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Godziny poranka ożywiły łąkę i las, dopóki bowiem słońce nie wspięło się jeszcze na 

letnie niebo, upał nie dawał się zbytnio we znaki. 

Zielarz nie próżnował. Rozpalił na nowo ognisko i ustawił nad nim swój wiekowy 

saganek. Nasz bohater spał jednak ciągle w najlepsze, bo przecież dopiero nad ranem opuściły 

go koszmary, pozwalając nareszcie odnaleźć upragniony odpoczynek. 

Miejsce obozowania znajdowało się na skraju gęstego lasu, którego linia ciągnęła się aż 

po horyzont. Zaczynające się w tym miejscu łąki niczym gigantyczny dywan ścieliły się 

daleko, daleko, aż po ledwie stąd widoczny pas łagodnych wzgórz. To właśnie z tamtej strony 

wstało słońce, by przez krótką chwilę położyć na płaszczyźnie łąk długie cienie pagórków, a 

zaraz potem zalać wszystko swym oślepiającym blaskiem. 

Kiedy gotująca się na ogniu strawa zapachniała, pan Krzysztof otworzył oczy. To, co 

ujrzał, otrzeźwiło go natychmiast. Poczuł się bowiem tak, jakby nagle znalazł się w raju. Las i 

łąki wydały mu się obrazem godnym ogrodów Edenu. 

– Wyspał się pan? – zapytał zielarz, krojąc grube pajdy chleba. 

– Wspaniale – odparł, sadowiąc się przy ognisku. 

I tak było w istocie. Całe zmęczenie ostatnich dni, do którego dołożył wczorajsze 

przedzieranie się przez gęstwinę lasu, zniknęło. Rozległe niebo, brzęczenie pszczół i zapach 

ogniska dopełniały tylko idylli. 

– A zatem wybiera się pan dzisiaj do Pszczeluchów… 

– Taki mam zamiar. 

– To do wieczora pan nie dojdzie. Trzeba było wstać o świcie – powiedział zielarz, 

podając jedzenie. 

– Może więc jest jakieś miejsce, gdzie mógłbym po drodze przenocować? 

Zielarz spojrzał mu w oczy. 

– Jeżeli się pan nie boi – powiedział – to można przenocować w zamku. 

– W zamku? Jest tutaj jakiś zamek? 

– Jest, choć należałoby go określić raczej ruinami zamku. A do tego… ludzie omijają to 

miejsce. 

– Straszy tam? 

– Z zamkiem wiążą się stare historie, ale, prawdę mówiąc, nie znam nikogo, kto by coś 

niesamowitego tam przeżył lub chociaż zobaczył. 

– Czyli są to tylko zwykłe bujdy. 
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– Jakby to powiedzieć… W każdej opowieści, nawet najbardziej fantastycznej, tkwi jakiś 

element prawdy. Może tylko dlatego nikomu się nic nie przytrafiło w zamku, ponieważ mało 

kto odważył się tam wstąpić. 

– A pan? 

– Ja to co innego. Mam takie rodzaje ziół, które mogą ochronić przed siłami nieczystymi. 

A zresztą nigdzie się nie ruszam bez tej kruszynowej laski. 

– Do opędzania się? 

– Kora kruszyny, czy inaczej mówiąc wilczego łyka, jest dobrym lekiem na problemy z 

trawieniem, służy też do okładów, ale ja używam laski z kruszyny do ochrony przed diabłami. 

Kiedy muszę się przedzierać przez leśne gęstwiny i zarośla, kto mi zagwarantuje, że nie 

natknę się na jakiegoś biesa? 

– Chyba pan nie wierzy w gusła i zabobony? 

– Proszę jeść, bo zupa wystygnie. 

Trudno było orzec, czy zielarz tylko żartuje, czy poważnie traktuje to, co przed chwilą 

powiedział. Tym bardziej, że wspinające się po niebie słońce zdawało się przeczyć istnieniu 

ciemnej magii, a nawet istnieniu nocy, która przecież jeszcze kilka godzin temu dzierżyła 

władzę nad światem. 

Kiedy skończył jeść, zielarz podał mu przygotowany na drogę chleb i poinstruował, jak 

iść, aby dojść tam, gdzie zamierza. 

– W Pszczeluchach proszę pozdrowić ode mnie dziadka Pasichowka – powiedział na 

odchodnym. 

– Zna go pan? 

– Oczywiście. Któż by go nie znał? Proszę mu powiedzieć, że jak zwykle, na początku 

listopada zawitam do wsi. 

– Dobrze. Wszystko powtórzę – obiecał i ruszył zieloną łąką w kierunku dalekich wzgórz. 

W górze wisiało wysokie jasne niebo, w dole zaś ścieliły się trawy, które między 

wysokimi źdźbłami zachowały jeszcze trochę nocnego chłodu. 

Tak lekko było wędrować, że nasz bohater, pomimo iż przebył spory szmat drogi (las z tej 

odległości stał się już tylko ciemną kreską na horyzoncie), nie odczuwał zupełnie zmęczenia. 

Dopiero gdy słońce znalazło się w zenicie, postanowił odpocząć, poczuł bowiem spływającą 

po plecach strużkę potu. Położył się wprost na trawie i momentalnie zasnął. Sen trwał jednak 

krótko, zaledwie kilka minut, ale wystarczyło go, aby przynieść ulgę po wyczerpującym 

marszu. 
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Kiedy otworzył oczy, ujrzał tuż nad swoim nosem uczepioną łodygi małą myszkę o 

szarym futerku i białym brzuszku, która nic nie robiła sobie z jego towarzystwa. W górze 

świergotał niewidoczny skowronek, a po ziemi przesunął się cień drapieżnego ptaka 

wypatrującego zdobyczy. 

Wstał, otrzepał ubranie i z zadowoleniem stwierdził, że wzgórza są już całkiem niedaleko. 

Zanim jednak ruszył dalej, zjadł chleb, który dostał na drogę od zielarza. 

Upał, który na dobre zapanował nad okolicą, nie dawał się tutaj tak mocno we znaki jak w 

mieście. Może sprawiały to lekkie powiewy wiatru kładące czubki wysokich traw 

bezkresnego zielonego oceanu, a może zapach świeżości unoszący się nad roślinami, który 

łączył się z niewiarygodnie czystym powietrzem, tworząc mieszaninę przyspieszającą 

pulsowanie krwi. I tak jak wczoraj w lesie, tak tutaj, na rozległej łące, pan Krzysztof poczuł, 

że jedna chwila spędzona pośród życiodajnej przyrody warta jest więcej niż miesiące czy 

nawet lata uwięzienia w labiryncie miejskich ulic, gdzie wzrok nie może sięgnąć dalej niż do 

najbliższego skrzyżowania. 

Z takimi myślami, takimi odczuciami szedł dalej i nie minęło więcej niż pół godziny, gdy 

zaczął się wspinać po łagodnym stoku pierwszego wzgórza. 

Świat rozgrzał się do czerwoności. Owady ukryły się głęboko w trawie, skowronki 

ucichły, wiatr zaś zupełnie ustał. Wysiłek potrzebny do pokonywania wysokości w 

zestawieniu z temperaturą powietrza sprawił, że zmęczenie znowu dosięgło naszego bohatera. 

Dotrwał jednak do końca i zatrzymał się dopiero na wierzchołku wzniesienia. Z tej wysokości 

okazało się, że za pasmem wzgórz, po drugiej stronie, kryła się piękna dolina. 

Mimo przyspieszonego wysiłkiem pulsu wstrzymał oddech, ponieważ to, co zobaczył, 

przeszło jego najśmielsze oczekiwania. Była to ta sama dolina, którą ujrzał kiedyś po upadku 

ze schodów w swoim domu. Na rozległej zielonej łące stał ogromny zamek ze strzelistymi 

wieżami, dalej widoczne było jak na dłoni piękne, mieniące się w blasku słońca jezioro, zaś 

jeszcze dalej, po jego drugiej stronie, wspinały się na niewielkie wzniesie domki jakiejś wsi. 

Tymczasem chłodny wiatr, który nadleciał znad jeziora, przyniósł srebrzysty dźwięk 

kościelnych dzwonów. 

– Jak tu pięknie – zdołał tylko wyszeptać, zanim usiadł na trawie niezdolny do uczynienia 

choćby jednego kroku. Patrzył jak zahipnotyzowany na świat, który wcześniej dla niego nie 

istniał. Świat z zapomnianych bajek dzieciństwa, świat ze snów, z fantastycznych opowieści. 

I siedziałby tak zapewne do końca świata, gdyby nie następny powiew wiatru, który 

obudził go z letargu. Dzięki niemu spojrzał na słońce, które podczas jego odpoczynku 

przecież nie próżnowało i zdążyło już schylić się ku zachodowi. 
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– Czas iść – rzekł do siebie. – Przed zapadnięciem zmroku powinienem dotrzeć do zamku. 

Wstał, otrzepał ubranie i ruszył na dół. A ruszył tak lekko, jakby nie dotykał wcale 

stopami ziemi, lecz unosił się kilka centymetrów nad jej powierzchnią. Nie przeszkadzał mu 

już upał, nie przeszkadzało zmęczenie. Otaczające go piękno równoważyło wszystkie 

niedogodności. 

Zszedł ze wzgórza o wiele szybciej, niż się na nie wdrapywał, nawet mimo tego, iż z tej 

strony stok był przynajmniej o połowę dłuższy. W dolinie okazało się, że rodzaj rosnącej tu 

trawy jest odmienny od tego po drugiej stronie wzniesień. Była nieco niższa, ale za to bardziej 

soczysta, bardziej zielona i zupełnie niewysuszona słońcem. Jej kolor był zaś tak żywy, że aż 

nienaturalny, a głębię jego barwy wzmagało zestawienie z niebieskością nieba i jasnym 

kamieniem, z którego wymurowano ściany zamku. 

„Niepodobna, by w tych ruinach mogło straszyć” – pomyślał. I w tej samej chwili, jakby 

na dowód tego stwierdzenia, z wielkiej bramy zamczyska wyjechał jakiś jeździec na pięknym 

czarnym koniu. Najpierw ruszył na wschód, w stronę niewidocznego stąd jeziora, ale po 

chwili, najwidoczniej dostrzegłszy naszego bohatera, zawrócił i pocwałował w jego kierunku. 

Już po chwili okazało się, że na wierzchowcu siedziała urodziwa amazonka, której długie, 

czarne włosy lśniły równie pięknie jak grzywa i ogon konia. Miała na sobie ciemnoczerwony 

strój do jazdy konnej, który, ponieważ był dość obcisły, podkreślał jej kobiecą sylwetkę. 

Kiedy zbliżała się, nie sposób było nie dostrzec jej pięknej twarzy, a przede wszystkim 

wielkich ciemnych oczu i wykrojonych idealnie ust. 

Amazonka zatrzymała się tuż przy panu Krzysztofie, zgrabnie zeskoczyła z konia i 

postąpiła krok naprzód, uśmiechając się tak pięknie, że można było wziąć ją prędzej za jakąś 

czarodziejkę niż za zwykłą śmiertelniczkę. Była wysoka, harmonijnie zbudowana, miała 

ładną cerę o złocistym odcieniu, który w zachwycający sposób kontrastował z czernią 

włosów, ale najbardziej niesamowite były jej oczy – duże, szare, w wyrazistej oprawie brwi i 

rzęs. 

Nasz bohater przywitał się grzecznie, ale piękność dziewczyny sprawiła, że poczuł się 

trochę onieśmielony. Niemniej nie dał po sobie tego poznać i zaraz dowcipnie zapytał: 

– Czy nie jest pani przypadkiem zabłąkaną na ziemi boginią? 

– O, nie – odparła, śmiejąc się, a śmiech jej był tak dźwięczny jak odgłos dalekich 

dzwonów, który słychać było na szczycie wzgórza. – Nie jestem żadną boginią, a jedynie 

mieszkanką tego zamczyska. 
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Amazonka zdjęła rękawiczkę i wyciągnęła dłoń. Uścisnął ją i ze zdziwieniem stwierdził, 

że przez jego ciało przeszedł jakiś delikatny, ale dobrze wyczuwalny – niczym 

kilkudziesięciowoltowe porażenie prądem – dreszcz. 

– Co pana sprowadza w te strony? – zapytała dziewczyna, ale w jej głosie pojawiło się 

drżenie mogące świadczyć o tym, że i ona również poczuła ten sam przepływ energii. 

– Idę do Pszczeluchów. 

– Och, to przed wieczorem w żadnym razie pan nie zdąży. 

– Rzeczywiście… 

– Ponieważ tutaj jest zupełne pustkowie, proponuję zatrzymać się w zamku. Będzie nam 

bardzo miło, jeżeli zostanie pan naszym gościem. 

– Naszym? 

– Mieszkam tutaj ze swoim kuzynem. 

– Jeżeli to nie sprawi państwu kłopotu… 

– O, nie, w żadnym razie. Prawie nikt nas tutaj nie odwiedza, więc wielkim świętem 

będzie przyjmowanie tak miłego gościa. 

– A zatem skorzystam z zaproszenia. 

– Uprzedzę więc mojego kuzyna – rzekła i zgrabnie wskoczyła na rumaka. 

I w taki sposób nasz bohater, oszołomiony niespodziewanym spotkaniem oraz 

zaproszeniem, zapomniał o tym, co powiedział rano zielarz. Zresztą niepodobieństwem 

byłoby łączyć urok i piękno dziewczyny z bzdurami, jakie sobie przekazują mieszkańcy tych 

okolic. 

Do zamku nie było wcale tak blisko. Do nieco wyszczerbionej kamiennej bramy 

(pozbawionej skrzydeł drzwiowych czy nawet kraty) dotarł dopiero o zachodzie słońca. Był 

zmęczony i głodny; pragnął odpoczynku. 

Za pustą bramą przerzucony był przez wyschniętą fosę drewniany most. Znać było, że 

ktoś w ostatnim czasie go naprawiał, bo do sczerniałych ze starości bali przymocowane były 

jasne deski i błyszczące stalowe wzmocnienia. Za to pod mostem rósł istny las pokrzyw. 

Największe z nich wystawały ponad jego powierzchnię, ukazując łodygi o grubości godnej 

małych drzewek. 

Nigdy nie oglądał tak wielkich pokrzyw. Na samą myśl, że mógłby spaść w ich gąszcz, 

przeszedł go dreszcz. Szedł więc ostrożnie, samym środkiem kładki, patrząc uważnie pod 

nogi, w obawie że może trafić na spróchniałą deskę. O mało więc nie uderzył nachyloną 

głową w pierś człowieka stojącego w wewnętrznej bramie zamku. 

– Witam przybysza – usłyszał. 
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Kiedy spojrzał przed siebie, ujrzał wysokiego mężczyznę ubranego w ciemny garnitur i 

rozpiętą pod szyją śnieżnobiałą koszulę. Krój ubrania nie pozostawiał wątpliwości co do 

dobrego gustu właściciela. Również zapach jego kosmetyków – ostry, przywodzący na myśl 

woń fajkowego tytoniu z lekką domieszką latakii. 

– Bardzo mi miło – odparł, przeciągając dłonią po kilkudniowym zaroście. 

– Nazywam się Modenaro i jestem właścicielem tego zamku – wyjaśnił tamten. 

W jego głosie dało się wyczuć lekki cudzoziemski akcent, a zresztą i jego oblicze 

zdradzało obce pochodzenie. Karnację skóry miał smagłą, a rysy wyostrzone, typowe dla 

południowców. Do tego zaś posiadał niesamowite oczy, bardzo ciemne, choć podobnie jak u 

jego kuzynki – raczej o odcieniu szarości. 

– Piękna budowla – pochwalił nasz bohater. 

– Tak, choć bardzo zniszczona. Robię jednak, co mogę, by przywrócić jej choć trochę 

dawnej świetności. 

– Właśnie. Ten zamek był chyba długo niezamieszkały? 

– To prawda. Kilka lat temu, kiedy odwiedziłem nasz kraj (moja rodzina od jakiegoś czasu 

mieszka poza jego granicami), niespodziewanie okazało się, że nie ma żadnych przeszkód, 

abym mógł odzyskać starą rodzinną własność. Przyznam szczerze, że długo zastanawiałem 

się, co zrobić, ale odezwała się we mnie chyba krew przodków i zdecydowałem się w końcu 

tutaj zamieszkać. 

– Na tym pustkowiu… 

– Właśnie – odpowiedział Modenaro, wskazując drogę do ogromnego zamkowego holu. 

Wewnątrz budowla wyglądała niewiele lepiej niż z wierzchu, ale widać było, że ktoś stara 

się podnieść ją z ruin. Najważniejsze wszakże wydawało się to, że choć na świecie panował 

straszliwy upał, to tutaj, w kamiennym wnętrzu, zalegał miły chłód. 

Modenaro poprowadził wyszczerbionymi schodami na górę, a następnie przez obszerny, 

chyba świeżo odnowiony korytarz. Po drodze minęli kilka wejść, jakieś małe okienko, aż 

wreszcie zatrzymali się przy wyróżniających się wyraźnie spośród innych drzwiach. 

– Nie ma oczywiście szansy na to, aby cały zamek odrestaurować, ale starałem się 

wyremontować chociaż kilka pomieszczeń. To jedno z nich – pokój gościnny. Wewnątrz 

znajdzie pan świece i zapałki, bo słońce zaraz zajdzie, innego zaś oświetlenia niż naturalne  

tutaj nie ma. Proszę się odświeżyć po podróży i zapraszam na kolację. 

– Dziękuję. Po dzisiejszej wędrówce z przyjemnością skorzystam z najskromniejszych 

nawet wygód. 
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Pokój okazał się urządzony imponująco. Piękne, wyszukane meble, ładne tapety, 

filigranowe stiuki i wielkie okno z kryształowymi szybami były naprawdę w dobrym guście. 

Nasz bohater poczuł się tak, jakby czas cofnął się o co najmniej dwieście lat. Usiadł na 

ludwikowskim fotelu i zastanowił się nad różnicą w wygodach między wczorajszym popasem 

przy ognisku zielarza i tym, co spotkało go dzisiaj. 

Tymczasem, zgodnie z zapowiedzią, słońce zaszło, a na niebie zaczęły pojawiać się 

pierwsze gwiazdy. Taki widok, oglądany z wygodnego fotela, robił wrażenie. 

Należało doprowadzić się jednak do ładu, ponieważ w perspektywie była jeszcze kolacja.  

Wstał więc i przeszedł się po pokoju. Popatrzył na masywną bibliotekę pełną pięknie 

oprawionych foliałów, a następnie uchylił małe drzwi znajdujące się tuż obok wspaniałego 

łoża. Za drzwiami była łazienka – bliższa już współczesności, ale posiadająca równie piękne 

okno jak pokój, nie mówiąc o obszernej wannie, którą przy odrobinie wyobraźni można było 

pomylić z basenem. Aby jednak z niej skorzystać, należało zapalić świece, ponieważ noc już 

na dobre rozgościła się nad światem. W pokoju znajdował się duży kandelabr, a w nim kilka 

grubych, woskowych świec, które po zapaleniu w wystarczającym stopniu oświetliły 

pomieszczenie. 

W łazience oprócz ręcznika i mydła wisiał płaszcz kąpielowy, a w prześlicznej rzeźbionej 

szafce znajdował się cały zestaw przyrządów toaletowych. Z kranu płynęła ciepła woda, więc 

kąpiel okazała się prawdziwą przyjemnością. 

Kiedy pan Krzysztof – czysty, ogolony, pachnący (owinięty w szlafrok kąpielowy) – 

zasiadł powtórnie w fotelu, poczuł się jak nowonarodzony. W takim stanie mógł o swoich 

strasznych przeżyciach w szpitalu psychiatrycznym myśleć tylko w kategoriach snu. I chociaż 

żołądek dawał już o sobie znać, nie miał ochoty przerywać tej sielanki,. Postanowił jeszcze 

przez chwilę podelektować się dobrym samopoczuciem i, aby sobie umilić ten czas, wstał i 

zaczął szperać w biblioteczce. 

Większość książek napisana była w nieznanych naszemu bohaterowi językach. Uwagę 

jego zwróciło kilka tomów autorstwa Emanuela Swedenborga i opasły rękopis hrabiego de 

Peña Florida. Oczywiście te pierwsze napisane były po szwedzku, a ostatni prawdopodobnie 

po hiszpańsku. Na szczęście między nimi tkwił manuskrypt w języku polskim, którego 

okładka opatrzona została herbową tarczą; widniały na niej trzy miecze. 

Zadowolony, ze zdobyczą w dłoniach, znowu usiadł na fotelu i przysunął świecznik. 

Otworzył tom na pierwszej stronie i ze zdumieniem odczytał tytuł: 
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HISTORIA RODZINY MODENARO 

 

Ród Modenarów jest bardzo stary. Niektórzy twierdzą, że jego przodkowie 

wywodzą się od legendarnych Asturów zamieszkujących Hiszpanię jeszcze przed 

założeniem przez Fenicjan Kadyksu. Jednakże pierwsze pisemne wzmianki o 

Modenarach pochodzą z jedenastego wieku, kiedy to rozgorzały na dobre walki 

chrześcijan przeciwko okupującym prawie cały półwysep Iberyjski Maurom. Wtedy 

to właśnie wsławił się swoją odwagą José Modenaro, broniąc własną piersią 

dzielnego El Cida w jednej z krwawych bitew pod Walencją. Udział Modenarów w 

wyprawach krzyżowych, śmiała szarża w starciu pod Aljubarrotą i wiele innych 

mniejszych lub większych przewag sprawiło, że Modenarowie znaleźli się na dworze 

Izabeli I Kastylijskiej. Niezbyt chlubną kartą historii rodziny było zasiadanie Filipe 

Modenara w Consejo de la Suprema y General Inquisición, czyli Radzie Najwyższej 

i Generalnej Inkwizycji, i wsławienie się nieprzejednaniem w wielu procesach. Jeden 

z jego braci, Juan, człowiek wielce wykształcony i znany z rzadko spotykanej w tych 

czasach niezależności poglądów, oskarżony został o sprzyjanie niechrześcijanom i w 

1490 roku musiał opuścić Hiszpanię, aby uratować życie. W roku 1492, kiedy 

odkryto Amerykę, odnajdujemy go na elekcji króla Jana Olbrachta, osiedlił się 

bowiem w jedynym kraju europy, gdzie jeszcze przez prawie dwa wieki 

współistniały w naturalny sposób różne religie, a działalność inkwizycji była wręcz 

marginalna. Jego wnuk, prawie sto lat później, uczestniczył w słynnym poselstwie do 

Paryża, zmuszającym Henryka z Walezjuszów – jako warunek przyjęcia elekcyjnej 

korony – do zaprzysiężenia słynnych postulata polonica, a działo się to przecież 

zaledwie w rok po Nocy św. Bartłomieja. I to właśnie za Modenara podszeptem Jan 

Zborowski wypowiedział do swojego przyszłego króla słynne słowa: Si non iurabis, 

non regnabis! 

 

Tu pojawił się cały rejestr Modenarów z linii pozostałej w Hiszpanii – dworzan, księży, 

żołnierzy – który jednak stawał się coraz uboższy, bo dworzanie zbyt zaprzątnięci byli 

dworskimi intrygami, by dbać o ciągłość rodu, księża czynić tego ze zrozumiałych względów 

nie mogli, a żołnierze z reguły ginęli; dla pocieszenia – chlubną śmiercią. 

Czytający uniósł głowę znad księgi, bowiem zza okna zaczęły dochodzić dźwięki muzyki. 

W jakimś odległym skrzydle zamku ktoś ćwiczył skomplikowane pasaże na flecie. Kilka 

barokowych figur z kunsztownymi ozdobnikami. Muzyka jednak zaraz umilkła, a może po 
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prostu zostało zamknięte okno. Przez chwilę nasz bohater zastanawiał się, kto mógł być 

owym flecistą, ale już zaraz wrócił do księgi i po przerzuceniu kilkunastu stron dotarł do 

miejsca, kiedy na świecie pozostały już tylko dwie gałęzie rodziny Modenarów; jedna – na 

wschodzie Europy, druga zaś w Hiszpanii. Gdy wschodnia linia w końcu wygasła, pozostał 

po niej w odległym o tysiące kilometrów od Hiszpanii kraju całkiem spory majątek. 

Tymczasem jedynym męskim potomkiem Modenarów żyjących w kraju ojczystym był młody 

Giulio. Nie spieszyło mu się jednak do dalekiej podróży, choćby z tego powodu, że służył w 

jednym z ważniejszych regimentów króla Filipa V, w słynnej gwardii wallońskiej, gdzie 

zasłużyło się – mimo cudzoziemskiego pochodzenia tej formacji – wielu Hiszpanów. 

 

Podpułkownikiem w owej gwardii był znany z temperamentu i niezliczonych 

pojedynków José van Worden. Pojedynkował się nawet z Giuliem, ale od tamtego 

czasu stali się wielkimi przyjaciółmi. Tak bliska była ta przyjaźń, że Giulio został 

świadkiem Wordena na jego ślubie z Uraką Gomelez, córką oidora Grenady. 

Cóż, gdy gorąca krew Modenarów sprawiła, że niedługo potem Giulio dał się 

ponieść swojemu temperamentowi i zabił w pojedynku pewnego hulakę i birbanta, 

który na nieszczęście okazał się bratankiem Fernanda de Lary, pełniącego ówcześnie 

funkcję pierwszego ministra. Nie pozostawało mu więc nic innego, jak uciekać z 

Hiszpanii, porzucając służbę i dobre imię, unosząc wszakże życie i szansę na 

przedłużenie rodu.  

Być może to był moment, kiedy los zmusił krewkiego Hiszpana do podjęcia 

decyzji, którą odkładał już od dawna, a mianowicie do objęcia posiadłości po 

wygasłej przed kilkoma laty wschodniej linii rodziny. 

Był to rok 1715, a więc dwa lata po podpisaniu pokoju w Utrechcie. I właśnie 

wtedy przyjaciel Giulia, podpułkownik Worden, dostał wiadomość o śmierci brata, 

który pozostawił mu we francuskim Bouillion majątek. Długo zwlekał z pojęciem 

decyzji, ale w końcu postanowił przenieść się do Francji. Król, w imię jego zasług, 

mianował go generałem i obdarzył dożywotnią pensją. 

Worden postanowił jednak nie zrywać całkowicie z Hiszpanią. Zabrał ze sobą 

kilku wypróbowanych przyjaciół, nie mówiąc już o słynnym szermierzu Garciasie 

Hierro, który miał stać się nauczycielem jego syna, Alfonsa. Wiedząc o kłopotach 

Modenara, zaproponował mu również wyjazd. 

Giulio skwapliwie skorzystał z zaproszenia i opuścił Hiszpanię. W Boullion 

zatrzymał się jednak niezbyt długo, bowiem posiadłość, którą odziedziczył Worden, 
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była w nie najlepszym, a właściwie w opłakanym stanie. Zdążył jednak pomóc 

przyjacielowi doprowadzić zamek do postaci, która pozwoliła jego dziedzicowi 

zacząć wieść przyzwoity żywot.  

Był rok 1717, kiedy z kolei Giulio dotarł był do swojego zamku. Ponieważ 

właśnie w tym czasie odbywały się w Rzeczypospolitej obrady sejmu, zwanego 

Sejmem Niemym, który zapowiadał dość skomplikowane reminiscencje polityczne, 

a i cała sytuacja w tym rejonie Europy wydawała się wielce niepewna, postanowił, 

korzystając z niemałych dóbr pozostawionych mu przez kuzyna, wieść na uboczu 

spokojne życie. A że majętności i zamek leżały na zupełnym pustkowiu, do którego 

nawet w wypadku najazdów i wojen nie docierały obce wojska, nie było to trudne. 

Giulio Modenaro przyjechał do Polski już z żoną, bowiem w Bouillon zakochał 

się bez pamięci w pięknej pannie pochodzącej z rodziny małżonki jego przyjaciela, 

Wordena. Kuzynka żony Josègo odwiedziła bowiem krewnych w Boullion, aby 

przekazać im od swojego wuja, a ojca Uraki, rzeczy, które mogły się przydać 

młodym w urządzeniu się na nowym miejscu. Giulio, kiedy tylko ujrzał tę piękną 

pannę, zakochał się bez pamięci i natychmiast, ku wielkiemu zadowoleniu Josègo i 

Uraki, oświadczył się. Młodzi małżonkowie, prosto z ceremonii ruszyli w podróż do 

swojego dalekiego zamku. 

W rok po przyjeździe urodził im się syn, którego nazwali Alonsem. 

 

Płomienie świec zadrgały pod wpływem powietrza wiejącego od okna. Noc zagościła już 

na dobre, wypadało więc wreszcie skorzystać z zaproszenia gospodarza. Pan Krzysztof 

odłożył manuskrypt na miejsce, ale uczynił to z niejakim żalem, bo historia Modenarów 

wydała mu się wielce interesująca, tym bardziej, iż miał wrażenie, że nazwisko, jakie nosił 

przyjaciel Giulia Modenara, ów krewki Worden, pojawiło się w książce, którą dostał w 

szpitalu od pani Zosi. Cóż, gdy Rękopis znaleziony w Saragossie pozostał w pociągu i 

sprawdzenie tego przypuszczenia na razie nie było możliwe. 

Kiedy wziął do ręki świecznik i wyszedł na korytarz, spotkała go przykra niespodzianka. 

Nie mógł sobie w żaden sposób przypomnieć, czy przybył tu wraz z gospodarzem, idąc z 

lewej czy prawej strony. Uniósł kandelabr do góry i starał się znaleźć jakiś charakterystyczny 

szczegół, który wskazałby mu drogę, ale było to niemożliwe choćby z tego powodu, że 

wcześniej oglądał wnętrze w oświetleniu naturalnym, gdy teraz, w blasku świec, korytarz 

zmienił zupełnie proporcje. Wreszcie, gdy wahanie zaczęło się niebezpiecznie przedłużać, 

ruszył w prawo. 
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W każde z mijanych wejść zaglądał w nadziei, że okażą się tymi, za którymi czeka z 

kolacją Modenaro, ale nawet wstępując do tych wnętrz, nie był w stanie rozjaśnić ich nikłym 

blaskiem kilku świec. Wreszcie, kiedy zaczął już na dobre wątpić o słuszności wyboru 

kierunku swojej marszruty, ujrzał rozjaśniony prostokąt drzwi. Przyspieszył kroku i już za 

chwilę stanął w progu obszernej komnaty, gdzie poustawiane były długie stoły pełne 

szklanych naczyń. Ucieszony, że trafił do kuchni, wszedł do środka. 

Na stołach nie było jednak żadnych kuchennych naczyń, lecz butle, menzurki, 

kunsztownie powyginane szklane rureczki, probówki różnej wielkości i całe szeregi 

większych i mniejszych słoi o ciemnych ściankach, na których przyklejone były żółtawe 

karteczki z łacińskimi nazwami znajdujących się w ich wnętrzach substancji. W kilku 

miejscach płonęły niebieskim ogniem laboratoryjne palniki, podgrzewając jakieś mętne 

ciecze, które wydzielały dziwne zapachy. 

Na jednej ze ścian pomieszczenia wisiała wielka szkolna tablica, podobna do tych, jakie 

nasz bohater musiał oglądać po kilka godzin dziennie na nudnych wykładach, podczas swoich 

studiów. Pokryta była w całości skomplikowanymi wzorami, z których jednak nic nie potrafił 

zrozumieć, mimo iż miał za sobą przecież cały semestr chemii nieorganicznej i trzy lata 

zmagań w szkole średniej z „Krwawą Miecią”, tak zwykli bowiem nazywać uczniowie swą 

nad wyraz wymagającą nauczycielkę. 

Drugą ścianę zasłaniała w całości ogromna biblioteka pełna opasłych dzieł wyglądających 

o wiele bardziej leciwie niż te, które znalazł w pokoju gościnnym. Spróbował odczytać kilka 

tytułów, ale wszystkie napisane były po łacinie. Jeden z foliałów wyjęty był z biblioteki i 

rozłożony na sekretarzyku stojącym tuż obok tablicy. Nachylił się nad pożółkłymi stronicami, 

ale widniejący tam tekst był dla niego zupełnie niezrozumiały. Przewrócił więc kartki i 

spojrzał na tytuł. Autorem księgi był Roger Bacon, a zwała się ona Opus minus. To już coś 

niecoś wyjaśniało, ponieważ, o ile pamiętał, był to angielski filozof, który oprócz tego, że 

zajmował się tą poważną nauką, to – jak większość ówczesnych myślicieli – zgłębiał również 

tajniki alchemii. Zamykając tom, trudno było nie dostrzec czegoś jeszcze. Na jednej z 

ostatnich stronnic widniała znajoma pieczęć zaświadczająca, iż wolumen należał do 

księgozbioru braci platersów. 

Miał już wyjść z tej dziwnej pracowni, gdy zwrócił uwagę na odgłosy dobywające się z 

przylegającego pomieszczenia. Otworzył niskie, metalowe drzwi i znalazł się w celi, w której 

pośrodku ustawione było jakieś przedziwne, z pewnością bardzo stare, urządzenie. Miało 

kształt walcowaty i składało się z trzech oddzielonych pierścieniami części, z których 

najwyższa przykryta była wiekiem w rodzaju przykrywy z centralnie umiejscowionym 
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otworem i dwoma rączkami przeznaczonymi zapewne do jej podnoszenia. Poniżej pierwszego 

walca wystawał rodzaj zasuwki, niżej znajdowało się palenisko, na którym żarzyły się 

rozpalone do czerwoności węgle. Jeszcze niżej znajdowały się drzwiczki, prawdopodobnie 

popielnika. Całość, mimo widocznej patyny, funkcjonowała w najlepsze, wyrzucając z 

otworu w pokrywie strumień pary zabarwionej kolorem żółtym. 

Pan Krzysztof wycofał się z dziwnej pracowni. Nie bardzo wiedział, co o niej myśleć, bo 

przecież miejsce to wyglądało na warsztat pracy jakiegoś alchemika sprzed wielu wieków. 

Dlaczego jednak funkcjonowało współcześnie? 

Ruszył z powrotem. Nie miał wątpliwości, że pomylił kierunki. Szedł więc teraz nieco 

szybciej i już zaraz minął drzwi swojego pokoju, a następnie doszedł do schodów 

prowadzących do głównego holu. Kiedy zszedł na dół, powitał go Modenaro. 

– Witam i zapraszam na kolację. 

Zamkowa jadalnia była imponująca. Nie powstydziłaby się jej nawet królewska 

rezydencja. Wysoka, bogato zdobiona, z rzędem obrazów na ścianach i wykwintnym 

kobiercem na podłodze. Nieodparte wrażenie robiło to, że portrety zdawały się przedstawiać 

jakieś znane postacie. Być może jednak sprawiał to ubiór sportretowanych, ponieważ ich 

oblicza miały w sobie uderzające podobieństwo do rysów gospodarza zamku, co świadczyło 

niechybnie, iż jest to galeria przodków Modenara. 

Po środku jadalni stał długi stół nakryty wspaniałą zastawą. Ale najciekawsze w tej chwili 

wydały się naszemu bohaterowi same potrawy. 

– Czyżby utrzymywał pan w zamku kucharza? – zapytał, siadając na wskazanym przez 

Modenara miejscu. 

– O, nie. Przez wiele lat prowadziłem w Paryżu restaurację. Stąd moje kulinarne 

umiejętności, których jednak ostatnio prócz mnie i kuzynki nikt nie jest w stanie docenić. 

– A zatem jestem pańskim pierwszym gościem? 

– Poniekąd. Odwiedza mnie tutaj czasami ksiądz z pobliskiej wioski, ale czyni to nader 

rzadko i nieregularnie. Zresztą, ma ponoć dobrą gospodynię, która rozpieszcza jego 

podniebienie, więc przyciąga go tutaj raczej możliwość prowadzenia ciekawych dyskusji; 

najczęściej oczywiście na tematy teologiczne. 

– To ksiądz z Pszczeluchów? 

– Tak. Czyżby znał pan tę wieś? 

– Wybieram się tam. Chcę odwiedzić dziadka Pasichowka. 
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– Pasichowek… – powtórzył Modenaro. – Tak, tak, ksiądz wspominał to nazwisko. Ten 

Pasichowek to jakaś ciekawa postać. Proszę jednak nie próżnować i brać się do jedzenia. Po 

długiej wędrówce musi pan być bardzo głodny. 

– Tak, to prawda – odparł. – Myślałem jednak, że zaczekamy na pańską kuzynkę. 

– Zejdzie trochę później. Była jeszcze na wieczornej przejażdżce konnej. Musi się trochę 

odświeżyć i przebrać. My, chociaż żyjemy tutaj jak pustelnicy, dbamy jednak o konwenanse. 

I tak było w istocie. Modny garnitur leżał na Modenarze doskonale. 

– No cóż – powiedział ze smutkiem pan Krzysztof, patrząc na swoje ubranie, które 

należałoby określić mianem stroju turystyczno-sportowego – ja nie mam żadnych 

zapasowych rzeczy… 

– To oczywiste. Jest pan przecież w podróży; i to pieszej. Proszę jeść, a żeby się panu nie 

nudziło, opowiem pewną historię, która zdarzyła mi się jakiś czas temu, kiedy i ja byłem w 

podróży. A na dodatek opowiadanie to wiąże się z moim pobytem tutaj. Na początku jednak – 

o ile pan pozwoli – powiem kilka słów na temat mój i mojej rodziny. 

 

HISTORIA OPOWIEDZIANA PRZEZ MODENARA 

 

W latach poprzedzających wojnę, w obliczu nadciągającego zagrożenia 

wyprowadziliśmy się do Szwecji, gdzie pod opieką zaprzyjaźnionych familii 

przetrwaliśmy najgorsze czasy. 

W Szwecji więc spędziłem młodość i tam również, na słynnym uniwersytecie w 

Uppsali, studiowałem chemię i filozofię, kierunki zgodne z moimi 

zainteresowaniami, a również bliskie zainteresowaniom moich przodków, wśród 

których było kilku znamienitych myślicieli. 

Po skończeniu nauki stanąłem przed poważnym dylematem: skorzystać z 

licznych propozycji, które jako bardzo dobry student otrzymałem z wielu 

doskonałych uczelni czy, przynajmniej przez jakiś czas, pofolgować swojej młodości 

i ruszyć w podróż po świecie, na co zresztą w wystarczającym stopniu pozwalał mi 

mój stan majątkowy. Wybrałem to drugie, ale wcale nie po to, aby wieść próżniaczy 

tryb życia, lecz raczej w celu pogłębiania swojej wiedzy, poprzez zwiedzanie 

ciekawych miejsc i poznawanie interesujących ludzi. 

W swoich licznych podróżach byłem na wszystkich kontynentach. Najdłużej 

zabawiłem jednak w Paryżu, uwiedziony jego czarodziejską atmosferą, a przede 

wszystkim kuchnią, której tajniki poznałem na tyle dobrze, że – jak już 
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wspomniałem – zdecydowałem się prowadzić tam przez jakiś czas restaurację. Kto 

wie, czy dla kuchni nie porzuciłbym moich doświadczeń naukowych i pewnych 

powinności, do jakich zobowiązywało mnie nazwisko Modenaro, gdyby nie fakt, że 

w pobliskiej Hiszpanii dobiegła właśnie kresu dyktatura generała Franco i mogłem 

wreszcie bez przeszkód zwiedzić ten kraj, będący przecież moją prawdziwą 

ojczyzną. 

Sprzedałem restaurację i uregulowałem zobowiązania finansowe w Szwecji. 

Ponieważ byłem już jedynym żyjącym potomkiem rodziny o nazwisku Modenaro, 

nic nie było mnie w stanie zatrzymać, choć na prośbę jednego z moich profesorów z 

Uppsali wziąłem jeszcze udział w pewnym projekcie naukowym z dziedziny chemii. 

Kiedy to zadanie się zakończyło, nie było już żadnych przeciwwskazań do 

przedsięwzięcia podróży do Hiszpanii. 

Pojechałem sam. Nie zaprzeczę, że miałem wielką nadzieję natrafić na jakieś 

ślady mojej rodziny. Liczyłem na znalezienie jej siedziby czy choćby jakichś źródeł 

pisanych o Modenarach. Moje oczekiwania nie zostały jednak spełnione. W 

stronach, gdzie znajdował się niegdyś nasz majątek, nikt już nie potrafił nic 

powiedzieć na ten temat. Nie przetrwały żadne księgi kościelne i dokumenty. 

Dopiero w Madrycie, w wielkiej bibliotece, natrafiłem na niezbyt chlubną kartę 

historii naszej rodziny, a mianowicie zapis o działalności inkwizytora, Filipa 

Modenaro, który słynął z wielkiego okrucieństwa, działając w Radzie Najwyższej 

Inkwizycji. 

Ta niechlubna karta z historii rodu zniechęciła mnie do dalszych poszukiwań. 

Postanowiłem ruszyć przez Hiszpanię, aby najzwyczajniej w świecie odczuć jej 

atmosferę, poznać mentalność mieszkańców i może dzięki temu odkryć samego 

siebie, jako że płynie przecież we mnie krew iberyjskich przodków. 

Długo żyjąc wśród zgiełku, w Paryżu, a później ofiarnie pracując w grupie 

podekscytowanych naukowców, zapragnąłem w końcu spokoju i oderwania się od 

cywilizacji. Wybierałem więc drogi odległe od głównych traktów, biegnące 

najczęściej w głębi półwyspu. Szczególnie podobało mi się południe, gdzie miałem 

wrażenie, że czas zatrzymał się kilkaset lat temu, a ludzie żyli nadal ubogo i 

prymitywnie, ale chyba dzięki temu szczęśliwsi byli od tych, których cywilizacja 

skaziła wieczną pogonią za nieosiągalnym szczęściem. 

Trafiłem w końcu w pewne miejsce, które, choć wyglądało bardzo surowo i 

niegościnnie, posiadało swoisty urok. Było to strome pasmo gór Sierra Morena, 
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oddzielające Andaluzję od Manszy. Coś niezwykłego odnalazłem w atmosferze tych 

okolic. Coś, co przyciągało mnie do nich, a jednocześnie napawało jakimś 

niezrozumiałym lękiem. 

Zatrzymałem się w prymitywnym hoteliku; jedynym, jaki dało się znaleźć w 

okolicy. Mieścił się w niewielkim, zaniedbanym budynku, znacznie oddalonym od 

najbliższej osady. Dni swojej świetności przeżywał tylko dwa razy do roku – kiedy 

zatrzymywali się w nim handlarze świń, pędzący swe pupilki na jeden z 

największych targów w południowej Hiszpanii. Teraz stał pusty. Byłem jedynym 

gościem. 

Właściciel, typowy południowiec – małomówny, zamknięty w sobie – życzył mi 

dobrej nocy, przestrzegając przed duchami, które mają zwyczaj nawiedzać 

przyjezdnych. Oczywiście wziąłem to ostrzeżenie za jeszcze jeden chwyt mający 

podnieść w moich oczach atrakcyjność podupadającego hotelu i spokojnie położyłem 

się spać. 

Obudziła mnie trzaskająca na wietrze okiennica. Kiedy wstałem, aby ją zamknąć, 

dostrzegłem w świetle gwiazd zbliżającego się do hotelu jeźdźca. Podjechał do 

samego budynku, zsiadł z konia i spojrzał w moją stronę. Najwidoczniej mnie 

dostrzegł, bo uchylił ronda kapelusza i zaraz wszedł do środka. Po chwili usłyszałem 

jego kroki na schodach i pukanie do drzwi. Kiedy odpowiedziałem, wszedł, ukłonił 

się nisko i powiedział: 

– Nazywam się Alonso Modenaro. 

Byłem przerażony, ponieważ nie miałem wątpliwości, że mam do czynienia z 

duchem. W naszej rodzinie istniała bowiem legenda przypisująca Alonsowi 

niechlubne czyny, jakimi wsławił się w swoim burzliwym żywocie, a za które miał 

jakoby pokutować po śmierci, błąkając się po świecie żywych. Twarz człowieka, 

który stał przede mną, do złudzenia przypominała oblicze z pewnego portretu, jaki 

udało się mojej rodzinie wywieźć do Szwecji z naszego zamku. I przedstawiał on 

właśnie Alonsa, syna Giulia Modenara – naszego protoplasty, który przeniósł się z 

Hiszpanii do posiadłości na wschodzie Europy. 

– Przybyłem do ciebie, aby oznajmić, że nie jesteś jedynym potomkiem rodziny 

Modenarów. W kraju, gdzie znajduje się opuszczony przez twoich rodziców zamek, 

żyje nasza daleka kuzynka, Zija. Musisz ją odnaleźć i wraz z nią powrócić do naszej 

siedziby. 
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– Dobry wieczór. 

W drzwiach do salonu stała ciemnowłosa amazonka, którą nasz bohater poznał 

dzisiejszego popołudnia. Tym razem ubrana była w długą, granatową suknię bez żadnych 

ozdób. Ale ciało tej pięknej kobiety nie wymagało dodatkowych upiększeń, a za wszystkie 

brylanty świata mógł wystarczyć blask jej ciemnoszarych oczu. 

– Witaj, droga Ziju – powiedział Modenaro, prowadząc ją do pana Krzysztofa. 

– Miło mi znowu pana spotkać – powiedziała, podając mu dłoń, którą po raz wtóry tego 

dnia uścisnął, by raz jeszcze poczuć ów niepojęty przepływ energii towarzyszący temu 

zetknięciu. – Czy odpoczął pan po wyczerpującej wędrówce? Kiedy spotkaliśmy się, 

wyglądał pan na bardzo strudzonego. 

– O tak, oczywiście, odpocząłem – odpowiedział pospiesznie. – To po prostu upał, skwar 

sprawił, że byłem nieco… trochę… odrobinę… zmęczony. Mają tu państwo doskonałe 

warunki – czuję się tak, jakbym na nowo się narodził. 

– Znakomicie – ucieszył się Modenaro – kontynuujmy więc kolację. 

Kiedy pierwszy głód został zaspokojony, gospodarz przeprosił obecnych i obiecując 

niebawem powrócić, wyszedł. 

– Kuzyn poszedł po wino – wyjaśniła Zija. – Pobyt we Francji zostawił na nim swoje 

piętno. 

Z przyjemnością słuchał jej głosu. Był dość niski i choć miał ciepłą barwę, pobrzmiewał 

zmysłową nutą. 

– Och, kiedy ktoś tak uroczy jak pani zasiada przy stole, wino wydaje się niepotrzebne. 

– Pochlebia mi pan – odpowiedziała – ale i pana towarzystwo jest dla mnie czymś 

niesłychanie przyjemnym. Przyznam szczerze, że pierwszy raz czuję się przy osobie 

właściwie całkiem nieznajomej w tak dziwny sposób. Mam wrażenie, jakbyśmy przyjaźnili 

się od lat. Najciekawsze, że nie tylko to czuję, ale i o tym mówię. Proszę mi wybaczyć. Nie 

potrafię kłamać. 

– A ja uraczyłem panią tylko wyświechtanym komplementem – odparł. – Stwierdziła pani 

to, o czym sam myślałem, ale bałem się powiedzieć, aby nie wydać się zbyt natarczywym. I 

to dziwne zjawisko… 

– Też pan to poczuł? To mrowienie? 

– Tak, pierwszy raz spotyka mnie coś tak niezwykłego. 

Tę miłą rozmowę przerwał powrót Modenara. Pan Krzysztof i piękna Zija umilkli, jakby 

przyłapano ich na czymś niestosownym. 
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– Proszę sobie wyobrazić, że to wino znalazłem w piwnicach zamku. Zostało tam 

umieszczone jeszcze przez mojego dziadka. 

Modenaro wprawnie otworzył butelkę i nalał wina do dużych, kryształowych kieliszków o 

oryginalnych wzorach wyciętych na błyszczących ściankach. Trunek miał piękną barwę i 

wyjątkowy aromat, a jego smak – mimo wieku – przechodził najśmielsze wyobrażenia, choć 

te wina, które podane były podczas posiłku, wydawały się również wyśmienite. 

– Jakimś cudem przetrwało wojenną zawieruchę… No, ale skoro zamek leży na takim 

odludziu, było to jednak możliwe – rzekł Modenaro, unosząc kieliszek i przypatrując się 

barwie wina. – Równie cudowne jest to, że ja i moja kuzynka znaleźliśmy się tutaj. Zupełnie 

jakby wypełniła się przepowiednia ducha. 

– Właśnie – podchwycił nasz bohater. – O ile zrozumiałem, przed wizytą w Hiszpanii nie 

miał pan pojęcia o istnieniu kuzynki. Ciekawy jestem, jak to się stało, że w końcu się 

znaleźliście. 

– Jeżeli nie ma pan nic przeciwko temu, opowiem o tym – pospieszyła z wyjaśnieniem 

Zija. 

– Ale najpierw napełnię raz jeszcze kieliszki – powiedział Modenaro, podnosząc butelkę. 

– Przy takim trunku i dobrej opowieści czas nie będzie się panu z pewnością dłużył. 

 

OPOWIEŚĆ ZII 

 

Urodziłam się w mieście; o ile się nie mylę, tym samym, gdzie i pan mieszka. 

Rodzina moja do dzisiaj zajmuje tam starą, obszerną willę na przedmieściu, starając 

się żyć na takim poziomie, jak czynili to nasi przodkowie przez całe wieki. 

Dobrze znane było mi drzewo genealogiczne naszej familii, gdzie pod koniec 

wieku piętnastego pojawia się białogłowa z rodu Modenarów, córka Juana 

Modenaro, który za swoje przekonania musiał w roku 1490 uciekać z Hiszpanii, 

ścigany przez własnego brata Filipa z ramienia inkwizycji. Jej brat zbudował ten 

zamek i to właśnie po jego przodkach odziedziczył go Giulio Modenaro, będący 

protoplastą rodu mojego kuzyna. Wracając do mojej praprapra… babki – była ona 

prawdziwą legendą naszej rodziny. Wniosła domieszkę południowego temperamentu 

do naszej krwi, pchając mężczyzn z naszego rodu do odważnych czynów, a kobiety 

znacząc piętnem urody i niepospolitej energii. 

To chyba właśnie ten odziedziczony po kądzieli południowy temperament skłonił 

brata mojego dziadka do zaciągnięcia się do Brygad Międzynarodowych podczas 
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wojny domowej w Hiszpanii. Poczynał tam sobie niezwykle dzielnie, zapisując się 

do grona największych bohaterów tego skazanego z góry na niepowodzenie zrywu. 

Potem przyszła wojna i moja rodzina, między innymi z tego powodu, była 

prześladowana przez okupantów. Oczywiście nasze majątki i tak przepadłyby pod 

powojennymi rządami Moskwy; szykany Niemców po prostu przyspieszyły 

degradację rodziny i tak przecież skazanej na upadek wraz klasą, do której należała. 

Szczęściem dziadek zdążył przed wojną zdeponować część oszczędności w 

Szwajcarii, co pozwoliło, mimo pozostania po wojnie za żelazną kurtyną, na 

prowadzenie życia na jakim takim poziomie. Ale wtedy przeszłość brata dziadka – 

czyli jego udział w wojnie hiszpańskiej – pomogła, bo dzięki temu uzyskał wysokie 

stanowisko w ministerstwie kultury i – mimo niechęci mojej rodziny do nowego 

ustroju – dało się jakoś funkcjonować w tym niezbyt normalnym układzie 

politycznym. 

Mój ojciec bez przeszkód kształcił się, nie miał również trudności z wyjazdami 

za granicę. Kiedy został profesorem, nic nie przeszkadzało mu spotykać się i 

przyjaźnić z ludźmi nauki, niezależnie od ich preferencji politycznych. Znał wiele 

osób z kształtującej się w tym okresie opozycji, ale i ludzie będący „na świeczniku” 

również należeli do jego bliskich znajomych, istniał bowiem dla niego w tej 

dziedzinie tylko jeden klucz – wiedza i poziom intelektualny. 

Wychowanie otrzymałam bardzo dobre. Studiować miałam za granicą, ale 

właśnie instytut filozofii na naszym uniwersytecie objął bliski przyjaciel ojca, 

którego zresztą znałam od najmłodszych lat; postanowiłam skorzystać z okazji i 

kontynuować naukę pod jego pieczą. 

Jednakże moje humanistyczne zainteresowania nie były w pełni akceptowane 

przez ojca, mającego umysł ścisły, i choć wyższa matematyka, a szczególnie teoria 

mnogości, którą się zajmował, operuje często abstrakcją, nie zdołałam przekonać go 

do mojego wyboru. A ja – na przekór temu – duże nadzieje pokładałam w zdaniu 

jego przyjaciela – filozofa, który miał niespotykany dar przekonywania. W 

dyskusjach równie łatwo przychodziło mu udowodnić wyższość Marksa, jak i 

obronić naukę Husserla czy Bergsona. 

Ojciec nie dał się jednak przekonać, bo właśnie ten dualizm poglądów był dla 

niego wielce podejrzany. Umiał bowiem zaakceptować odmienne od swoich 

poglądy, ale nie potrafił zrozumieć wyrażania równolegle dwóch przeciwstawnych 
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zdań, co z jednej strony trąciło mu koniunkturalizmem, a z drugiej nie istniało w 

dziedzinie nauki, którą ukochał. 

Decyzja, którą podjęłam wbrew woli ojca, była dla mnie bardzo trudna. 

Wyprowadziłam się z domu. Wynajęłam pokój i studiując, zaczęłam pracować w 

położonej w pobliżu instytutu nocnej kawiarni. Myślę, że to właśnie hiszpańska krew 

Modenarów dała o sobie znać. 

 

– Czy nie zanudziłam pana swoją historią? – zapytała Zija, przerywając opowiadanie. 

– Ależ skąd. Jest bardzo ciekawa i chętnie poznam jej dalszy ciąg. 

– Czy nie jest już jednak na to za późno? – zaoponował Modenaro. – Proponuję napić się 

jeszcze wina i pomyśleć o odpoczynku. 

Gospodarz znowu napełnił kieliszki. Nasz bohater czuł, że dzisiejszy wieczór, wino, a 

przede wszystkim towarzystwo pięknej Zii działa na niego w jakiś dziwny sposób. 

Niewątpliwie znalazł się w innym świecie niż ten, w którym przebywał dotychczas. Różnicę 

pogłębiał jeszcze ostatni okres burzliwych wydarzeń, jawiący się niczym zły sen, podobny do 

tego, który nawiedził go przy ognisku zielarza. Chociaż… ciemnoszare oczy Zii były 

zjawiskiem równie nadprzyrodzonym. Patrzył w nie, a one śmiało odpowiadały mu 

spojrzeniem, odpowiadały obietnicą i pewnością, że w tym tak krótkim czasie narodziło się 

coś, co nie pozwoli na spokojne sny w najbliższe noce. Gdzieś, na kształt dalekiego 

wspomnienia, mignęły czyjeś niebieskie oczy, ale były smutne i bardzo odległe, gdy 

tymczasem te, ciemnoszare, błyszczały zniewalającym blaskiem i znajdowały się tak blisko. 

– To wino ma sto lat – mówił Modenaro – a stuletnie wino posiada niezwykłe 

właściwości. W ludziach genialnych wyzwala nowe idee. W zakochanych pogłębia uczucie, a 

w osobach o silnej osobowości wzmacnia ich moc. Pijmy więc i rozwijajmy nasze przymioty. 

Co do wina – moja wiedza w tej dziedzinie jest prawie doskonała. W paryskiej restauracji nie 

potrzebowałem kipera. Ale jeżeli chodzi o roboty budowlane – nie jestem fachowcem. 

Sezonowo sprowadzam tu pracowników, ale z odległego miasta, ponieważ mieszkańcy 

pobliskiej wsi zatrzymali się w czasie. Nie znają nowych technologii. Proszę sobie wyobrazić, 

że nie mają u siebie nawet elektryczności. 

– Tu także jej nie ma. 

– To oczywiste. Zamek położony jest na zupełnym pustkowiu. Planuję jednak w 

przyszłości ustawić na pobliskich wzgórzach kilka wiatraków, tworząc w ten sposób 

elektrownię. Za kilka lat będą tu wszelkie wygody. 
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– A mnie się podoba tutaj tak, jak jest teraz – powiedział Zija, patrząc na płonące świece. 

– Romantycznie, spokojnie… 

– I ja tak myślę – przyznał nasz bohater. 

– Może macie rację, ale ja jednak zamierzam osiąść tutaj na stałe. Moja kuzynka spędza 

ze mną tylko wakacje, łatwiej jej więc znosić niewygody, skoro mają trwać zaledwie dwa 

miesiące. Jesienią czeka ją obrona dyplomu, a potem ma zamiar poświęcić się pracy 

naukowej, pozostając na uczelni. Jednak namawiam ją do przyjazdu do zamku na stałe, choć 

chyba bezskutecznie. Może pan spróbuje na nią wpłynąć? 

– Nie wiem, czy odniesie to jakiś efekt, skoro, co znamy z jej opowieści, potrafiła swego 

czasu przeciwstawić się nawet woli własnego ojca. 

– O, widzę dobrze jej spojrzenie, które kieruje na pana. Jest w nim… zaufanie, a może coś 

więcej? Nie wiem, czy w ogóle jestem tu jeszcze potrzebny? 

– Kuzynie! – skarciła go Zija. – A z kim prowadziłam przez ostatnie tygodnie dyskusje o 

filozofii? 

– Racja – odpowiedział Modenaro. – Nasz spór o Kanta mógłby zadziwić niejednego 

szacownego profesora. Posługiwanie się cytatami z Kritik der reinen Vernunft – i to nie tylko 

z wydania z 1781 roku, ale również z 1787 – było naprawdę w najlepszym stylu. 

– A co stanowiło przedmiot sporu? – zapytał pan Krzysztof niepewnie, ponieważ dzieło 

filozofa z Królewca nie było mu zbyt dobrze znane. 

– Oczywiście metafizyka – wyjaśniła Zija. 

– Tak, a w szczególności słynne pytanie: czy metafizyka naukowa jest możliwa? 

– Właśnie. Chodziło o to, czy zaprzeczenie tej tezie było definitywne, czy też nie. 

– O ile wiem – rzekł nasz bohater, z trudem sięgając do pokładów swojej niedoskonałej 

pamięci – było definitywne. 

– I ja tak uważam – przyznała Zija. 

– A ja nie. Sądzę, że w stwierdzeniu, iż metafizyka jest przedsięwzięciem nieuniknionym, 

lecz beznadziejnym – jest nutka nadziei na istnienie jakieś możliwości ujęcia tego 

zagadnienia w prawdziwie naukowe ramy. Najlepszy dowód, że Kant zawsze starał się 

utrzymać równowagę między Schwärmerei a Aufklärei. Zresztą, moim zdaniem, jest teraz 

czas na nową metafizykę, na prawdziwą naukę transcendentalną. A właściwie to precz z 

nowoczesną kosmologią, precz z naukami ścisłymi. Walczmy o metafizykę pod każdą 

postacią. 

– I to jest idèe fixe mojego kuzyna. Gotów jest porzucić fizykę dla metafizyki, a chemię 

dla alchemii. Woli obcować z duchami niż z ludźmi. Stąd zresztą jego tutaj obecność. 
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– Tak, wcale się tego nie wypieram. Weźmy na przykład… 

– Kuzynie! – przerwała Zija. – Nie widzisz, że nasz gość jest zmęczony? 

– Tak, oczywiście, przepraszam. Odprowadź więc, droga Ziju, naszego gościa do jego 

pokoju. Ja zaś zapraszam na jutrzejsze śniadanie. Obiecuję przygotować coś naprawdę 

wyjątkowego. A i na cały jutrzejszy dzień pomyślę o jakichś atrakcjach. 

– Ależ ja jestem przecież w podróży. Jutro mam zamiar iść do Pszczeluchów. 

– Nie, nie. Musi pan spędzić z nami choć jeden dzień! – zaoponował Modenaro. 

– Panie Krzysztofie – powiedziała Zija swoim niskim, melodyjnym głosem, patrząc 

naszemu bohaterowi głęboko w oczy. – Bardzo proszę zostać. Tak rzadko mamy tutaj gości. 

Takim argumentom nie można się było oprzeć. Szczególnie mocno przemawiały 

ciemnoszare oczy, ale i niebagatelną rolę w podjęciu decyzji miało wyraźnie odczuwalne 

działanie stuletniego wina. 

– Dobrze, zostanę – powiedział. 

Zija uśmiechnęła się i wzięła do ręki świecznik. 

– Odprowadzę pana, bo znowu pan zabłądzi… 

– To pani wie? 

Nic nie odpowiedziała, tylko ruszyła do wyjścia z salonu. 

Pan Krzysztof życzył jeszcze dobrej nocy gospodarzowi zamku i ruszył za kręgiem 

światła, który roztaczały świece niesione przez piękną Ziję. Ze zdumieniem jednak spostrzegł, 

że dziewczyna ruszyła w przeciwnym kierunku niż ten, który prowadził do jego pokoju. Na 

gest wyrażający zdziwienie, nie zatrzymując się, położyła wskazujący palec na ustach i 

prowadziła dalej. W pewnym momencie skręciła i przeszła przez szerokie, otwarte na oścież 

drzwi. Tu zatrzymała się, zdmuchnęła płomienie świec i dopiero wtedy okazało się, że są na 

obszernym tarasie. Nad nimi gwiazdy i sierp księżyca, w dole pogrążona w ciemności dolina, 

a dalej, za lasem, mieniąca się tajemniczo tafla jeziora. 

– Kiedy pierwszy raz znalazłam się w tym miejscu, zrozumiałam, że istnieją dwa światy; 

ten pełen pośpiechu, napięcia i wiecznej walki oraz ten, w którym czas płynie wolno, 

spokojnie, gdzie nad wszystkim góruje pogodzenie naturą… 

–  Ja również, z chwilą, kiedy wyrwałem się z pełnego pośpiechu miasta i znalazłem tutaj, 

uświadomiłem sobie bezsens wielu moich wysiłków, które kiedyś zdawały się tak ważne. 

– Czujemy to samo… 

– Ale przecież pani chce powrócić do miasta, obronić dyplom, pracować w instytucie 

filozofii. 
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– To prawda. Nie pragnę porzucać tamtego świata. On istnieje i o tym zapomnieć nie 

można. Uważam, że z tą świadomością łatwiej zachować równowagę. Nie możemy 

bezkrytycznie czegoś odrzucać, bo przecież – za jakiś czas – moglibyśmy uciec od tego, co 

wcześniej zdawało się nam najistotniejsze. To jak z miłością. Umiejętność czerpania siły z 

tego uczucia, które zostało zastąpione przez inne, daje nam coś więcej, wzbogaca nas choćby 

w doświadczenie. Nie, nie można zapominać o tym, co nas stworzyło. Trzeba wiedzieć jak 

najwięcej, a wiedzę naszą po prostu przekształcać w cnotę; jak twierdził mistrz Sokrates. 

– Ale i on przecież rozumiał, że poszerzanie granic poznania odsłania nam jeszcze 

większe obszary niewiedzy. 

– Tak, ale to też jest piękne. A zresztą, czy w obliczu tego, co teraz widzimy i 

przeżywamy, są jakieś ważniejsze sprawy? Jest noc, nad nami gwiazdy, księżyc, pod nami 

śpiąca czarodziejska dolina… 

– I my – powiedział, przysuwając się tak blisko do pięknej Zii, że mógł dokładnie 

przyjrzeć się odbiciu gwiazd w jej ciemnoszarych oczach. 

– Pocałuj mnie – powiedziała cicho, a on uczynił to, czując, że ta noc jest spełnieniem 

jego snów i ostudzeniem dręczącej go od jakiegoś czasu gorączki. Słodycz, którą 

niespodziewanie odczuł na tym pustkowiu, złagodziła wszystko, co zdarzyło się ostatnio, i 

pozwoliła spokojnie myśleć o tym, co nastąpi. 

– Czułam się tutaj taka samotna. Szczęśliwa, ale samotna – powiedziała. – Kiedy 

zobaczyłam dzisiaj kogoś stojącego na wzgórzu, pomyślałam, że to znak, iż zaczyna się coś, 

na co czekam. I ten dziwny dreszcz… Czyżby to była miłość? 

– Nie wiem – odparł. – Nie wiem, ale nie czułem nigdy przedtem czegoś tak niezwykłego. 

Może to ta sceneria, ta dolina, zamek… 

– Może. Nie wnikajmy w to. Tak jest lepiej. 

– A twój kuzyn? Kim on jest dla ciebie? – zapytał, opierając się o kamienną balustradę 

tarasu. Zija uczyniła to samo i patrzyli oboje na ścielącą się u ich stóp dolinę pogrążoną w 

blasku gwiazd. 

– Jest dla mnie jak ojciec, trochę jak brat. Przyjął rolę przewodnika, opiekuna. Jest 

wspaniały, ale zawsze nieco tajemniczy. Posiada tak wiele uzdolnień, że nie sposób się z nim 

nudzić, ale przecież jest tylko dalekim krewnym; dobrym i wyrozumiałym. 

Z głębi korytarza prowadzącego na taras dobiegły czyjeś kroki. 

– Wiedziałem, że was tutaj zastanę – powiedział, wchodząc, Modenaro. – W taką noc 

trudno zasnąć. 
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– Tak – przyznała Zija, z uśmiechem patrząc panu Krzysztofowi w oczy. On zaś nie 

potrafił oprzeć się jej spojrzeniu, ponieważ czytał w nim zapowiedź tego, co miało się jeszcze 

zdarzyć. Zapowiedź tego, o czym dawno zapomniał, rozpamiętując tak długo burzliwe 

rozstanie z Krysią. Nawet spotkania z panią Zosią, która była mu przecież bardzo bliska, nie 

miały nic wspólnego z tym, co czuł teraz. Może brakowało podobnej scenerii, a może spokoju 

i przede wszystkim czasu, który nie jest odliczany beznamiętną wskazówką zegara. 

– Zbliża się północ. Najwyższa pora na sen – powiedział Modenaro. 

Przytaknęli, nie mieli bowiem wątpliwości, że gdyby nie delikatna interwencja 

gospodarza, dzisiejsza noc połączyłaby ich czymś więcej niż pocałunkiem. 

Modenaro odprowadził pana Krzysztofa do jego pokoju, zostawiając mu prócz świec 

butelkę wina. Kiedy więc nasz bohater został sam, z przyjemnością sięgnął po kieliszek, aby 

za pomocą zaklętego w rubinowy płyn słońca z południowych winnic ocucić się z gorączki, 

która w nim zamieszkała. Dostrzegł wtedy, że na stoliku pojawiło się jakieś drewniane 

pudełko i dziwna, metalowa statuetka, przedstawiająca człowieka kucniętego nad nocnikiem. 

W pierwszej chwili pomyślał, że to jakiś dowcip Modenara, ale zaraz dostrzegł, że figurka 

kryje w sobie misterny mechanizm miniaturowej gilotynki. W pudełku znajdowały się cygara, 

co wyjaśniała leżąca obok karteczka. 

 

Zostawiam pudełko z cygarami. Ponieważ sam nie palę, nie 

zaproponowałem tego wcześniej, ale jeśli trafiłem w Pana osobie na 

znawcę wyrobów tytoniowych - powinien być Pan usatysfakcjonowany. 

Mój dzidek uważany był za wielkiego miłośnika cygar, a te pochodzą 

jeszcze z jego zapasów. Poza umiłowaniem palenia, posiadł technikę 

przechowywania szczególnie cennych sztuk. Te znalazłem w piwnicy, 

gdzie znajdowało się wino. Polecam również oryginalną obcinarkę. 

                                          Modenaro 

 

Uniósł wieczko pudełka i z przyjemnością zatrzymał wzrok na równo ułożonych 

czterdziestu cygarach o wdzięcznej nazwie Maria Mancini. Każda sztuka przewiązana była 

banderolą, na której, w białym pierścieniu z czarnymi napisami, znajdowało się czerwone 

pole z wkomponowanymi misternie dwiema literami „M”. 

„Maria Mancini – zastanowił się nasz bohater. – Gdzieś już spotkałem się z tą nazwą, ale 

gdzie?” 

No cóż, dawno już czytał, i może niezbyt dokładnie, pewną książkę, której bohater, żyjący 

na początku poprzedniego wieku, cenił sobie właśnie tę markę. Ostatnie zaś wypalone przez 
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niego cygaro posiadało na banderoli napis Brevas de Alvaro i nie należało do 

najwykwintniejszych, choć nie było przecież najgorsze. 

Teraz miał jednak w ręku wyprodukowany w Hondurasie rarytas i właśnie zabrał się do 

obcięcia jego końcówki, precyzyjnie celując w miejsce tuż przed granicą kapturka 

zakrywającego koniec cygara. Naciśnięcie na głowę posążka spowodowało uruchomienie 

gilotynki i końcówka spadła wprost do metalowego nocniczka. 

Obok pudełka leżało kilka drewnianych patyczków. Jednym z nich, zapalonym od świecy, 

rozżarzył równomiernie koniec cygara, podziwiając zapobiegliwość gospodarza, który zadbał 

o to, aby przypadkiem smak tytoniu nie został zmieniony ewentualnym odpaleniem wprost od 

świecy. A cygaro było rzeczywiście doskonałe. Miało pełny, bogaty, lekko korzenny smak, 

zabarwiony minimalną dozą ostrości, dodającą do słodkiego dymu wytrawnej nutki. W 

zestawieniu ze smakiem wina wywołało na twarzy naszego bohatera błogi uśmiech, ale 

przecież – jak wiemy – nie tylko to wpłynęło na poprawę jego humoru. 

Wypuścił z ust kłąb dymu, wypił kieliszek wina i, ponieważ jeszcze nie chciał kończyć 

tego pięknego dnia, sięgnął do biblioteki, skąd wyjął opasły manuskrypt opisujący historię 

rodziny Modenaro. 

Usiadł wygodnie w fotelu i otworzył księgę na chybił trafił. W tej samej chwili, przez 

otwarte na nocny świat okno, dobiegł z oddali jakiś straszny krzyk – zwierzęcia, a może 

człowieka – sprawiając, że w pogodny nastrój letniej nocy przedostała się odrobina 

niepokoju, a może nawet strachu. Ale już następny łyk wina, następna porcja słodkiego dymu 

i jakiś zagubiony w murach zamczyska świerszcz – przywróciły wszechobecny spokój, dzięki 

któremu mógł wreszcie odczytać tytuł kolejnego rozdziału. 

 

ZADZIWIAJĄCA HISTORIA ALONSA MODENARO 

 

Alonso Modenaro urodził się 29 stycznia 1718 roku z ojca Giulia Modenara i 

matki Eleonory z domu Gomelez. W dniu jego narodzin rozpętała się wielka burza, 

podczas której piorun zwalił zachodnią wieżę zamku, której nigdy już nie 

odbudowano. Eleonora wydała na świat Alonsa właśnie w momencie, gdy kamienny 

mur runął. Dziecko zaś urodziło się z otwartymi oczyma i ani razu nie zapłakało. 

Mimo iż zamek znajdował się z dala od miast i znanych dworów, ojciec Alonsa 

znakomicie zadbał o wychowanie syna. Sprowadził doskonałego szermierza, który 

uczył chłopca fechtunku, a i nieraz zapraszał niezrównanego Garciasa Hierro, który 

rezydował w Bouillon u jego przyjaciela, Wordena. Odbywały się wtedy istne 
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turnieje, ponieważ tak młody Alonso, jak i oczywiście Giulio, nieźle radzili sobie ze 

szpadą. Edukacją w dziedzinie intelektu młodego Modenara zajął się zaś słynny 

teolog, ojciec Sartorius, spędzający starość w pobliskim klasztorze. Reguła zakonu 

platersów nie była jeszcze wtedy tak surowa, jak stało się to później, i stanowił on 

ważny ośrodek wiedzy, szczególnie w dziedzinie filozofii. Jako że jeszcze sam Juan 

Modenaro (ojciec budowniczego tego zamku) przyczynił się do podniesienia z ruin 

startego napadem tatarskim klasztoru, a każdy z jego następców dbał o wspieranie 

jego rozwoju, platersi mieli w stosunku do rodziny Modenarów wielki dług 

wdzięczności. Stąd owa opieka nad Alonsem sprawowana przez ojca Sartoriusa. 

Skrytość i małomówność dziecka szły w parze z jego nieprzeciętnymi 

zdolnościami. W wieku lat czterech biegle opanował czytanie i pisanie w ojczystym 

języku, a już dwa lata później znał łacinę i grekę. Nie zaniedbywał oczywiście 

rozwoju fizycznego, nad czym pieczę sprawował jego ojciec i opiekujący się nim 

szermierz. Jako dziesięciolatek znał biegle wszystkie najlepsze pchnięcia szpadą, ale 

również posiadł umiejętność prowadzenia poważnych dysput filozoficznych. A miał 

okazję zetknąć się z największymi umysłami epoki, ponieważ klasztor platersów – ze 

względu na obecność w nim ojca Sartoriusa oraz obszerną, posiadające unikatowe 

zbiory bibliotekę – odwiedzały największe naukowe sławy. 

Zbiory klasztorne były rzeczywiście wyjątkowe, znaleźć w nich można było 

bowiem nie tylko słynne traktaty teologiczne, często bardzo unikalne, ale i dzieła, 

które nie mogły znajdować się w innych klasztornych bibliotekach, ponieważ 

wpisano je do indeksu ksiąg zakazanych. Wyjątkowa pozycja klasztoru umożliwiała 

jednak ich przechowywanie, choć kryły się one w oddzielnej, zamkniętej części 

biblioteki, do której klucze miał tylko przeor, jego zaufany bibliotekarz oraz ojciec 

Sartorius. 

Stało się jednak tak, że od pewnego czasu zaczęły dziać się z Alonsem dziwne 

rzeczy. Zapoczątkował wszystko pojedynek z jakimś znanym zabijaką, którego 

mimo swoich czternastu lat rozpłatał na dwoje. Jego nauczyciel szermierki musiał w 

tym czasie wyjechać, a ojciec mocno zapadł na zdrowiu; zajmowała się nim więc 

tylko matka. W nauce w zasadzie się nie opuścił, ale ojciec Sartorius dostrzegł u 

niego jakieś niezdrowe zainteresowanie naukami nazbyt głęboko sięgającymi w głąb 

magii i wiedzy tajemnej. 

Kiedy Alonso skończył lat siedemnaście, umarł szacowny ojciec Sartorius, ale 

jeszcze na łożu śmierci zdążył przestrzec Giulia: 
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– Alonso może zostać geniuszem, nawet największym umysłem epoki, ale trzeba 

dołożyć wszelkich starań, aby nie stał się geniuszem zła… 

Zdrowie nie pozwoliło ojcu dopilnować syna. Coraz częściej wdawał się on w 

pojedynki, coraz częściej upraszał przeora o możliwość korzystania z osobnej części 

biblioteki, gdzie studiując zakazane księgi, potrafił przebywać całe noce. 

Na koniec stało się jednak coś, co sprawiło, że Alonso zmuszony był ratować się 

ucieczką, zostawiając rodzinny zamek. 

Po śmierci króla Augusta II zwanego Mocnym zapanował chaos związany z 

koniecznością wyboru następnego monarchy. Mimo pewnej kandydatury Stanisława 

Leszczyńskiego, koronowano w roku 1734 Augusta III, co rozjątrzyło szlachtę do 

tego stopnia, iż zaczęła zawiązywać liczne konfederacje. Do jednej z nich przyłączył 

się młody Modenaro, ale zuchwałość Alonsa sprawiła, że nazwisko jego stało się 

głośne. Po nieudanych zabiegach odzyskania korony Stanisław Leszczyński 

przeniósł się w roku 1737 do Francji, a młody Modenaro schronił się przed 

prześladowaniami w zamku rodziców. Ale tego już nie przeżył Giulio, opuszczając 

świat i małżonkę, na którą spadły wszystkie obowiązki domowe. Alonso zamykał się 

na długie dni w mrocznych salach zamku i zawzięcie studiował stare księgi. Stał się 

jeszcze bardziej małomówny i bez wyraźnego powodu popadał w złość. Po dwóch 

latach sytuacja w kraju stała się bardzo trudna i nie pozostało mu już nic innego, jak 

uchodzić za granicę. Nieszczęśliwa matka przysposobiła go do podróży i wysłała do 

swoich krewnych w Hiszpanii, ale na ten temat nie ma już żadnych sprawdzonych 

informacji. 

Razem z tamtymi wydarzeniami wiąże się wszakże inna przykra historia. W tym 

samym czasie, kiedy Alonso wyjechał za granicę, z klasztoru braci platersów zginęły 

pilnie strzeżone księgi. Ktoś wyniósł je, ale nie znaleziono najmniejszych nawet 

śladów włamania. Przeor i bibliotekarz byli oczywiście poza podejrzeniami, ale 

ponieważ po śmierci ojca Sartoriusa nie znaleziono jego klucza od zamykanej części 

biblioteki, podejrzewano, że dostał się w niepowołane ręce kogoś, kto następnie 

wykradł księgi. Całe to zdarzenie wywołało natychmiastową reakcję władz 

kościelnych. Zakon zmuszony został do zmiany reguły. Zamknięto go i od tej chwili 

już nikt, z wyjątkiem specjalnego nuncjusza, nie mógł się kontaktować z tymi, którzy 

żyli za murami. 

 

* 
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Śpiew ptaków. Za wielkim oknem od kilku godzin trwał kolejny pogodny dzień lata. 

Kondygnację niżej znajdował się ów taras, na którym wczorajszy wieczór znalazł tak miłe 

zakończenie. Były tu poustawiane ogromne gazony wypełnione roślinami. To wokół nich 

uwijali się skrzydlaci intruzi, których bezskutecznie usiłował przepędzić Modenaro – 

zajmujący się pielęgnacją roślin. 

– Jak się spało? – zapytał, dostrzegłszy wyglądającego przez okno pana Krzysztofa. 

– Doskonale. 

– Zapraszam więc na śniadanie. Jak tylko skończę, czekam w jadalni. 

Zaproszenie nadeszło w samą porę, bowiem głód, uczucie zapomniane w kołowrocie 

spraw dręczących ludzi w wielkich miastach, pojawiał się tutaj regularnie, w 

najodpowiedniejszych chwilach dnia. Jeżeli na dodatek gospodarz nie zamierzał zejść poniżej 

poziomu wyznaczonego wczorajszą kolacją, należało się spodziewać potraw mogących 

zaspokoić każdy, nawet wilczy apetyt. I rzeczywiście: kiedy nasz bohater wszedł do jadalni, 

zastał już nakryty stół. Jedyne, co nie zapowiadało pełnej przyjemności płynącej z 

czekającego go posiłku, to zaledwie dwa nakrycia, świadczące o tym, że piękna mieszkanka 

zamku najprawdopodobniej się nie pojawi. 

– Proszę zająć miejsce – zachęcił Modenaro, wchodząc do jadalni. – Śniadać będziemy 

tylko we dwoje, ponieważ Zija pojechała do wsi, aby uzupełnić zapasy i sprawdzić, czy nie 

przyszły do nas jakieś wiadomości. Choć – co do zapasów – w zasadzie mamy tutaj 

wszystkiego pod dostatkiem, ponieważ w podziemiach zamku są piwnice, w których, dzięki 

wyrąbanym w zimie blokom lodu z jeziora, utrzymuje się odpowiednia temperatura. 

– Muszę przyznać, że godna podziwu jest pańska zapobiegliwość. Czy jednakże warto, 

tylko dla siebie, dbać o to wszystko? 

– Ależ tak, oczywiście – z uśmiechem odpowiedział Modenaro. – Tym bardziej, że 

przecież muszę czymś zająć czas. Zeszłego lata odwiedził mnie Jan, mój paryski przyjaciel, 

słynny profesor Mangemanche (notabene wielki smakosz), aby obejrzeć łąki po drugiej 

stronie wzgórz, na których zamierzał wypróbować swoją najnowszą konstrukcję lotniczą. I 

chociaż próba nie doszła do skutku, spędził tu kilka miesięcy. No, może nieco mnie nudziły 

jego wywody na temat Pinga 905, którego właśnie konstruował, ale na szczęście uraczył mnie 

również ciekawymi opowieściami ze swojego pobytu na pustyni (podczas budowy linii 

kolejowej), co w zupełności zrekompensowało nudne wykłady na temat współczesnych 

zagadnień dotyczących konstruowania lotniczych modeli redukcyjnych. Ale – jak przystało 

na szacownego przedstawiciela francuskiej medycyny – najlepiej rozumieliśmy się w kuchni i 
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jadalni. Jeżeli zaś chodzi o wino – zapewniam, że mało jest większych autorytetów w tej 

dziedzinie niż profesor. 

Pan Krzysztof, słuchając z ciekawością Modenara, zabrał się do jedzenia, bowiem już sam 

widok zajmujących stół potraw spotęgował jego apetyt do tego stopnia, iż nie mógł się 

oprzeć, by nie skosztować wszystkiego choćby po małym kawałku. 

Kiedy zaspokoił pierwszy głód, zapytał: 

– A nie ma pan tutaj jakiegoś połączenia ze światem? Telefon, radio… 

– Skąd! – odparł stanowczo Modenaro. – Największym szczęściem było zrezygnowanie z 

wszystkich krępujących mnie przez całe życie zależności. To, że zamierzam mieć tutaj 

elektryczność z wiatrowej elektrowni, nie oznacza wcale, iż chciałbym zamontować te 

wszystkie zabierające czas urządzenia. Potrzebuję tylko energii do ogrzewania wody i 

oświetlenia zamku. 

– No, a inne zdobycze cywilizacji; kultura, muzyka… Nie brakuje jej panu? 

– Mam tutaj niezły klawesyn, na którym czasem grywam, choć nie jestem dobrym 

pianistą. W pszczeluskim kościele są za to doskonałe organy i wybitny organista. Czasami 

wspólnie muzykujemy. 

– Zaraz, zaraz, to może pan grał wczoraj na flecie? 

– Tak, to mój instrument. Codziennie na nim ćwiczę. Od lat bowiem zgłębiam ulubiony 

okres w historii muzyki: przełom baroku i klasycyzmu. Wtedy, w przedziwny sposób, 

pojawiły się w muzyce wątki romantyczne. Na wiele lat przed czasami romantyzmu pokazały 

się u kilku kompozytorów jego przesłanki. 

– Tak, tak, z jednej strony wyprzedzenie epoki, czyli preklasycyzm, z drugiej zaś strony 

nieco sztywny, ale precyzyjny styl galant. A to oczywiście Carl Philipp Emanuel Bach – 

najzdolniejszy syn kantora z Lipska – przypomniał sobie nasz bohater 

– O, widzę, że i pan coś niecoś wie o muzyce – ucieszył się Modenaro. 

– Może rozwinęłaby się zupełnie inaczej, gdyby stary mistrz Sebastian był przez 

współczesnych uważany za takiego geniusza, za jakiego mamy go dzisiaj. Ale ja przede 

wszystkim interesuję się jazzem. Zresztą, być może dlatego bliski mi jest również barok. 

Przejrzystość niektórych jego form przypomina często konstrukcje jazzowe. 

– Nigdy bym nie przypuszczał, że można znaleźć takie paralele; ale rzeczywiście, w 

muzyce wszystko jest możliwe. Przecież jest zadziwiającym połączeniem matematycznej 

ścisłości z artystyczną swobodą. No tak! – uderzył się w czoło – improwizacja. W baroku 

improwizacja była jeszcze na porządku dziennym. Ale muszę szczerze przyznać, że jazz 

nigdy mnie nie pociągał, choć byłem wielokrotnie na koncertach gwiazd tego gatunku. Z 
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profesorem Mangemanche mamy w Szwecji wspólnego przyjaciela, który owładnięty jest tą 

muzyką do tego stopnia, iż stał się właścicielem tysięcy płyt i wielu unikalnych nagrań 

koncertowych, o które od czasu do czasu zabiegają poważne wytwórnie płytowe. Nie raz 

próbował mnie nimi zainteresować, ale raczej bezskutecznie; może dlatego, że mój instrument 

– flet, nie znalazł w jazzie większego zastosowania. 

– Poniekąd – pospieszył pan Krzysztof – było przecież kilku doskonałych flecistów w 

historii jazzu, choć rzeczywiście nie mieli takiej pozycji jak trębacze czy saksofoniści. Ale 

taki Herbie Mann czy Hubert Laws… 

– O, tak, słyszałem, czy to nie przypadkiem Laws nagrywał również utwory 

Debussey’ego? 

– On, ale według mnie prawdziwie jazzowe podejście do tego instrumentu mieli inni 

fleciści, na przykład Yusef Lateef, a już rewelacją są nagrana Erica Dolphy’ego czy Rolanda 

Kirka, ale obawiam się, że tych nazwisk pan nie zna. 

– Rzeczywiście. Moim mistrzem jest wymieniony przez pana Carl Philipp Emanuel Bach i 

jego kontrowersyjny chlebodawca – Fryderyk Wielki. Dziwne jednak, że – mimo 

niezwykłych jak na tego wyjątkowego władcę uzdolnień – nie był on w stanie w pełni docenić 

Bacha, przedkładając nad niego innego nadwornego kompozytora, flecistę, Johanna Joachima 

Quantza, który w odróżnieniu od Carla Philippa nie pochodził nawet z muzycznej rodziny, 

lecz był synem prostego kowala. Cóż, sława tego berlińskiego wirtuoza włoskiego 

pochodzenia musiała być jednak wielka, skoro jego nazwisko przywołane zostało nawet w 

jednym z rozdziałów Mannowskiej wizji Fausta. – Modenaro wziął oddech – To wszystko 

jest bardzo interesujące: muzyka i jej otoczka. 

– Też tak uważam. 

– Właśnie – rzekł Modenaro – ale i pan, jak zrozumiałem, miał z muzyką coś więcej 

wspólnego niż tylko zainteresowanie słuchacza… 

– Miałem, miałem – odpowiedział nasz bohater. – W kołowrocie codzienności zmuszony 

byłem jednak z czasem zrezygnować ze swojej pasji, tym bardziej, że jazz to w zasadzie 

muzyka zespołowa i dopiero wtedy daje pełnię radości, kiedy uprawia się ją w grupie dobrze 

rozumiejących się ludzi, a to wiąże się z utrzymywaniem na stałe zespołu. 

– No, tak, ja mam teraz tyle wolnego czasu, że z radością zapełniam go sobie takimi 

przyjemnościami jak chociażby ćwiczenie na instrumencie. Zostawmy to jednak. Proponuję 

deser, a przy deserze – jeżeli pan pozwoli – dalszy ciąg mojej opowieści. 

– Naturalnie, jestem bardzo ciekawy. 
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Modenaro wyszedł i za chwilę powrócił z dużym okrągłym talerzem, na którym ułożone 

było ciasto całkowicie pokryte dojrzałymi jeżynami. 

– Tarta z twarożkiem i jeżynami. Ciasto chłodne, a więc najodpowiedniejsze na letnie 

upały. Pod murami zamku rosną nie tylko pokrzywy, ale i jeżyny. Jak widać piękne i dorodne. 

Pan Krzysztof z przyjemnością spróbował ciasta i zaraz nałożył sobie następny kawałek, 

tak bowiem harmonijnie dobrany był smak jeżyn, twarożku i, jak wywnioskował, galaretki 

porzeczkowej, że w zestawieniu z dobrze wypieczonym kruchym spodem był to istny 

przysmak. Tymczasem Modenaro rozsiadł się wygodnie w fotelu, nalał sobie do filiżanki 

aromatycznej kawy, którą rozbielił gęstą śmietanką, i zaczął opowiadać. 

 

DALSZY CIĄG HISTORII OPOWIEDZIANEJ PRZEZ MODENARA 

 

W pierwszej chwili po przebudzeniu nie pamiętałem nic z minionej nocy. Ale już 

zaraz zacząłem się zastanawiać, czy wizyta Alonsa Modenara była jedynie snem, czy 

może jednak rzeczywistością. W końcu jednak na tyle niedorzeczna wydała mi się ta 

wątpliwość, iż szybko upchnąłem ją między kartki nonsensów i już całkiem 

uspokojony zszedłem na śniadanie. 

Właściciel hotelu poczekał cierpliwie, aż uporam się z posiłkiem, i z tajemniczą 

miną zaprosił mnie do swojego stołu, gdzie stała otwarta już butelka wina. 

– I cóż? – zapytał mnie, gdy przełknąłem pierwszy łyk. – Czy tej nocy nie 

nawiedził pana żaden duch? 

– Nie, skąd. Miałem tylko dziwny sen.  

– A jednak! – ucieszył się właściciel. – Sen, a może i nie sen… 

– Co chce pan przez to powiedzieć? 

– Proszę posłuchać pewnej historii, która niegdyś się tutaj wydarzyła. Czy to 

tylko legenda – trudno powiedzieć, ale przecież w każdej, nawet 

najfantastyczniejszej opowieści można znaleźć ziarno prawdy. 

 

OPOWIEŚĆ WŁAŚCICIELA HOTELU 

 

W miejscu, gdzie mieści się dzisiaj hotel, przed wiekami znajdował się 

mauretański zamek. Starły go liczne wojny i napaści, ale na szczęście w porę został 

odbudowany przez margrabiego Peña Quemada i wynajęty pewnemu 

mieszczaninowi z Murcji o imieniu Gonzalez, którego skromnym potomkiem jestem 
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ja. Od tamtego czasu zwykło się tę budowlę określać mianem gospody o nazwie 

„Vento Quemada”. 

Historia, którą chcę opowiedzieć, zdarzyła się na początku wieku osiemnastego, a 

więc w czasach, kiedy hrabia Olavidez jeszcze nie był sprowadził osadników do gór 

Sierra Morena. W okolicach kryły się liczne bandy zbójników i cyganów, ale 

również można było spotkać tu magów i kabalistów, których działań nie bronił 

prawie żaden krzyż, jako że znajdowała się tutaj jedynie mała kaplica, w której 

mieszkał pobożny pustelnik. 

Wiosną 1739 roku przybył w te okolice pewien młodzieniec. Imię jego brzmiało 

swojsko – Alonso, ale ubiór i sposób wysławiania się zdradzał, iż musiał pochodzić z 

kraju znacznie odległego od Hiszpanii. Bagaży miał niewiele, zadziwiała wszakże 

duża drewniana skrzynia, w której, jak wyjaśnił, przewoził jakieś stare księgi. 

Zatrzymał się w gospodzie i, pomimo ostrzeżeń o nawiedzaniu tych okolic przez 

duchy, mieszkał tutaj jakiś czas. Na noc życzył sobie zazwyczaj kilku świec i 

dodatkowego posiłku. Następnie zamykał się w swoim pokoju i monotonnie czytał 

na głos jakieś niezrozumiałe formuły. 

Po tygodniu zaczęły jednak podczas tych nocnych posiedzeń dochodzić z jego 

pokoju jakieś dziwne odgłosy przypominające krzyki potępieńców, a może i samych 

szatanów. Na koniec senior Alonso zniknął bez śladu. 

Niedługo później pojawił się w tych okolicach inny młody człowiek, dzielny 

oficer o imieniu Alfons, który zdążał do Madrytu (gdzie czekało na niego stanowisko 

w królewskiej gwardii). Alfons van Worden – tak bowiem się nazywał – zapuścił się 

w te odludne okolice, ponieważ honor nie pozwolił mu nadrobić drogi, omijając 

ewentualne niebezpieczeństwa. Cóż, gdy podobnie jak wcześnie senior Alonso i on 

zaginął bez śladu. 

Wszczęto poszukiwania za owymi młodzieńcami, ale bezskuteczne. Trudności 

pogłębiał fakt, że obawiano się tutejszych zbójników, którzy, mimo rozprawienia się 

ze strasznymi braćmi okrutnego Zota, nadal grasowali w okolicy. 

Wokół tamtego zdarzenia narosły wszakże legendy, które do dzisiaj nie dają 

ludziom spokoju. Pierwsza mówi, że obaj młodzieńcy znaleźli w górskich jaskiniach 

nieprzebrane ilości złota, którymi podzielili się z bandami opryszków i cyganów, a 

następnie wyjechali na koniec świata, aby pławić się w luksusach i rozpuście. Inna, 

poparta licznymi przypadkami, powiada, że ów Alonso zmienił się w diabła i 
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ukazuje się przejezdnym, wypatrując swoich krewnych, z którymi jakoby zamierzał 

podzielić się zdobytym szatańskimi sztuczkami bogactwem. 

  

– I co pan na to? – zapytał Modenaro. 

– Niezwykle ciekawe, szczególnie zważywszy na fakt, że to właśnie pan, z wielkim 

prawdopodobieństwem, był krewnym tego ducha. 

– Tak, i co najciekawsze, sprawdziła się jego przepowiednia. Bogactwem okazał się ten 

zamek, który niedługo potem odzyskałem, jak również moja wspaniała kuzynka Zija 

odnaleziona w cudowny wręcz sposób. Zupełnym bowiem przypadkiem dotarła w te okolice. 

– Przypadkiem? 

– Tak, w pobliżu spędzała wakacje na obozie naukowym. To prawdziwy zbieg 

okoliczności. 

Ten zbieg okoliczności okazał się szczęśliwy i dla naszego bohatera, który przez chwilę 

zastanawiał się, czy wtedy, gdy ujrzał pod schodami swojego domu obraz tej doliny, nie 

dostrzegł również Zii. Rzucił nawet tęskne spojrzenie w kierunku okna, za którym trwał w 

najlepsze piękny – jak wszystkie tego lata – dzień. Jedyne, co nie dawało mu spokoju, to 

kolejne skojarzenie usłyszanej opowieści z Rękopisem znalezionym w Saragossie. Mógłby 

przysiąc, że owa gospoda „Vento Quemada” występowała również na kartach książki. 

– O ile dobrze zrozumiałem z wczorajszej rozmowy – przerwał jego potok myśli 

Modenaro – zajmuje się pan naukami ścisłymi? 

– Poniekąd – odparł. – Jestem specjalistą w dziedzinie konstrukcji stalowych. Co zaś do 

ścisłości mojego zajęcia – mogę naturalnie to gwarantować, ale daleki byłbym od określania 

go nauką. Jest to pewien rodzaj umiejętności, która w swoich ekstremalnych dokonaniach 

ociera się raczej o sztukę, kreując czasami rozwiązania ze wszech miar estetyczne, poddane 

jednak żelaznym zasadom statyki i wytrzymałości. 

– Tak pan określił swoje zajęcie, iż ta definicja idealnie pasuje do późnej twórczości Jana 

Sebastiana Bacha, którego fugi też należałoby rozpatrywać pod kątem precyzyjnej 

konstrukcji, a jest w nich przecież równocześnie tak wielka inwencja twórcza, że zadziwiają 

po dziś dzień swoją genialnością. Moje pytanie o nauki ścisłe miało jednak pewien cel. Jak 

wspominałem, skończyłem w Uppsali wydział chemii i brałem udział w kilku doniosłych 

programach naukowych, ale moją główną pasją nie jest chemia, tylko… alchemia. 

– A, to stąd owo laboratorium. 

– Był tam pan? 
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– Tak – odparł szczerze pan Krzysztof. – Wczoraj wieczorem zmyliłem w ciemności 

drogę i trafiłem do laboratorium. Przyznam szczerze, że byłem bardzo zdziwiony. 

– To oczywiste. Kto dzisiaj traktuje takie rzeczy poważnie. I dla mnie jest to raczej rodzaj 

hobby, ale ponieważ mam dobre przygotowanie naukowe, mogę dowolnie wnikać w te 

nieskrępowane fantazje. I, przyznam szczerze, czasami bywam zadziwiony genialnością 

alchemików, którzy przecież stąpali po omacku, próbując dojść prostymi środkami do 

rezultatów, jakie dopiero współczesna wiedza pozwoliła osiągnąć. 

– No, ale o ile się orientuję, alchemikom chodziło o uzyskanie kamienia filozoficznego, a 

nie stworzenie podstaw współczesnej chemii. Prowadził ich głód złota. 

– Auri sacra fames – powiedział Modenaro, wstając od stołu. – Niektórym ponoć udało się 

otrzymać ów cudowny czerwony czy żółty proszek, jakim miał być kamień filozoficzny. 

Morienus Romanus, Raimundus Lullus, baron von Wagnereck, ale przecież przy stanie 

dzisiejszej nauki wykluczona jest transmutacja metali tradycyjnymi metodami. No, chyba że 

wchodzą w rachubę czary… 

Ostatnie słowo zabrzmiało tak dosadnie i tajemniczo, że nasz bohater, mimo ciepła 

letniego dnia, poczuł dreszcz. Modenaro, dla zilustrowania swoich wywodów, zaproponował 

wspólne odwiedzenie pracowni alchemicznej, a po uzyskaniu aprobaty przez całą drogę 

opowiadał o swoich doświadczeniach. Używał jednakże tak skomplikowanych określeń 

naukowych i tak daleko idącej podbudowy filozoficznej, iż pan Krzysztof, mimo wojskowego 

reżimu na lekcjach chemii w szkole średniej i semestru chemii doświadczalnej na 

politechnice, nic z tego nie był w stanie zrozumieć. Dopiero gdy wymienione zostało imię 

Rogera Bacona, którego księgę widział wczoraj wieczorem w pracowni, przypomniał sobie 

pewną sentencję oksfordzkiego uczonego: „Prawdy szukać będziemy do końca świata, nic 

bowiem w pomysłach ludzkich nie jest doskonałe”. 

– Wpływ Alberta Wielkiego, a przede wszystkim jego przyjaciela, Piotra z Maricourt, z 

którymi zetknął się w Paryżu, oraz studiowanie arabskich ksiąg sprawiło, że Bacon 

przyjmował istnienie kamienia filozoficznego za pewnik. Odpokutował oczywiście swoje 

poglądy latami spędzonymi w przymusowym odosobnieniu już po śmierci papieża Klemensa 

IV, będącego w jakimś sensie jego opiekunem. Zresztą wcześniej, kiedy przebywał w Paryżu, 

został oddany pod nadzór świętemu Bonawenturze – powiedział Modenaro, gdy weszli do 

pracowni. 

– Bonawenturze? Temu od metafizyki światła? – zdziwił się nasz bohater, przypominając 

sobie to, co usłyszał w szpitalu psychiatrycznym od rudego pacjenta. 



107 

 

– O, zaskoczył mnie pan. Dzisiaj mało kto orientuje się w filozofii średniowiecza – 

ucieszył się Modenaro, podchodząc do sekretarzyka, gdzie leżało Opus minus Bacona. 

Od wczoraj w pracowni niewiele się zmieniło. Poprzestawiane były niektóre probówki i 

palniki, rozłożono kilka nowych ksiąg i parę słoi z odczynnikami. 

– Ale jednak Bacon, podobnie jak Albert von Bollstädt, czyli Albert Wielki, byli bardziej 

naukowcami niż alchemikami, choć w tej księdze oprócz streszczenia słynnego Opus maius 

znajduje się kapitalny wykład o alchemii spekulatywnej – powiedział gospodarz zamku, 

kładąc dłoń na dziele Bacona. 

– Tego jednak w tamtych czasach chyba nie rozróżniano? 

– Tak, ma pan słuszność. Ale mnie pociągają te najbardziej fantastyczne teorie i przepisy 

alchemiczne. Tu bliski mi jest szczególnie Arnold de Villanova, który ponoć był 

sprzymierzeńcem samego diabła. To Hiszpan, czuję więc z nim jakiś związek. Również, jak 

Bacon, czerpał z wiedzy arabskich mistrzów. A inny jego rodak, więc i mój, wytwarzał wręcz 

kamień filozoficzny. 

– Kto? 

– Raimondus Lullus. 

– A czy nikt nie pozostawił receptury na kamień? Nie przetrwały jakieś przepisy, recepty? 

– Qnirevelat secretorum artis, maledictur apoplexia! – powiedział Modenaro. 

– Cóż to znaczy? 

– To słowa Villanovy. Mówią o tym, że nie wolno zdradzić tajemnicy. W związku z tym 

przepisy alchemików są tak słabo zrozumiałe, iż mało kto jest w stanie je zastosować. 

– No dobrze, ale skoro odczytano nawet hieroglify, to chyba i formuły alchemiczne 

rozebrać można na czynniki pierwsze. 

– Poniekąd. Ale, gwoli prawdy, tym się właśnie zajmuję. Odrzuciłem oczywiście 

receptury, do których potrzebne są fantastyczne składniki, takie jak krew bazyliszka czy 

ziemia z jakichś nieistniejących krain, ale wszystkie inne potraktowałem bardzo poważnie i 

nawet to, co z perspektywy dzisiejszej nauki wydaje się absurdalne, postanowiłem 

wypróbować. 

– A wie pan przynajmniej, jak powinien wyglądać ów kamień? 

– Jak już wspomniałem, był opisywany jako proszek, żwirek, coś w rodzaju tłuczonego 

szkła. Raz przypisywano mu barwę czerwoną, raz żółtą, ale najważniejsze, że dzięki niemu 

oprócz transmutacji metali możliwe było wytwarzanie eliksiru. 

– Życia? 

– Tak. 
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– Fantazja. 

– Tak i nie. Słynny Michał Sędziwój dysponował kamieniem filozoficznym. 

– Nie wiedziałem. 

– Ale sam go nie wytwarzał. Otrzymał go od innego alchemika, Aleksandra Setona, z 

którym zetknął się podczas studiów w Szwajcarii. Dopóki miał proszek, przemieniał metale. 

Kiedy proszek się skończył… 

Podczas tego wykładu Modenaro porządkował coś w pracowni, przestawiając urządzenia, 

odkładając niektóre księgi do biblioteki, oczyszczając używane tygielki. Pan Krzysztof, 

słuchając historii alchemicznych, ciekawie rozglądał się dookoła. W pewnym momencie 

uwagę jego przykuł rząd dużych słoi stojących na kryjącej się nieco w cieniu półce. 

Wewnątrz każdego z pojemników spoczywały w półprzeźroczystej cieczy jakieś organy czy 

zarodki. Zaciekawiony wziął jeden ze słoi do ręki i spojrzał na zawartość pod światło. W 

środku znajdował się embrion jakiegoś zwierzęcia posiadający dwie głowy. 

– Czyżby oprócz produkcji złota i eliksirów zajmował się pan zagadnieniami zoologii? 

– O, niech pan odłoży te preparaty. To tylko moje stare zbiory, do których nie przywiązuję 

najmniejszej wagi. Proszę spojrzeć tutaj. 

Otworzył oprawiony pięknie brulion, ukazując kilkanaście zapisanych stron. 

– To księga pamiątkowa mojej pracowni. Trzeba panu wiedzieć, że miałem swój gabinet 

alchemiczny jeszcze w Szwecji. Proszę tylko spojrzeć, kto taki mnie odwiedził. 

Nazwiska wpisanych gości niewiele mówiły naszemu bohaterowi, ale Modenaro 

pospieszył z podpowiedzią, z której wynikało, że bywali u niego nawet nobliści, a raz 

odwiedził go szwedzki następca tronu. 

Tymczasem Modenaro wskazał wejście do następnego pomieszczenia. 

– Pokażę panu teraz istne cudeńko – powiedział i poprowadził gościa przez maleńkie 

drzwiczki do przyległej komnaty, gdzie pośrodku stało owo dziwne urządzenie, które już 

wczoraj zrobiło na naszym bohaterze wielkie wrażenie. 

– To jest atanor – powiedział z dumą Modenaro. – Skonstruowany przez Johannesa von 

Rupecissę. 

– Do czego to służy? 

– Do przemiany. Cyklotron epoki alchemicznej. Oczywiście bezużyteczny. Nie można go 

uruchomić. Jest przykładem na to, że wiele idei było niemożliwych do wprowadzenia w 

życie. 

Zdziwiły te słowa pana Krzysztofa, bo mógłby przysiąc, że wczoraj widział urządzenie 

pracujące na najwyższych obrotach. Dzisiaj atanor rzeczywiście wydawał się martwy, ale tuż 
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obok niego, na podłodze rozsypane było trochę jakiejś dziwnej, żółtej substancji, która 

pobłyskiwała nawet przy tak słabym świetle, jakie tu panowało. 

– A co to jest? – zapytał, schylając się i biorąc w dłoń nieco błyszczącego proszku. Zrobił 

to jednak tak niezdarnie, że skaleczył się w serdeczny palec. 

– Środek do konserwacji metalu – wyjaśnił Modenaro, rozcierając czubkiem obcasa 

proszek. – Ale cóż to, skaleczył się pan? 

Nasz bohater pokazał zadrapanie. 

– To nic groźnego, zaraz to panu opatrzę, ale najpierw proszę o wpis do księgi. 

Gość Modenara, pokonując ból palca, ujął w dłoń pióro i – starając się być dowcipnym – 

napisał kilka słów, z których wynikało, że w obliczu tego, co zobaczył w pracowni, pragnąłby 

w przyszłości zostać nie kim innym tylko alchemikiem. Składając zamaszysty podpis, 

oczywiście uraził się w palec i wraz z atramentem na kartkę spłynęło kilka kropli krwi. 

I wtedy nagle poczuł senność. Najpierw pomyślał, że to tylko chwilowa słabość, która za 

moment minie, ale już zaraz zdał sobie sprawę, że jest bliski omdlenia. Modenaro od razu 

zauważył niedyspozycję gościa i w porę podał mu ramię, ratując go przed upadkiem. Twarz 

gospodarza zamku znalazła się tuż przy twarzy naszego bohatera i zdało się mu, że 

skierowany na niego wzrok przeszywa go na wylot, ale może było to tylko złudzenie wynikłe 

z chwili słabości. 

– To wpływ oparów chemicznych – zawyrokował gospodarz. – Ja przebywam w 

laboratorium często, od bardzo wielu lat i mogę pracować tutaj nieprzerwanie przez długie 

godziny. Ale nowi adepci nieraz odczuwają wpływ niektórych lotnych substancji na stan ich 

świadomości. Czasami przypomina to chorobę morską. 

– Tak, rzeczywiście. 

– Proponuję krótką drzemkę. Nic lepiej nie pomaga w takich sytuacjach. 

Przystał na to z ochotą i już za chwilę legł w swoim wielkim łożu. 

Tymczasem za oknem rozgościło się południe kolejnego dnia tego lata. Ucichły ptaki, a 

mury zamczyska zaczęły się już nagrzewać. To jednak nie przeszkodziło zagubionemu w 

jedwabnej pościeli panu Krzysztofowi przenieść się do krainy snów. 

 

* 
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Obudził się późnym popołudniem. Nie pamiętał snów. Był cały mokry, ale nie w wyniku 

dręczących go koszmarów, lecz z powodu upalnego dnia, który do ostatnich chwil przed 

zmierzchem nie przestawał zamęczać świata skwarem. 

W pokoju było gorąco. Prawdopodobnie gdyby przed położeniem się zamknął okna, nie 

panowałaby tutaj tak wysoka temperatura, ale przecież kładł się do łóżka w cokolwiek 

kiepskim stanie. 

Jednakże teraz, nawet mimo potu na czole, czuł się doskonale. Momentalnie stanął na nogi 

i od razu skierował swoje kroki do łazienki. Napełnił wannę i z przyjemnością wszedł do niej, 

rozkoszując się niezbyt wysoką temperaturą wody, która przynosiła natychmiastową ulgę w 

obliczu panującego gorąca. 
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Kiedy czysty i odświeżony wszedł do pokoju, ze zdziwieniem zauważył, że na 

ustawionym w rogu wieszaku pojawiło się jakieś ubranie. Podszedł bliżej i stwierdził, że jest 

to smoking. „Czyżby Modenaro dał do zrozumienia, że na tę kolację wypadało się ubrać aż 

tak elegancko?” – zadał sobie pytanie i nie zastanawiając się wiele, założył smoking, dziwiąc 

się przy tym, w jaki sposób ktoś dobrał tak dokładnie jego rozmiar. 

Kiedy stanął przed lustrem, ujrzał przystojnego mężczyznę, który z powodzeniem mógł 

pojawić się nawet w pewnym słynnym lokalu w dalekiej Casablance. 

Gdy za oknem zaczęła zapadać ciemność, z pudełkiem cygar pod pachą i z nadzieją na 

kolację zmierzał zamkowym korytarzem. I nie pomylił się w swoich oczekiwaniach. W 

jadalni paliły się już świece, a na stole stała zastawa. Brakowało jedynie gospodarza. 

Usiadł na jednym z krzeseł i z żalem stwierdził, że znowu są tylko dwa nakrycia, co 

świadczyłoby o przedłużającej się nieobecności Zii. A trudno zaprzeczyć, że jej ciemnoszare 

oczy i gorące usta, które poznał wczorajszego wieczora na tarasie, nie zrobiły na nim 

wrażenia. Nie mówiąc już o owym niesamowitym odczuciu, jakie towarzyszyło ich 

dotknięciom. Ów dreszcz, owe elektryczne wyładowanie, jakiego nigdy jeszcze nie doznał, 

pchało go w jej kierunku, nie pozwalając dopuścić jakichkolwiek wątpliwości, czy to jest 

właśnie ta, odpowiednia kobieta, na którą tak długo czekał. 

– Dobry wieczór – padły nieoczekiwanie słowa osoby wchodzącej do jadalni. I nie były to 

słowa wypowiedziane przez Modenara. 

– Dobry wieczór – odpowiedział, wstając, a twarz jego rozjaśniła się w uśmiechu, bo 

ujrzał przed sobą nie kogo innego tylko Ziję, ubraną tym razem w suknię koloru ciemnej 

zieleni, o takim samym kroju jak suknia granatowa z poprzedniego wieczoru. Postać 

dziewczyny wydawała się dzisiaj jeszcze piękniejsza i jeszcze powabniejsza, tym bardziej, że 

ubrana była dodatkowo w nadzieję bliższego poznania. 

– Dzisiaj kolacja nie będzie tak okazała jak wczoraj, ponieważ przygotowałam ją sama – 

powiedziała z wyrazem żalu Zija. – Akurat wtedy, gdy byłam we wsi, przyjechał ktoś z 

miasta i przywiózł pocztę, co zresztą niesłychanie rzadko się zdarza. Okazało się, że 

dostarczono telegram, który donosił, że przyjaciel mojego kuzyna, profesor Mangemanche, 

doznał wypadku przy wypróbowywaniu kolejnego ulepszenia swojego Pinga 905. Kuzyn, 

kiedy mu przywiozłam te wiadomości, nie zastanawiał się nawet przez chwilę i niezwłocznie 

wyruszył w podróż, nie ma zwyczaju bowiem zostawiać swoich przyjaciół w potrzebie. Tym 

bardziej, że z profesorem są jak bracia – tak samo ekscentryczni i tak samo… przemądrzali. 

Kiedy poznałam ich w zeszłym roku, przez pierwsze dni nie wiedziałam, o czym mówią. Ich 
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pasją jest surrealizm – łatwo więc chyba sobie wyobrazić, co ich bawi. A kiedy zaczynają 

śpiewać… 

Tu Zija wyprostowała się i czystym głosem zanuciła: 

 

Monsieur le président 

Je vous fais une lettre 

Que vous lirez peut-être 

Si vous avez le temps 

Je viens de recevoir 

Mes papiers militaires 

Pour partir à la guerre 

Avant mercredi soir 

Monsieur le Président 

Je ne veux pas la faire 

Je ne suis pas sur terre 

Pour tuer des pauvres gens 

C'est pas pour vous fâcher 

Il faut que je vous dise 

Ma décision est prise 

Je m’en vais déserter 

 

– Cóż to za piosenka? – zapytał zachwycony pan Krzysztof. 

– A to taki pacyfistyczny song, który śpiewali w swojej młodości. Ta piosenka wywołała 

kiedyś we Francji wielkie zamieszanie i przysporzyła kłopotów, ale i sławy, jej autorowi. 

Jednakże u mnie w domu takie piosenki byłyby nie do przyjęcia, w końcu przecież to właśnie 

brat mojego dziadka walczył w Hiszpanii i zwykł śpiewać trochę inne pieśni. 

 

Yo me subi a un pino verde 

por ver si Franco Ilegaba, 

por ver si Franco Ilegaba, 

Y sólo vi al tren blindado, 

lo bien que tiroteaba, 

lo bien que tiroteaba. 

– Anda, jaleo, jaleo, jaleo, 

silba la locomotora 

y Franco se va a paseo, 

y Franco se va a paseo. 

 

Nasz bohater słuchał jak urzeczony. Zija miała piękny głos i najwidoczniej znała oba 

języki; francuski i hiszpański. Zaś co do przekonań tyczących problemów poruszanych w 

piosenkach… nie miał zdania. Jego wojskowa kariera polegała na ukończeniu studium 

wojskowego, i to z niejakim trudem, ponieważ nie dość, że treść wykładów była niesłychanie 
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nudna, to na domiar złego w pomieszczeniach, gdzie się odbywały, było bardzo ciepło, co 

sprawiało, że mniej uważni studenci (do których należał) zapadali w sen, tracąc, co oczywiste, 

najważniejsze fragmenty wywodów teoretyków wojskowości. 

– Ja sobie śpiewam, a ktoś nie jadł obiadu i jest z pewnością bardzo głodny – zaśmiała się 

Zija. 

– Tak, prawda. Przespałem obiad. 

Zasiedli więc do stołu i dopiero po dłuższej chwili Zija zaczęła mówić dalej. 

– Miałam również okazję odczuć tę słabość. To laboratorium ma takie właściwości, że 

wywołuje senność u profanów chemii. Ale chyba nie tylko z tego powodu jest niebezpieczne. 

Kilka dni temu, kiedy mój kuzyn przeprowadzał kolejne „niesłychanie ważne” 

doświadczenie, zamek o mało nie wyleciał w powietrze. Ta cała alchemia jest chyba jego 

jedyną wadą; a może raczej umiarkowanym szaleństwem. Wolę, gdy zaczyna mówić o 

filozofii i historii. Ma zresztą wspaniały zbiór starodruków… 

– Tak, widziałem je w laboratorium i również w moim pokoju. 

Kolacja trwała w najlepsze. Kolacja przy świecach, której ważnym składnikiem było 

wspaniałe wino przechowane tak doskonale przez dziadka właściciela zamku. Ale o wiele 

bardziej niż wino szedł do głowy naszego bohatera urok i wdzięk Zii, i to tak intensywnie, że 

już niedługo świata poza nią nie widział. Patrzył jak zahipnotyzowany w ciemnoszare oczy, 

podziwiał kształtne ramiona i piękne wypukłości piesi ukazujące się w śmiałym dekolcie 

sukni. Nie mógł również oderwać wzroku od jej pięknych, smukłych dłoni, których palce 

kończyły się długimi, wypielęgnowanymi paznokciami. 

Kiedy skończyli jeść, przypomniał sobie o cygarach. 

– Czy mogę teraz zapalić cygaro? – zapytał. – Modenaro zostawił mi całe pudełko 

honduraskich cygar. 

– O tak, oczywiście. Ja również chętnie zapalę – powiedziała Zija. – Cygara to jedyny 

rodzaj tytoniu po jaki od czasu do czasu sięgam. Na początku studiów, w gorączce 

przedegzaminacyjnej, wpadłam na krótko w sidła nałogu papierosowego, ale kiedy przeszły 

nerwy, nie potrafiłam już odczuć przyjemności z palenia, nawet najlepszych marek. Dopiero 

gdy kiedyś spróbowałem cygar, stałam się ich miłośniczką. Oczywiście nie palę często, ale 

potrafię się nimi delektować. 

– Naturalnie. Ja również uważam, że cygara pali się przede wszystkim dla ich smaku – 

odparł i otworzył pudełko. 
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Dziewczyna wprawnie wyjęła cygaro i zręcznie, używając swoich ostrych paznokci, 

zerwała papierową opaskę. Następnie wzięła do ręki małą, wykonaną z błyszczącego metalu 

obcinarkę, która – o dziwo – leżała na stole obok zapałek. 

Długo i dokładnie zapalała cygaro. Panu Krzysztofowi poszło może nieco mniej 

wprawnie, ale smak „Marii Mancini” zrekompensował wszystkie trudności. 

Kiedy dym zaczął wypełniać pomieszczenie, pomyślał o tym, co wczoraj usłyszał, i 

poprosił o dalszy ciąg opowieści. 

– Naturalnie – odparła – czekałam tylko na dogodny moment, aby ją kontynuować. 

 

DALSZY  CIĄG  OPOWIEŚCI  ZII 

 

Zaczęłam życie na własny rachunek. Z jednej strony było to dość trudne, 

ponieważ zmusiło mnie do pracy w nocnej kawiarni, ale z drugiej, poza tym, że 

wiele czasu poświęcałam nauce, byłam zupełnie wolna od obowiązków domowych i 

nikt nie kontrolował już mojego życia osobistego. 

Wśród studentów zawiązała się grupa złożona z tych, którzy filozofię traktowali 

poważniej od innych i to właśnie z nimi, w towarzystwie naszego guru – profesora, 

spędzaliśmy czas na rozmowach i dyskusjach. 

Kiedy minęły pierwsze dwa lata studiów, doszłam w końcu do porozumienia z 

ojcem, który, widząc, że moja decyzja o wyborze kierunku studiów nie była 

podyktowana jedynie fanaberią, zaakceptował filozofię. I dzięki temu uzyskałam od 

niego znaczące wsparcie finansowe, które pozwoliło mi dwa razy spędzić wakacje za 

granicą. Raz we Francji, gdzie wyjeżdżałam później wielokrotnie podczas roku 

akademickiego, co przyniosło dobre opanowanie języka francuskiego, a za drugim 

razem do ukochanej Hiszpanii, którą zawsze pragnęłam zobaczyć, choćby ze 

względu na pochodzenie mojej legendarnej przodkini. 

Mimo unormowania stosunku z rodziną zachowałam jednak niezależność. Nadal 

pracowałam w kawiarni, choć w nieco zmniejszonym wymiarze czasu, i ciągle 

mieszkałam sama. 

Jeżeli zaś chodzi o pobyt w Hiszpanii, i mnie zdarzyła się tam pewna historia. 

No, może nie tak niesamowita jak ta, o której opowiadał mój kuzyn, ale i ona w 

pewnym stopniu miała wpływ na to, że jestem teraz tutaj. 

Wybraliśmy się do Hiszpanii ze wspomnianą grupą przyjaciół z uczelni, w której 

miejsce profesora zajął jego asystent. Zamiana ta nie zmartwiła mnie specjalnie, a 
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nawet ucieszyła, bo łączyła mnie od jakiegoś czasu z tym doktorantem pewna nić 

sympatii. Trudno mi dzisiaj określić naturę owego związku, należał bowiem do tego 

rodzaju więzi, które rokują na przyszłość, ale pokładane w nich nadzieje nigdy nie 

zostają spełnione. 

Przyszły doktor pisał pracę, której zasadniczym elementem była historia 

hiszpańskiej inkwizycji. Ponieważ wiedział o moim pochodzeniu, bardzo ciekawiła 

go również historia mojej rodziny, więc przy okazji poszukiwań w archiwach 

postanowił odnaleźć również jej ślady. 

Jakież było nasze zdziwienie, gdy w jednej z bibliotek w Madrycie trafiliśmy na 

dokumenty dotyczące działalności Filipa Modenaro. Najciekawsze okazało się, że 

był tam opis procesu sześciu rzekomych czarownic, które właśnie przez tego 

Modenara zostały skazane na stos. Wśród nich była pewna kobieta o imieniu Zija, 

podejrzewana o kontakty z szatanem. Oskarżony w procesie był również brat Filipa, 

Juan, pod którego postacią jakoby diabeł nawiedzał Ziję. Jednakże Juan został 

uwolniony z zarzutów (może dzięki więzom krwi łączącym go z inkwizytorem?) i w 

roku 1490 wyjechał z Hiszpanii. A teraz najciekawsze: Zija, na kilka dni przed 

wykonaniem wyroku zaginęła i spłonęło tyko pięć czarownic. 

Czy był to jedynie przypadek, czy Juan porwał Ziję i z nią opuścił Hiszpanię… 

Tego nie można było wyjaśnić. Rodzinne przekazy nie mówiły nic o imieniu żony 

Juana. Wszystko jednak wskazuje na to, że była Hiszpanką i opuściła ojczyznę 

razem z moim protoplastą. 

Praca doktorska wymagała studiowania wielu innych dokumentów, więc mój 

doktorant zaszył się w kolejnym archiwum, a ja wraz z przyjaciółmi ruszyłam 

zwiedzać Hiszpanię. Historia ze starych kronik była jednak tak sugestywna, iż nie 

dawała mi cały czas spokoju. Przez najbliższe dni o niczym innym nie myślałam i o 

niczym innym nie mówiłam. Dla moich towarzyszy było to prawdopodobnie 

cokolwiek uciążliwe, przezwali mnie więc dla żartu Ziją – i tak pozostało. 

Po powrocie z Hiszpanii mój przyjaciel zajął się opracowywaniem zdobytych 

materiałów i pisaniem doktoratu, nie znajdując już dla mnie czasu. Było to tak 

niezrozumiałe, że w pewnej chwili przyszła mi na myśl dość fantastyczna teoria. 

Pomyślałam, że boi się mnie, sądząc, iż płynie w moich żyłach krew czarownicy, a 

może nawet znalazł jeszcze jakieś dokumenty, które tego dowodziły. Trochę to 

dziwne przypuszczenie, szczególnie w naszych racjonalnych czasach, ale ów 
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doktorant zajmował się również pitagorejczykami i z zamiłowaniem studiował 

wszelkie teorie astrologiczne, więc kto wie, czy się rzeczywiście nie przestraszył? 

Długo czułam się nieswojo. Aby zgubić żal i tęsknotę, brałam nocne dyżury w 

kawiarni, gdzie przy ściszonym gwarze rozmów i brzękaniu szkła było mi trochę lżej 

znosić samotność. I trwało to do chwili, kiedy pewnego wieczoru profesor 

przyprowadził ze sobą studenta politechniki. To zdarzenie sprawiło, że moje życie 

przerodziło się w prawdziwy koszmar. 

Dziwiłam się profesorowi, dlaczego rozmienia swój niepospolity talent, 

prowadząc wykłady poza uniwersytetem, miałam bowiem zawsze przekonanie, że 

filozofia jest tylko dla tych, którzy z własnej woli chcą ją poznawać i studiować, a 

jako nauka narzucona, wtłoczona w harmonogram wielu innych zajęć, szczególnie 

przy okazji studiów technicznych, traci swoją wartość, stając się jednym z wielu 

niepotrzebnych przedmiotów koniecznych do zaliczenia kolejnego semestru. 

Przyprowadzony przez profesora student okazał się nawet sympatyczny, ale 

jednak było w nim coś, co kazało mi utrzymywać do niego dystans. Może sprawiały 

to jego niepospolicie rude włosy i papierowo blada cera, może prozaiczny kierunek, 

który studiował, czyli instalacje sanitarne, a może cokolwiek niepospolite jak na 

dzisiejsze czasy imię – Bonawentura. 

Według mnie z filozofii niewiele rozumiał. Profesor miał jednak odmienne 

zdanie, powołując się przy tym na jego zapał i oddanie nauce. Interesował się przede 

wszystkim filozofią średniowiecza, a do reszty owładnęła go postać świętego 

Bonawentury. Dla mnie ów okres był zawsze mało interesujący i wtórny w 

odniesieniu do greckiej myśli klasycznej. Bonawentura zaś doszukiwał się jakichś 

głębszych znaczeń w metafizyce światła głoszonej przez swojego imiennika, ale 

pojmował ją raczej płasko, zupełnie nie odnosząc się choćby do Roberta Grossetesty, 

który nieco wcześniej opracował tę teorię, odwołując się w niej wyraźnie do 

neoplatończyków i myślicieli arabskich. 

Jednakże pustka, jaka zapanowała w moim życiu po odsunięciu się ode mnie 

wspomnianego wcześniej doktoranta, sprawiła, że zaczęłam podejmować dyskusje, 

gdy rudy miłośnik filozofii przychodził późnym wieczorem do kawiarni. Z czasem 

wizyty te stały się coraz częstsze, a jego argumentacje nachalne, co świadczyło o 

trawiącej go obsesji. Według mnie zgłębiał bowiem wiedzę jednostronnie i 

wybiórczo. Ponieważ poświęcał filozofii wiele czasu, zaniedbał inne obowiązki i 
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wyrzucono go z politechniki. Profesor – co mnie bardzo zadziwiło –  zaproponował 

mu wtedy wstąpienie na wydział filozofii. 

Tymczasem zbliżały się wakacje, a ja ciągle miałam nadzieję, że ułożę sobie 

życie z asystentem (zrobił w międzyczasie doktorat) i liczyłam w tym względzie na 

obóz naukowy, na który mieliśmy wspólnie pojechać. 

Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że Bonawentura również tam 

będzie. Przestraszyłam się, że moje plany mogą wziąć w łeb, bo mimo iż ów rudy 

młodzieniec nie próbował mnie nigdy adorować, to jednak starał się być zawsze 

blisko, a to mogło odstręczyć ostatecznie mojego doktora. 

 

– Naprawdę nie są nudne te moje osobiste przeżycia? – zapytała z uśmiechem Zija, 

odkładając na moment cygaro. 

– Ależ skąd. Są bardzo interesujące. Dzięki takim wyznaniom można się lepiej poznać – 

stwierdził nasz bohater, chociaż w duchu pomyślał, że gdyby musiał opowiedzieć o swoim 

życiu uczuciowym, zapadłby się chyba od razu pod ziemię. 

Tymczasem dziewczyna uniosła cygaro do ust i wypuściła kłąb dymu. Tak wyglądać 

musiała niegdyś Aurore Dudevant, kiedy była kochanką i przyjaciółką wielkiego Fryderyka. 

Ale ów rys męskości, a może raczej demoniczności, dodawał tylko uroku tej pięknej kobiecie, 

podkreślając jej niepospolitą, wyrazistą urodę. 

 

Obóz odbywał się w tej właśnie okolicy. Nigdy nie przypuszczałam, że są jeszcze 

obszary, gdzie kilometrami ciągną się lasy i łąki i gdzie prawie nikt nie mieszka. Na 

dodatek w pobliżu obozowiska znajdował się klasztor, którego ponoć nigdy nie 

opuścił żaden zakonnik. Podejrzewaliśmy, że żyje się tam tak, jak przed ponad 

dwustu laty, gdy bramy zostały raz na zawsze zamknięte, otwierając się tylko po to, 

aby wpuścić nowych adeptów. 

Początek był dla mnie trudny. Mój doktor nie stronił ode mnie, ale natarczywa 

obecność Bonawentury właściwie nie pozwalała mi prowadzić normalnego życia 

towarzyskiego. Dopiero gdy jeden z kolegów odkrył w lesie ładną, ale na szczęście 

odległą od naszego obozowiska polanę, gdzie z grupą wypróbowanych przyjaciół 

mogliśmy opalać się na golasa, poczułam się swobodniej, ponieważ nie dość, że 

Bonawentura prawdopodobnie nigdy nie zdecydowałby się na naturyzm, to miał 

przecież tak jasną karnację skóry, iż w zasadzie nie mógł wystawiać się na słońce. 

Cóż, gdy ostatecznie okazało się, że mój doktor nie żywi do mnie żadnego uczucia, i 
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to wcale nie z powodu podejrzewania mnie o czary, ale ze względu na namiętność, 

jaką wywoływała w nim jedna z moich koleżanek, a której to (namiętności) na nagiej 

plaży nie dało się – ze zrozumiałych względów – ukryć. 

Od chwili, kiedy to odkryłam, obóz przestał mieć w sobie jakikolwiek urok. Z 

radością więc w przedostatni dzień pobytu przyjęłam propozycję kolegów, aby na 

naszej plaży zrobić nieoficjalne pożegnanie. Łatwo sobie wyobrazić, że alkohol w 

zestawieniu ze słońcem, które świeciło tamtego dnia wyjątkowo mocno, sprawił, iż 

doszło do prawdziwego qui pro quo. Nie dość, że zapomniawszy użyć środków 

kosmetycznych do ochrony przed słońcem, większość z nas nieźle przypaliła sobie 

skórę, to po powrocie do obozowiska – oczywiście już po ciemku – część z nas 

pomyliła namioty. Ja na szczęście obudziłam się w swoim, ale owa przyjaciółka, ta, 

która zawróciła w głowie doktorowi, trafiła do Bonawentury, który oczywiście nie 

brał udziału w pijaństwie, a żywiąc przekonanie o mojej wzajemności, był pewny, że 

to ze mną spędził upojną noc. 

 

Zija zgrabnie zgasiła cygaro na dnie pięknie rzeźbionej popielniczki. 

– Właściwie miałam opowiedzieć o tym, w jaki sposób poznałam swojego kuzyna i 

znalazłam się w jego zamku. 

– Lubię historie, które się powoli rozwijają. 

– Nawiasem mówiąc – powiedziała Zija, patrząc panu Krzysztofowi głęboko w oczy – od 

jakiegoś czasu żyję jak zakonnica, a przecież w moich żyłach płynie domieszka gorącej 

południowej krwi. Gdyby nie zajęcia, których mi tutaj nie brakuje, nie wiem, czy długo bym 

w takiej sytuacji wytrzymała. Modenaro jest cudowny, wiele się od niego nauczyłam, 

podziwiam go, ale przecież jest tylko moim kuzynem… 

Nasz bohater nic nie powiedział, tylko popatrzył w ciemnoszare oczy Zii, zaczynając 

wierzyć, że jest to kobieta, o jakiej marzył od dawna. Jej piękno, wyrazista uroda, inteligencja 

i jakaś niesamowita, wręcz zwierzęca zmysłowość bardzo na niego działały. Oczywiście 

żadnej innej kobiety nie było w pobliżu i fascynacja mogła wynikać również z tego prostego 

faktu, ale przecież ów niesamowity wstrząs elektryczny towarzyszący ich pierwszym 

dotknięciom nie mógł być li tylko dziełem przypadku. 

Myśląc o tym, zbliżył twarz do twarzy Zii i trwał tak przez długą, pełną oczekiwania 

chwilę, w której oddechy obojga stały się szybsze, a usta bezwiednie się rozchyliły. 
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Tym razem pocałunek był długi i namiętny. Zawierał w sobie aromat cygara Maria 

Mancini, smak stuletniego wina i słodycz pożądania dwojga samotnych ludzi odciętych od 

świata masywnymi murami starego zamczyska. 

Komnata Zii znajdowała się w drugim skrzydle zamku. Aby tam dotrzeć, musieli przejść 

krużgankami prowadzącymi pod gołym niebem, które do tego stopnia obsypane było gradem 

gwiazd, że ta krótka podróż zdawała się istnym żeglowaniem przez ocean Mlecznej Drogi. 

Zanim dotarli do celu, całowali się jeszcze trzy razy, a każdy następny pocałunek był 

bardziej namiętny od poprzedniego. Na dodatek, kiedy nasz bohater dotykał nagich ramion 

Zii, czuł znowu to niesamowite wyładowanie elektryczne, którego doświadczył przy 

pierwszym spotkaniu, i to z taką intensywnością, iż miał wrażenie, że widzi iskry 

przeskakujące z jego dłoni na śniadą skórę dziewczyny. 

Przekroczyli drzwi komnaty, czule się obejmując. Wewnątrz dziewczyna uwolniła się z 

ramion pana Krzysztofa i zapaliła świece. Ukazało się wnętrze pokoju. 

Komnata nie była duża, ale urządzono ją z wielkim gustem, i to w taki sposób, że trudno 

było mieć jakiekolwiek wątpliwości, że mieszka tu kobieta. Przestrzeń zajęta była niewielką 

ilością pięknych mebli, na których spoczywały najróżniejsze przedmioty. Porzucone w 

nieładzie damskie fatałaszki, otwarte książki, kartki z zapiskami i najróżniejsze bibeloty – od 

statuetki wielorękiej bogini o szczupłym ciele i wydatnym biuście, poprzez wymyślnych 

kształtów puzderka, po różnej wielkości figurki przedstawiające nieziemskie stwory wyjęte z 

jakiejś egzotycznej mitologii. Na jednej zaś ze ścian, które na większej powierzchni pokryte 

były najróżniejszymi obrazami, wisiał portret przedstawiający Ziję. Był to niezwykłej 

piękności akt odmalowany tak realistycznie, że nie sposób było na jego widok nie poczuć 

szybszego bicia serca. 

Tymczasem dziewczyna wyszła do przyległego pomieszczenia – być może garderoby – 

skąd powróciła odmieniona nie tylko strojem (lekką, prawie przejrzystą sukienką), lecz 

również innym wyrazem twarzy. Jej oblicze wydawało się teraz jakby nieobecne, a może 

jedynie bezwolne wobec tego, co się rozgrywało; upodobniając się tym samym do zastygłego 

na portrecie wizerunku. 

Poruszając się wolno i bezszelestnie, zapaliła wonne kadzidło, którego zapach szybko 

rozszedł się po pomieszczeniu, a był tak intensywny, że nasz bohater, mimo wrzenia w 

żyłach, poczuł się z lekka odurzony. 

Następnie podała gościowi wielki kryształowy kielich, który napełniła rubinowym 

płynem. I wtedy dopiero usiedli na rozległym posłaniu pięknego łoża, które stało dokładnie 

pośrodku pokoju. 
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Pijąc wino, patrzyli sobie głęboko w oczy, przepełnieni niecierpliwym oczekiwaniem na 

to, czego zapowiedź odkryli już w pierwszym zetknięciu się ze sobą na szerokiej łące pod 

wysokim jasnym niebem. 

W komnacie było bardzo ciepło. Dym z kadzidła zdawał się podnosić jeszcze temperaturę 

powietrza, a płomień świecy sprawiał, że wszystko okryte było grą blasków i tajemniczych, 

drgających półcieni. 

Zija odstawiła kielichy i stanęła przed naszym bohaterem. Rozpięła zapinki sukni i wiotka 

materia zsunęła się bezszelestnie z jej ciała, pozostawiając ją zupełnie nagą. Była piękna. 

Teraz, w półmroku, wyglądała jak ciemnoskóra bogini, która w cudowny sposób objawiła się 

w zagubionym zamku. Szczupła, wysmukła, o wąskich biodrach i pięknej kibici ponad 

krągłymi pośladkami, o szczupłych, ale szerokich ramionach, delikatnych rękach i dłoniach 

wyposażonych w niewiarygodnie długie palce. Doskonałości dopełniał gładki brzuch i 

piękne, wysoko osadzone piersi o idealnej geometrii. 

Nie potrafił już dłużej czekać. Stanął przed nią i dotknął skóry jej ramienia, ona zaś 

uniosła dłonie i zanurzyła w jego włosach. 

Ten pocałunek nie przypominał poprzednich. Był tak intensywny i trwał tak długo, że 

skończył się dopiero, gdy oboje nadzy leżeli już w łóżku. 

Nasz bohater dał się ponieść namiętności. Chłonął rozkosz, jak wyschnięta gleba chłonie 

deszcz po latach suszy. Chłonął rozkosz, jakby wracał do krainy dawno zapomnianej, która 

niegdyś była przecież krainą szczęścia. A wszystko to wydawało mu się przedziwnym, 

pięknym snem i imaginacją tak nierzeczywistą, jak spotkanie na tym pustkowiu tej 

nieziemsko pięknej istoty. 

Zapach perfum, potu, woń cygara, aromat kadzidła i słodycz wina działały niczym 

narkotyk, który z jednej strony otumaniał i usypiał, a z drugiej wzmacniał i potęgował 

wszystkie doznania. 

W końcu zamknął oczy i wypłynął w rejs po gorącym oceanie, który przyzywał go 

szeptem i wilgocią fal. Kiedy na powrót uniósł powieki, wydało mu się, że posiadł nie jedną 

kobietę, a dwie: tę, którą trzymał w ramionach, i tamtą – z portretu. Takie same, a inne. I już 

zaraz czuł w dłoniach nie jedną parę jędrnych, gorących piersi, a dwie ich pary. Nie jedne, a 

dwoje muskających go ust, nie jedną, a dwie pary pieszczących go dłoni. 

Zamknął oczy raz jeszcze, by wypłynąć znowu w miłosny rejs, a kiedy je otworzył, już nie 

dwie Zije, a cztery i więcej Zij tuliło go do siebie. Te zaś, których nie mógł dosięgnąć, same 

rozdawały sobie pocałunki, szepcząc najczulsze słowa wyrażające rozkosz. I w tym 

kłębowisku ciał zapadł się wreszcie w przepaść najcudowniejszego spełnienia, jakie dane 
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było mu przeżyć, a trwało ono jakby bez końca, długo miotając nim z jednego do drugiego 

krańca kosmosu. 

 

* 

 

Noc. Świeca przygasła. W powietrzu mdły zapach kadzidła. Nasz bohater leży, tuląc do 

siebie piękną Ziję. Zamek stoi cichy. Nad zamkiem letnie niebo pełne gwiazd. 

 

 

DRUGI  DZIWNY  SEN  NASZEGO  BOHATERA 

 

Pana Krzysztofa obudził jakiś dźwięk. Spróbował wsłuchać się w zalegającą 

wokół ciszę. Dźwięk powtórzył się. To był puszczyk. 

Otworzył oczy i ze zdziwieniem stwierdził, że ma nad sobą wygwieżdżone niebo, 

w którego blasku dostrzegł wypalone ognisko, śpiącego zielarza i ledwie widoczną 

ścianę lasu. 

Czyżby było snem to, co pamiętał? Gorące ciało dziewczyny, zamek, zielona 

dolina, pocałunki… 

Puszczyk znowu się odezwał. 

 

Ciemność. Czyjeś dłonie przyciągnęły ramiona naszego bohatera. Pocałunek. 

Cudowny, namiętny, gorący. On wpatruje się w twarz przytulonej do niego kobiety, 

ale w ciemności nie może dostrzec jej rysów. Czuje tylko zapach. Ale to nie jest ten 

sam zapach, który roztaczał się wokół niego jeszcze niedawno. To nie jest aromat 

jakichś egzotycznych perfum zmieszany z wonią cygara i cierpkim zapachem wina. 

Zna ten zapach, ale długo musi przypominać sobie – skąd. Również obejmujące go 

ramiona nie są tymi samymi ramionami, które tuliły go u zarania tej nocy. 

Kiedy całuje i pieści niewidoczne w ciemności piersi, czuje, że są zupełnie inne, 

niż były jeszcze przed chwilą; bardziej okrągłe, jakby dojrzalsze. I już wie. Poznał 

kształt obejmowanego ciała. To jest pani Zosia. To ją tuli do siebie. Tuli kobietę, 

której obraz tak często wyczarowywał w swojej wyobraźni podczas długich 

samotnych nocy. 
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Światło. Przez długą chwilę musiał mrużyć oczy, by przyzwyczaić się do 

jasności. Spróbował się poruszyć, ale coś krępowało go, nie pozwalając na żaden 

gest. 

– Proszę się nie wiercić – usłyszał dobrze znany głos i ujrzał pochyloną nad nim 

małą pielęgniarkę o ciemnych oczach. Znajdował się w szpitalu, przypięty jak 

zwykle pasami do łóżka. 

– Po środkach uspokajających pacjenci miewają piękne sny – powiedziała 

zgryźliwie Halinka, siadając na pościeli i przygniatając nogi naszego bohatera. 

– Sen – powiedział z tęsknotą a jednocześnie ze złością w głosie, nie mogąc 

darować przerwania mu pięknych marzeń.. 

– Ale to już nie jest sen. Pod moją opieką nie zapomnisz nigdy o tym, jakie 

krzywdy wyrządziłeś Krysi. Ona jest już tylko moja. Żaden mężczyzna nie będzie jej 

sprawiał bólu – dodała i bezceremonialnie wcisnęła kolano między jego uda. 

– Boli! – krzyknął, ale pasy trzymały mocno, uniemożliwiając jakiekolwiek 

ruchy. Pielęgniarka tymczasem nachyliła się, zbliżając swoją twarz tak blisko do 

jego twarzy, że poczuł jej oddech. 

– I dalej będzie boleć, tak jak Krysię bolało. 

– Ale to przecież ona była natarczywa. Ja już miałem tego wszystkiego dość, a 

ona ciągle chciała i chciała… 

– Co za podłe kłamstwo! Ale zaraz sprawdzimy, jak to z tobą jest – powiedziała i 

jednym ruchem zdjęła fartuch, pod którym była oczywiście całkiem naga. 

Musiał przyznać, że jest bardzo zgrabna, i gdyby nie jej skłonność do kobiet, 

mogłaby zapewne uszczęśliwić niejednego mężczyznę. 

– Świnia – wycedziła, widząc reakcję na jej widok i jakby nigdy nic zaczęła 

gładzić swoje zgrabne piersi. 

– Chciałoby się, co? – wychuchała mu znowu prosto w twarz. – Będziesz tu 

przeżywać istne męki. 

Zgrabnie zeskoczyła na podłogę i zgasiła światło. Teraz słyszał tylko jej 

przyspieszony oddech, aż w końcu poczuł na szyi zimne dłonie. 

 

– Nie! – krzyknął, ale już zaraz ze zdziwieniem stwierdził, że nic go nie krępuje, a owe 

dłonie gładzą go delikatnie i pieszczotliwie. 

– Już nie chcesz? – usłyszał szept Zii. 

– Chcę, bardzo chcę – odparł niecierpliwie 
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* 

 

Śpiew ptaków. Słońce i śpiew ptaków, podobnie jak wczoraj, obudziły naszego bohatera. 

Leżał w wielkim łożu z odsłoniętym częściowo baldachimem, dzięki czemu mógł patrzeć na 

pokój zalany jasnym blaskiem nowego dnia. Takiego spokojnego, pełnego lekkości i błogich 

uczuć przebudzenia nie pamiętał, chyba że z czasów dzieciństwa, kiedy pod dobrą opieką 

rodziców otwierał oczy w pokoju, który znajdował się w mieszkaniu stojącego na skraju 

miejskiego parku domu. Po przebudzeniu biegł zawsze do okna, otwierał je i wwąchiwał się 

w zapach kwitnących lip, które rosły nieopodal. 

Z daleka dobiegł srebrzysty dźwięk kościelnych dzwonów. To przypomniało o istnieniu 

tej niematerialnej istoty, jaką jest czas. Przypomniało również o obowiązkach, a w 

szczególności o odłożonej na następny dzień wędrówce do Pszczeluchów, gdzie już od dwóch 

dni czekała pani Zosia. Tak, nie można było już zwlekać. Należało jak najspieszniej dotrzeć 

do wsi. 

A Zija? 

Właśnie, co z Ziją? Szybko odrzucił przykrycie, wstał i podszedł do okna. W dole leżała 

zalana słońcem dolina, a tuż-tuż, na tarasie hałasowały ptaki. Nietrudno było dostrzec oczyma 

wyobraźni własną postać, która przemierzała pobliski las, obchodziła błyszczącą taflę jeziora 

i wspinała się na łagodne wniesienie, lawirując pomiędzy uczepionymi pochyłości małymi 

domkami. Stąd wieś wyglądała jednak tak nierzeczywiście, jakby stanowiła jedynie mało 

znaczące tło wspaniałego obrazu, którego centralne miejsce zajmował zamek. Czy właśnie 

taki widok ujrzał kiedyś w krótkim przebłysku świadomości, którego doznał pod schodami 

starej kamienicy, gdzie mieszkał przez ostatnich kilka lat? 

W łazience czekały oczywiście świeże ręczniki i nowa porcja pięknie pachnących 

kosmetyków. Zanim wanna napełniła się wodą, stanął przed kryształowym lustrem i popatrzył 

na siebie. W odbiciu dostrzegł uśmiechniętą twarz, tak spokojną i beztroską, jakiej już od 

dawna nie oglądał. Przypominała obraz sprzed lat, z pierwszych dni wspólnego życia z 

Krysią, kiedy tamta dziewczyna była dla niego wszystkim, a jego uczucie dodawało mu 

skrzydeł, zapewniając pozytywne nastawienie do świata. 

Już miał wejść do wanny, gdy dostrzegł w lustrze coś jeszcze. Jego ramiona znaczyły 

czerwone pręgi. Tak, nie było najmniejszych wątpliwości, że został dotkliwie podrapany. 

Popatrzył raz jeszcze i ze zgrozą przypomniał sobie to, co usłyszał od rudego Bonawentury. 

Przez chwilę intensywnie myślał, zestawiając fakty, ale wnet uspokoił się, gdy przypomniał 

sobie o namiętności Zii, której naturalnym następstwem musiały być ślady na jego ciele. 
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Uspokojony wszedł do wody, a jej rozkoszne ciepło sprawiło, że miniona noc stanęła 

przed nim jak żywa i wspominając ją, wpadł w jakiś rodzaj letargu, w którym niczym we śnie 

ukazało się raz jeszcze to, co zdarzyło się za drzwiami pokoju dziewczyny. I pozostałby w 

tym błogostanie zapewne jeszcze długo, gdyby nie woda, która w końcu wystygła. 

Tym razem nie znalazł eleganckiego stroju, w który ubrał się na wczorajszą kolację; 

musiał porzucić go w komnacie Zii. Tam też pozostała tajemnica przemieszczenia się do 

własnego pokoju. Ale miniona noc była tak niesamowita, że to zagadnienie nie miało przecież 

teraz większego znaczenia. Myśląc o tym, założył swoje ubranie, które, jak co dzień, zostało 

wyprane, wyprasowane i pedantycznie ułożone. Rozkoszując się tym stanem rzeczy, wyszedł 

na korytarz i podążył na dół. 

W jadalni zastał na stole tylko jedno nakrycie. Tuż przy nim znalazł karteczkę. 

 

Kochany, 

wybacz, że mnie nie zastajesz, ale o świcie wrócił mój kuzyn, prosząc, abym pomogła mu w 

niecierpiącej zwłoki sprawie. Okazało się, że profesor Mangemanche jest po wypadku przykuty 

do łóżka i przez jakiś czas ktoś musi się nim zaopiekować. A tymczasem Modenaro dostał 

wiadomość od swojego kierownika naukowego z uniwersytetu w Uppsali, że - w związku z 

niespodziewanym przełomem w badaniach, w których wcześniej uczestniczył - jest konieczna 

jego natychmiastowa obecność  

Jak tylko profesor Mangemanche stanie na nogi - wrócę. Gdybyś jednak mnie nie zastał w 

zamku (choćby ze względu na czekającą mnie obronę pracy dyplomowej), spotkasz tu z 

pewnością mojego kuzyna, który będzie miał wszystkie informacje na mój temat. 

                                Zija 

 

 
 


