Krzysztof Rudowski

RĘKOPIS ZAPODZIANY
W SARAGOSSIE
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CIĄG DALSZY OPOWIADANIA
BONAWENTURY
o, co mnie spotkało, było nie do zniesienia. Ludzie, którym
wierzyłem, których podziwiałem i kochałem, okazali się źli,
przewrotni, wręcz potworni. To była jakaś oszalała grupa wyznawców szatana, której prowodyrem okazał się profesor. Ta zaś,
do której płonąłem pożądaniem, gotowa była zrobić dla tej otumanionej czeredy wszystko, czego mi wcześniej wzbraniała.
Kiedy znalazłem się w kręgu półnagich ciał pogrążonych
w amoku, zrozumiałem swój błąd. Zrozumiałem, że filozofia,
którą dzieliłem się z tymi ludźmi i profesorem, nie była filozofią
światła mojego średniowiecznego patrona, lecz filozofią ciemności i zacofania. Miłość do szarookiej dziewczyny była tylko
zwierzęcym pożądaniem, które zdolny był zaspokoić trywialny
akt podczas ostatniej nocy, niemający nic wspólnego z tym, co
przeżywałem w ramionach mojej Róży. To Róża była świętością
i jedyną istotą, której byłem w pełni oddany, a której wyrządziłem wielką krzywdę. Cóż, kiedy z nią wszystko było skończone.
Musiała pozostać jedynie pięknym wspomnieniem i wiecznym
wyrzutem sumienia. Nie miałem przecież prawa żądać, by przyjęła mnie z powrotem. Zresztą, z pewnością o mnie już zapomniała, wyrzucając z pamięci niedobre wspomnienie. Może nawet wróciła do swojej poprzedniej sympatii, do tego prostaka,
sportowca, dwumetrowego Lolka, który nie miał najmniejszego
pojęcia o filozofii, ale za to był kimś, z kim można budować spokojną przyszłość.
Zostawiłem wszystko i wprost ze strasznego sabatu umknąłem prosto w las, długo słysząc za sobą krzyki, złorzeczenia i pijane nawoływania. Właściwie chciałem umrzeć, zostać rozszarpany przez dzikie zwierzęta, spaść ze skały, sczeznąć z wycieńczenia. Gdybym napotkał na swojej drodze rzekę czy jezioro,
z pewnością utopiłbym się, a tak tylko brnąłem coraz głębiej
w ciemny las.
Kiedy świt zaczął rysować kontury drzew na jaśniejącym
niebie, stanąłem przed wysokim, kamiennym murem klasztoru.
I wtedy właśnie pomyślałem, że świat z tej strony muru jest zły
i fałszywy, zaś to, co było po jego drugiej stronie, jest z pewnością
inne, lepsze. Jest ziemskim rajem, sanktuarium spokoju i ciszy.
Tam nie funkcjonowały przecież te straszne prawa, które kazały
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tak innym, jak i mnie ciężko grzeszyć. Po drugiej stronie muru
czas zatrzymał się i cierpienie, śmierć czy nawet zło — stały się
tylko nic nie znaczącym dodatkiem do wieczności.
Wtedy podjąłem decyzję o wstąpieniu do klasztoru.

— Panie redaktorze, musimy iść dalej.
— Tak, oczywiście — odparł nasz bohater, otrząsając się z resztek
snów.
— Według mnie to już całkiem blisko — mówił ksiądz. — Wydawało mi się przed chwilą, że słyszę jakieś głosy czy muzykę…
— To z pewnością Modenaro ćwiczy na flecie. Musiał już wrócić.
Chodźmy zatem prędzej, a z pewnością możemy liczyć na doskonały
poczęstunek.
Ksiądz ucieszony perspektywą wykwintnego zamkowego posiłku
(a zdarzyło mu się już przecież być goszczonym przez Modenara) przyśpieszył. Jakież jednak było zdziwienie obojga, gdy po kilkudziesięciu
krokach natknęli się na mur zagradzający całkowicie dalszą drogę.
— Koniec.
— Zaraz, zaraz — zaprotestował ksiądz. — Niech pan się wsłucha,
panie redaktorze. Śpiew. Głos wysoki… kobieta.
Rzeczywiście, znowu słychać było śpiew.
— Czyżby Zija? — zdziwił się i jednocześnie ucieszył pan Krzysztof.
— Zija? Co to za słowo?
— Nic, nic, tak mi się powiedziało — odparł pośpiesznie.
Ksiądz cały czas rozglądał się w poszukiwaniu dalszego przejścia.
Wreszcie, z desperacją, zbliżył świecę do ściany.
— Jest! — wykrzyknął ucieszony.
W dolnej części muru natknął się na pokaźnych rozmiarów otwór
przykryty nabitymi od wewnątrz deskami.
Odstawiwszy na bok świecę, naparł masą ciała na tę przegrodę, ale
bez większych rezultatów. Nasz bohater, widząc to, odłożył worek i już
zaraz we dwóch nacisnęli na deski, które tym razem zaskrzypiały i pękły w drzazgi. Dwaj uciekinierzy wpadli z impetem do jakiegoś wnętrza, przewracając się natychmiast, bowiem pod nogami poczuli dziwne kuliste kształty uniemożliwiające im utrzymanie równowagi.
Przez chwilę bezskutecznie usiłowali się podnieść, ale sterta główek
kapusty, na których legli, była na tyle duża, że zdołali jedynie usiąść
pośród bezmiaru pachnących, zielonych krągłości. Dopiero wtedy dostrzegli, że znajdują się w jakimś piwnicznym pomieszczeniu — peł— 183 —

nym beczek, słoi, skrzynek z warzywami, warkoczy cebul i czosnków
— oświetlonym przez pochodnię trzymaną czyjąś drżącą ręką.
Istota w dziwnej, długiej szacie patrzyła na nich szeroko otwartymi
oczyma, a kiedy tylko ksiądz wyciągnął w jej kierunku rękę, rzuciła się
do ucieczki z przeraźliwym krzykiem:
— Vade retro Satana!
To, co działo się w następnych sekundach, było chyba najstraszniejszym przeżyciem naszego bohatera i pszczeluskiego proboszcza, jakiego mieli okazję zaznać. Do piwnicy wpadło kilka postaci podobnie
odzianych jak ta, która je przywołała swoim przeraźliwym krzykiem.
Bez dania racji schwycili intruzów i zaczęli ich wlec jakimś mrocznym korytarzem. Na nic zdały się krzyki protestu i lamenty. Osobnicy nieczuli byli na groźby i prośby. Zaciągnęli pojmanych do ciasnego
pomieszczenia, które miało tylko jedno małe, wysoko umieszczone
okienko. Związanych rzucili na zimną posadzkę i wyszli, ryglując mocne, okute żelazem drzwi.
Ksiądz nie wyrzekł ani słowa, szeptał tylko pod nosem modlitwy.
Pan Krzysztof również powierzył swą duszę Bogu, choć przecież po
ostatnich wydarzeniach, jakie dane było mu przeżyć, powinien mieć
nieco więcej ufności w opatrzność.
— Koniec — powiedział wreszcie ksiądz. — To platersi.
— Platersi? W zamku?
— To nie jest zamek. To klasztor — wyjaśnił proboszcz. — Miał
pan rację, panie redaktorze, szliśmy w innym kierunku. Boże drogi.
Skończą się moje ulubione lektury, cała rosyjska literatura… skończą
się przysmaki pani Tosi.
— Ksiądz czyta po rosyjsku?
— Tak, jako jedyny w seminarium znałem ten język. Ale platersi
i Tołstoj — tego nie da się pogodzić.
— Proszę księdza, przecież wszystko można wyjaśnić. Nie będą tu
trzymać na siłę proboszcza. Jest przecież jakaś władza zwierzchnia.
— O, słodka naiwności! Mówiłem przecież, że klasztor jest zamknięty od ponad dwustu lat. Próbowałem, kołatałem… W Rzymie
nie ma żadnych dokumentów. Nie ma zwierzchniej władzy. Słyszał pan
o japońskich żołnierzach, których odnajdowano w dżungli kilkadziesiąt lat po wojnie?
— Słyszałem, ale co to ma do rzeczy?
— Oni sądzili, że wojna wciąż trwa i ukrywali się całe lata.
— Paranoja. Przecież mnisi, których tu zamknięto dwieście lat
temu, dawno wymarli.
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— Przychodzą nowi.
— Więc oni wiedzą, że świat się zmienił.
— Naiwny pan jest. Kto się decyduje przyjść do klasztoru o takiej
surowej regule jak tutejsza, dobrowolnie wyrzeka się świata i z pewnością nie chce o nim pamiętać. A zresztą, przecież te krzyki…
— Jakie znowu krzyki?
— Pan nie słyszał zapewne wrzasków, jakie czasami dochodziły zza
klasztornych murów. Ja nie mam wątpliwości, że tych, którzy mimo
wszystko chcieli wyjść z klasztoru…
— Co? — zapytał przerażony pan Krzysztof.
— Palono na stosie.
Zapadło głuche milczenie. Przez małe okno w grubym murze dochodził śpiew. Wysoki męski głos śpiewał jakieś archaiczne nuty. Czas
cofnął się o kilkaset lat. I tak miało pozostać.
— Już tylko sam Pan Bóg może nam pomóc — powiedział zrezygnowany ksiądz, usiłując zmienić niewygodną pozycję ciała, które
przybrało formę worka z ziemniakami. Podobne odczucie miał nasz
bohater.
— A może po prostu, przy pierwszej nadarzającej się okazji, uciekniemy? — zaproponował odkrywczo.
— Nie słyszał pan krzyku zakonnika, który znalazł nas w piwnicy?
— Słyszałem.
— Mają nas za diabłów. Spalą. Chyba że…
— Jest jakieś wyjście?
— Że zamiast Boga poprosimy o pomoc diabła.
— Proszę księdza, przecież nie żyjemy w średniowieczu. Nikt dzisiaj nie wierzy w diabła, a co dopiero w jego pomoc.
— Co pan wygaduje? Mnie, księdzu, pan to mówi? Pomieszało się
wam w głowach w tym mieście.
— Ja nie wierzę w diabła.
— A Modenaro? — zapytał ksiądz.
— No, przecież mówiliśmy już o tym. Sam ksiądz stwierdził, że
to prości ludzie gadają takie bzdury, gdy tymczasem ksiądz u niego
bywa.
— Skoro bywam, to wiem najlepiej.
— I mnie przecież gościł Modenaro.
— Na nic pan nie zwrócił uwagi?
Nic nie odpowiedział. Miał za absurd twierdzenie księdza, ale jakaś
nutka wątpliwości pojawiła się w jego rozumowaniu. Przypomniał sobie pracownię alchemiczną, stare księgi, dziwne filozoficzne wywody…
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„Nie, to czyste bzdury — powiedział sobie na koniec. — Ja, racjonalista, człowiek wykształcony, miałbym wierzyć w takie idiotyzmy?”.
Tymczasem przebywanie w pozycji leżącej, w dodatku ze związanymi mocno członkami, zaczynało być nie do zniesienia. Na domiar
złego chłód bijący od kamiennej posadzki był bardzo dotkliwy.
— Nie mogę się przyznać, że jestem księdzem — rzekł w końcu
proboszcz. — Musimy udawać idiotów. Po prostu trafiliśmy tu przypadkowo.
— Skoro klasztor jest samowystarczalny, przyda się dwóch parobków. Zna się ksiądz na doglądaniu zwierząt albo na uprawie roli?
— Nic a nic. Za to pacierze odmawiam doskonale.
Zazgrzytały zamki. Do pomieszczenia weszło kilku braci. Uwolnili
naszym więźniom stopy i nakazali wstać.
Niełatwo podnieść się na zdrętwiałych nogach, i to bez pomocy
skrępowanych wciąż jeszcze rąk. Te wysiłki wspomogły na szczęście ramiona braciszków. Kiedy wreszcie udało się uzyskać postawę w miarę
wyprostowaną, poprowadzono pojmanych — niepewnych swej przyszłości — długim, ponurym korytarzem.
Mimo grozy sytuacji pan Krzysztof z ciekawością spoglądał w mijane okna. Na zewnątrz widoczne były zabudowania gospodarcze, pasące się bydło, ogród warzywny, mała winnica i niedawno skoszone pola,
a za polami mur wysoki, beznadziejnie wysoki. Za murem zaś wolność,
o której można tylko pomarzyć. Po dziedzińcu klasztornym krzątali się
zaś jak w ukropie zakonnicy. Zabiegani, zapracowani, bo przecież sami
musieli wyżywić się w obrębie murów.
Niedaleko poprowadzono więźniów. Trafili do przedpotopowej łaźni, gdzie w obłokach pary biły na nich siódme poty pod rózgami trzymanymi w krzepkich mnisich rękach.
Kiedy uznano, że są już czyści i pozbyli się całego „cywilnego” brudu, wytarto ich i w miejsce starych ubrań dano im mnisze habity.
Cóż było robić. Ksiądz wdział z trudnością na swoje pokaźne ciało
ciasny nieco przyodziewek. To samo uczynił nasz bohater, ale on z kolei utopił się w nadmiarze szarego materiału.
Ksiądz przez cały czas uporczywie milczał, ale pan Krzysztof nie
dawał za wygraną i próbował wszcząć rozmowę z braćmi. Ci jednak
— jakby byli głusi i niemi — nie odpowiadali. Na koniec zawiedli ich
w zupełnie inne niż uprzednio (tak się przynajmniej wydawało) skrzydło klasztornego budynku i wprowadzili do małej celi, w której od razu
rzuciło się w oczy zakratowane okno. Wewnątrz znajdował się stół,
krzesła i trzy prymitywne prycze. Na jednej z nich siedział jakiś zasę— 186 —

piony zakonnik, przebierający w dłoniach paciorki nieproporcjonalnie
długiego różańca.
Nie on jednak (ten zakonnik) wzbudził zainteresowanie przybyłych, ale to, co stało na stole, a mianowicie cynowy talerz, na którym
spoczywało kilka kromek ciemnego chleba. Obok, w nieco poobijanych kubkach, mieniła się w blasku wpadającego przez okno słońca
— woda. I już po chwili (naprawdę krótkiej), nie zauważywszy nawet,
w jakim momencie zamknęły się drzwi celi, dwa głodomory dojadały
ostatnie okruszki chleba i dopijały ostatnie krople wody, która zdawała
się tak dobra, jak najprzedniejsze wino.
A prawdziwe letnie słońce stało wysoko, wysoko, lecz jego cokolwiek już nadwerężone schyłkiem lata ciepło nie docierało do wnętrza
budowli klasztornej, której ściany były na tyle masywne, że panował
między nimi wieczny chłód.
Pan Krzysztof rozparł się na niezbyt wygodnym krzesełku, rozkoszując się brakiem uczucia głodu, które przez ostatnią godzinę nieznośnie mu doskwierało; szczególnie po gorącej kąpieli. Wysunął przed
siebie nogi obute w skromne, skórzane sandały, które już niewątpliwie
musiały zaznać stóp niejednego zakonnika, i głęboko westchnął.
— Nie jest to może ideał, ale w porównaniu z tamtą celą…
— Chwała Panu Bogu — rzekł ksiądz, wyciągając również przed
siebie nogi, które wyglądały niczym smakowite paróweczki.
— Na wieki wieków amen — zachrypiał zakonnik, o którego istnieniu zupełnie zapomnieli.
Ksiądz przekręcił się na krześle i zwrócił się do niego:
— Dlaczego nas tutaj zamknięto?
— To jest cela odosobnienia — wyjaśnił zakonnik, którego głos
zdradzał objawy przeziębienia czy nawet zapalenia gardła, co dość
dziwne było jak na tę porę roku.
— I brat również, jak i my, jest odosobniony?
— No, cóż, jestem — odrzekł tamten i głośno kichnął.
— A co się stało, dlaczego?
— Dużo by mówić — powiedział smutno. — Moja sprawa rozpatrywana jest od wielu miesięcy.
— Co? — przeraził się ksiądz. — Tak długo?
— Ano, nie tak długo. Inni bracia, którzy wyłamali się z klasztornej
dyscypliny, spędzają w podobnych celach całe lata. O ile mi wiadomo
— dodał głośnym szeptem — żadna z tych spraw nie została przez
klasztorny trybunał zakończona.
— O Boże, to straszne!
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— Może to jednak lepsze niż…
— Niż? — z przerażeniem zapytał ksiądz.
— Stos — smutno wyjaśnił zakonnik, a przerażające to słowo odbiło się głuchym echem od ścian celi.
Straszne milczenie, które zapadło po tej odpowiedzi, przerwało ponowne kichnięcie zakonnika.
— Brat jest chory?
— Zimno tutaj, to i z przeziębienia wyjść ciężko.
— A lekarstwa, leczenie?
— Co? Bracia chyba od niedawna w klasztorze. Puszczali mi parę
razy krew, ale nie pomogło.
— A jak bratu na imię?
— Amalryk.
— Kto dzisiaj nosi takie imię? O ile pamiętam, tak zwał się któryś
z władców Królestwa Jerozolimskiego z czasów wypraw krzyżowych.
Jednakże imię to bardziej kojarzy mi się nie ze świętym, ale… wręcz
przeciwnie — rzekł ksiądz.
— Co „wręcz przeciwnie”? — zdziwił się pan Krzysztof.
— Tak, tak — pospieszył Amalryk — nie o świętego chodzi,
a wręcz… — Zakonnik wydmuchał nos w mokrą chustkę.
— Nic nie rozumiem, mógłby brat wyjaśnić? — dopytywał się dalej
nasz bohater.
— Ale za co brata tutaj osadzono? — dodał ksiądz.
— To długa i smutna historia — powiedział Amalryk. — Jeżeli nie
macie nic przeciwko temu, chętnie ją opowiem.
Ksiądz wpatrzył się w zakonnika ciekawie, a pan Krzysztof mruknął
słowo zachęty. Amalryk zaczął w te słowa.
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ZDUMIEWAJĄCA
HISTORIA AMALRYKA
uż od najmłodszych lat czułem powołanie do stanu duchownego. A ponieważ rodzina, z której pochodzę, jest bardzo religijna,
moi czcigodni rodzice, odkrywając moje pragnienie, przeznaczyli mnie na księdza. Od dziecka więc służyłem do mszy i wiodłem
życie pobożne, dużo czytając i stroniąc od zabaw z rówieśnikami.
Moim przewodnikiem po świecie religii był początkowo starszy
brat, który również do pewnego czasu wiódł świątobliwy żywot,
ale z czasem wybrał inną formę służby Bogu — uprawianie sztuki.
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Ponieważ mieszkałem w małym miasteczku, gdzie wszyscy
się dobrze znają, szybko przylgnęło do mnie miano odludka
i samotnika. Być może również z tego powodu postanowiłem
zostać zakonnikiem. Jednak nie od razu. Po wielu przemyśleniach zdecydowałem się skończyć najpierw studia filozoficzne
na świeckiej uczelni, żeby potem, już w pełni świadomie, wybrać
życie w klasztorze.
Cóż, kiedy nie okazało się to zbyt łatwe. Szczególnie zaś
z tego powodu, że musiałem porzucić moje miasteczko i przenieść się do dużego miasta, a to wiązało się, przynajmniej początkowo, z zagubieniem i brakiem pewności siebie. Stroniąc
nadal od wszelkich przyjemności życia doczesnego, od razu zacząłem się wyróżniać spośród moich kolegów, więc — podobnie jak wcześniej w mojej rodzinnej miejscowości — zaczęto
uważać mnie za osobę nietowarzyską. Oczywiście zdarzało się,
że uczestniczyłem w różnych spotkaniach, ale ktoś, kto nie pali,
nie bierze alkoholu do ust, a do tego stroni od płci przeciwnej
— budzi zawsze sensację.
Jeżeli jednak nie potrafiłem nawiązać kontaktu z moimi
kolegami, to doskonale rozumiałem się z wykładowcami, tym
bardziej że przeznaczając praktycznie cały wolny czas na naukę,
byłem jednym z najlepszych studentów. Szczególną pieczę roztoczył nade mną profesor filozofii klasycznej, człowiek wielce charyzmatyczny o ogromnej wiedzy i dostojnym wyglądzie, a tym
bardziej był mi bliski, że wykładał równocześnie w seminarium
duchownym.
Kiedy zwierzyłem mu się ze swoich planów, pochwalił tę
decyzję i zaczął wskazywać mi odpowiednie lektury, często dostępne jedynie w bibliotece seminarium, do której umożliwił
mi wstęp. Tam też — na swoje nieszczęście — trafiłem na dział
książek (do których chyba od dawna nie zaglądano) dotyczący
kierunków heretyckich w filozofii średniowiecza. Z ciekawością
zacząłem je wertować i musiałem stwierdzić, że przedstawione
tam ślepe ścieżki teologii były bardzo interesujące. Największe
wrażenie zrobił na mnie wtedy opis działalności potępionego
niegdyś przez Kościół Amalryka z Bène.
Jego teorie zbudowane były na podstawie, którą można streścić następująco: „Wszystko jest jednym, ponieważ wszystko, co
jest, jest Bogiem”. Omnia unum, quia quidquid est, est Deus. Powstała przed wiekami sekta amalrycjan głosiła doktrynę o ubó— 189 —
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stwieniu. Wierzyli, że ponieważ są częścią Boga, są bezgrzeszni.
Nie widzieli różnicy między złem i dobrem, i występowali przeciwko smutkowi i odmawianiu czegokolwiek naturze.
Teorie te zainteresowały mnie przede wszystkim ze względu
na to, że przez całe dzieciństwo i wczesną młodość odmawiałem
sobie uciech tego świata i stroniłem od ludzi. A nie było mi łatwo to czynić. Obserwując moich przyjaciół ze studiów, którzy
każdą wolną chwilę poświęcali zabawie, uciechom i miłostkom,
zazdrościłem im, choć przecież jednocześnie czułem wyższość.
Dopiero gdy zapoznałem się z naukami Amalryka, wydało mi
się, że pobożne życie wcale nie musi być takie szare, że poddanie
się jego nurtowi nie musi zamykać drogi do nieba.
Najgorsze, że długa abstynencja sprawiła, iż rzucając się
w wir doczesnych uciech, uczyniłem to ze zdwojoną determinacją i w wielu wypadkach poszedłem dalej, niż czynili to moi rówieśnicy. Alkohol, kobiety i całe zło tego świata zawładnęły mną
tak bardzo, że nic poza chęcią użycia nie było już ważne.
Opanowanie przyszło szybko. Mój organizm nie potrafił długo znosić życia na podwyższonych obrotach. Po paru miesiącach
rozpusty i pastwienia się nad własnym ciałem, dzięki szczęśliwej
interwencji człowieka, u którego wynajmowałem stancję, trafiłem do szpitala psychiatrycznego. Kolejny traf sprawił, że znalazłem się pod najlepszą opieką, jaka jest tylko możliwa. Czuwał
nade mną wybitny specjalista doktor Krupel.

— Krupel?! — wykrzyknęli równocześnie ksiądz i nasz bohater.
— Znacie go? — zdziwił się Amalryk.
— Oczywiście.
— A zatem nie muszę mówić więcej na jego temat. Tak czy tak — to
jeszcze jeden dowód, iż jest on wielką lekarską sławą
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Po wyjściu z zakładu postanowiłem jak najszybciej porzucić
gnuśny żywot i wstąpić do klasztoru. Cóż, kiedy Kościół powiedział: nie. Nikt nie chciał nawet słyszeć o przyjęciu do zgromadzenia człowieka, który leczony był psychiatrycznie.
I wtedy z pomocą pospieszył mój ukochany profesor filozofii. Od niego dowiedziałem się o istnieniu klasztoru platersów.
Ponieważ — jak mi to wytłumaczył — klasztor był zamknięty
z górą od dwóch wieków, nikt nie mógł sprawdzić tam informacji o mnie.
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Profesor zaproponował, abym pojechał na organizowany
przez niego obóz naukowy, który odbywał się w niewielkiej odległości od klasztoru. I tak uczyniłem. Przyjechałem w połowie
trwania obozu i nie chcąc się rzucać w oczy moim kolegom, którzy poznali mnie przecież z nie najlepszej strony, trzymałem się
cały czas na uboczu. Ostatniego dnia pożegnałem się z profesorem, dziękując mu za wszystko, co dla mnie zrobił, i ruszyłem
w stronę klasztoru. Jakież było moje zdziwienie, gdy przed potężną klasztorną bramą natknąłem się na jednego ze studentów profesora, Bonawenturę, który również był uczestnikiem
obozu.
Kiedy go spotkałem u wrót klasztoru, wyglądał bardzo źle.
Wyjaśniłem mu, że mam zamiar przekroczyć bramę i — niespodziewanie — usłyszałem, że i on podjął podobną decyzję.
Było nas więc dwóch.

Amalryk kichnął, a następnie głośno wytarł nos. Ksiądz, czy to ze
wzruszenia po usłyszanej opowieści, czy z powodu zarażenia kropelkowego katarem, również pociągnął nosem.
— Ja już się przyzwyczaiłem do chronicznego kataru. Te cele, z tej
strony budynku, są zimne i wszyscy bracia chorują.
— Tak, tak — rzekł zamyślony ksiądz. — To nie jest ważne. Interesuje mnie, dlaczego brat nazywa siebie Amalrykiem? Tego naprawdę
nie potrafię zrozumieć.
— Otóż to — podchwycił nasz bohater.
— Na badaniach, po zniknięciu Bonawentury, wyszło wszystko.
Kiedy dowiedziano się o mojej fascynacji doktrynami Amalryka, nakazano mi — do wyjaśnienia całej sprawy — nosić jego imię i w ten
sposób odpokutować swoje występki.
— Zaraz, zaraz, a co to były za badania? — zapytał z niepokojem
ksiądz.
— No… — zaczął Amalryk.
— Tortury! — domyślił się kapłan.
Amalryk kiwnął głową.
— To potworne.
— Jak się szybko powie całą prawdę — pospieszył zakonnik — da
się ujść cało. Dlatego wyśpiewałem wszystko; również przygodę z nauką Amalryka.
Nasz bohater uniósł dłoń, jakby coś sobie skojarzył.
— A Bonawentura? Powiedział brat, że zniknął. On… uciekł?
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Amalryk nie zdążył odpowiedzieć, bo właśnie zgrzytnęły zamki
u drzwi. Do celi weszło dwóch brodatych zakonników.
— Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus — rzekł siwobrody zakonnik, wysuwając się przed drugiego, którego oblicze ocieniał zaciągnięty kaptur.
— Na wieki wieków — odpowiedzieli trwożnym chórem więźniowie.
— Jutro zostaniecie przebadani. Jeżeli macie coś na swoją obronę,
zawczasu przygotujcie słowa usprawiedliwienia.
— Jesteśmy niewinni! — wyrwało się panu Krzysztofowi.
Ksiądz profilaktycznie milczał, zaś Amalryk nie podniósł nawet
oczu znad różańca.
— Na pamięć wielkiego naszego poprzednika, ojca Sartoriusa!
Zbezcześciliście przecież święte miejsce! — zagrzmiał zakonnik.
Nic więcej nie zostało powiedziane. Jednakże kiedy zakonnicy wychodzili z celi, ten drugi, przykryty kapturem, zbliżył się nieznacznie
do naszego bohatera i wsunął mu w dłoń jakiś niewielki zwitek papieru.
Drzwi zatrzasnęły się z hukiem.
— Boże Święty, badania — rzekł zrezygnowany ksiądz. — Tortury.
Średniowiecze.
Przez chwilę siedział spokojnie, ale nagle — jakiś odmieniony
— wstał, podszedł do okna i wpatrzył się w zachodzące słońce, które
oświetlało świat delikatnym, czerwonawym blaskiem. Nie odwracając
się, pięknym, dostojnym głosem zaczął recytować:
Tkwię w zimnej celi, za żelazną kratą
Ja, orzeł młody, w niewoli chowany
A tam, za oknem, przyjaciel skrzydlaty
Pokarmem krwawym niespiesznie się raczy…
Zamilkł i patrzył w dal. Amalryk nadal przebierał palcami po paciorkach różańca, a pan Krzysztof, przerażony przypuszczeniem, że
ksiądz popadł w obłęd, nie mógł wyksztusić ani słowa.
— Co to? — zapytał wreszcie.
— Mickiewicz? — mruknął znad pacierzy Amalryk.
— Puszkin, głupcze! — huknął ksiądz. — W moim własnym przekładzie.
I znowu zaczął recytować, tym razem już w języku oryginału:
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Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,
Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: Давай, улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!
Pan Krzysztof — trochę obruszony na księdza, że w takiej chwili recytuje wiersze — machnął ręką, ale wtedy poczuł, że ma przecież
w dłoni karteczkę, którą podał mu zakapturzony zakonnik. Delikatnie
ją rozwinął i uniósł, aby w ostatnich promieniach zachodzącego słońca
odczytać drobne litery:

Nie obawiajcie się niczego. W nocy zostaniecie
uwolnieni.
— Proszę księdza, jesteśmy uratowani! — krzyknął ucieszony i podał kapłanowi karteczkę. Ten, z rozgorączkowaniem przebiegł wzrokiem tekst i z głębokim westchnieniem usiadł na krześle.
— A zatem moje prośby zostały wysłuchane.
— Jakie prośby?
— Prosiłem o pomoc diabła.
— Jezus Maria — wymamrotał przerażony Amalryk i rzucił się na
kolana.
— Co też ksiądz wygaduje — fuknął pan Krzysztof. — Po prostu
któryś z zakonników chce nam pomóc.
— Nie, nie, panie redaktorze. Prosiłem o pomoc Modenara. To jest
szatańska sztuczka. Kto podał panu ten papierek?
— Drugi z zakonników. Ten z czarną brodą.
— Proszę, z czarną brodą — wysłannik szatana.
— Jaki tam wysłannik. Po prostu ktoś, kto chce nam pomóc. Bracie
Amalryku, czy przyjrzał się brat temu drugiemu zakonnikowi?
Amalryk popatrzył błędnym wzrokiem.
— Przecież był tylko jeden…
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— A widzi pan! — triumfalnie powiedział ksiądz. — Dla Amalryka
był niewidzialny.
— Brat Amalryk nie podniósł nawet głowy znad różańca.
— Zaraz, zaraz — przypomniał sobie zakonnik. — Popatrzyłem
przecież i nawet wydał mi się on do kogoś podobny.
— Do kogo?
— Nie, nie. To niemożliwe. To niemożliwe. Nie chcę o tym mówić.
Amalryk z podwójną gorliwością zabrał się za modlitwy. Nie było
szansy, by coś więcej na ten temat powiedział.
— Czekajmy spokojnie na zapadnięcie mroku. Ja, mimo wszystko,
jestem dobrej myśli — stwierdził pan Krzysztof, poprawiając habit,
którego poły znowu oplątały się wokół jego nóg.
Kiedy poradził sobie z oporną materią, wstał i podszedł do okna.
— Bracie Amalryku, proszę, opowiedz, jak to było ze zniknięciem
Bonawentury, może to nam coś wyjaśni?
Amalryk wstał z klęczek, odłożył różaniec, wydmuchał nos, odchrząknął i rozsiadł się na posłaniu.
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ZDUMIEWAJĄCEJ HISTORII AMALRYKA
CIĄG DALSZY
klasztorze przyjęci zostaliśmy z otwartymi rękoma. Najpierw czekał nas nowicjat, przysposobienie, podczas którego,
mimo wysoko ocenionej naszej wiedzy, przeznaczono nas do
prac codziennych. Uczyniono tak po to, abyśmy lepiej mogli poznać klasztor i jego organizację.
Bonawenturę przydzielono do prac porządkowych w tym
skrzydle klasztoru, gdzie mieściła się biblioteka. Dzięki temu
mogliśmy wspólnie korzystać z cennego księgozbioru. Ja dostałem pracę w ogrodzie i od razu musiałem zająć się nim bardzo
poważnie, bo klasztorny ogrodnik, oczywiście też zakonnik,
zmarł już jakiś czas przed naszym przybyciem.
Ponieważ jeszcze w domu miałem do czynienia z podobnymi pracami (nasza rodzina miała najpiękniejszy ogród w miasteczku), a i w czasie studiów pomagałem pewnemu portierowi
(u którego wynajmowałem pokój) pielęgnować krzaki piwonii,
które hodował w doskonale utrzymanym ogródku, nie miałem
żadnych problemów z tą miłą pracą. Ale właśnie dzięki mojemu
zajęciu odkryłem coś, co pociągnęło za sobą późniejsze zdarzenia.
— 194 —

ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ
ﭏ

Stary ogrodnik zajmował się przede wszystkim tą częścią
ogrodu, gdzie rosły warzywa i owoce, dbając, aby można było
zbierać jak najobfitsze plony. Sadził naturalnie kwiaty, ale już na
przykład krzakami różanymi i powojami zupełnie się nie zajmował. Pozostawił więc po sobie niemożliwie zachwaszczoną tę
część ogrodu, gdzie rosły krzewy.
Postanowiłem uporządkować te wszystkie przepiękne odmiany roślin, z których wielu nawet nie znałem, bo prawdopodobnie rosły tutaj od kilkuset lat. Jakież było moje zdziwienie,
gdy w najbardziej zaniedbanej części ogrodu, która przylegała
do klasztornego muru, pod zwartym kożuchem roślin odkryłem
małe drzwiczki. Najciekawsze w tym wszystkim było to, że prowadziła do nich ledwie widoczna ścieżka, a na pordzewiałych
zawiasach dostrzegłem ślady oleju. Wyglądało na to, że ktoś używał tych drzwiczek, choć — sądząc z rachityczności ścieżynki
i prawie całkowitego zarośnięcia jej krzewami — musiało to
dziać się niezmiernie rzadko.
Doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie były ogrodnik
odkrył te drzwi i może dlatego nie zajmował się tą częścią ogrodu, aby nie były dla braci widoczne. Skąd jednakże ślady oleju
na zawiasach?
Na szczęście życie za murami mnie już nie interesowało. Atmosfera klasztoru bardzo mi odpowiadała i kończył się pomału
okres przysposobienia; spełniało się największe marzenie życia
— całkowite poświęcenie się Bogu.
Jedyny problem, jedyna sprawa, która zaczęła dręczyć mnie
podczas pobytu w klasztorze — to zachowanie Bonawentury.
Nie muszę chyba mówić, jak bardzo stał mi się bliski z racji podobnej do mojej decyzji o wstąpieniu za mury.
Pewnego pogodnego wieczoru, gdy siedzieliśmy na ławce
w ogrodzie, zwierzył mi się ze swoich kłopotów:
— Drogi przyjacielu — zaczął. — Tak przykro mi to mówić, ale
życie klasztorne, mimo iż bardzo mi odpowiada, jest dla mnie wielkim ciężarem. Jestem grzesznikiem, bo tam, za murami, skrzywdziłem pewną kobietę, która niewątpliwie mnie kochała, a ja — za
podszeptem szatana ukrytego w innej niewieście — wzgardziłem
tą miłością. Nie mogę w pełni oddać się życiu klasztornemu, nosząc w sobie świadomość, że ktoś przeze mnie cierpi.
— Powinieneś o tym zapomnieć — powiedziałem. — Tu,
w klasztorze odpokutujesz swoje uczynki, a ona, z pewnością
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wsparta przez Boga, znajdzie swoją drogę w życiu. Nie możemy
myśleć o ludzkich sprawach, kiedy oddaliśmy się w pełni niebu.
— Dziękuję ci przyjacielu za słowa pocieszenia. Esse igitur est,
quod primo cadit in intellectu. Ta wypowiedź mojego patrona jest
dla mnie drogowskazem. Ten sam intelekt, o którym jest w niej
mowa, każe mi zatrzasnąć ostatnie drzwi oddzielające od świata.
Ale niezałatwiona sprawa mnie zadręcza; tylko ona jedna.
To nie była nasza pierwsza poważna rozmowa, ale dopiero
w niej pojawił się prawdziwy powód cierpienia Bonawentury.
Wcześniej miałem wrażenie, że popadł w obłęd, lecz teraz ukazała się główna przyczyna jego udręki. Nie, nie mogłem pozostawić go bez pomocy. Sam przeżyłem przecież silną depresję i gdyby nie fachowa opieka doktora Krupela, zapewne nie ułożyłbym
sobie tak dobrze życia. Postanowiłem zatem działać.
Kiedy Bonawentura kolejny raz jął mi wylewać swoje żale, powiedziałem, że jestem w stanie mu pomóc. Postawiłem wszakże
jeden warunek.
— Jaki warunek? — zdziwił się.
— Pomogę ci wydostać się z klasztoru, ale musisz mi przyrzec, że zanim pójdziesz do swojej Róży, najpierw poddasz się
badaniom lekarskim. Masz zgłosić się do doktora Krupela, powołując się na mnie, i dopiero kiedy on orzeknie, że jesteś gotowy na tę rozmowę, uczynisz to.
Zgodził się. Jedyną prozaiczną trudnością, jaką napotkaliśmy
w naszym planie, był zamek w drzwiach. Próbowaliśmy otworzyć
go na wszystkie sposoby, ale okazało się to niewykonalne. Musiał
skonstruować go jakiś wybitny mistrz ślusarski. Sprawdziliśmy
klucze od naszych cel i od niektórych innych pomieszczeń, ale bezskutecznie. I wreszcie, któregoś dnia Bonawentura przyniósł klucz
od jedynego działu biblioteki, który bywał zamykany. O dziwo, ten
właśnie klucz pasował do zamka w ukrytych drzwiczkach.
Następnej nocy wymknęliśmy się z cel, otworzyliśmy drzwi
i Bonawentura zniknął w ciemności, wracając do świata, który
ja pozostawiłem na zawsze. Po wszystkim odniosłem klucz do
biblioteki i spokojnie — z satysfakcją, że spełniłem należny przyjaźni obowiązek — położyłem się spać.
Cóż jednak z tego. Kiedy tylko odkryto zniknięcie Bonawentury — podejrzenie o pomoc padło na mnie. Oczywiście, wyznałem wszystko na spowiedzi, ale mimo to poddany zostałem badaniom i przebieg zdarzeń musiałem zrelacjonować również jaw— 196 —
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nie. Na domiar złego przyznałem się do mojej fascynacji naukami Amalryka. Odtąd, dopóki nie odpokutuję swoich uczynków,
nakazano mi przyjąć jego imię i zamknięto w tej zimnej celi.

— A co z drzwiami? Zamurowano je? — zapytał pan Krzysztof.
— Nie, nikt mnie nawet nie pytał o sposób, w jaki pomogłem Bonawenturze w ucieczce. Ważny był przecież tylko jej fakt.
— Co nam z tego — rzekł ksiądz — skoro jesteśmy zamknięci w celi.
Jedyna nadzieja w tym wysłanniku szatana, który dał panu karteczkę.
— Ale co z naoliwionymi zamkami? Przecież świadczyłoby to
o tym, że ktoś z klasztoru używa drzwi — dociekał nasz bohater. —
Może ten zakonnik, który chce nam pomóc?
— Nie godzi mi się tego słuchać — rzekł Amalryk, wydmuchując
kolejny raz zakatarzony nos. — Ale powiem wam, że Bonawentura
dowiedział się od któregoś z braci pracujących w bibliotece, że w jednym z odległych skrzydeł klasztoru, w całkowitym odosobnieniu, żyje
pewien mądry zakonnik-filozof, który prawie nigdy nie opuszcza celi.
A jeśli już to czyni, to udaje się do biblioteki po którąś z tych najstarszych ksiąg, znajdujących się pod kluczem.
— I co z tego?
— Ten zakonnik ma własny klucz do zamykanego działu biblioteki.
— A widział brat tego zakonnika?
— Nie, nie widziałem. W czasie, kiedy zajmowałem się ogrodem,
nie opuszczał swojej celi ani razu. A potem — kichnął głośno — siedziałem już cały czas tutaj.
Wolnymi krokami nadchodziła noc. Nasz bohater tęsknie spojrzał
na ciemniejące niebo, na którego tle ukazał się ledwie widoczny klucz
ptaków odlatujących na poszukiwanie gorącego słońca. Tak, lato miało
się ku końcowi, choć tutaj, w kamiennej celi, obraz zza okna był tak
nierzeczywisty…
Wtedy przypomniał sobie okno swojego mieszkania i zatęsknił za
wielkim miastem. Cóż, że brudnym, zatłoczonym, pełnym samochodów; tam był przecież wolny. Nawet Krysia, przez którą tyle przecierpiał, a która teraz spędzała miło czas z wysokim Lolkiem, zdała mu się
nie tak straszna jak dawniej. A pani Zosia? Ona nawet nie wie, że jest
uwięziony.
Kiedy na niebie zabłysła pierwsza gwiazda, przypłynęło inne wspomnienie. Wspomnienie Zii. Blask tej gwiazdy był identyczny jak iskierka, którą dostrzegł w jej oczach. Ale marzenie zostało brutalnie przerwane przez nieludzki krzyk z jakiejś celi.
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