umarł, tylko znikł, by pojawić się znowu przy końcu świata. Druzowie skupiali się głównie w
środkowym i południowym Libanie.
200
i ma m – u szyitów zwierzchnik religijny.
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Stamtąd popłynęliśmy do Bassoryi przez Szyraz przybyliśmy do państwa Safawidów201.
Tu w istocie wszędzie znaleźliśmy wyznanie Alego panującym, ale Persowie oddali się rozkoszom, niezgodom domowym i mało co dbali o postęp islamu poza swym krajem. Zalecano
nam odwiedzenie Jezydów, zamieszkujących wierzchołki Libanu. Nazwę Jezydów nadawano
różnym rodzajom sekciarzy, ci właściwie znani są pod nazwą Muta wali. Z Bagdadu więc
skierowaliśmy się drogą przez pustynię i przybyliśmy do Tadmory, którą wy nazywacie Palmirą, skąd napisaliśmy do szejka Jezydów. Przysłał nam konie, wielbłądy i zbrojny orszak.
Zastaliśmy cały naród zgromadzony w dolinie niedaleko Baalbeku. Tam doznaliśmy
prawdziwego zadowolenia. Sto tysięcy zagorzalców wyło przekleństwa na Omara202 i pochwały dla Alego. Odprawiono pogrzebową uroczystość na cześć Hussejna203 syna Alego.
Jezydowie nożami krajali sobie ramiona, niektórzy nawet, uniesieni gorliwością, poprzerzynali sobie żyły i poumierali, nurzając się we własnej krwi.
Zabawiliśmy dłużej u Jezydów, aniżeli się spodziewałem, i otrzymaliśmy nareszcie wiadomości z Hiszpanii. Rodzice moi już nie żyli i szejk zamierzał mnie usynowić.
Po czterech latach podróży szczęśliwie na koniec wróciłem do Hiszpanii. Szejk usynowił
mnie ze wszystkimi zwykłymi uroczystościami. Wkrótce uwiadomiono mnie o rzeczach, nie
znanych nawet sześciu naczelnikom rodzin. Chciano, ażebym został Mahdim. Naprzód miałem się dać uznać na Libanie. Druzowie egipscy oświadczyli się za mną, Kairuan także przeszedł na moją stronę; w każdym razie to ostatnie miejsce powinienem był obrać na stolicę.
Przeniósłszy tam bogactwa Kassar-Gomelezu, mogłem zostać wkrótce najpotężniejszym
władcą na ziemi.
Wszystko to było nieźle wymyślone, ale naprzód – byłem jeszcze zbyt młody, po wtóre –
nie miałem radnego pojęcia o wojnie. Postanowiono więc, że niezwłocznie udam się do wojska otomańskiego, które naówczas toczyło bój z Niemcami 204. Obdarzony łagodnym sposobem myślenia, chciałem oprzeć się tym zamiarom, ale trzeba było być posłusznym. Wyprawiono mnie, jak na znakomitego wojownika przystało; udałem się do Stambułu i przyłączyłem do orszaku wezyra. Pewien wódz niemiecki, imieniem Eugeniusz205, pobił nas na głowę i
zmusił wezyra do cofnięcia się za Tunę, czyli Dunaj. Następnie chcieliśmy znowu rozpocząć
zaczepną wojnę i przejść do Siedmiogrodu. Postępowaliśmy wzdłuż Prutu, gdy Węgrzy z tyłu
na nas wpadli, odcięli od granic kraju i do szczętu rozbili. Dostałem dwie kule w piersi i porzucono mnie na polu bitwy jako poległego.
Koczujący Tatarzy podnieśli mnie, owiązali moje rany i za całe pożywienie dawali mi
skwaśniałe nieco kobyle mleko. Napój ten, mogę śmiało rzec, ocalił mi życie. Przez rok jednak tak dalece byłem osłabiony, że nie mogłem dosiąść konia, i gdy horda zmieniała koczowisko, kładziono mnie na wozie z kilkoma starymi kobietami, które mnie pielęgnowały.
Umysł mój, równie jak ciało, upadł na siłach i nie mogłem ani słowa nauczyć się po tatarsku. Po upływie dwóch lat spotkałem mułłę znającego język arabski. Powiedziałem mu, że
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Sa fa wid zi – dynastia Safawidów panowała w Persji od początków XVI wieku.
O mar – Amr ibn el As (zm. 664), wódz arabski, który poparł dążenia Moawiji do zdobycia kalifatu walcząc
ze stronnikami Alidów.
203
Hu s sej n – Starszy syn Alego, Hasan, umarł otruty; młodszy, Hussejn, po śmierci Moawiji udał się do Iraku
by przy pomocy swych zwolenników zdobyć kalifat. Zginął jednakże w bitwie pod Kerbelą (680 r.) i kalifat
został w rodzinie Omajadów. Hussejn był otoczony szczególną czcią przez szczep Mutawali; miejsce jego
śmierci, Kerbelą, było celem pielgrzymek, a rocznica śmierci dniem oficjalnej żałoby; w dniu tym odbywały się
przedstawienia, pokazujące tragiczne losy rodziny Alego.
204
to cz ył a b ó j z Nie mca mi – w roku 1715 Turcja rozpoczęła wojnę z Wenecją, a w rok później wystąpiła
przeciwko Austrii. Poniósłszy kilka klęsk, przystała w roku 1718 na pokój, tracąc na rzecz Austrii część Serbii z
Belgradem.
205
E u ge n i u sz Sabaudzki (1663–1736) – feldmarszałek austriacki, wsławiony w walkach z Porta Otomanską.
W roku 1716 rozgromił wojska tureckie pod Piotrowaradynem (na Węgrzech), w roku zaś następnym zajął Belgrad.
202
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jestem Maurem z Andaluzji i że błagam, aby mi pozwolono wrócić do ojczyzny. Mułła przemówił za mną do chana, który dał mi pieniędzy na podróż.
Dostałem się nareszcie do naszych jaskiń, gdzie od dawna uważano mnie za straconego.
Przybycie moje sprawiło powszechną radość. Sam tylko szejk nie cieszył się, widząc mnie tak
osłabionego i z nadwerężonym zdrowiem. Teraz mniej niż kiedykolwiek byłem zdolny na
Mahdiego. Wszelako wysłano posła do Kairuanu dla wybadania umysłów, chciano bowiem
czym prędzej rozpocząć.
Poseł wrócił po sześciu tygodniach. Wszyscy otoczyli go z nadzwyczajną ciekawością,
gdy wtem, w samym środku opowiadania, padł jak zemdlony. Udzielono mu pomocy, odzyskał przytomność, chciał mówić, ale nie mógł zebrać myśli. Zrozumiano tylko, że w Kairuanie panuje zaraza. Chciano go oddalić, ale już było za późno: dotykano się podróżnego,
przenoszono jego rzeczy i od razu wszyscy mieszkańcy jaskiń ulegli straszliwej klęsce.
Była to sobota. Następnego piątku, gdy Maurowie z dolin zeszli się na modlitwę i przynieśli dla nas żywność, zastali tylko trupy, pośród których ja czołgałem się z wielką naroślą pod
lewą piersią. Uniknąłem jednak śmierci.
Nie lękając się już zarazy, wziąłem się do grzebania umarłych. Rozbierając sześciu naczelników rodzin, znalazłem sześć pasków pergaminowych, złożyłem je i odkryłem tajemnicę
niewyczerpanej kopalni. Szejk przed śmiercią otworzył wodociąg, spuściłem więc wodę i
przez jakiś czas napawałem się widokiem moich bogactw, nie śmiejąc ich dotknąć. Życie
moje było okropnie burzliwe, potrzebowałem spoczynku i godność Mahdiego nie miała dla
mnie żadnego powabu.
Zresztą nie posiadałem tajemnicy porozumiewania się z Afryką. Mahometanie mieszkający w dolinie postanowili odtąd modlić się u siebie, byłem więc sam w całym podziemiu. Zalałem znowu kopalnię, pozabierałem klejnoty znalezione w jaskini, wymyłem je starannie w
occie i udałem się do Madrytu jako mauretański kupiec klejnotów z Tunisu.
Po raz pierwszy w życiu ujrzałem miasto chrześcijańskie; zdziwiła mnie wolność kobiet i
zgorszony byłem lekkomyślnością mężczyzn. Z utęsknieniem wzdychałem za przesiedleniem
się do jakiego miasta mahometańskiego. Chciałem oddalić się do Stambułu, żyć tam w zbytkownym zapomnieniu i kiedy niekiedy powracać do jaskiń dla odnowienia moich funduszów.
Takie były moje zamiary. Myślałem, że nikt o mnie nie wie; ale myliłem się. Aby lepiej
uchodzić za kupca, udawałem się w aleje publiczne i rozkładałem tam moje klejnoty. Ustanawiałem na nie stałą cenę i nigdy nie wdawałem się w żadne targi. Postępowanie to zjednało
mi powszechną wziętość i zapewniło korzyści, o jakie wcale nie dbałem. Tymczasem gdziekolwiek się ruszyłem, czy to na Prado, czy do Buen Retiro, albo w jakiekolwiek inne publiczne miejsce, wszędzie ścigał mnie jakiś człowiek, którego bystre i przenikliwe oczy zdawały
się czytać w mojej duszy.
Bezustanne spojrzenia tego człowieka wprawiały mnie w niewypowiedziany niepokój.
Szejk zamyślił się, jakby przypominał sobie doznane wrażenia; wtem dano znać, że wieczerza jest już na stole, odłożył zatem dalsze opowiadanie na dzień następny.
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Dzień sześćdziesiąty piąty

Poszedłem do kopalni i znowu oddałem się mojej pracy. Wykułem już znaczną ilość najpiękniejszego złota; w nagrodę za moją pilność wieczorem szejk tak dalej jął rozpowiadać:

DALSZY CIĄG HISTORII
SZEJKA GOMELEZÓW
Mówiłem ci, że gdziekolwiek się w Madrycie obróciłem, jakiś nieznajomy ciągle ścigał
mnie wzrokiem i nieustannymi spojrzeniami nabawiał niewypowiedzianej niespokojności.
Pewnego wieczora postanowiłem nareszcie odezwać się do niego.
– Czego chcesz ode mnie? – rzekłem mu. – Czy chcesz mnie pożreć twoim wzrokiem? Co
masz ze mną do czynienia?
– Nic – odpowiedział nieznajomy. – Chcę cię tylko zamordować, jeżeli wydasz tajemnicę
Gomelezów.
Kilka tych słów objaśniło mi moje położenie. Zrozumiałem, że trzeba wyrzec się spoczynku, i posępna niespokojnóść, nieodstępna towarzyszka wszystkich skarbów, owładnęła moim
umysłem.
Było już dość późno. Nieznajomy zaprosił mnie do siebie, kazał zastawić wieczerzę, następnie zamknął starannie drzwi i padając przede mną na kolana, rzekł:
– Władco jaskini, przyjmij mój hołd; ale jeżeli uchybisz twoim obowiązkom, zamorduję
cię, jak Billah Gomelez zamordował niegdyś Sefiego.
Prosiłem mego niezwykłego wasala, aby raczył podnieść się, usiąść i opowiedzieć, kim
jest. Nieznajomy, posłuszny moim życzeniom, zaczął w te słowa:

HISTORIA RODU UZEDÓW
Ród nasz jest jednym z najdawniejszych w świecie, ale ponieważ nie lubimy szczycić się
naszym pochodzeniem, poprzestajemy więc na wywodzeniu naszego początku od Abiszui,
syna Fineesa206, wnuka Eleazara i prawnuka Aarona, który był bratem Mojżesza i wielkim
kapłanem Izraela. Abiszua był ojcem Bukkiego, dziadem Uzego, pradziadem Zerajasza, prapradziadem Meraiotha, który był ojcem Amariasza, dziadem Achimaasa, pradziadem Azariasza i prapradziadem Azariasza drugiego.
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o d Ab i sz u i, s yn a Fi n ee sa – początkowy odcinek genealogii rodu Uzedów, od Aarona do Jozedeka,
powtarza wykaz potomków Aarona, zawarty w starotestamentowej księdze Kronik (l Kron. 6, 3–15) z opuszczeniem trzech ogniw.
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Azariasz był wielkim kapłanem sławnej świątyni Salomona207 pozostawił po sobie pamiętniki, które kilku z jego potomków dalej prowadziło. Salomon, tyle uczyniwszy dla czci Adonaja, zbezcześcił na koniec swoją starość, pozwalając swoim żonom publicznie oddawać
cześć bałwanom208. Azariasz chciał z początku groźnie wystąpić przeciw tej zbrodniczej bezbożności, ale namyślił się i pojął, że monarchowie na starość muszą przecież mieć jakieś
względy dla swoich małżonek. Przez szpary więc patrzył na nadużycia, ktorym nie mógł zapobiec, i umarł wielkim kapłanem.
Azariasz był ojcem Amariasza drugiego, dziadem Sadoka, pradziadem Achituba, prapradziadem Szalluma, który był ojcem Hilkiasza, dziadem Azariasza trzeciego, pradziadem Serajasza i prapradziadem Jozedeka, zaprowadzonego do niewoli babilońskiej.
Jozedek miał brata młodszego, imieniem Obadiasz, od którego my właściwie pochodzimy.
Ten nie miał jeszcze piętnastu lat, gdy oddano go do orszaku paziów i zamieniono mu imię na
Sabdek. Byli tam i inni młodzi Hebrajczycy, którym,także pozmieniano imiona. Czterech
spomiędzy nich209 nie chciało jadać z kuchni królewskiej, dla nieczystych mięs, jakie w niej
gotowano, żywili się więc korzonkami i wodą, i niemniej przeto byli tłustymi. Sabdek sam
zjadał przeznaczone dla nich potrawy, pomimo to jednak coraz bardziej chudł.
Nabuchodonozor210 był wielkim monarchą, ale może nieco zbyt pobłażającym swej dumie.
Widział był w Egipcie kolosy na sześćdziesiąt stóp wysokości 211, polecił więc, aby wykuto
jego posąg212 tego samego rozmiaru, ozłocono go, i rozkazał wszystkim padać przed nim na
kolana. Młodzi Hebrajczycy, którzy nie chcieli jeść mięsa nieczystego, odmówili również
wybijania pokłonów. Sabdek, nie zważając na to, gorliwie się kłamał, nadto we własnoręcznych pamiętnikach przykazał swoim potomkom, aby zawsze kłaniali się przed królami, ich
posągami, ulubieńcami, kochankami, a nawet przed ich małymi pieskami.
Obadiasz, czyli Sabdek. był ojcem Salatiela, żyjącego za czasów Kserksesa213, którego
powinniście nazywać Szyroesem, Żydzi zaś nazywali Ahaswerem. Król ten perski miał brata
Amana214, człeka dziwnie dumnego i wyniosłego. Aman ogłosił, że kto tylko nie zechce wybijać mu pokłonów, zostanie powieszony. Salatiel pierwszy padał przed nim na twarz, gdy zaś
powieszono Amana, Salatiel znowu pierwszy kłaniał się przed Mardochejem.
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sła wn a ś wi ąt yn i a Sa lo mo na – centralny ośrodek kultu Izraelitów w Jerozolimie. Zbudowana przez;
króla Salomona w X w. p.n.e., zburzona przez Nabuchodonozora w VI w. p.n.e., a po odbudowaniu powtórnie
doszczętnie zniszczona przez Tytusa w roku 70 n.e.
208
p o z wal aj ą c s wo i m ż o no m o d d a wać c z e ś ć 3 b a ł wa n o m – Stary Testament podaje: „A gdy już był
stary, skażone jest serce jego przez niewiasty, że się puścił za bogi cudzymi” (3. Król. 11, 4–5).
209
czter ec h sp o mi ęd z y n ich – Według tzw. Proroctwa Daniela, czterem młodzieńcom z książęcych rodów
żydowskich, których Nabuchodonozor wziął na swój dwór, nozmieniano imiona (Daniel na Baltazar itd.). Młodzieńcy ci wstrzymywali się od spożywania mięsa wieprzowego (żydowskie przepisy religijne uważają je za
nieczyste) i zadowalali się jarzynami, a mimo to nic nie schudli (Dan.1,6-16).
210
Nab uc ho d o no zo r I I Wielki – król babiloński w latach 605–562 p.n.e. W roku 587 p.n.e. podbił królestwo
judzkie, zburzył Jerozolimę, a Żydów uprowadził do niewoli. Walczył zwycięsko z Egipcjanami.
211
ko lo s y n a sze śćd zie s iąt s tó p wyso ko śc i – dwa posągi, oba przedstawiające faraona Amenofisa III w
postaci siedzącej, wzniesione około roku 1500 p.n.e. przed świątynią Amenofisa w Tebach, miały niegdyś około
22 metrów wysokości (częściowo zniszczyło je trzęsienie ziemi w I w. p.n.e.). Za czasów rzymskich nazywano
je słupami Memnona, uważając, że przedstawiają mitologicznego Memnona, króla Etiopii, syna bogini Eos
(jutrzenki).
212
wyk u t o j e go p o są g –według Starego Testamentu „Nabuchodonozor król uczynił bałwan złoty, na wzwyż
sześćdziesiąt łokci, a na szerzą sześć łokci” (Dań. 3, l) i polecił bałwanowi owemu oddawać cześć religijną.
213
Kse r ks es (w Starym Testamencie: Ahaszwerosz, Ahaswerus, Aswerus) – król perski w latach 485–466
p.n.e., syn i następca Dariusza.
214
A ma n – Według Starego Testamentu Aman, faworyt Kserksesa, otrzymał hołdy od wszystkich dworzan,
prócz Mardocheusza. Urażony tym, uzyskał od Kserksesa pozwolenie wymordowania wszystkich Żydów. Jednakże za sprawą Estery, siostry Mardocheusza a małżonki Kserksesa, rozkazy Amana uchylono, on sam zaś
popadł w niełaskę i został powieszony (Est. 7, 10).
187

Salatiel był ojcem Malachiela i dziadem Zafeda, który, mieszkał w Jerozolimie, w czasie
gdy Nehemiasz215 był rządcą miasta. Kobiety i dziewczęta żydowskie nie były bardzo zachwycające, przekładano nad nie Moabitki i Aszdotanki216. Zafed zaślubił dwie Aszdotanki.
Nehemiasz przeklął go, wytłukł pięściami i, jak nawet sam ten święty człowiek mówi w
swojej historii217, wyrwał mu garść włosów z brody. Wszelako Zafed w pamiętnikach swoich
poleca swoim potomkom, aby wcale nie zważali na zdania Żydów, gdy im się inne jakie kobiety podobają.
Zafed był ojcem Naassona, dziadem Elfada, pradziadem Zorobita, który był ojcem Eluhana
i dziadem Uzabita. Ten ostatni żył w czasach, gdy Żydzi zaczęli się burzyć przeciwko Machabeuszom. Uzabit z natury był nieprzyjacielem wojny, zabrał więc, co miał, i schronił się
do Kaziatu, miasta hiszpańskiego, zamieszkałego wówczas przez Kartagińczyków.
Uzabit był ojcem Jonatana i dziadem Kalamila, który dowiedziawszy się, że w kraju jest
spokojnie, wrócił do Jerozolimy, wszelako zachował dom swój w Kaziacie i inne majątki,
które nabył niegdyś w okolicach tego miasta. Przypominasz sobie, że za czasów niewoli babilońskiej ród nasz rozpadł się na dwie gałęzie. Jozedek, głowa starszej linii, był uczciwym i
pobożnym Izraelitą, wszyscy też potomkowie poszli w jego ślady. Nie pojmuję, dlaczego
między obecnymi liniami powstała tak zacięta nienawiść, że starsza musiała wynieść się do
Egiptu i tam poświęciła się służbie Boga Izraelowego w świątyni wzniesionej przez Oniasza.
Linia ta wygasła lub raczej zatrzymała się na osobie Ahaswera, znanego pod nazwiskiem Żyda Wiecznego Tułacza.
Kalamil był ojcem Elifaza, dziadem Eliaziba i pradziadem Efraima, za którego czasów podobało się cesarzowi Kaliguli218 umieścić swój posąg w świątyni jerozolimskiej. Zebrał się
cały Sanhedryn; Efraim, który także należał do jego składu, utrzymywał, żeby umieszczono w
świątyni nie tylko posąg cesarza, ale i posąg jego konia, który już był konsulem; Jerozolima
wszelako wzburzyła się przeciw prokonsulowi Petroniuszowi i cesarz zaniechał swoich zamysłów.
Efraim był ojcem Nebajotha, za którego Jerozolima powstała przeciw Wespazjanowi219.
Nebajoth nie czekał na rozwój wypadków i przeniósł się do Hiszpanii, gdzie, jak mówiłem,
posiadaliśmy znaczne majątki. Nebajoth był ojcem Juzuba, dziadem Simrana i pradziadem
Refajasza, który był ojcem Jehemiasza, ten zaś został nadwornym astrologiem Gunderyka220
króla Wandalów.
Jehemiasz był ojcem Ezbana, dziadem Uzego i pradziadem Jerimotha, który był ojcem
Amathota i dziadem Almetha. Za czasów tego ostatniego Jusuf Ben-Taher wkroczył do Hisz215

Ne he mi a sz – namiestnik Judei w połowie V w. p.n.e., rzekomy autor księgi biblijnej noszącej jego imię.
Mo ab i t ki i As zd o ta n k i – Żydowski obyczaj religijny zabraniał Izraelitom wstępowania w związki małżeńskie z kobietami ze szczepów Moab, Azotos (Aszdot) i Amon, gdyż szczepy te miały swoje lokalne bóstwa i
nie uznawały żydowskiego Jehowy.
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sa m te n ś wię t y c zło wiek mó wi w s wo j ej h i sto r ii – Biblijna księga Nehemiasza podaje: „Onych dni
ujrzałem Żydy pojmujące żony Azotki, Amonitki i Moabitki. I zgromiłem je, i przeklinałem je, i biłem niektóre z
nich, a rwałem je za włosy” (Neh. 13, 23, 25).
218
Kal i g ula Cai u s Caesar (12–41 n.e.) – był cesarzem rzymskim w latach 37–41. Senat rzymski zaliczył
Kaligulę w poczet bogów i polecił umieścić posągi cesarza we wszystkich świątyniach imperium, m. in. w żydowskiej świątyni jerozolimskiej. Ponieważ żądanie to wywołało wśród ludności żydowskiej znaczne poruszenie, ówczesny legat Syrii, Publius Petronius, ociągał się z wykonaniem rozkazu, aż śmierć Kaliguli wybawiła go
z kłopotu.
219
W esp a zj an – Titus Flavius Vespasianus (9–79 n.e.), cesarz rzymski w latach 69–79. Kiedy w roku 66 wybuchła w Palestynie tzw. wojna żydowska, Neron postawił Wespazjana na czele legionów syryjskich, wysłanych
do walki przeciw żydowskim powstańcom. Wojna, prowadzona następnie przez syna Wespazjana, Tytusa, zakończyła się w roku 70 zdobyciem i zburzeniem Jerozolimy.
220
Gu nd er yk – Germański szczep Wandalów pod wodzą Gunderyka przekroczył w roku 409 Pireneje i osiedlił
się w Hiszpanii. Gunderyk zmarł w roku 427, a w dwa lata później Wandalowie pod wodzą jego brata i następcy, Genzeryka, przenieśli się do Afryki.
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panii w celu podbicia i nawrócenia kraju. Almeth stawił się przed wodzem mauretańskim,
prosząc go, aby mu dozwolił przejść na wiarę Proroka.
– Wiesz zapewne, mój przyjacielu – powiedział mu wódz – że w dniu sądu ostatecznego
wszyscy Żydzi zostaną przemienieni w osłów i będą wiernych przenosić do raju; gdybyś zaś
przeszedł na naszą wiarę, mogłoby nam kiedyś zabraknąć pociągów.
Odpowiedź ta nie była zbyt grzeczna, Almeth jednak pocieszył się przyjęciem, jakiego doznał od Masuda, brata Jusufowego. Masud zatrzymał go przy sobie i wysyłał z różnymi poleceniami do Afryki l Egiptu.
Almeth był ojcem Sufiego, dziadem Guniego i pradziadem Jessera, który był ojcem Szalluma, pierwszego sarafa, czyli podskarbiego na dworze Mahdiego. Szallum osiedlił się w Kairuanie i miał dwóch synów, Mahira i Mahaba. Pierwszy pozostał w Kairuanie, drugi zaś
przybył do Hiszpanii, wszedł w służbę Kassar-Gomelezów i utrzymywał związki pomiędzy
nimi a Egiptem i Afryką.
Mahab był ojcem Jofeleta, dziadem Malkiela, pradziadem Behreza i prapradziadem Dehoda, który był ojcem Sachamera, dziadem Suaha, pradziadem Achiego, prapradziadem Berego,
który miał syna Abdona. Abdon widząc, że wypędzano Maurów z całej Hiszpanii, na dwa lata
przed zdobyciem Grenady przeszedł na wiarę chrześcijańską. Król Ferdynand221 trzymał go
do chrztu. Pomimo to jednak Abdon pozostał w służbie Gomelezów, w starości wyparł się
Nazarejskiego Proroka i powrócił do wiary przodków.
Abdon był ojcem Mehritala i dziadem Azaela, za którego to Billah, ostatni prawodawca
mieszkańców jaskiń, zamordował Sefiego.
Pewnego dnia szejk Billah kazał wezwać Azaela i w te słowa się do niego odezwał:
– Wiesz, że zamordowałem Sefiego. Prorok mu tę śmierć przeznaczył, chcąc przywrócić
kalifat rodowi Alego. Utworzyłem więc stowarzyszenie złożone z czterech rodzin: Jezydów
na Libanie, Chalilów w Egipcie i Ben-Azarów w Afryce. Naczelnicy trzech powyższych rodzin przyrzekają za siebie i swoich potomków, że kolejno co trzy lata będą do naszych jaskiń
przysyłali człowieka odważnego, mądrego, znającego świat, przezornego, a nawet chytrego.
Obowiązkiem jego będzie doglądanie, czy wszystko w jaskiniach znajduje się w należytym
porządku, w razie zaś wykroczenia przeciw przepisom, będzie miał prawo zamordowania
szejka, sześciu naczelników rodzin, jednym słowem, wszystkich, którzy by okazali się winnymi. W nagrodę za swoją służbę dostanie siedemdziesiąt tysięcy sztuk czystego złota, czyli,
po waszemu licząc, sto tysięcy cekinów.
– Potężny szejku – odpowiedział Azael – wymieniłeś trzy tylko rodziny; któraż będzie
czwartą?
– Twoja – rzekł Billah – i otrzymasz za to corocznie trzydzieści tysięcy sztuk złota, musisz
jednak podjąć się utrzymywania związków, pisania listów, a nawet wejść do składu rządców
jaskini. Gdybyś w czymkolwiek uchybił, jedna z trzech rodzin obowiązana jest natychmiast
cię zamordować.
Azael chciał się namyślać, ale zwyciężyła w nim chęć złota, zobowiązał się więc za siebie
i za swoich potomków. Azael był ojcem Gersoma. Trzy wtajemniczone rodziny co trzy lata
odbierały siedemdziesiąt tysięcy sztuk złota. Gersom był ojcem Mamuna, czyli moim. Wierny
zobowiązaniom mojego dziada, gorliwie służyłem władcom jaskini, a nawet od czasu zarazy
z moich własnych funduszów wypłaciłem Ben-Azarom należne im siedemdziesiąt tysięcy
sztuk złota. Teraz przychodzę ci złożyć hołd i zapewnienie o niezmiennej mojej wierności.
– Zacny Mamunie – rzekłem – ulituj się nade mną! Mam już dwie kule w piersiach i wcale
nie jestem zdatny ani na szejka, ani na Mahdiego.
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Fer d yn a nd V Katolicki – był królem hiszpańskim w latach 1479–1516.
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– Co się tyczy Mahdiego – odpowiedział Mamun – bądź spokojny, nikt już o nim nie myśli; wszelako nie możesz odmówić przyjęcia godności i obowiązków szejka, jeżeli nie chcesz,
żeby za trzy tygodnie ty i twoja córka zostaliście zamordowani przez Chalilów.
– Moja córka? – zawołałem zdziwiony.
– Nie inaczej – rzekł Mamun – ta sama, którą miałeś z wróżką.
Oznajmiono wieczerzę i szejk przerwał swoje opowiadanie.
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Dzień sześćdziesiąty szósty

Jeszcze jeden dzień przepędziłem w kopalni, wieczorem zaś szejk, ulegając moim prośbom, tak dalej jął mówić:

DALSZY CIĄG HISTORII
SZEJKA GOMELEZÓW
Nie było wyboru, rozpoczęliśmy więc z Mamunem dawne działania Kassar-Gomelezu,
nawiązaliśmy stosunki z Afryką i z ważniejszymi rodzinami hiszpańskimi. Sześć rodzin mauretańskich osiedliło się w jaskiniach; ale Gomelezom afrykańskim źle się wiodło, dzieci płci
męskiej umierały lub rodziły się niedołężne na umyśle. Ja sam z dwunastu moich żon miałem
tylko dwóch synów, którzy obaj poumierali. Mamun namówił mnie do uczynienia wyboru
między Gomelezami chrześcijańskimi, a nawet pomiędzy tymi, którzy po kądzieli z naszej
krwi pochodzą i mogą przejść na wiarę Proroka.
Tym sposobem Velasquez miał prawo do naszego przysposobienia; przeznaczyłem mu za
żonę moją córkę, tę samą Rebekę, którą widziałeś w obozie Cyganów. Wychowywała się ona
u Mamuna, który wyuczył ją różnych nauk i kabalistycznych wyrażeń.
Po śmierci Mamuna syn jego nastąpił w zamku Uzedy; z nim to ułożyliśmy wszystkie
szczegóły twego przyjęcia; spodziewaliśmy się, że przejdziesz na wiarę mahometańską lub
przynajmniej, że zostaniesz ojcem, i pod tym ostatnim względem ziściły się nasze nadzieje.
Dzieci, które kuzynki twoje noszą w swych łonach, będą przez wszystkich uważane za pochodzące z najczystszej krwi Gomelezów. Miałeś przybyć do Hiszpanii. Don Henryk de Sa,
wielkorządca Kadyksu, jest jednym z wtajemniczonych i on to polecił ci Lopeza i Moskita,
którzy porzucili cię przy źródle Alcornoques. Pomimo to odważnie postępowałeś dalej, aż do
Venta Quemada, gdzie zastałeś twoje kuzynki; ale za pomocą usypiającego napoju nazajutrz
obudziłeś się pod szubienicą braci Zota. Stamtąd przybyłeś do mojej pustelni, gdzie znalazłeś
straszliwego opętańca Paszeka, który w istocie jest tylko skoczkiem biskajskim. Nieborak
wybił sobie jedno oko, wykonywając niebezpieczny skok i jako kaleka uciekł się do naszego
miłosierdzia. Myślałem, że smutna jego historia sprawi na tobie jakiekolwiek wrażenie i że
zdradzisz tajemnicę zaprzysiężoną twoim kuzynkom; ale dotrzymałeś wiernie twego słowa
honoru. Nazajutrz wystawiliśmy cię na daleko straszliwszą próbę; fałszywa inkwizycja, zagrażająca ci najokropniejszymi katuszami, nie mogła jednak zachwiać twojej odwagi.
Pragnęliśmy bliżej cię poznać i sprowadziliśmy cię do zamku Uzedy. Tam z wzniesienia
ogrodowego zdawało ci się, żeś poznał twoje dwie kuzynki. One to były w istocie. Wszedłszy
atoli do namiotu Cygana, ujrzałeś tylko jego córki, z którymi, bądź przekonany, nic nie miałeś
do czynienia.
Musieliśmy dość długo zatrzymywać cię między nami i obawialiśmy się, abyś się nie nudził. Wynajdywaliśmy ci więc różne rozrywki, i tak na przykład Uzeda z rękopisów rodzinnych wyuczył pewnego starca spośród moich podwładnych historii Żyda Wiecznego Tułacza,
którą ten wiernie ci opowiedział. Tym razem przyjemność połączona była z nauką.
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Teraz znasz już całą tajemnicę naszego podziemnego życia, które zapewne niedługo już
będzie trwało. Wkrótce usłyszysz, że trzęsienia ziemi zburzyły te góry; w tym celu przygotowaliśmy niezmierne zapasy palnych materiałów, ale będzie to już ostateczna nasza ucieczka.
Idź więc teraz, Alfonsie, tam, gdzie cię świat wzywa. Otrzymałeś od nas weksel na nieograniczoną sumę, stosownie przynajmniej do żądań, jakie upatrzyliśmy w tobie; pamiętaj, że
wkrótce zapewne zabraknie podziemi, myśl więc o zapewnieniu sobie niezawisłego losu.
Bracia Moro podadzą ci do tego środki. Jeszcze raz żegnam cię, uściskaj twoje małżonki.
Schodki o dwóch tysiącach stopni zaprowadzą cię do zwalisk Kassar-Gomelezu, gdzie znajdziesz przewodników do Madrytu. Żegnam, cię, żegnam.
Ruszyłem po kręconych schodkach i zaledwie ujrzałem światło słoneczne, gdy zarazem
spostrzegłem dwóch moich służących, Lopeza i Moskita, którzy porzucili mnie przy źródle
Alcornoques. Obaj z radością ucałowali moje ręce i zaprowadzili mnie do starej wieży, gdzie
mnie już oczekiwała wieczerza i wygodne posłanie.
Następnego dnia bez zatrzymywania udaliśmy się w dalszą drogę. Wieczorem przybyliśmy
do venty w Cardenas, gdzie zastałem Velasqueza, zagłębionego nad jakimś zagadnieniem,
wyglądającym z pozoru na kwadraturę koła. Znakomity matematyk z początku nie mógł mnie
poznać i musiałem powoli przywodzić mu na pamięć wszystkie wypadki zaszłe podczas jego
pobytu w Alpuharach. Wtedy uściskał mnie, wynurzając radość, jakiej doznawał z naszego
spotkania, ale zarazem oświadczył mi boleść, z jaką musiał rozstać się z Laurą Uzeda, tak
bowiem nazywał Rebekę.
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Zakończenie

Dnia 20 czerwca roku 1739 przybyłem do Madrytu. Nazajutrz po moim przyjeździe
otrzymałem od braci Moro list z czarną pieczątką, zapowiadający mi jakiś nieszczęsny wypadek. W istocie, dowiedziałem się z niego, że ojciec mój umarł tknięty apopleksją, matka zaś,
wydzierżawiwszy posiadłość naszą, Worden, oddaliła się do jednego z klasztorów brukselskich, gdzie chciała spokojnie żyć ze swego dożywocia.
W dzień potem sam Moro przyszedł do mnie, zalecając mi jak najściślejsze dochowanie
tajemnicy.
– Dotąd – rzekł – znasz senor tylko pewną część naszych tajemnic, ale wkrótce dowiesz się
o wszystkim. W obecnej chwili wszyscy wtajemniczeni zajmują się umieszczaniem swoich
funduszów po rozmaitych krajach i gdyby którykolwiek z nich stracił je nieszczęsnym wypadkiem, wówczas wszyscy przybylibyśmy mu na pomoc. Senor miałeś stryja w Indiach,
który umarł, nie zostawiwszy ci prawie nic. Puściłem pogłoskę, że odziedziczyłeś znaczny
spadek, ażeby nikt nie dziwił się twoim nagłym bogactwom. Trzeba będzie zakupić majątki w
Brabancji, w Hiszpanii, a nawet w Ameryce; pozwolisz, że ja się tym zajmę. Co się tyczy
ciebie, senor, znam twoją odwagę i nie wątpię, że wsiądziesz na okręt św. Zachariasza, który
odpływa z posiłkami, do Cartageny, zagrożonej przez admirała Vernona222. Ministerium angielskie wcale nie pragnie wojny223, opinia publiczna usilnie je tylko do niej skłania. Pokój
jednak jest bliski i jeżeli opuścisz tę sposobność przypatrzenia się wojnie, zapewne drugiej
tak łatwo nie znajdziesz.
Zamiar, przedstawiany mi przez Mora, był już od dawna ułożony przez moich opiekunów.
Wsiadłem na okręt z moją rotą, która wchodziła w skład batalionu wybranego z różnych pułków. Podróż udała nam się pomyślnie; przybyliśmy w sam czas i zamknęliśmy się w twierdzy
z mężnym Eslavą224. Anglicy odstąpili od oblężenia i roku 1740, w miesiącu marcu, powróciłem. do Madrytu.
Będąc raz na służbie u dworu, spostrzegłem śród orszaku królowej młodą kobietę, w której
natychmiast poznałem Rebekę. Powiedziano mi, że jest to pewna księżniczka z Tunisu, która
dla przejścia na naszą wiarę uciekła, z własnego kraju. Król trzymał ją do chrztu i nadał tytuł
księżniczki Alpuhary, po czym książę Velasquez zażądał jej ręki. Rebeka spostrzegła, że mi o
niej mówiono, rzuciła mi więc spojrzenie błagające, abym dochował tajemnicy.
Następnie dwór przeniósł się do San Ildefonso225 ja zaś z moją rotą stanąłem na kwaterze
w Toledo.

222

Ver no n Edward (1684–1757) – admirał angielski; wysłany w roku 1739 na czele floty przeciwko południowoamerykańskim koloniom Hiszpanii, bezskutecznie oblegał Cartagenę (w dzisiejszej Kolumbii).
223
mi n i st er i u m a n gi el s ki e wc a le ni e p r a g n ie wo j n y – Premier angielski Robert Walpole był zwolennikiem pokojowych stosunków z Hiszpanią, jednakże pod presją parlamentu zmuszony był wszcząć działania
wojenne (przyczyną wojny było ograniczanie przez Hiszpanów wolności handlu angielskiego z hiszpańskimi
koloniami południowoamerykańskimi, zagwarantowanej pokojem w Utrechcie). Niepowodzenia militarne floty
doprowadziły do upadku Walpole'a w roku 1742.
224
Esl a va Seb a s ti a n (1714–1789) – hiszpański wicekról Nowej Grenady (dzisiejsza Kolumbia w Południowej Ameryce).
225
Sa n I ld e fo n so – w latach 1721–1723 Filip V wybudował w San Ildefonso pałac zwany La. Granja (hiszp.
„folwark”), urządzony w stylu francuskim, który stanowił jego ulubioną rezydencję.
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Nająłem dom w ciasnej uliczce, niedaleko rynku. Naprzeciwko mnie mieszkały dwie kobiety, z których każda miała dziecko, mężowie zaś ich, jak utrzymywano, oficerowie marynarki, znajdowali się wówczas na morzu. Kobiety te żyły w zupełnym odosobnieniu i zdawały
się wyłącznie zajmować swymi dziećmi, które w istocie piękne były jak aniołki. Przez cały
dzień obie matki kołysały je tylko, kąpały, ubierały i karmiły. Wzruszający widok macierzyńskiego przywiązania tak dalece mnie zajmował, że nie mogłem oderwać się od okna. Wprawdzie powodowała mną i ciekawość, rad bym bowiem przypatrzyć się twarzom moich sąsiadek, ale zawsze pilnie je zasłaniały. Tak upłynęło dwa tygodnie. Pokój wychodzący na ulicę
należał do dzieci i kobiety w nim nie jadały, pewnego jednak wieczora spostrzegłem, że nakrywano w nim stół i przygotowywano niby jakąś uroczystość.
Przy końcu stołu stało obszerne krzesło, ozdobione wieńcem z kwiatów, oznaczało miejsce
króla tej uroczystości; po obu stronach postawiono wysokie stołki, na których posadzono
dzieci. Następnie przyszły moje sąsiadki i skinieniem rąk zaczęły prosić mnie, abym je odwiedził. Wahałem się, nie wiedząc, co mam począć, gdy wtem odsłoniły zasłony i poznałem
Eminę i Zibeldę. Przepędziłem z nimi sześć miesięcy.
Tymczasem sankcja pragmatyczna i spory o dziedzictwo Karola Vl 226 zapaliły w Europie
wojnę, w której niebawem i Hiszpania czynny przyjęła udział. Opuściłem więc moje kuzynki
i poszedłem na adiutanta do infanta don Filipa227. Przez cały czas wojny zostawałem przy
boku tego księcia, po zawarciu zaś pokoju mianowano mnie pułkownikiem.
Byliśmy we Włoszech. Komisant228 domu braci Moro przybył do Parmy dla ściągnięcia
niektórych funduszów i uporządkowania pieniężnych spraw tego księstwa. Pewnej nocy
człowiek ten przyszedł do mnie i tajemniczo oświadczył, że z niecierpliwością oczekiwano
mnie w zamku Uzedy i że powinienem natychmiast wybrać się w podróż. Przy tych słowach
wskazał mi zarazem jednego z wtajemniczonych, którego miałem spotkać w Maladze.
Pożegnałem infanta, w Livorno wsiadłem na okręt i po dziesięciu dniach żeglugi przybyłem do Malagi. Wzmiankowany człowiek, uprzedzony o moim przybyciu, czekał już na mnie
w przystani. Tego samego dnia wyjechaliśmy i nazajutrz stanęliśmy w zamku Uzedy.
Zastałem tam liczne zgromadzenie: naprzód szejka, córkę jego Rebekę, Velasqueza, kabalistę. Cygana z dwiema córkami i zięciami, trzech braci Zotów, mniemanego opętańca,
wreszcie kilkunastu mahometan z trzech wtajemniczonych rodzin. Szejk oznajmił, że ponieważ zebraliśmy się wszyscy, natychmiast zatem udamy się do podziemia.
W istocie, jak tylko noc zapadła, wyruszyliśmy w drogę i przybyliśmy o świcie. Zeszliśmy
do podziemia i przez jakiś czas oddaliśmy się spoczynkowi. Następnie szejk zgromadził nas
razem i tymi słowy odezwał się, powtarzając to samo po arabsku do wiadomości mahometan:
– Kopalnie złota, które od tysiąca blisko lat stanowiły, że tak powiem, majątek naszej rodziny, zdawały się niewyczerpane. W tym to przekonaniu przodkowie nasi postanowili obrócić dobyte z nich złoto na rozszerzenie islamu, zwłaszcza zaś wyznania Alego. Byli oni jedynie przechowywaczami tego skarbu, którego straż kosztowała ich tyle trudów i zabiegów. Ja
sam doznałem w mym życiu tysiące najokropniejszych niespokojności. Pragnąc raz wreszcie
wyłamać się z obawy, która z każdym dniem stawała mi się nieznośniejsza, chciałem przeko226

sp o r y o d z ied zic t wo Kar o la VI – w roku 1713 cesarz Karol VI ogłosił tzw. sankcję pragmatyczną,
ustawę orzekającą niepodzielność ziem austriackich oraz ustalającą porządek następstwa tronu cesarskiego,
który stawał się dziedziczny przez pierworództwo nie tylko w linii męskiej, ale i żeńskiej. Kiedy w roku 1740 po
śmierci Karola VI tron austriacki na zasadzie sankcji pragmatycznej zajęła jego córka Maria Teresa, koalicja.
państw europejskich (Francja, Hiszpania i Prusy) odmówiła jej prawa do panowania i rozpoczęła w roku 1741
tzw. austriacką wojnę sukcesyjną, zakończoną w roku 1748 pokojem w Akwizgranie.
227
in f a nt d o n F il ip (1720–1765) – syn Filipa V; uczestniczył w kampaniach wojny o sukcesję austriacką, a
po jej zakończeniu postanowieniem traktatu akwizgrańskiego otrzymał księstwo Parmy jako posiadłość dziedziczną.
228
ko mi s a nt – pełnomocnik handlowy, dokonujący transakcji we własnym imieniu, ale na rzecz i wyłączny
rachunek mocodawcy.
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nać się, czy kopalnia jest rzeczywiście niewyczerpana. Przenurtowałem skałę w kilku miejscach i znalazłem, że żyła złota zewsząd dochodzi już końca. Senor Moro raczył zająć się
obliczeniem pozostałych nam bogactw i ilości na każdego z nas przypadającej. Pokazało się z
rachunku, że każdy z głównych spadkobierców otrzyma milion cekinów, współdziałacze zaś
po pięćdziesiąt tysięcy. Wydobyto wszystko złoto i złożono je w oddalonej stąd jaskini. Naprzód zaprowadzę was do kopalni, gdzie przekonacie się o prawdzie słów moich; następnie
każdy przystąpi do odebrania swojej części.
Zeszliśmy kręconymi schodkami, przybyliśmy do grobowca, stamtąd zaś do kopalni, którą
w istocie znaleźliśmy zupełnie wyczerpaną. Szejk naglił nas do jak najśpieszniejszego powrotu. Stanąwszy na górze, usłyszeliśmy straszliwy wybuch. Szejk oznajmił nam, że materie
palne wysadziły w powietrze całą część podziemia, z której tylko co wyszliśmy. Następnie
udaliśmy się do jaskini, gdzie złożono resztę złota. Afrykańczycy odebrali swoje części, Moro
zaś podjął moją i wszystkich prawie Europejczyków.
Wróciłem do Madrytu i przedstawiłem się królowi229, który przyjął mnie z niewypowiedzianą dobrocią. Zakupiłem znaczne posiadłości w Kastylii, mianowano mnie hrabią de Peňa
Florida i zasiadłem pomiędzy pierwszymi kastylijskimi titulados. Przy moich bogactwach
moje zasługi także nabrały większej wartości. W trzydziestym szóstym roku życia zostałem
generałem.
Roku 1760 powierzono mi dowództwo nad eskadrą, z poleceniem zawarcia pokoju z państwami berberyjskłmi. Popłynąłem naprzód do Tunisu, spodziewając się, że znajdę tam najmniej trudności i że przykład tego państwa inne za sobą pociągnie. Zarzuciłem kotwicę w
przystani pod miastem i wysłałem oficera z oznajmieniem o moim przybyciu. Wiedziano już
o tym w mieście i całą zatokę Goletta pokrywały strojne łodzie, które wraz z moim orszakiem
miały mnie przewieźć do Tunisu.
Nazajutrz przedstawiono mnie dejowi. Był to dwudziestoletni młodzieniec zachwycającej
postaci. Przyjęto mnie z wszelkimi honorami i otrzymałem zaproszenie na wieczór do zamku
zwanego Manubą. Zaprowadzono mnie do odległej altany ogrodowej i drzwi za mną na klucz
zamknięto. Otworzyły się tajemne drzwiczki. Dej wszedł, przykląkł na jedno kolano i pocałował mnie w rękę.
Drugie drzwiczki skrzypnęły i ujrzałem wchodzące trzy zasłonięte kobiety. Odrzuciły zasłony; poznałem Eminę i Zibeldę. Ta ostatnia prowadziła za rękę młodą dziewczynę, moją
córkę. Emina była matką młodego deja. Nie będę opisywał, do jakiego stopnia obudziło się
we mnie uczucie ojcowskiego przywiązania. Radość moją mąciła tylko myśl, że dzieci moje
wyznają wiarę nieprzyjazną mojej. Dałem poznać bolesne to uczucie.
Dej wyznał mi, że mocno jest przywiązany do swojej religii, że jednak siostra jego, Fatyma, wychowana przez niewolnicę Hiszpankę, w głębi, duszy jest chrześcijanką. Postanowiliśmy, że córka moja przesiedli się do Hiszpanii, przyjmie tam chrzest i zostanie moją dziedziczką.
Wszystko to stało się w przeciągu roku. Król raczył trzymać Fatymę do chrztu i nadał jej
tytuł księżniczki Oranu. Następnego roku zaślubiła najstarszego syna Velasqueza i Rebeki, o
dwa lata od niej młodszego.
Zapewniłem jej cały mój majątek, dowiódłszy, że, nie mam bliskich krewnych po ojcu i że
młoda Mauretanka, spokrewniona ze mną przez Gomelezów, jest jedyną moją spadkobierczynią. Chociaż jeszcze młody i w sile wieku, pomyślałem jednak o miejscu, które by mi pozwoliło zakosztować słodyczy spoczynku. Wielkorządztwo Saragossy było wolne, poprosiłem o nie i otrzymałem.
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p r zed s ta wi łe m s ię kr ó lo wi – był nim wówczas Ferdynand VI, panujący w Hiszpanii w latach 1746
1759.
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Podziękowawszy i pożegnawszy JKMość, udałem się do braci Moro, prosząc o oddanie mi
zapieczętowanego zwoju, który przed dwudziestu pięciu laty u nich złożyłem. Był to dziennik
sześćdziesięciu sześciu początkowych dni mego pobytu w Hiszpanii.
Przepisałem go własną ręką i złożyłem w żelaznej szkatułce, gdzie go kiedyś znajdą moi
spadkobiercy.
KONIEC
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Dodatek

DALSZY CIĄG HISTORII
NACZELNIKA CYGANÓW
Z DNIA CZTERDZIESTEGO SIÓDMEGO
WEDŁUG WERSJI AVADORO
Kawaler Toledo, pozbywszy się myśli o tajemniczym zjawisku, marzył już tylko o spotkaniu z panią Uscariz. Wróciliśmy więc z pośpiechem do Madrytu. Mały żebrak, którego zastępowałem przy Suarezie, przybył razem z nami; co prędzej posłałem go do nieszczęśliwego
chorego. Odprowadziłem kawalera do domu i oddałem w ręce służących, którzy powitali go z
wielką radością, a sam pobiegłem do przysionka Św. Rocha, gdzie zebrałem rozproszoną
gromadkę. Od przekupki, naszej stałej dostawczyni, przynieśliśmy kiełbasek i kasztanów i
ucztowaliśmy wesoło, winszując sobie, że znów jesteśmy razem. Zaledwie skończyliśmy naszą skromną biesiadę, gdy jakiś jegomość przystanął koło nas i zaczął nam się z uwagą przyglądać, jak gdyby wahając się, do którego z nas ma się odezwać. Nie pierwszy raz go widziałem: prawie co dzień przechadzał się po naszej ulicy z wyrazem uniżonej gorliwości na twarzy. Pomyślałem, że to zapewne Busqueros; podszedłem doń i zapytałem, czy jest owym roztropnym i przezornym przyjacielem, którego radom Lopez Suarez tak wiele zawdzięcza.
– Tak, to ja – odpowiedział – i bez wątpienia udałoby mi się doprowadzić do skutku jego
małżeństwo, gdybym wskutek ciemności i burzy nie pomylił domu kawalera Toledo z domem
bankiera Moro. Ale cierpliwości, książę Santa Maura nie jest jeszcze małżonkiem pięknej
Inezy i nigdy nim nie będzie albo nie nazywam się don Roque. Zatrzymałem się, mój malcze,
przed tym przysionkiem, ażeby wybrać spomiędzy was chłopca roztropnego, który by potrafił
załatwiać moje polecenia; skoro znasz historię Suareza, wezmę cię do służby. Złóż dzięki
niebu, że otwiera ci tym sposobem drogę świetnych przeznaczeń. Z początku zatrudnienia
twoje wydadzą ci się niezbyt pociągające, gdyż nie wyznaczę ci żadnego wynagrodzenia ani
też nie dam ci stosownego ubioru, co zaś do twego utrzymania, sprawy te tak niewiele mnie
obchodzą, że zajmując się nimi uważałbym, iż bluźnię Opatrzności, która przecież czuwa tak
samo nad pisklętami kruka, jak nad królewskim potomstwem orłów.
– W takim razie – rzekłem – nie potrafię jasno wyobrazić sobie korzyści, które mógłbym
mieć służąc ci, senor Busqueros, i spełniając twoje polecenia.
– Korzyści te – odparł Busqueros – polegać będą na nadzwyczajnie wielkiej ilości poleceń,
które ci poruczę. Załatwiając je, dostaniesz się do przedpokojów wielu znakomitych ludzi,
którzy kiedyś mogą stać się twoimi opiekunami. Zresztą nie zakazuję ci żebrać w przerwach
między jednym a drugim poleceniem. Złóż więc dzięki niebu za szczęśliwe zrządzenie losu i
pójdź ze mną do cyrulika, gdzie zatrzymam się chwilę i będziemy mogli porozmawiać.
Gdy znaleźliśmy się u cyrulika, Busqueros w te słowa zaczął wyliczać długą listę poleceń,
które miałem mu załatwić:
– Mój przyjacielu, widziałem, że odkładając karty, włożyłeś do kieszeni kilka półrealów.
Weź dwie z tych monet i kup ćwierćlitrową butelkę; zaniesiesz ją do don Filipa Tintero na
ulicę Toledo. Powiesz mu, że don Busqueros prosi o atrament dla pewnego poety, z którym
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pozostaje w przyjaźni. Gdy don Tintero napełni ci butelkę, pójdziesz do kupca korzennego na
róg placu Cevada. Wejdziesz na strych, gdzie zastaniesz don Ranuca Agudez230, którego z
łatwością rozpoznasz, ponieważ nosi jedną pończochę czarną, a drugą białą, jeden pantofel
czerwony a drugi żółty, a może nawet zamiast czapki pantalony na głowie. Dasz mu butelkę
atramentu i w moim imieniu polecisz mu napisać satyrę na grandów, którzy popełniają mezalianse; powinna być w dwóch językach, po hiszpańsku i po włosku. Stamtąd wrócisz na ulicę
Toledo; wejdziesz do domu oddzielonego od mieszkania don Tintera małą uliczką. Wyśledzisz, czy mieszkańcy tego domu przygotowują się do przeprowadzki: dowiedz się bowiem,
że wynająłem ten dom i zamierzam w nim umieścić moją krewną, która, być może, wydobędzie don Tintera z jego nieśmiertelnego kałamarza. Następnie udasz się do bankiera Moro.
Wejdziesz do cuarto principal, to jest na pierwsze piętro, i zawezwiesz kamerdynera księcia Santa Maura, któremu oddasz ten oto pakiet, zawierający wewnątrz kokardę. Następnie
pójdziesz do gospody Pod Krzyżem Maltańskim i sprawdzisz, czy przygotowano pokoje dla
Gaspara Suareza, negocjanta z Kadyksu. Stamtąd co prędzej skierujesz się do...
– Litości! – zawołałem – senor Busqueros, przecież na wypełnienie tych poleceń i tygodnia
mi nie wystarczy; nie wystawiaj, proszę, mojej gorliwości i moich nóg na tak ciężkie próby.
– Wybornie – rzekł Busqueros. – Miałem dać ci jeszcze kilka innych poleceń, zostawię je
wobec tego na jutro. Jeżeli u księcia Santa Maura zapytają cię, kim jesteś, odpowiedz, że
przychodzisz z pałacu Avilów.
– Senor Busqueros – powiedziałem – czy nie sądzisz, że mogę mieć przykrości, chełpiąc
się bezpodstawnie słynnymi nazwiskami?
– Bez wątpienia – odparł mój nowy opiekun – bez wątpienia narażasz się na to, że ci mogą
natrzeć uszu; wszelako korzyści, jakie ci ukazuję, z wszelką pewnością wynagrodzą ci tego
rodzaju niepowodzenia. A więc, mój przyjacielu, nie trać czasu na mędrkowanie i ruszaj w
drogę.
Zapewne odrzuciłbym zaszczyt służenia don Busquerowi, gdyby moja ciekawość nie została rozbudzona tym, co powiedział o moim ojcu i swej krewnej, która miała don Tintera
wydobyć z kałamarza. Prócz tego ciekaw byłem dowiedzieć się, jakim sposobem don Busqueros zdoła odwieść księcia Santa Maura od zamiaru poślubienia pięknej Inezy. Kupiwszy
więc butelkę, poszedłem na ulicę Toledo. Gdy znalazłem się przed domem mego ojca, poczułem, że drżę na całym ciele. Nie mogłem postąpić ani kroku dalej. Ojciec wyszedł na balkon, a widząc mnie z butelką w ręku, skinął, abym wszedł do środka. Gdy wstępowałem na
schody, serce wciąż mi waliło młotem; na koniec otworzyłem drzwi i stanąłem naprzeciwko
mego ojca. W pierwszej chwili chciałem rzucić mu się do kolan; bez wątpienia powstrzymał
mnie od tego mój anioł stróż, gdyż i tak wzruszenie malujące się na mojej twarzy wzbudziło
w ojcu podejrzliwość, gdyż zdawało się zagrażać naruszeniem jego spokoju. Wziął ode mnie
butelkę, napełnił ją atramentem, nie pytając nawet, dla kogo ją niosę, i otworzył drzwi, jak
gdyby chcąc mi oznajmić, że nie powinienem zatrzymywać się dłużej. Rzuciłem jeszcze
wzrok na szafę, skąd niegdyś wpadłem w atrament, i na wiosło, którym ciotka moja rozbiła
kocioł ocalając mi życie. Wzruszenie moje doszło do najwyższych granic; chwyciłem rękę
ojca i ucałowałem ją gorąco. Ojciec przeląkł się gwałtownie; wypchnął mnie za drzwi i zamknął je za mną.
Busqueros polecił mi zanieść butelkę do Agudeza, a potem znowu wrócić na ulicę Toledo i
przyjrzeć się zatrudnieniom sąsiadów mego ojca. Uznałem, że wolno mi odwrócić kolejność
tych poleceń. Poszedłem naprzód pod dom naprzeciwko. Zobaczyłem, że sąsiedzi właśnie się
wyprowadzają, i postanowiłem pilnie baczyć na zachowanie się przyszłych mieszkańców.
Następnie udałem się na plac Cevada, gdzie wnet odnalazłem dom kupca korzennego, ale
znacznie trudniej było mi dostać się do samego poety. Zabłąkałem się wśród załomów dachu,
kalenic i okapów. Wreszcie, stanąwszy naprzeciwko jakiegoś okienka, ujrzałem postać
230

Ag ud ez (hiszp.) – bystrość wzroku, bystrość umysłu, dowcip.
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znacznie bardziej dziwaczną, aniżeli mi ją odmalował Busqueros. Agudez zdawał się być
napełniony boskim natchnieniem i spostrzegłszy mnie, skierował do mnie te słowa:
Śmiertelny, co na szlaku swej lotnej wędrówki
Lazury depcesz gontów i karmin dachówki,
Kalenic ostre szczyty śród nieba szafirów,
Czy przybywasz niesiony powiewem zefiru?
Cóż cię sprowadza do mnie?
Odpowiedziałem mu:
Jam nędznym profanem
Agudezowi w butli przynoszę atrament.
Na to poeta odparł:
Kunsztowna mikstura!
Stalowa, barwą błyśnie spływając mi z pióra
I galas231 rozpuszczony w złotej Hipokrenie232
Natchnioną myśl przemieni w hebanu strumienie.
– Senor Agudezie – powiedziałem – ta pochwała atramentu zrobiłaby bez wątpienia wielką
przyjemność senorowi Tintero, który go wyrabia. Ale powiedz mi, senor, czy nie mógłbyś
mówić prozą, która jest sposobem wyrażania się, do jakiego przywykłem.
– Ja zaś, mój przyjacielu – rzekł poeta – nigdy do niej nie zdołam przywyknąć. Co więcej,
unikam w ogóle rozmowy z ludźmi, a to z przyczyny ich pospolitego i płaskiego sposobu
wyrażania się. Zawsze, zanim zacznę układać wiersze, muszę przez dłuższy czas poić umysł
wyłącznie poetycznymi myślami i zwracać się do samego siebie w słowach dźwięcznych i
pełnych harmonii. Jeśli myśli i słowa nie są takimi same przez się, to stają się poetyczne przez
sposób, w jaki je ze sobą wiążę, czyniąc z nich jakby muzykę duszy. Posługując się tą umiejętnością, stworzyłem zupełnie nowy rodzaj poezji. Aż do tego czasu język poezji ograniczał
się do niewielkiej liczby wyrażeń, które uchodziły za poetyczne. Ja wprowadziłem do poezji
wszystkie słowa naszej mowy. W wierszach, które dopiero co usłyszałeś, umieściłem dachówki, gonty i galas.
– Mówisz, że możesz umieścić w wierszach każdy dowolny wyraz; wprawdzie nikt ci tego
nie zabrania, ale chciałbym wiedzieć, czy wiersze twoje stają się przez to lepsze.
– Nie ma wierszy lepszych od moich. Moje wiersze mają ogromny zakres zastosowania.
Uczyniłem z poezji instrument wszechstronny, zwłaszcza z poezji opisowej, którą – że tak
powiem – sam stworzyłem. Służy mi ona do opisywania rzeczy, które zresztą nie są warte, by
na nie zwracać uwagę.
– Opisuj, senor Agudezie, opisuj do woli; tymczasem jednak powiedz mi, czy napisałeś już
satyrę dla don Busquera.
– Nie piszę satyr podczas pięknej pogody. Kiedy nastaną dni burzliwe, będzie padał
deszcz, a posępne chmury zasłonią niebo, wówczas dopiero przyjdź po satyrę.
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ga la s – narośl, powstała na roślinie (najczęściej na liściach dębu) w miejscu, gdzie samice owadów zwanych
galasówkami złożyły jaja, z których rozwinęły się larwy. Z narośli takich uzyskiwano niegdyś atrament zwany
galasowym.
232
Hip o kr e n a – w mitologii greckiej źródło, wytrysłe na górze Helikon ze skały, uderzonej kopytem przez
Pegaza; woda z tego źródła miała budzić natchnienie poetyckie.
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Gdy żałoba natury, przygniatając serce,
Zapanuje nad myślą i wciśnie się w wiersze,
Nienawidzę sam siebie, sądzę bliźnich twardo,
Grzechy, wady ohydne, piętnuję ze wzgardą;
W najciemniejszych kolorach zanurzywszy pędzel,
Kreślę śmiało występków brzydotę i nędzę.
Lecz gdy Feba233 złocisty rydwan z nieba szczytu
Śle w przestworza strumienie blasku wśród błękitów,
Dusza moja znów pieśnią Boga odnajduje,
Porzuciwszy brud świata, w niebo ulatuje.
– Ostatni rym – dodał poeta – nie jest może najlepszy, ale ujdzie w improwizacji.
– Zapewniam cię, że nie widzę w tych wierszach żadnej skazy. Co więcej, są nader pouczające; powiem don Busquerowi, że satyry piszesz tylko podczas deszczowej pory. Ale
jakże dostanę się do ciebie, przychodząc po satyrę? Dziś wszedłem na jedyne schody w tym
domu, które prowadzą od razu na dach.
– Mój przyjacielu, w głębi podwórka stoi drabina, po której wchodzi się na strych, gdzie
mulnik z sąsiedztwa przechowuje zapas słomy i jęczmienia. Tamtędy można dostać się do
mnie, oczywiście wtedy tylko, gdy strych nie jest zbyt pełny. Ostatnio droga ta jest niedostępna i obiady dostaję przez okienko, w którym mnie widzisz.
– Zapewne jesteś nader nieszczęśliwy, mieszkając w podobnym pomieszczeniu.
– Nieszczęśliwy? Czyż mógłbym być nieszczęśliwy, kiedy wiersze moje uwielbia dwór i
całe miasto tylko o nich rozmawia?
– Mniemam jednakże, iż rozmawiają tam także i o swoich własnych sprawach.
– Tak jest, bez wątpienia; wszelako wiersze moje stanowią źródło wszystkich rozmów i, co
ważniejsza, ludzie nieustannie je sobie przypominają, przytaczając urywki, które natychmiast
stają się przysłowiami. Dostrzegasz stąd księgarnię Morena: ludzie wchodzą tam po to, by
kupować moje utwory.
– Nie zamierzam ci przeczyć; przypuszczam tylko, że kiedy piszesz satyry, nie bywa u
ciebie zbyt sucho.
– Kiedy deszcz pada z jednej strony, przechodzę na drugą, zresztą częstokroć nawet go w
ogóle nie zauważam. Proszę cię, zostaw mnie teraz samego; znużony jestem rozmawianiem
prozą.
Opuściłem więc poetę i udałem się do bankiera Moro. Wszedłem na pierwsze piętro i zapytałem o kamerdynera księcia Santa Maura. Chłopiec, obsługujący, służących księcia, skierował mnie do lokaja, ten do pokojowego, a pokojowy do kamerdynera. Wkrótce potem, ku
memu wielkiemu zadziwieniu, zostałem wprowadzony do księcia, którego właśnie ubierano.
Ujrzałem go poprzez chmurę pudru; przeglądał się w zwierciadle, trzymając przed sobą różnokolorowe kokardy. Zwrócił się do mnie dość szorstko.
– Mój chłopcze – rzekł – dostaniesz rózgi, jeżeli nie powiesz, skąd przychodzisz i kto ci
dał pakiet, który przyniosłeś.
Poczułem się niepewnie. Powiedziałem, że przychodzę z pałacu Avilów, gdzie mieszkam
razem z chłopcami kuchennymi. Książę spojrzał porozumiewawczo na kamerdynera i odprawił mnie, obdarzywszy kilku monetami.
Pozostawało mi jeszcze pójść do gospody Pod Krzyżem Maltańskim. Gaspar Suarez przybył już z Kadyksu i rozpytywał o syna. Powiedziano mu, że Lopez pojedynkował się z pewnym szlachcicem, z którym codziennie jadał obiady, że ów szlachcic zamieszkał następnie u
niego, zapoznał go z kobietami lekkiego prowadzenia się i że jedna z tych kobiet wyrzuciła
go przez okno swego mieszkania.
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Wieści te, po części prawdziwe, po części błędne, były dla Suareza ciosem tak gwałtownym, że zamknął się u siebie, polecając nikogo nie wpuszczać. Naczelnicy domów handlowych, pozostający z nim w stosunkach, przybywali zaofiarować swoje służby, ale nie zostawali przyjmowani.
Poszedłem do Busquera, który wyznaczył mi spotkanie u kupca win naprzeciwko cyrulika,
i zdałem sprawę z moich czynności. Busqueros zapytał mnie, jakim sposobem dowiedziałem
się o przygodach Suareza. Odrzekłem mu, że sam mi je opowiadał. Busqueros niewiele wiedział o tym, co się tyczyło rodziny Suarez i jej współzawodnictwa z domem braci Moro,
opowiedziałem mu to więc dokładnie. Wysłuchawszy mnie z uwagą, rzekł:
– Musimy obmyślić nowy plan działania, będzie się on składał z dwóch odrębnych części.
Najpierw trzeba poróżnić księcia Santa Maura z rodziną Moro, a następnie pojednać tych
ostatnich z Suarezem.
Co do pierwszej części tego planu, wykonanie jej jest już daleko posunięte. Ale zanim ci ją
objaśnię, muszę cię wprzód uwiadomić o pewnych okolicznościach, tyczących rodu Avilów.
Dzisiejszy książę Avila był w latach swojej młodości najświetniejszym z dworzan, zaszczyconym łaskami, a nawet zaufaniem władcy. Rzadko zdarza się, by młodzież nie pyszniła
się korzyściami, które potrafi osiągnąć, a książę bynajmniej nie był wyjątkiem z ogólnego
prawidła. Uważał się za wyższego od grandów, którym był równy, i powziął zamiar połączenia swego rodu z rodem monarchy.
W tej chwili Busqueros przerwał i rzekł do mnie:
– Mały biedaku, jakże się to dzieje, że zniżam się do mówienia ci o sprawach, które nie
powinny być znane ludziom z klas niższych, wśród jakich się urodziłeś? Przecież bez wątpienia niewielu dotąd poznałeś szlachciców.
– Drogi mistrzu – odparłem – nie wiedziałem, że muszę udowadniać prawo do twego zaufania, którym mnie zaszczycasz. Jednakowoż nie uciekając się nawet do mego drzewa genealogicznego mogę ci z łatwością dowieść, że otrzymałem wychowanie, jakie cechuje dobrze
urodzonych młodych ludzi. Możesz z tego wywnioskować, że jeśli jestem żebrakiem, należy
położyć to raczej na karb zrządzeń losu, aniżeli mojego urodzenia.
– Wybornie – rzekł Busqueros – twój sposób wyrażania się również nie jest gminny. Powiedz mi zatem, kim jesteś, i to zaraz.
Przybrałem poważny, a nawet przygnębiony wyraz twarzy i rzekłem:
– Jesteś moim opiekunem i możesz, jeśli zechcesz, zmusić mnie do mówienia; ale chodzi
tu o trybunał równie surowy jak święty...
– Nie chcę niczego więcej słyszeć – przerwał, Busqueros – i nie chciałbym mieć do czynienia z trybunałem, o którym mówisz. A więc, zwierzę ci się ze wszystkim, co wiem o Avilach; dbając o zachowanie własnych tajemnic, strzec będziesz i moich.
Szczęśliwy Avila, dumny ze swoich powodzeń i otrzymywanych łask, zamierzał zatem
połączyć swój ród z rodem monarchy. Infantka Beata wyróżniała się wówczas od swych
sióstr gładkim ułożeniem, a także słodyczą w spojrzeniu, świadczącą o skłonności do uczuć
miłosnych. Avila zdołał umieścić przy niej swą krewną, którą darzył całkowitym zaufaniem.
Młody dworzanin bez wątpienia powziął zamiar tajnego małżeństwa; z wyjawieniem go pragnął zapewne zaczekać do czasu, gdy monarcha będzie mu jeszcze bardziej przychylny. Nie
wiadomo, jak dalece zamiary jego się powiodły. Przez dwa lata tajemnica była ściśle zachowywana; książę dążył tymczasem do obalenia Olivareza. Nie zdołał do tego doprowadzić;
stało się odwrotnie, minister bowiem przeniknął w pewnej części jego sekrety. Avila został
uwięziony i zamknięty w Wieży Segowskiej, a wnet potem wygnany. Ofiarowano mu łaskę z
warunkiem, że zawrze jakiekolwiek małżeństwo; odrzucił ją, z czego wywnioskowano, że jest
związany z infantką. Zamierzano uwięzić ochmistrzynię infantki, krewną Avilów, ale poniechano tego z obawy, że sprawa zostanie rozgłoszona i splami do pewnego stopnia honor domu królewskiego.
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Infantka umarła przygnębiona nieszczęsnym biegiem wypadków. Wysunięto nowe propozycje. Avila, pragnąc powrócić z wygnania, postanowił poślubić młodą de Scar, siostrzenicę
księcia Olivareza. Miał z nią córkę, której ośmielił się dać imię Beaty, co nieco zbyt wyraźnie
przywodziło na pamięć historię z infantką. Wszelako zuchwalstwo to schlebiało ambicjom
księcia; niekiedy sam zdawał się lękać, ażeby historia z infantką nie poszła w niepamięć. Don
Ludwik de Haro, spadkobierca księcia Olivareza, doszedł do przekonania, że tajemne małżeństwo zostało rzeczywiście zawarte i że istnieją nawet owoce tego związku. Poczyniono kroki,
by sprawę wyjaśnić, wszelako niczego nie wykryto.
Księżna Avila umarła; książę umieścił córkę w jednym z klasztorów w Brukseli i powierzył ją staraniom ciotki, księżnej de Beaufort. Wychowanie młodej księżniczki było prowadzone w sposób niezwykły, właściwy raczej dla prowadzenia chłopców niż dziewcząt.
Beata powróciła do Madrytu przed sześciu miesiącami. Jest doskonale piękna, ale zarazem
niepomiernie wyniosła i zdaje się mieć stanowczą niechęć do wejścia w związki małżeńskie.
Utrzymuje, że jako jedyna spadkobierczyni rodu nie potrzebuje przybierać sobie małżonka i
że ma prawo żyć samodzielnie. Ojciec jej utwierdza ją w tej myśli. Starzy dworzanie, którzy
pamiętają dawne dzieje, na nowo poczynają wierzyć, że książę istotnie poślubił infantkę, która obdarzyła go potomkiem. Przypuszczają również, iż książę ma nadzieję na uznanie praw
tego dziecięcia, wszelako zachowują w tym przedmiocie przezorne milczenie. Jeżeli ja o tym
jestem powiadomiony, to dzięki pewnym stosunkom, jakie łączą mnie z pałacem Avilów.
Księżniczka Beata nigdy nie wyjdzie za mąż. Jest niepomiernie wyniosła i mniemam, że
nikt z Hiszpanów nie ośmieliłby się ubiegać o jej rękę. Liczę jednakowoż na wygórowaną
miłość własną księcia Santa Maura i spodziewam się go przekonać, że Avila234 jest w nim
zakochana.
Posłuchaj, jak zacząłem przeprowadzać moje zamiary. Jak wiesz, panuje teraz moda na
wielkie kokardy, które kobiety noszą we włosach, na ramionach i sukniach. Znakomite damy
hiszpańskie sprowadzają te kokardy wprost z Paryża, Neapolu albo Florencji i pilnie strzegą
się, ażeby nie mieć wstążek tego samego wzoru, co inne.
Minionej niedzieli książę Santa Maura był przedstawiony na dworze; wieczorem tegoż
dnia odbył się bal dworski. Książę ma szlachetną postawę i tańczy z wdziękiem; ponadto widziano go tam po raz pierwszy i przede wszystkim z tej ostatniej przyczyny ściągnął na siebie
uwagę najpiękniejszych dam. Wszystkie zdawały się oczekiwać jego hołdów. Książę złożył je
naprzód dumnej Beacie, która odpowiedziała mu wyniosłym lekceważeniem. Żalił się na to
wobec kilku dworzan i pozwolił sobie nawet na żarty z nieprzystępności hiszpańskich dam.
Tego jeszcze wieczoru paź udając, że podaje limoniadę, wsunął mu w rękę list, zawierający te tylko słowa: „Nie trać odwagi!”. List był niepodpisany, natomiast dołączony był do niego kawałek zielono-liliowej wstążki; barwy te należały w tym dniu do Beaty. Jednocześnie
uwiadomiono ową damę, że signor neapolitański żali się na lekceważące przyjęcie. Księżniczka w obawie, iż posądzą ją o ponure usposobienie, obdarzyła księcia Santa Maura kilku
grzecznymi słowami. Odtąd neapolitańczyk nie wątpił już, że wstążka w liście zastępowała
podpis. Był z siebie ogromnie zadowolony, a dotychczasowe zamiary, które w dniu przybycia
do Madrytu zdawały mu się nader ponętne, straciły w jego oczach na wartości.
Nazajutrz, spożywając śniadanie ze swym teściem, książę Santa Maura zapytał go o księżniczkę Avila. Moro odrzekł, iż dama ta, odebrawszy wychowanie we Flandrii, żywi pewną
niechęć do Hiszpanii i Hiszpanów. Tym przynajmniej tłumaczył sobie jej bezprzykładną dumę i zamysł niewstępowania w związki małżeńskie. Moro przypuszczał, że wybór księżniczki
Beaty padnie zapewne na jakiegoś cudzoziemca. Zacny bankier, nic o tym nie wiedząc, przykładał się swoimi słowami do zniweczenia zamiarów małżeńskich, które mu przecież mocno
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Lud hiszpański ma zwyczaj nazywać znakomite damy po prostu ich nazwiskiem, mówi więc: la de Alba, la
Santa Cruz (przyp. aut.).
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leżały na sercu. W istocie książę Santa Maura osądził, że posiada dowody dostatecznie przekonywające, iż Beata daje pierwszeństwo cudzoziemcom przed Hiszpanami.
Tegoż ranka książę Santa Maura otrzymał kartę, złożoną jak list, ale zawierającą tylko kawałek pomarańczowo-fioletowej wstążki. Wieczorem w operze ujrzał księżniczkę przystrojoną kokardami tego samego wzoru.
– Przypuszczam, senor uliczniku – dorzucił Busqueros – że wystarczy ci sprytu na przeniknięcie węzła tej intrygi. Dowiedz się, że ochmistrzyni księżniczki jest mi nader przychylna
i każdego ranka otrzymuję od niej próbkę wstążki, w którą jej pani ma się w tym dniu przystroić. Pakiet, który odniosłeś dziś rano, zawierał wstążkę i wiadomość o spotkaniu u ambasadora Francji; Beata zwróci tam z pewnością uwagę na księcia, gdyż wiele jest o nim mowy
w liście, jaki dziś rano otrzymała od księżny Osuna235, córki wicekróla Neapolu. Niepodobna,
żeby ze sobą nie rozmawiali, a rozmowa ich nie ujdzie mojej uwagi, ambasador Francji bowiem pozwolił mi przychodzić do siebie na przyjęcia.
Prawdę mówiąc, nie zaliczam się do najznakomitszych jego gości, ale dzięki niebu mam
niezły słuch i z łatwością słyszę, o czym ludzie rozmawiają w drugim końcu sali. Dziś nie
będziesz mi już potrzebny. Zapewne mocno zgłodniałeś, nie wzbraniam ci więc iść sobie na
obiad.
Poszedłem do kawalera Toledo. Zastałem u niego panią Uscariz. Kawaler odesłał służących i polecił mi usługiwać do stołu. Kiedy na koniec damy oddaliły się, powiedziałem mu o
intrydze uknutej przez Busquera, zamierzającego poróżnić księcia Santa Maura z rodziną Moro. Ubawiło go to i przyrzekł nam pomóc; mając takiego sprzymierzeńca nie sposób już było
wątpić w powodzenie zamiarów Busquera.
Kawaler Toledo należał do najznakomitszych gości ambasadora Francji. Nawiązał rozmowę z dumną Beatą, ale ta odpowiadała mu ze zwykłą wyniosłością. Wszelako kawaler był
urzekająco miły i wnet wprawił księżniczkę w wesołe usposobienie. Wówczas zaczął jej mówić o księciu Santa Maura. Beata okazała chęć bliższego poznania neapolitańczyka, a nawet
ożywiła się przy tym nieco bardziej niż zwykle. Kilku dworzan powinszowało księciu Santa
Maura tak świetnego tryumfu; ich słowa dopełniły jego pomieszania. Stracił do reszty głowę:
w duszy widział się już małżonkiem Beaty. Wróciwszy do domu obliczył, o ile dziedzictwo
Avilów przewyższa posag Inezy Moro, i od tej chwili zaczął odnosić się do rodziny Moro z
nie tajonym lekceważeniem.
Nazajutrz kawaler Toledo przyzwał do siebie Busquera, który poczytał to sobie za wielki
zaszczyt. Postanowiono napisać list imieniem Beaty, ale zamiast podpisu dołączyć tylko kawałek wstążki; nikt nie miał skrupułów z powodu takiego oszustwa. Treść listu była nader
zagadkowa: nie dopowiadał myśli do końca, przewidywał wiele trudności, na koniec naznaczał spotkanie u księcia Icaz. Księciu Santa Maura nie brakło dowcipu, za całą odpowiedź
więc, jak można domyślić się, przybył punktualnie na spotkanie. Tym razem Beata znów była
dumna i nieprzystępna, czym z łatwością mogłaby pokrzyżować nasze zamiary, ale kawaler
poufnie zwierzył się księciu Santa Maura, iż księżniczka miała ze swym ojcem gwałtowną
sprzeczkę, gdyż ten wszelkimi sposobami stara się wydać ją za Hiszpana. Santa Maura uwierzył, że jest kochany, i źródła tej radości nic odtąd nie zdołałoby zmącić.
Prowadziliśmy dalej naszą korespondencję z łatwowiernym neapolitańczykiem. Mniemane
listy Beaty stawały się z dnia na dzień bardziej wymowne, na koniec pozwalały domyślać się
bliskiego rozstrzygnięcia. Zarazem jednak wyrażały zdziwienie, że książę Santa Maura wciąż
jeszcze mieszka w domu rodziny Moro. On sam od dawna chciał zerwać tę znajomość, ale nie
wiedział, jak to uczynić.
Pewnego dnia zamiast zwykłego listu książę Santa Maura otrzymał długi wiersz zatytułowany: „Satyra na grandów, którzy popełniają mezalianse”. Zaczynał się w te słowa:
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O robaki, w Paktolu236 wylęgnięte bagnie,
Wzbijające się w sferę Eola237 gromadnie!
Sięgnąć nieba krainy pragniecie daremno
I z najczystszą krwią bogów zmieszać krew
nikczemną!
Czyż uleciał wam z myśli los zuchwalca srogi,
Co fałszywym piorunem naśladował bogi?
Salmon238 strącon z rydwanu, zginął w strasznej męce,
Gdy się ważył Jowisza ogień ująć w ręce.
Satyra, jak widać, godziła nie tyle w grandów, popełniających mezalianse, co w bogaczów,
którzy dążyli do wysokich związków. Utwór ten nie był ani zły, ani dobry, jak wszystko, co
wychodziło spod pióra Agudeza, sprawił jednak oczekiwany skutek.
Książę Santa Maura z satysfakcją odczytał satyrę podczas obiadu wobec całej rodziny Moro. Gdy wszyscy z oburzeniem powstali od stołu i przeszli do drugiego pokoju, książę, nie
tracąc czasu na wyjaśnienia, polecił zaprząc konie i jeszcze tego dnia przeniósł się do gospody. Nazajutrz wydarzenie to było na ustach wszystkich mieszkańców stolicy. Mniemana Beata napisała list znacznie bardziej czuły od poprzednich, dozwalając w nim księciu Santa
Maura formalnie oświadczyć się o jej rękę. Książę uczynił to; ojciec Beaty odrzucił jego
oświadczyny i nawet nie wspomniał o nich córce. Oszczędził przez to neapolitańczykowi
wstydu i zmniejszył jego żal za odtrąconą Inezą.
Należało teraz pojednać Suarezów z rodziną Moro. Odbyło się to w sposób następujący:
Gaspar Suarez, rozgniewany na syna, przez dłuższy czas krokiem nie ruszał się z gospody; na
koniec postanowił wyjść na miasto. Dla rozrywki udał się do sklepu kupca win, w pobliżu
Bramy Słońca. Zobaczywszy przy jednym ze stołów kilku, ludzi żywo rozprawiających ze
sobą, przysiadł się do nich i z przyjemnością przysłuchiwał się rozmowie, wcale się do niej
nie mieszając. Postępowanie takie, niezbyt grzeczne, świadczyło, że nie ma w Madrycie nikogo znajomego. Pewnego dnia Suarez przysiadł się do dwóch mężczyzn; jeden z nich odezwał się do drugiego w te słowa:
– Utrzymuję, senor, że żaden dom handlowy w Hiszpanii nie dorównuje domowi braci
Moro. Jestem tego pewien, ponieważ przeglądałem księgi handlowe braci Moro, sięgające
roku 1580, i spis wszystkich transakcji, jakich dokonali od stu lat.
– Senor – odpowiedział drugi z rozmawiających – przyznasz zapewne, że Kadyks jest miastem ważniejszym od Madrytu i że handel z Nowym Światem nastręcza okazję do interesów
znacznie korzystniejszych niż drobne obroty srebrem, dokonywane w stolicy. Stąd też dom
Suarezów, pierwszy w Kadyksie, więcej jest godzien szacunku niż dom braci Moro, pierwszy
w Madrycie.
Ponieważ zostało to powiedziane nader głośno, liczni goście, próżnujący przy stołach,
przysiedli się do obu rozmawiających. Suarez, ciekawy dalszego ciągu rozmowy, przysunął
się do ściany, by lepiej słyszeć, a zarazem nie być zbytnio na widoku.
Natenczas pierwszy rozmówca, jeszcze bardziej podnosząc głos, rzekł:
– Senor, miałem zaszczyt powiedzieć ci, że widziałem księgi domu braci Moro, sięgające
roku 1580; znam również historię Suarezów. Iňigo, ten sam, który przebywszy wiele mórz,
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P akto l – rzeka w starożytnej Lidii; zawierała rzekomo złoża złotego piasku. Z eksploatacji Paktolu miał
zebrać niezmierną ilość złota Krezus.
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E o l – w mitologii greckiej król wiatrów, władca baśniowej wyspy Eolii; wspomina o nim Homer w dziesiątej pieśni Odysei.
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Sal mo n – w mitologii greckiej władca Elidy, który rozkazał, by jego poddani oddawali mu cześć jako Zeusowi. Wybudował most z brązu i przejeżdżał przezeń w pełnym biegu na rydwanie, ciągnącym za sobą luźno
uwiązane kotły – miało to naśladować grzmot; zarazem miotał w powietrze gorejące pochodnie. Wyprowadzony
z równowagi Zeus ukrócił te wyczyny, zabijając Salmona piorunem – autentycznym.
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założył dom handlowy w Kadyksie, ośmielił się w roku 1602 wystawić braciom Moro weksel
bez pokrycia. Takie postępowanie mogło zgubić powstający dom handlowy, gdyby bracia
Moro wspaniałomyślnie nie umorzyli tej sprany.
Suarez, pełen oburzenia, już miał mu zaprzeczyć, ale mówca ciągnął dalej w te słowa:
– Około roku 1612, a także w latach następnych Suarezowie puszczali w obieg sztaby o
wartości nierównej, jakkolwiek cechowali je tą samą próbą. Bracia Moro przeprowadzili publiczną kontrolę i znów okazali wspaniałomyślność, tuszując sprawę, która mogłaby doprowadzić do upadku dom Suarezów.
Suarez z trudnością powściągał oburzenie; tymczasem nieznajomy tak dalej mówił:
– Mało tego. Gaspar Suarez, który nie posiadając dostatecznych funduszów, prowadził
handel z Wyspami Filipińskimi, zdołał pozyskać zaufanie wuja rodziny Moro, od którego
pożyczył milion. I żeby odebrać ten milion, dom braci Moro musiał wytoczyć proces, który,
być może, jeszcze się nie zakończył.
Gaspar Suarez nie panował już nad sobą i bez wątpienia byłby wybuchnął gniewem, gdy
wtem jakiś nieznajomy, zwracając się do obrońcy braci Moro, rzekł:
– Senor, oświadczam ci, że we wszystkim, co powiedziałeś, nie ma słowa prawdy. Weksel
wystawiony przez Iňiga Suareza miał pokrycie w Antwerpii i bracia Moro nie mieli prawa
przedstawiać go do protestu. Ich list z usprawiedliwieniami zachował się w kantorze Suarezów, gdzie istnieje także drugi list W podobnym tonie, odnoszący się do sztab, o których
wspomniałeś. Wreszcie, przedstawiony przez ciebie w błędnym świetle proces został w rzeczywistości wytoczony przez Suareza braciom Moro, by zmusić ich do odbioru bynajmniej
nie pożyczonego miliona, ale dwóch milionów czystego zysku, osiągniętego z ostatniej wyprawy do Filipin. Twój rozmówca miał więc słuszność, nazywając Suarezów pierwszymi negocjantami w Hiszpanii; jest to tak samo niezaprzeczalne, jak to, że ty, senor, jesteś gadułą,
który plecie, co mu ślina na język przyniesie.
Poplecznik rodziny Moro z oznakami tchórzliwego pomieszania opuścił sklep. Gaspar Suarez poczuł się w obowiązku wyrazić wdzięczność swemu obrońcy; zbliżył się doń co prędzej
i zaproponował mu przechadzkę po Prado, na co nieznajomy wyraził zgodę. Gdy usiedli na
jednej z ławek, Suarez zwrócił się do swego nowego przyjaciela, mówiąc:
– Senor, przemowa twoja nieskończenie mnie zobowiązała, co z łatwością pojmiesz dowiedziawszy się, że jestem Gasparem Suarezem, naczelnikiem domu, którego tak dzielnie
broniłeś przeciwko nikczemnemu potwarcy. Mogłem przy tym ocenić, że znakomicie rozeznajesz się w życiu handlowym Kadyksu, zwłaszcza zaś na wylot znasz historię mojego domu. Nie zaprzeczysz, że jesteś wytrawnym negocjantem; powiedz mi więc, proszę, twoje nazwisko.
Człowiekiem, do którego w te słowa zwrócił się Suarez, był Busqueros. Sądził on, że powinien raczej zataić swe prawdziwe nazwisko, i odparł, że nazywa się Roque Moraredo.
– Wybacz, senor Moraredo – rzekł Suarez – ale nazwisko twoje nie wydaje mi się zbyt
znane w sferach handlowych. Zapewne okoliczności nie pozwalały ci dotychczas próbować
powodzenia w interesach, odpowiadających twoim zdolnościom. Ofiaruję ci udział w kilku
moich przedsięwzięciach i żebyś nie wątpił w szczerość tych zamiarów, zwierzę ci się ze
swoich kłopotów. Mam jedynego syna, w którym pokładałem wielkie nadzieje. Wyprawiłem
go do Madrytu, przykazując zachowywać trzy następujące prawidła: po pierwsze, nazywać
się po prostu „Suarez”, nie zaś „don Suarez”, po drugie, nie wdawać się ze szlachtą i po trzecie, nigdy nie dobywać szpady. Tymczasem, wyobraź sobie, senor, w gospodzie nazywają
mego syna „don Lopezem Suarez”, a jedynym człowiekiem, z którym Lopez zawarł znajomość w Madrycie, był szlachcic nazwiskiem Busqueros. Na dobitkę pojedynkował się z
owym Busquerem i, co gorsza, został wyrzucony przez okno. Taka przygoda nie zdarzyła się
nigdy żadnemu z Suarezów. Dla ukarania niewdzięcznego i nieposłusznego syna zamierzam
się jak najprędzej ożenić. Jest to postanowienie nieodwołalne. Nie mam jeszcze czterdziestu
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lat, nikt przeto nie będzie mnie mógł potępić za zamysł wejścia w związki małżeńskie. Od
mojej przyszłej żony wymagam tylko jednego, musi być mianowicie córką nieskazitelnie
uczciwego negocjanta. Znasz Madryt, czy mogę więc spodziewać się, że posłużysz mi za
przewodnika w poszukiwaniach?
– Znam, senor – odrzekł Busqueros – córkę pewnego nader uczciwego negocjanta. Odtrąciła ona ofiarę ręki znakomitego szlachcica, ponieważ pragnie związać się z człowiekiem
równego stanu. Ojciec jej w przystępie gniewu zażądał, aby dokonała wyboru męża w przeciągu tygodnia i niezwłocznie opuściła dom rodzicielski. Mówisz, senor, że masz czterdzieści
lat, wyglądasz jednak najwyżej na trzydzieści. Udaj się teraz do teatru de la Cruz, obejrzyj
dwa akty Sitio de Granada, podczas trzeciego zaś przyjdę po ciebie.
Gaspar Suarez poszedł więc obejrzeć Sitio de Granada239. Zanim skończył się drugi akt,
zobaczył nadchodzącego Busquera. Nowy przyjaciel wyprowadził go z teatru i powiódł kołując przez liczne ulice i uliczki. Suarez chciał dowiedzieć się nazwiska panny, ale jego przewodnik uznał pytanie za niedelikatne i odparł, że owa panna pragnie zachować tajemnicę na
wypadek, gdyby małżeństwo nie mogło dojść do skutku. Suarez uznał tę rację za dostateczną.
Po długim krążeniu przybyli na dziedziniec jakiegoś dużego domu, przeszli przez stajnię i po
mrocznych schodach dostali się do pustego pokoju, oświeconego zaledwie kilku kagankami.
Po chwili nadeszły dwie damy w zasłonach i jedna z nich rzekła:
– Wierzaj mi, senor Suarezie, że przyczyną mojego postępowania nie jest zuchwałość, obca mojemu sposobowi myślenia, ale próżna żądza zaszczytów mojego ojca, który pragnie
wydać mnie za pewnego znakomitego szlachcica. Wielkie damy otrzymują bez wątpienia
wychowanie stosowne do obyczajów świata, w którym pędzą życie; ale ja, cóż pocznę między
nimi? Świetność salonów zaćmiłaby zapewne słaby blask mojego umysłu, nie znalazłabym
szczęścia na tym świecie i ściągnęłabym na siebie potępienie na tamtym. Postanowiłam poślubić negocjanta. Poważam nazwisko Suarezów i dlatego też chciałam zaznajomić się z tobą.
To mówiąc zdjęła z twarzy zasłonę. Suarez, olśniony jej pięknością, przyklęknął, zdjął z
palca kosztowny pierścień i wręczył go nieznajomej nie powiedziawszy ani słowa.
W tej chwili boczne drzwi pokoju rozwarły się z hałasem i ujrzano młodzieńca ze szpadą
w ręce, w towarzystwie służących, którzy nieśli świeczniki.
– Widzę, senor Suarez – rzekł przybyły wchodząc do środka – że zamierzasz poślubić
pannę Moro.
– Pannę Moro!? – zawołał Suarez. – Ależ ja wcale nie chcę poślubić panny Moro!
– Wyprowadźcie moją siostrę – rzekł na to młodzieniec. – Ciebie, senor Suarez, który zalecasz się do panny Moro, nie mając zamiaru się z nią ożenić, powinienem właściwie wyrzucić przez, okno. Ponieważ jednak dbam o honor własnego domu, rozkażę odejść służącym, a
wtedy policzymy się ze sobą.
Gdy służący oddalili się, młody Moro zwrócił się do Suareza, mówiąc:
– Senor, jest nas tu trzech. Don Busquera, który przyszedł razem z tobą, powinieneś przyjąć za świadka.
– Nie wiem, kogo nazywasz Busquerem – rzekł Suarez. – Jest tu tylko senor Moraredo.
– Mniejsza o to – odparł młody Moro. – Jesteś wprawdzie starszy ode mnie, ale jeśli możesz klękać przed moją siostrą, nie jesteś za stary, aby się ze mną pojedynkować. Dobądź
więc szpady albo zmykaj przez okno.
Suarez, rzecz prosta, wolał wystąpić do walki. Ponieważ jednak nie lepiej znał się na
szermierce od swego syna, wnet przeciwnik przeszył mu szpadą ramię. Na widok krwi młody
Moro wycofał się. Busqueros przewiązał rannemu skaleczone ramię i zaprowadził go do chirurga, skąd, po opatrzeniu rany, obaj udali się do gospody.
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Sit io d e Gr a nad a (hiszp.) – Oblężenie Granady.
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Suarez natknął się tam na swego syna, którego właśnie przyniesiono na noszach. Widok
ten poruszył go do głębi, ale w obawie, by nie zdradzić stanu swego serca, obrzucił Lopeza
wymówkami.
– Synu – rzekł - zabroniłem ci zadawać się ze szlachcicami.
– Ach, mój ojcze – odparł Lopez – zadawałem się tylko z jednym; był to ten sam człowiek,
którego teraz widzę obok ciebie. Zresztą zapewniam cię, że zostałem zniewolony do zawarcia
tej znajomości.
– W każdym razie – powiedział Suarez – nie należało się z nim pojedynkować. Zabroniłem, ci przecież dobywać szpady.
– Nie zapominaj, senor – rzekł Busqueros – że jesteś ranny w ramię.
– Wszystko bym ci wybaczył – mówił dalej Suarez – gdyby nie to, że wyrzucono cię przez
okno.
– Ta sama przykrość – przerwał Busqueros – mogła się i tobie, senor, przed chwilą przydarzyć.
Na te słowa Suarez zmieszał się gwałtownie. W tej samej chwili wręczono mu list zawarty
w tych słowach:
Senor Gaspar Suarez!
Zwracam się do ciebie imieniem mego syna Estebana Moro z uniżoną prośbą o przebaczenie. Esteban widząc, że znajdujesz się w pokoju naszych stajennych z jego siostrą Inezą, sadził swoim obowiązkiem okazać ci niezadowolenie z twego postępowania.
Już poprzednio syn twój, Lopez Suarez, usiłował wkraść się do Inezy przez okno, jednakże
pomylił dom, spadł z wysokiej drabiny i połamał nogi.
Podobne usiłowania mogłyby nasunąć przypuszczenie, że zamyślacie zniesławić naszą rodzinę i byłbym w prawie dochodzić krzywdy drogą sądowa; jednakże wolę zaofiarować ci
następujący układ.
Toczy się między nami proces o dwa miliony plastrów, które zdaniem twoim powinienem
przyjąć. Przyjmę je więc, ale z warunkiem, ze dołożę do nich jeszcze dwa inne miliony i oddam je wszystkie razem twemu synowi wraz z ręką mojej córki Inezy.
Wyświadczył mi on nieoszacowaną przysługę, odwodząc Inezę od zaślubienia grando, któremu przez karygodną próżność zamierzałem ją poświecić.
Kara, senor Gaspar Suarez, zawsze dorównuje winie. Twój syn, ubiegając się o rękę mojej
córki, uczyniłby nam zaszczyt; wszelako wolał wkradać się do niej przez okno. Jego postępowanie było bez wątpienia skutkiem urazy, jaką żywisz do nas od półwiecza, a której przyczyną były omyłki buchalterów, naprawionę przez nas w miarę naszych możności.
Porzuć, senor Gaspar, uczucia, które grzeszą przeciwko miłosierdziu chrześcijańskiemu i
mogą przywieść do zguby na tym i na tamtym świecie.
Proszę cię o to jako przyszły teść twego syna, a twój uniżony sługa.
Moro
Dokończywszy czytania listu Suarez osunął się na krzesło miotany sprzecznymi uczuciami, które zdawały się walczyć ze sobą w jego sercu.
Lopez, spostrzegłszy stan uczuć ojca, dobył całych swych sił i doznając przejmującego
bólu, rzucił się ze swych noszy do kolan Suareza.
– Lopezie – zawołał Gaspar – czemuż wybrałeś właśnie pannę Moro?
– Przypomnij sobie – przerwał Busqueros – że Sam klęczałeś u jej kolan.
– Przebaczam ci – rzekł Gaspar.
Nietrudno domyślić się dalszego ciągu tej historii. Lopez został jeszcze tegoż wieczoru
przeniesiony do swego przyszłego teścia. Starania Inezy znacznie przyśpieszyły jego powrót
do zdrowia. Gaspar Suarez nie mógł mimo wszystko pozbyć się swych uprzedzeń do rodziny
Moro i po ślubie syna, nie zwlekając, powrócił do Kadyksu.
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Lopez już od piętnastu dni był szczęśliwym małżonkiem Inezy. Wkrótce miał ją zawieść
do Kadyksu, gdzie Gaspar Suarez niecierpliwie ich oczekiwał.
Busqueros, dokonawszy tego ważnego przedsięwzięcia, powziął nowe zamiary, które
mocno mu leżały na sercu. Zamyślił wydać swoją krewną Getę Salez za mojego ojca; piękna
Geta zajmowała już dom z drugiej strony uliczki. Postanowiłem nie dopuścić do tego małżeństwa. Najpierw udałem się do szanownego teatyna fra Geronimo Santez, ale ten stanowczo
odmówił swej pomocy utrzymując, że zakonnik nie powinien wdawać się w sprawy światowe, i że wtedy tylko miesza się do spraw rodziny, gdy chodzi o pogodzenie zwaśnionych lub
zapobieżenie zgorszeniu, o wszystkich zaś wypadkach innego rodzaju wcale nie chce słyszeć.
Oddany własnym moim środkom, chciałem zwierzyć się kawalerowi, ale wtedy musiałbym powiedzieć, mu, kim jestem, czego w żaden sposób nie mogłem uczynić. Tymczasem
więc zadowoliłem się tym, żeby Busquera bardziej związać z kawalerem Toledo. Ostrzegłem
zarazem kawalera przed jego skłonnością do natręctwa.
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Nota edytorska

Data powstania Rękopisu znalezionego w Saragossie nie jest dokładnie znana. Prawdopodobnie Potocki zaczął pisać swoją powieść u schyłku lat dziewięćdziesiątych, a ukończył ją w
niedługi czas przed śmiercią.
Historię wydań utworu rozpoczyna schyłek roku 1803, kiedy to w Petersburgu autor w
prywatnej swej drukarence polecił odbijać pierwszy tom powieści (cenzor autoryzował druk
23 grudnia). Tom ten objął dziesięć Dni na 158 stronach. W rok później przystąpił do drukowania tomu drugiego (autoryzacja cenzora nosi datę 20 stycznia 1805), ale druku nie doprowadził do końca – zapewne wskutek wyjazdu do Chin – przerywając go na 48 stronie. Tekst
urywał się na zdaniu: „Je gravis quelques sommets et ayant jetté les yeux sur la vallée...”
(Przedarłem się przez kilka pagórków i rzuciwszy wzrok na dolinę...), a więc niemal że przy
końcu Dnia 13. Po powrocie z Mongolii Potocki druku nie kontynuował i fragmentaryczna
edycja petersburska pozostała jedynym wydaniem dokonanym pod jego osobistym nadzorem.
Rękopiśmienne kopie powieści rozchodziły się w kręgu przyjaciół Potockiego, niektóre
docierały nawet za granicę. Jedna z nich posłużyła za podstawę cząstkowej edycji, obejmującej wydobyte z ram powieściowych przygody Naczelnika Cyganów wraz z wchodzącymi w
ich skład historiami przez owego naczelnika zasłyszanymi. Avadoro, histoire espagnole par
M.L.C.J.P. [Monsieur Le Comte Jean Potocki], Paris, chez M. Gide fils, 1813, zawiera w
czterech małych tomikach historię Pandesowny od jej początku (Dzień 12), aż do miejsca,
które przerywa ją w Dniu 56.
Ta sama drukarnia wypuściła na świat w rok później trzy tomiki Dix journées de la vie
d'Alphonse van Worden, Paris, chez M. Gide fils, 1814, tym razem nawet bez kryptonimu
autora, anonimowo. Wydanie to objęło w 10 Dniach tekst Rękopisu z Dni 1–10 i 14. Tekst
Dni 12 i 13 odpadł jako znany z Avadoro, a Dzień 11 został pominięty.
Całość oryginalnego francuskiego tekstu powieści nie dostała się do druku ani za życia
Potockiego, ani po jego śmierci. Pełny tekst Rękopisu stał się dostępny dopiero wówczas,
kiedy przełożył go na język polski Edmund Chojecki. Jego tłumaczenie, opublikowane, jak
się zdaje, z inicjatywy Edwarda Raczyńskiego, wyszło w Lipsku w sześciu tomikach jako
Rękopis znaleziony w Saragossie. Romans wydany pośmiertnie z dzieł hr. Jana Potockiego,
nakładem Księgarni Zagranicznej, w roku 1847. Edycję tą przedrukowano w dziesięć lat później, poprzedziwszy pierwszy z tomików życiorysem autora; trzecie wydanie, tytułowe, pojawiło się w Brukseli w roku 1862. Tomiki lipskie wznowił w roku 1917 Lorentowicz w serii
biblioteki „Muz”, a po ostatniej wojnie powieść Potockiego wyszła drukiem trzykrotnie, w
latach 1950, 1956 i 1965.
Wydanie obecne, ósme w kolejności, jest przedrukiem edycji z roku 1965. Tekst przekładu
Chojeckiego został tam przejrzany i poprawiony przy pomocy dostępnych cząstkowych wersji francuskiego oryginału, tj, wydania petersburskiego, obu wydań paryskich, oraz paru
fragmentarycznie zachowanych autografów i przekazów rękopiśmiennych. Nie zostały
uwzględnione pierwotne redakcje tekstu, które znaleźć można w manuskryptach, a także warianty z wydań paryskich – z wyjątkiem jednego. Tekst Dnia 47. jest w wersji Avadora zupełnie odmienny i wydawało się rzeczą celową umieścić go jako Dodatek po, tekście romansu.
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Jan Potocki urodził się 8 marca 1761 na Podolu jako syn późniejszego krojczego koronnego Józefa i Teresy z Ossolińskich. Wysłany za granicę jako siedmioletni chłopiec, pobierał
nauki u prywatnych pedagogów we Włoszech, w Szwajcarii (1773–76), a potem w szkole
wojskowej w Wiedniu. W randze podporucznika armii cesarskiej wziął udział w wojnie austriacko-bawarskiej, a po jej zakończeniu (1779) spędził rok w garnizonie pod Budo na Węgrzech. Wyprawił się następnie na Maltę, gdzie uczestniczył w ekspedycjach morskich na
statkach zakonu, docierając do Tunisu.
Powróciwszy do kraju, wszedł w krąg życio towarzyskiego. Stanisław August dał mu tytuł
szambelana (1782) i order Św. Stanisława; poślubił też wówczas (1783) najmłodszą córkę
marszałka Lubomirskiego, Julię (zm. 1794). W tym samym czasie podjął zokrojone na szeroką skalę studia nad najdawniejszymi Dziejami Słowiańszczyzny, które prowadził odtąd przez
lat dwadzieścia, stając się pionierem słowiańskiej prehistorii. Rezultaty tych badań ogłosił
drukiem w kilkunastu tomach w latach 1789–1802.
Po kilku miesiącach wędrówek po Turcji i Egipcie, które opisał w dzienniku podróżnym,
nadając mu formę listów do matki (Voyage en Turquie et en Egypte fait en 1'année 1784),
parę lat spędził w Paryżu, gdzie kontynuował studia historyczne, żywo przy tym interesując
się współczesnym ruchem intelektualnym.
Podczas wycieczki do Holandii, której opis również ogłosił drukiem („Voyage en Hollande
fait pendant la revolution de 1787), był świadkiem rewolucji mieszczańskiej i pruskiej inwazji.
Znowu znalazłszy się w kraju (z początkiem 1788), rozwinął działalność publiczną w duchu umiarkowanych polityczno-społecznych idei Oświecenia. Został wybrany posłem poznańskim na Sejm Wielki i uczestniczył w jego obradach. Założył Drukarnię Wolną, która w
ciągu paru lat wypuściła kilkaset publikacji, w znacznej części związanych z bieżącą pracą
parlamentu, i gdzie drukował się „Journal Hebdomadaire de la Diète”, nastawiony na informowanie opinii europejskiej o obradach sejmowych, w którym Potocki zamieszczał swoje
artykuły (1788–89). Z własnych funduszów powołał do życia niewielki korpus saperów i dowodził nim w randze kapitana; w memoriale skierowanym do króla proponował wzmocnić
obronę kraju zorganizowaniem chłopskiej partyzantki.
Następna podróż zawiodła Potockiego do Hiszpanii, a stamtąd do Maroka; opisał ją w
dzienniku podróżnym, przeplatanym próbami literackimi – opowiastkami w guście orientalnym (Voyage dans l'empire de Maroc fait en 1'année 1791). Wrócił do kraju z początkiem
1792, wziął udział w kampanii przeciw Targowicy i armii rosyjskiej, a po drugim rozbiorze
kraju wycofał się z życia publicznego, zrezygnował z propozycji Stanisława Augusta, który
pragnął go widzieć w roli swego bibliotekarza, i jako prywatny uczony wrócił do badań historycznych. Parę miesięcy spędził w Galicji, gdzie dla sceny dworskiej w Łańcucie napisał
sześć jednoaktówek (Les Parades, wyd. 1793 we Lwowie), a następnie, jeżdżąc po Dolnej
Saksonii, tropił ślady dawnych siedzib słowiańskich. Kolejna wyprawa zaprowadziła go na
Kaukaz (Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase, 1797–98, wyd. pośm.).
Poślubiwszy Konstancję Potocką, córkę Szczęsnego (1799), przez jakiś czas mieszkał na
Podolu, a potem przeniósł się do Petersburga. Tu opublikował ostatnie z serii dzieł poświęconych prehistorii słowiańskiej (Histoire primitive des peuples de la Russie, 1802). Car Aleksander I, któremu książka byla dedykowana, przyznał autorowi tytularną rangę tajnego radcy i
order Św. Włodzimierza. Potocki zbliżył się w owym czasie do grupy skupionej wokół księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, wówczas carskiego ministra spraw zagranicznych. Interesowały go, co najmniej już od czasu ekspedycji na Kaukaz, kwestie azjatyckiej polityki cesarstwa rosyjskiego. Czartoryski, wysoko ceniąc jego kompetencje, zrobił Potockiego zwierzchnikiem działu naukowego poselstwa, udającego się do Chin. Poselstwo wyruszyło w maju
1805, ale zdołało dotrzeć tylko do Urgi (Ułan Bator), skąd zmuszone było zawrócić. Po powrocie z Mongolii Potocki zainicjował w Petersburgu wydawanie pisma tygodniowego, „Jo-
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urnal du Nord” (wiosną 1807); było ono póloficjalnym organem rządowym i Potocki zamieszczał w nim artykuły o tendencji antynapoleońskiej.
Kiedy grupa Czartoryskiego pod koniec 1807 utraciła wpływy, Potocki opuścił Petersburg,
przenosząc się z powrotem na Podole. Przeprowadziwszy separację (1808), a następnie rozwód z żoną (1809), żył samotnie w Uładówce pod Berdyczowem, tylko od czasu do czasu
wyprawiając się do biblioteki Krzemienieckiego Liceum, po książki potrzebne mu do pracy.
Zajmował się zagadnieniami chronologii historii powszechnej czasów najdawniejszych, próbując zsynchronizować dane zawarte w najstarszych, pól-legendarnych przekazach z dziejów
różnych kultur. W Krzemieńcu też wydal drukiem parę poświęconych tym sprawom publikacji.
20 listopada (2 grudnia nowego stylu) 1815 roku odebrał sobie życie wystrzałem pistoletu
w usta.
Leszek Kukulski

Korekta: Ewa Michalska
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