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G�os kobiety zmys�owy, lekko zachrypni�ty. Pierwsze, 
cho� najwyra�niej nieskierowane do mnie s�owa, jakie 

us�ysza�em od blisko �wierci wieku. To, �e je us�ysza�em, 
spowodowane by� mog�o pot��nym wstrz�sem karety na 
coraz to bardziej wyboistych drogach.

„Wi�c mo�e czas na ostrygi? Zaostrzaj� pono� apetyt 
zmys�ów, ale czy� powinno si� to uwa�a� za co� zdro�ne-
go? Najwa�niejszy z ewangelistów powiedzia� przecie�...”

Drugi g�os nale�a� do m��czyzny, którego zna�em do�� 
dobrze, a w ka�dym razie tak mi si� wydawa�o. Tak�e za-
chrypni�ty, by� mo�e ze wzgl�du na klimat kraju, do któ-
rego przybli�ali�my si�, lecz przy tym ocukrowany jaki�, co 
nie wzbudza�o zaufania.

Odzyskuj�c s�uch, przesta�em przeklina� nud�, a co za 
tym idzie – wyzywa� od g�upców Solteriniego i �a�owa� 
dziesi�ciu tysi�cy skudów, które na niego wyda�em. Co 
prawda nadal by�em pozbawiony wzroku, ale tylko na sku-
tek owini�cia w jedwabn� materi�, maj�c� chroni� mnie 
przed niedogodno�ciami tej jak�e egzotycznej podró�y. 
Zreszt� w której� z coraz mocniej pachn�cych ober�y mój 
wybawiciel, chc�c wida� pochwali� si� dobrym gustem, 
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uwolni� mnie z przykrego okrycia i zobaczy�em, i� nasza 
ekskursja powi�kszy�a swój stan posiadania o dwie m�o-
de kobiety. Wyba�uszone oczy s�u��cej i jej smutna uroda, 
nieodbiegaj�ca od wygl�du ludzi �le urodzonych, zdecy-
dowanie odró�nia�y j� od pani, która nawet na mnie, mo-
g�cym nazwa� si� znawc�, uczyni�a ogromne wra�enie. 
By�a bowiem niew�tpliwym dzie�em sztuki. Z�ote w�osy 
zawsze mia�em w powa�aniu, a przecie� t� blondynk� jej 
stwórca obdarzy� jeszcze oczyma z najczarniejszej czer-
ni. Twarz, doskonale klasyczna, mia�a w rysunku nozdrzy 
pewn� niedoskona�o��, co dodawa�o tylko szczypty geniu-
szu do bana�u doskona�o�ci. W k�ciku ust owo leciutkie, 
rozmarzone zagapienie, tak charakterystyczne dla wize-
runków madonn p�dzla naszych co zdolniejszych malarzy. 
Nad górn� warg� ledwo dostrzegalny puszek, �wiadcz�cy 
o zmys�owo�ci, a w g��bi oczu obraz tak wielkich roz-
koszy i szlachetnego wyrafinowania, �e mog�o to wzbu-
dzi� uczucie zazdro�ci nawet u cz�owieka, który prze�y� 
wszystko.

Pietro Baudi, czego bym si� nie spodziewa�, przyj�� t� 
wspania�� kobiet� do kompanii, i to w�a�nie jej g�os by� 
pierwszym us�yszanym przeze mnie w nowym wcieleniu.

Wieczorem, przy kominku rozpalonym przez zasmar-
kane dziecko, pi�kna pani siad�a w kulawym fotelu i wysu-
waj�c do przodu s�abo okryte piersi, rozpocz��a opowie�� 
o trapi�cych j� nieszcz��liwych przypadkach. Przerwa�a, 
aby podnie�� do ust kieliszek mozelskiego wina, wiezio-
nego w podró�nym sapecie Baudiego. Dowiedzia�em si� 
wi�c, �e jest polsk� hrabin� ze s�awnego w ca�ym chrze-
�cija	skim �wiecie rodu Krzywopalczastych. Baudi, do któ-
rego mimo uczucia wdzi�czno�ci nie mia�em przekonania, 
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tak�e zna� t� rodzin�, a b�d�c niegdy� biedakiem, do cze-
go przyzna� si� ze skromnym u�miechem, jednemu z ku-
zynów hrabiny, uzupe�niaj�cemu edukacj� we W�oszech, 
udziela� lekcji teologii.

– Kiedy sko	czy�am czterna�cie lat – opowiada�a hrabi-
na, patrz�c w trzaskaj�cy na kominku ogie	 – ojciec mój, 
nie chc�c, abym pogr��y�a si� w obserwacjach smutnego 
�ycia m�odego jeszcze wdowca, wys�a� mnie wraz z pia-
stunk� i kilkorgiem zaufanych ludzi do po�udniowej Tran-
sylwanii, gdzie jego wujeczny brat rz�dzi� ogromnymi do-
brami ziemskimi, prowadz�c si� przy tym mniej rozpust-
nie. Niestety, wuj Teodor Manycz odszed� z tego �wiata 
kilka miesi�cy po moim przyje�dzie. Gdybym za jego �ycia 
o�mieli�a si� nazwa� go Teodorem Manyczem, musia�abym 
spa� co najmniej tydzie	 na inkrustowanej d�bowymi ko�-
kami pryczy. Na szcz��cie Marica, m�oda �ona Teodora, 
uprzedzi�a mnie, �e wuj od blisko czterech lat utrzymuje, 
i� nazywa si� Orgaz.

Hrabina podnios�a kieliszek i umoczy�a usta w winie. 
Baudi pochyli� g�ow� w prawdziwym lub udanym zainte-
resowaniu.

– S�u�ba przyzwyczai�a si� do tej zmiany najszybciej. 
Wystarczy�o kilku skróci� o g�ow�, a na zamku zapanowa-
�o pe�ne zrozumienie. Gorzej by�o z s�siadami i go��mi, 
ale wreszcie i oni, uwa�aj�c fanaberi� t� za niegro�n�, po-
cz�li tytu�owa� ksi�cia Manycza hrabi� Orgazem. A wszyst-
ko zacz��o si� od przybycia misjonarza powracaj�cego 
z Chin. Wuj podj�� go grzecznie, jak zwyk� post�powa� 
ze wszystkimi go��mi, którzy zamieniali si� cz�sto w re-
zydentów, pozostaj�c u niego przez wiele lat. Misjonarz, 
jak mi opowiadano, mia� wszelkie szanse zostania dwu-



8

dziestym siódmym rezydentem. Ciekawie opowiada�, co 
wuj wysoko ceni�, potrafi� umiej�tnie pochlebi� i wszystko 
uk�ada�o si� wspaniale a� do czasu, kiedy ten nieszcz�sny 
klecha... – na te s�owa Baudi nieznacznie poruszy� si� na 
krze�le – postanowi� nauczy� wuja gry karcianej, w któ-
rej arkana wprowadzi� go pono� czwarty mandaryn na 
dworze cesarza. Wuj by� wielkim mi�o�nikiem kart i nie 
przepuszcza� �adnej okazji, by bawi� si� nimi. Misjonarz 
po�wi�ci� musia� sporo czasu, a� regu�y gry w sotta zo-
sta�y przez wszystkich opanowane. Talia sotta, podobnie 
jak talia taroka, z�o�ona by�a z siedemdziesi�ciu o�miu 
kart i tu ko	czy�y si� wszelkie podobie	stwa do gry tak 
lubianej przez wuja. Osobliwo�� sotta, odró�niaj�ca go 
nie tylko od taroka, ale i innych gier, polega�a na niewy-
wy�szaniu si� poszczególnych kart, ukrytych pod skrom-
nym ornamentem i nieró�ni�cych si� niczym od siebie. 
Trudno�� gry polega�a wi�c na ambarasowaniu rozumu 
wymy�laniem konkretnych warto�ci jednakowych przecie� 
kart, przy pe�nej niewiedzy, jakie warto�ci zechce nada� 
im partner i co trzyma w zanadrzu swojego imaginarium. 
W niesko	czenie d�ugich licytacjach graj�cy wa�yli ka�de 
s�owo, boj�c si� rzuci� kart� i cz�sto nie mog�c obj�� umy-
s�em ca�o�ci gry...

By�em zaintrygowany opowie�ci� hrabiny, gdy� ca�e 
swoje �ycie sp�dzi�em na grach we wszystko i o wszyst-
ko, a zwie	czy�em je uk�adem z Solterinim, co by�o naj-
bardziej ryzykown� zagrywk�. Przyznaj�, poczu�em si� 
ura�ony nieznajomo�ci� sotta, ura�ony i coraz bardziej 
zaciekawiony.

– ...Wszechogarniaj�cy umys� misjonarza – mówi�a da-
lej hrabina – zwyci��a� i kiedy tylko przeciwnik wyrzuca� 
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ostatni� kart�, jego karta okazywa�a si� mocniejsza. Nie 
stawa�o mu jednak rozumu, by �wiadomie przegra�. Pa-
sj� wuja Teodora by�y karty, lecz karty zwyci�skie. Nie by� 
wszak�e sk�py – wygrywaj�c, cz�sto nie zabiera� wygranej 
ze sto�u – dra�ni�a go jedynie niemo�no�� wygrania. Pew-
nego wieczoru po kolejnej pora�ce zamy�li� si�; w�a�nie 
wtedy misjonarz zaproponowa� pój�cie dalej w sposobie 
gry i zrezygnowanie z kart w ogóle. Gra polega� by mia�a na 
wymianie odpowiednich s�ów. Wuj obieca� to przemy�le�, 
po�egna� wszystkich i uda� si� na spoczynek. Nast�pnego 
dnia, z pierwszym promieniem s�o	ca, hajducy wyci�gn�li 
z �ó�ka nic nieprzeczuwaj�cego mnicha i zanim rozbudzi� 
si� na dobre, tkwi� ju� na zaostrzonym palu, wci�gni�ty 
na	 przez czwórk� ulubionych gniadoszy wuja. M�czy� si� 
tylko do po�udnia, gdy� Marica uprosi�a m��a, by pozwoli� 
mieczem skróci� jego cierpienia. Wieczorem do zwycza-
jowej partii wuj wybra� spo�ród rezydentów najt��szych 
graczy, partii rozegra� siedem i wszystkie wygra�. Wpra-
wi�o go to w doskona�y humor, odda� z naddatkiem swoj� 
wygran�, a potem d�ugo chodzi� po komnatach, �miej�c 
si� cokolwiek za g�o�no...

Hrabina, co mog� za�wiadczy�, umia�a opowiada� i nie 
przeszkadza� jej nawet wierc�cy si� niespokojnie Baudi.

– Stopniowo w zamku zarzucono gr� w sotta, wracaj�c 
do starych gier, wuj wygrywa�, a przecie� zwyci�stwa cie-
szy�y go coraz mniej. Cz�sto chichota�, by zap�aka� nagle, 
modli� si� tak�e godzinami, co zastanawia�o, gdy� do tej 
pory uchodzi� za pierwszego w okolicy ateusza. Niezwy-
k�o�� jego zachowania przepe�ni�a miar�, kiedy, namówio-
ny przez Maric�, uda� si� w podró� po obcych krajach. 
Zawsze by� domatorem i na wyjazd zgodzi� si� dosy� 
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niech�tnie, a jednak orszak sk�adaj�cy si� z wielu karet 
i wozów wyruszy� wiosn�, by powróci� jesieni� nast�p-
nego roku. We wszystkich odwiedzanych miastach ju� po 
pierwszych ablucjach i z�o�eniu powitalnych wizyt wuj 
natychmiast kaza� si� wie�� do co okazalszych ko�cio�ów. 
Po��czone z �arliw� modlitw� zwiedzanie ko�cio�ów sta�o 
si� jego pasj�. Wóz wype�niony z�otem, a strze�ony przez 
najt��szych siedmiogrodzkich zabijaków, których wuj 
zawsze wyszukiwa� z upodobaniem, a których olbrzymi 
wzrost budzi� powszechny przestrach na mijanych go�ci	-
cach, szybko sta� si� l�ejszy, gdy� szczodre datki ofiarowy-
wane opiekunom zwiedzanych ko�cio�ów chy�o opró�nia-
�y skrzynie. Wulkan w mózgu wuja wybuchn�� w Hiszpa-
nii, w podró�y, w której towarzyszy� mu ksi��� Cordoby 
Filip. Madryt i Eskurial nie zrobi�y na nim wra�enia, dopie-
ro w Toledo, w ko�ciele 
wi�tego Tomasza, zobaczy� co�, 
co mia�o odmieni� ca�e jego dotychczasowe �ycie. W s�abo 
o�wietlonej niszy wisia� wielki, zaokr�glony u góry obraz, 
wykonany przez wzi�tego niegdy�, a zupe�nie zapomnia-
nego malarza...

Pomy�la�em o Solterinim, ale jego obraz wisz�cy w ko-
�ciele?

– Uwieczniona na obrazie uroczysto�� nie dawa�a od-
t�d spokoju wujowi do ko	ca jego dni. Niebo z boskimi 
mieszka	cami, skrzydlaty anio� unosz�cy zwiewn� dusz� 
i �wi�ci, którzy zeszli z niebios, aby wzi�� udzia� w po-
grzebie hrabiego Orgaza, wszystko to uczyni�o na nim 
pot��ne wra�enie. Przez kilka dni nie jad�, nie pi�, wyda-
j�c przy tym zakaz ogl�dania swego oblicza pod gro�b� 
�mierci. Wreszcie Marica zdecydowa�a si� wej�� do m��a 
i ponie�� wszystkie konsekwencje swojej niesubordynacji. 
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Zanim jednak dotkn��a klamki, drzwi otworzy�y si� i stan�� 
w nich ksi��� Manycz. Chocia� zachowa� swój dawny wy-
gl�d, nie by� ju� Teodorem Manyczem, a w ka�dym razie 
nie by� ju� nim dla siebie. Oznajmi�, i� nie zwa�aj�c na 
poni�enie, zrzeka si� ksi���cego tytu�u i od tej chwili jest 
tylko hrabi�, hrabi� Orgazem. Wszystko, co robi� pó�niej, 
by�o ju� tylko walk� o równie godny pogrzeb...

Baudi, ubrany tego wieczoru w skromn� sutann� z br�-
zowego gros de Naples, podbit� czerwonym at�asem, s�u-
cha� nieporuszenie, bawi�c si� pustym kieliszkiem.

– Nigdzie d�u�ej nie popasaj�c, powrócono w rodzin-
ne strony, gdzie Manycz-Orgaz, a w�a�ciwie Orgaz, b�d�cy 
ci�gle moim wujem, rozpocz�� gorliwe starania o zas�u�e-
nie sobie na nagrod� w niebie. Starza� si� szybko i nie wia-
domo kiedy sta� si� cz�owiekiem, którego �mierci mo�na 
si� by�o spodziewa�. W�a�nie w tym czasie przyby�am na 
jego dwór i cho� nie dopatrzy� si� mi�dzy nami �adnego 
pokrewie	stwa, to przecie� dozna�am mi�ego przyj�cia. 
Jego dobre uczynki rozs�awi�y go rych�o, a przestraszeni 
ch�opi na wie��, �e ich pan kaza� spali� wszystkie pale, 
dyby i g�siory, pocz�li gremialnie ucieka�, uwa�aj�c to za 
znak szale	stwa, mog�cego doprowadzi� do czynów bar-
dziej nieobliczalnych. Wuj nie pozwala� ich kara� i dopiero 
potajemny rozkaz Mariki, zezwalaj�cy uciekinierami zdo-
bi� naj�adniejsze w okolicy drzewa, sprawi�, �e poddani 
uwierzyli w sprawiedliwo��. Dobro� wuja by�a wi�c prze-
ogromna, lecz kiedy zaprosi� do siebie kilku co znamie-
nitszych ojców Ko�cio�a, ci odmówili, t�umacz�c to ró�ny-
mi, nie do�� zrozumia�ymi przyczynami. Przys�ali jednak 
swoich ma�o znacz�cych zast�pców, maj�cych wchodzi� 
z nim w teologiczne dysputy. Ca�ymi dniami rozprawiano 
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wi�c o cudownym pogrzebie Don Gonzala Ruiz de Toledo, 
Pana na Orgaz, Najwy�szego Notariusza Kastylii, a tak�e 
Kawalera Zgromadzenia Kastylijskich Krzy�owców i Pala-
tyna Chrze�cija	stwa. Jeszcze w Toledo wuj nakaza� wy-
kona� niewielk� kopi� obrazu i potem, wodz�c palcem po 
desce, g�o�no omawia� wyobra�on� tam scen�. Naj�ywiej 
poci�ga�a go sfera niebia	ska i o ni� pilnie wypytywa� dy-
gocz�cych kleryków. Bardzo by� te� ciekaw, czy po jego 
�mierci tak�e pojawi� si� �wi�ci Stefan i Augustyn, by 
w zast�pstwie ziemskich kap�anów z�o�y� cia�o do grobu; 
i czy mo�na prosi� o to �wi�tych Piotra i Paw�a. Doszuki-
wa� si� w�asnego podobie	stwa do zmar�ego i kaza� nawet 
bardziej spiczasto przystrzyc osiwia�� nagle brod�, a tak�e 
zamówi� stosown� do pi�knego wzoru zbroj� i polegiwa� 
w niej przed lustrem z przymkni�tymi oczyma. Chyba za-
stanawia� si� wtedy, czy trzeba specjalnego rozkazu, aby 
na jego pogrzebie wszyscy mieli �nie�nobia�e kryzy; i czy 
Marica b�dzie mog�a wzi�� w nim udzia�, je�eli Don Gon-
zalo nie mia� podówczas przy sobie kobiet. W roztrz�sa-
niu tego rodzaju w�tpliwo�ci duchowni dotrzymywali mu 
jeszcze pola, lecz kiedy pytania wuja pocz��y tyczy� tych 
w�a�nie cech hrabiego z Orgaz, które spowodowa�y fune-
ralny cud, dywagowali niezrozumiale. Nie potrafili te� od-
powiedzie�, co trzeba uczyni�, by zbli�y� si� do sacrum, 
i czy wystarczy po temu doprowadzona do skrajno�ci do-
bro�. „Bo niby dlaczego nie? – zapytywa� cz�sto. – Prze-
cie� wszelkie skrajno�ci musz� si� gdzie� spotka�, a wi�c 
i moja dawna, zbytnia mo�e porywczo�� powinna si� teraz 
po��czy� z nieokie�znan� dobroci�. Czy z�e potraktowanie 
misjonarza nie umocni tylko doskona�o�ci zbola�ej duszy?” 
Nie mog�c doczeka� si� w�a�ciwej odpowiedzi, postano-
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wi� dla zas�ugi w niebie poszuka� na okolicznych ziemiach, 
a mo�e nawet w swoim najbli�szym otoczeniu, pogan i he-
retyków i zabija� ich równie dzielnie, jak czyni� to Don 
Gonzalo. Nie wiadomo, czym by si� to wszystko sko	czy-
�o, gdyby którego� dnia mój wuj nie zmar� nagle przed 
postnym �niadaniem. By�am w�a�nie w ogrodzie, gdzie 
codziennie z rana przechadza�am si�, czytaj�c mod litwy...

– I jaki mia� pogrzeb? – przerwa� niecierpliwie Baudi.
– No có�, zapewne inny, ni� to sobie wyobra�a�. Marica 

kaza�a go jak najszybciej pochowa� w prostej, sosnowej 
skrzyni, zapominaj�c o ozdobnej zbroi, któr� przymierza� 
jeszcze na godzin� przed �mierci�. W ostatniej drodze to-
warzyszy� mu jedynie m�ody pop z pobliskiej wsi, mog�cy 
za �ycia wuja tylko marzy� o podobnym zaszczycie. Wszy-
scy rezydenci, wiedzeni przemo�nym instynktem, natych-
miast opu�cili zamek. Mnie w ci�gu kilku tygodni odpra-
wiono, lecz to, co w tym czasie zobaczy�am, ka�e mi z nie-
ch�ci� wspomina� te chwile, a nawet po latach nazwa� m� 
ciotk� potworem. Na skutek niepomy�lnych okoliczno�ci 
podró� powrotna trwa�a ju� lat dwana�cie i dopiero teraz 
przekroczy�am granic� kraju dzieci	stwa. Wiem o �mierci 
ojca, dwóch braci i stracie maj�tku rozszarpanego przez 
z�ych ludzi, mianuj�cych si� dalsz� rodzin�. Nie znam ju� 
prawie j�zyka, zreszt� od dziecka odgrodzona by�am ode	 
murem francuszczyzny. Wiedzie mnie do kraju niezrozu-
mia�y odruch serca, tym bardziej dziwny, �e teraz wre tam 
niepokój. Ile si� musia�am nabiedzi�, jakich u�y� wp�ywów, 
by wreszcie uzyska� paszport, chocia�, jak mi powiedzia-
no, mo�e on nic nie znaczy� dla panów insurgentów. I gdy-
by nie pa	ska pomoc, drogi wybawco, nie wiem, czym by 
si� to wszystko sko	czy�o.
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– Dwana�cie lat w podró�y to niema�o, s�dz�, �e robi�a 
pani d�u�sze popasy?

– S�ysz� ironi� w g�osie mojego dobroczy	cy, a dopraw-
dy nie ma tu na ni� miejsca.

– Czy nie b�dzie wi�c natr�ctwem prosi� pani� o opo-
wie�� o tym, co spowodowa�o, �e podró� tak si� przeci�g-
n��a? – t� pro�b� przed�o�y� Baudi nast�pnego dnia, gdy 
tylko konie ruszy�y.

– Otó� w kilka dni po opuszczeniu niego�cinnych pro-
gów zbli�yli�my si� wraz z eskort�, przydan� mi dla bez-
piecze	stwa, do granicy ksi�stwa. Tam zbrojni po�egnali 
mnie czo�obitnie i czym pr�dzej odjechali. Dalej mia�am 
jecha� z zaledwie trojgiem s�u�by; up�yn��a mo�e godzi-
na, kiedy przeje�d�aj�c zalesionym jarem w�ród wykro-
tów i zalegaj�cych z�omów skalnych, us�ysza�am trzask 
�amanego drzewa i konie zatrzyma�y si� przed zwalon� 
przeszkod�. Zewsz�d s�ycha� by�o strza�y, których si� nie 
ba�am, i przera�liwe krzyki, od których cierp�a mi skóra. 
Wsz�dzie widzia�am zwinne postacie wymachuj�ce strzel-
bami i no�ami... oszcz�dzono tylko mnie i konie. Zwi�za-
na, jecha�am w p�óciennej budzie, wyprowadzana noc� dla 
zaczerpni�cia �wie�ego powietrza i rozprostowania ko�ci. 
Troska ta nie wyp�ywa�a jednak z przyrodzonej lito�ciwo�ci 
tych ludzi, lecz – jak si� mia�o okaza� – z ch�ci dowiezienia 
mnie w dobrym zdrowiu. Cyganie, gdy� byli to oni, trudni-
li si� bowiem oprócz rabunku i drobnych kradzie�y tak�e 
handlem ko	mi, a przy nadarzaj�cej si� sposobno�ci tak�e 
i lud�mi. Jak si� potem dowiedzia�am, to Marica, chc�c, 
by w rodzinie nie rozprzestrzeni�a si� wie�� o jej m��u 
Manyczu-Orgazie, a i o niej samej, hojnie ich op�aci�a za 
zabicie mnie. Na szcz��cie okazali si� lud�mi obdarzonymi 
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zmys�em praktycznym i postanowili zarobi� podwójnie. 
W najbli�szym portowym mie�cie zosta�am sprzedana ka-
pitanowi statku, który poza piciem, nawigacj� i krwawym 
karceniem majtków zna� si� jeszcze na handlu lud�mi. Nie 
ma powodu, aby wspomina� tu okropno�ci rejsu, podczas 
którego wraz z innymi nieszcz��nikami prze�ywa�am katu-
sze niewygód i przykrych zapachów. Dop�yn�li�my wresz-
cie do kraju cieplejszego i tam sprzedano mnie po raz wtó-
ry, tym razem po�rednikowi dostawiaj�cemu niewolnice 
bogatszym od siebie. Ju� na samym pocz�tku przysz�ych 
swoich podró�y, pozbawiona przez los odpowiednich 
nauczycieli, w�asn� spostrzegawczo�ci� zdobywa� mu-
sia�am wiedz� o �wiecie i prawach nim rz�dz�cych. W�a�-
nie dzi�ki niej, odsuwana przez ojca od wszelkich spraw 
przyziemnych, nie znaj�c nauk panów Locke’a i Boyle’a, 
zrozumia�am, �e wysi�ek w�o�ony w okre�lone zaj�cie nie 
zawsze procentuje w sposób maj�cy oparcie w matema-
tyce. Cyganie bowiem, ryzykuj�cy g�ow� i ci��ko pracuj�-
cy przy zabijaniu mojej s�u�by, zarobili znacznie mniej od 
kapitana, który ryzykuj�c tylko burz�, zwielokrotni� zysk 
ilo�ci� towaru. On sam, nie sprzedaj�c mnie tanio, mniej 
jednak zarobi� od t�ustego po�rednika, niczym nieryzyku-
j�cego, ale maj�cego bezpo�redni dost�p do bogatych mi-
�o�ników ludzkich wdzi�ków. Niesprawiedliwo�� ta mocno 
mnie wówczas bola�a, po latach zrozumia�am jednak, �e 
jest m�dr� i jedyn� sprawiedliwo�ci� i �e na niej opiera si� 
wszelki post�p... Trzeba tu jednak odda� honor t�ustemu 
po�rednikowi, zna� si� wybornie na wykonywanym fachu. 
Przed ubiciem targu przeprowadzi� dok�adne ogl�dzi-
ny niewolnic i pomimo nieapetycznej chudo�ci podlotka 
zwróci� na mnie uwag�. Przy�o�y� te� do pracy palec wska-
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zuj�cy i przekonawszy si� o czym�, móg� wkrótce sprzeda� 
mnie emirowi Horsanowi jako jedyn� w nowym transpor-
cie dziewic�. Tym, czego nauczy�am si� w haremie Hor-
sana, mog�abym obdzieli� wiele kobiet ró�nych ras, daj�c 
ka�dej z nich nieograniczone mo�liwo�ci oddzia�ywania 
na m��czyzn i ofiarowania im szcz��cia, jakiego dot�d nie 
zaznali. Zapewne jednak nazbyt sobie pozwalam i chc�c 
by� wiern� prawdzie, przekraczam miar�, obra�aj�c tym 
uszy Jego Wielebno�ci...

Coraz bardziej podoba�a mi si� ta kobieta, a szczegól-
nie jej umiej�tno�� zwalniania toku opowie�ci w miar� 
wewn�trznego skr�cania si� trzewi poczciwca Baudie-
go. Poczciwca – jest w s�owie tym pewien przek�s, gdy� 
Baudi by� cz�owiekiem wielce uzdolnionym, a talent jego 
polega� na umiej�tno�ci pos�ugiwania si� intryg� w spo-
sób bardziej ni� doskona�y. Pami�tam wielu niedo�cig�ych 
mistrzów w tej fundamentalnej dziedzinie �ycia – sam 
tak�e bior�c w niej pewien niedoskona�y udzia� – a prze-
cie� przy nim wszyscy byli skromnymi wyrobnikami. Bau-
di posiad� (a raczej urodzi� si� z ni�) fizyczn� umiej�tno�� 
wydobywania z siebie tych cech charakteru, których w da-
nej sytuacji potrzebowa�. Bohaterski, m�dry, przenikliwy, 
szlachetny, a w miar� potrzeby tchórzliwy, mato�kowaty, 
krótkowzroczny i nieszczery, by� w ka�dym wcieleniu bar-
dziej poczciwy, m�dry i mato�kowaty od prawdziwych po-
czciwców, m�drców i mato�ów. Tak�e k�ami�c, utwierdza� 
si� w przekonaniu, �e nie mówi nieprawdy, a przekonanie 
to natychmiast pojawia�o si� na jego twarzy. Teraz jednak 
kostium poczciwo�ci na ramionach Baudiego nara�ony 
by� na ci��k� prób�, podniecaj�ca zmys�y kobieta robi�a 
bowiem wszystko, aby si� nim bawi�, tarmosz�c t� szat� 
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lubie�nym spojrzeniem, co chwila prosz�c o pozwolenie 
opowiedzenia czego�, czego i tak chcia�oby si� s�ucha� 
bez przerwy. Ledwie �ywy, zapewnia� gwa�townie, �e nie 
powinna gubi� �adnych szczegó�ów opowie�ci, gdy� tylko 
one mog� wzbudzi� w s�uchaj�cym uczucie absolutnego 
wnij�cia w zbiedzon� dusz�. Hrabina, której mówienie 
o sobie sprawia�o przyjemno�� równ� naszemu s�uchaniu, 
czuwa�a pilnie nad s�owami, prawi�c o rzeczach mog�cych 
zaciekawi� ka�dego, w kim tylko ko�acze si� �ycie. Opo-
wiada�a mimochodem o zespoleniu m��czyzny i kobiety 
nie kiedy indziej, ale w�a�nie podczas ta	ca (móg� to by� 
zarówno kadryl, jak i menuet), a zbli�enie to, wbrew ró�-
norodno�ci ruchów, mia�o by� pe�ne i doskona�e. Wspomi-
na�a te� o spe�nianiu m�skich przyjemno�ci w zgo�a innych 
kobiecych miejscach, ni� przeznaczone po temu przez 
natur�, nie zapominaj�c doda� przy ka�dym celniejszym 
fragmencie: „Ale, ale, zdaje si�, �e jeste�my ju� senni, chy-
ba rzeczywi�cie pora na spoczynek, drogi Monsignore”.

Tak, tylko po to, by pozna� t� kobiet�, op�aca�o si� za-
wrze� uk�ad z Solterinim.

„Monsignore” – w ten sposób zwróci�a si� do	 po raz 
pierwszy, bo w�a�nie tak, nie wiedzie� czemu, tytu�owa-
no Baudiego, cho� nie by� dostojnikiem Ko�cio�a. Monsi-
gnore by�, jak zd��y�em wywiedzie� si� z ust nie zanadto 
dyskretnych, cz�owiekiem niskiego stanu, który jednako-
wo� pokrewie	stwu, cierpliwo�ci i pracy – po�wi�ca� jej 
co najmniej szesna�cie godzin na dob� – zawdzi�cza� to, 
do czego doszed�, a nie by� bynajmniej na szczycie swoich 
zamierze	 i ch�ci. Na pierwszym miejscu wymieni�em po-
krewie	stwo, gdy� bez niego cz�sto nie wystarcza praco-
wito��, cierpliwo�� czy bieg�o�� w wyra�aniu my�li uogól-
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niaj�cej. Przypad�o�ci te w najlepszym wypadku pozwalaj� 
biedakowi umocni� si� w sekretarskim fotelu którego� 
z prowincjonalnych wielmo�ów.

Baudi zawdzi�cza� wszystko pokrewie	stwu z Giovan-
gelem Braschim, zwanym imieniem Piusa VI. Ów�e Braschi 
wybra� stan duchowny, maj�c lat trzydzie�ci siedem, gdy – 
jak mówiono – z braku odpowiedniego maj�tku odrzuco-
no jego kandydatur� do ma��e	stwa. Dwadzie�cia lat pó�-
niej zosta� papie�em i natychmiast wzorem swych wielkich 
poprzedników sprowadzi� do Rzymu dwóch siostrze	ców, 
mianuj�c starszego kardyna�em, a drugiemu nadaj�c tytu� 
ksi�cia Nemi. Szlachetnie zadba� wi�c o famili�, pozwalaj�c 
nawet wywodzi� jej pierwociny od wikingów. Siostrze	cy, 
jak przysta�o potomkom wikingów, byli m�odzie	cami wy-
j�tkowej urody, niestety, co cz�sto idzie w parze, równie 
niepokalanej g�upoty i dlatego Braschi rozszerzy� sw� �a-
skawo�� na innych cz�onków rodziny. Jednym z nich oka-
za� si� wywiedziony z odleglejszych rejonów pokrewie	-
stwa Pietro Baudi, m��czyzna o twarzy ju� wtedy pewnie 
pooranej trudami po�ledniego istnienia i o niepo�ledniej 
inteligencji. Papie� nie kupi� mu ksi�stwa i nie ofiarowa� 
tytu�u, wywy�szy� go jednak w sposób najprostszy i �wiad-
cz�cy o w�a�ciwej ocenie – uczyni� przed�u�eniem swojej 
r�ki. Sam b�d�c cz�owiekiem wielkich ambicji, wiedzia�, �e 
ambicji ludzi takich jak Baudi nie mo�na przykry� purpu-
rowym kapeluszem, a ofiarowanie im wysokich godno�ci 
powoduje ch�� uzyskania jeszcze wy�szych. Pozwoli� mu 
zatem by� u�ytecznym i gromadzi� maj�tek, dzi�ki któ-
remu móg� zapomnie� o ambicjach. By� wi�c Baudi cz�o-
wiekiem do najdelikatniejszych porucze	, a ka�dy, chc�c 
z�o�y� odpowiedni uk�on czy te� za�atwi� cokolwiek w Ca-
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stel Sant’Angelo, musia� mu si� przypodoba� odpowiedni� 
sum�. Nad wyraz u�yteczny, wierny, niezast�piony prawie, 
ku zadowoleniu dostojnego opiekuna bra� za to zap�at� 
od innych.

Ostatnimi czasy, a dowiedzia�em si� o wszystkim jesz-
cze u braci Gonsalves, �wiat zatrz�s� si� w posadach i temu 
wstrz�sowi zawdzi�czam nag�e uwolnienie z okowów 
nudy, a co za tym lub mo�e przed tym idzie – poznanie Pie-
tra Baudiego. We Francji, tak bliskiej mojemu sercu, mia�y 
nast�pi� wydarzenia, o których nawet jako umiarkowany 
zwolennik Ko�cio�a rzymskiego nie mog�em my�le� bez 
trwogi. Podniesiono r�k� na majestat króla, z którego dzia-
dem zdarza�o mi si� �niada� i na dworze którego zazna�em 
wielu m�drych i g�upich uciech. ��dze panów mieszczan, 
a raczej panów siepaczy, obra�a�y cz�owieka i wymy�lone 
przez niego prawa, nie oszcz�dzi�y te� panuj�cej w ca�ym 
cywilizowanym �wiecie religii. Pius by�by szcz��liwy, gdy-
by nierozwa�ny mot�och ograniczy� si� tylko do rezygnacji 
z jego �wiat�ych rad, trwa� wi�c w przycupni�tej dumie 
Ojca 
wiata, bacznie nas�uchuj�c wie�ci z Francji.

Jakby tego by�o ma�o, dowiedzie� si� musia�, �e w in-
nym kraju, trwa�ym bastionie chrze�cija	stwa – którego 
ludno�� jednak, o dziwnie nieposkromionym charakterze, 
ju� od dawna sprawia�a Europie k�opoty – trwa nieprzy-
stojna ruchawka, b�d�ca zapewne nast�pstwem knowa	 
francuskiej ulicy. Co gorsza, nie zwa�aj�c na wstawiennic-
two nuncjusza, powieszono tam dwóch biskupów. By�o to 
dla papie�a wi�ksz� obraz� ni� uci�cie g�owy Ludwikowi, 
za którym nigdy nie przepada�. Wszystko, co wyczyta�em 
z ust szepcz�cych po k�tach dworaków, zdawa�o si� za-
powiada� op�acalno�� mojego uk�adu z Solterinim. Nie 
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�ebym �le �yczy� Pa	stwu Ko�cielnemu czy dobrze zbroj-
nemu gminowi. Cieszy�em si� jednak, �e – chocia� w spo-
sób u�omny i niedoskona�y – by� mo�e prze�yj� co�, na co 
najcz��ciej brakuje jednego �ycia.

Ojciec 
wiata zrozumia� wreszcie, �e najwy�szy czas 
wymaga� od swoich ludzi nie tylko dyplomacji, lecz i od-
wagi. Postanowi� do kraju, w którym nie uszanowano 
biskupiej mitry, wys�a� cz�owieka najbardziej zaufanego, 
i wybór jego, jak grom z jasnego nieba, spad� na Pietra. 
Podobno g�ównym celem tej ryzykownej eskapady mia�o 
by� przyj�cie w rozumowy sukurs nowo mianowanemu 
nuncjuszowi i zdobycie pozwolenia na wyjazd Monsigno-
re Saluzzo, nuncjusza odwo�anego, a niemog�cego dot�d 
skorzysta� z �aski odwo�ania. Nale�a�o te� stwierdzi�, jak 
daleko si�gaj� wp�ywy komisarzy francuskich, o których 
obecno�ci przy wodzu buntowników rozchodzi�y si� po-
g�oski. Baudi mia� jecha� bez oficjalnej akredytacji, co by�o 
ryzykowne, lecz pozwala�o �atwiej zanurzy� si� w wir wy-
darze	, nie obarczaj�c przy tym Watykanu jakimkolwiek 
podejrzeniem o utrzymywanie kontaktów z rebeliantami. 
W zamian otrzyma� z Tajnej Kancelarii kilka listów pole-
caj�cych, wa�niejszych od najwa�niejszych akredytacji, 
a kupionych za du�e pieni�dze od wp�ywowych osobisto-
�ci Saksonii i Austrii, powi�zanych dawniejsz� znajomo-
�ci� z przywódcami niepokoj�cego ruchu. By� to pierwszy 
klucz, w jaki zaopatrzono go na t� niebezpieczn� podró�, 
drugi – to z�ote monety, którymi wy�o�ono dno w skrom-
nej karecie, i kosztowne prezenty. Te ostatnie mia�y to-
rowa� drog� ku znaczniejszym personom, wzdragaj�cym 
si� przed przyj�ciem pieni�dzy – o wiele bowiem mocniej 
mo�na zadzierzgn�� sznur przyja�ni, pozwoliwszy zadyn-
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da� na nim drogiemu przedmiotowi. I tak w�a�nie w�ród 
znaczniejszych darów znalaz�em si� ja, reprezentuj�c sie-
bie i sztuk�. Trzecim i najwa�niejszym kluczem, maj�cym 
otworzy� to, co zamkni�te, i zamkn��, co otwarte, by� sam 
Pietro Baudi.

Zapowiedziana na �rod� popielcow� podró� odwleka-
�a si�, gdy� wreszcie zjecha� do Rzymu nuncjusz Saluzzo, 
który otrzyma� upragniony paszport i czym pr�dzej opu-
�ci� zbyt go�cinne progi. Jego pisemna relacja, oprawiona 
zaraz w safianow� skór�, zmieni�a, jak si� zdaje, cel naszej 
podró�y. Zw�ok� wykorzysta�em na lepsze poznajomienie 
si� z moim wybawicielem. Jego dostojny protektor nie 
móg� wybra� lepiej, gdy� Baudi, ze swoimi zdolno�ciami 
znajdowania si� nale�ycie w ka�dej z�ej i dobrej sytuacji, 
mia� wielkie szanse, aby nawet na antypodach ob�askawi�, 
a przy okazji nawróci� plemi� najzagorzalszych ludo�er-
ców. W najbli�szym otoczeniu papie�a mówiono jednak, 
�e zaszczyt, jaki go spotyka, jest nag�� nie�ask�, a ludzie, 
którym od dawna by� sol� w oku, cieszyli si� po k�tach, �e 
�atwiej szcz��liwie wróci� z antypodów ni�li z krainy nied�-
wiedzi, i�cie neapolita	skiej n�dzy, wschodniego zbytku 
i nieokie�znanych charakterów. Co do mnie, wierzy�em 
w niego. Pewn� z mojej strony niech�� ten nietuzinkowy 
przecie� cz�owiek zawdzi�cza� sobie samemu, a zw�aszcza 
ca�kowitemu brakowi zainteresowania hazardem i kobie-
tami. Nie tego spodziewa�em si� po tak korzystnej odmia-
nie losu. Moje rozczarowanie powoli zamieniane w anty-
pati� pot�gowa� fakt, �e mieszka� w domu kupionym od 
samego Bornstettena, którego pi�kna s�awa rozpustnika 
dorównywa�a s�awie gracza i nie bez powodu, co uwa�am 
za pewn� przesad�, porównywano go ze mn�. Baudi nie 
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poszed� jednak w �lady swego poprzednika na pokojach 
ani �adnego dorodnego m��czyzny w sile wieku. Jego czy-
sto�� w tym wzgl�dzie w niczym nie przypomina�a czysto-
�ci francuskiego kardyna�a z rodu d’Argessonów, niegdy-
siejszego bohatera Frondy, który b�d�c w podesz�ym wie-
ku, przepi�knymi s�owami odbi� mnie, m�odemu wówczas, 
jeszcze m�odsz� �artownisi� i nawet nie mog�em mu za 
to odstrzeli� ucha w pojedynku. Jak wida�, z Francji id� 
w �wiat ró�ne przyk�ady. Tym bardziej zdziwi�em si�, gdy 
us�ysza�em, a potem zobaczy�em kobiet� w jego obecno-
�ci. Z jeszcze wi�kszym zdziwieniem dostrzeg�em zmia-
n� w zachowaniu i obliczu wielkiego ascety. Galaretowata 
mi�kko�� w g�osie i spojrzeniu, ca�y pó�misek galarety! 
Nie wiem, czy sprawi�a to niezwyczajna pi�kno�� hrabiny 
Krzywopalczastej, czy te� raczej do�� rzadkie po��czenie 
grzechu rozwi�z�o�ci z niewinno�ci� dziecka i sk�panie 
ich w wielkopa	skim sosie. Ta nieszcz��liwa dama by�a ko-
biet� godn� prawdziwego smakosza; uderza�a do g�owy, 
za�miewaj�c, ale tak�e iluminuj�c zmys�y. Ju� samo s�ucha-
nie jej g�osu mog�o sprawi� przyjemno��, lecz co najwa�-
niejsze, potrafi�a mówi� zajmuj�co, a nie jest to u kobiet 
czym� zwyk�ym. Opowiada�a w�a�nie o polowaniach na 
grubego zwierza przy boku gubernatora pewnej wyspy, na 
której si� znalaz�a.

– Po kilku miesi�cach przyzwyczai�am si� jednak do 
podobnego trybu �ycia, polubi�am nawet ranne wstawa-
nie, obmywanie cia�a w �ródlanej a lodowatej wodzie 
i konne pogonie za zwierzyn�. Polowanie by�o tam zwy-
czajem u�wi�conym tradycj�, a wszelkie godno�ci nada-
wano za szcz��liwy w nim udzia�. Ju� od pachol�cia polo-
wali wszyscy, doskonal�c si� w tym zaj�ciu i rywalizuj�c 
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w monstrual no�ci trofeów, a jednocze�nie d���c do naj-
wy�szych godno�ci w wieku dojrza�ym. Trofea by�y rzeczy-
wi�cie imponuj�ce, gdy� wszelka dziwaczno�� upodoba�a 
sobie tamte strony i na w�asne oczy widzia�am zwierz�-
ta, których nie mo�na zobaczy� gdzie indziej, a których 
wygl�d i rozmiary mog�y wprawi� w zak�opotanie. O ile 
jednak walka z tymi olbrzymami o sile i sprawno�ci prze-
wy�szaj�cej si�� cz�owieka nie robi�a na mnie wra�enia, to 
nigdy nie mog�am si� przyzwyczai� do polowa	 na wspa-
nia�e kozy eremskie, a polowania te by�y, niestety, domen� 
kobiet. Mi�so kóz mia�o wyborny smak, lecz jedz�c je, po-
trafi�am zrosi� piecze	 �zami lito�ci. Niewinnych zwierz�t 
natura nie obdarzy�a niczym, czym mog�yby si� broni�, ich 
pojedyncze rogi by�y mi�o zaokr�glone na ko	cach, a z�by, 
drobne i niewykszta�cone, s�u�y�y zaledwie do prze�u-
wania traw. Najwi�kszym jednak figlem wyrz�dzonym im 
przez stwórc� by�o pozbawienie tych rozkosznych stwo-
rze	 stawów kolanowych. Nie mog�y si�, biedactwa, do 
snu po�o�y�, a gdy przypadkiem które� z nich si� przewró-
ci�o, to gin��o, gdy� �adn� miar� nie mog�o powsta�. Do 
wypoczynku potrzebne im by�y cienkie drzewa; opieraj�c 
si� o nie, spa�y niezwykle czujnie. Polowanie urz�dzane 
przez kobiety polega�o na wytropieniu nocnych ostoi, 
podkradni�ciu si� tam za dnia i tak zmy�lnym podci�ciu 
drzew, aby zachowa� wra�enie ich niewzruszalnej stabil-
no�ci. Biedne stworzenia, zdro�one po ca�ym dniu walki 
o byt, ufnie opieraj� si�, obalaj� je swoim ci��arem i ra-
zem z nimi padaj�, by nie powsta� wi�cej. Kobiety dobija�y 
le��ce bezradnie zwierz�ta d�ugimi szpilami do w�osów 
i mierzy�y zawzi�cie d�ugo�� rogów. Ta, o której drzewo 
opar� si� by� kozio� o najd�u�szym poro�u, zostawa�a kró-
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low� polowania, ciesz�c si� potem do woli tym fragmen-
tem zdobyczy. Te w�a�nie �owy by�y mi szczególnie wstr�t-
ne, nie mia�y bowiem nic z walki i zdrowego rywalizowa-
nia, a rozwija�y tylko i tak niema�� przebieg�o�� i krwio-
�erczo�� naszego gatunku. Jednak ze wstydem przyzna� 
musz�, �e wbrew ch�ciom i mnie przydarzy�o si� zosta� 
królow�...

Baudi nie omieszka� wzruszy� si� dobroci� hrabiny, 
której – jak mog�em si� domy�la� – pop�yn��a w�a�nie �za 
z oka. P�akali razem do najbli�szego postoju.

Podró� �limaczy�a si� niezno�nie, a monotonia krajo-
brazu dorównywa�a pod�o�ci dróg. W miar� zbli�ania si� 
do celu coraz to niepokoi�y nas szwargocz�ce oddzia�y 
wojsk. Karnie podnosz�cy nogi �o�nierze o ciekawym kro-
ju pludrów przepytywali do�� uprzejmie i cho� ze zdzi-
wieniem, przecie� pozwalali jecha� dalej. Z rzadka tylko 
s�yszeli�my huk bombard i muszkietów. A jednak kiedy 
ju� by�o wida� rogatki, zrobi�o si� gor�cej i to nie z po-
wodu �agodno�ci klimatu; g�ste miny cudacznych �o�-
nierzy, umiej�cych kmiecej kosie nada� kszta�t zgo�a do 
niej niepasuj�cy, którzy zast�pili nam drog�, nie wró�y�y 
nic dobrego. Ich dowódca nie reagowa� na okazywa-
ne paszporty i, o dziwo, na podtykane sztuki z�ota. Nie 
wiadomo, czym by si� to sko	czy�o, gdyby nie dwóch 
szlachetnych panów przeje�d�aj�cych w�a�nie w towa-
rzystwie licznej eskorty. Zainteresowali si� nasz� niedo-
l� i pozwolili opowiedzie� sobie, w czym rzecz. Jeden 
z nich, patrz�cy nadzwyczaj bystro, okaza� si� ksi�dzem 
i wa�n� osobisto�ci�, a jego towarzysz, m��czyzna o �ad-
nym w�sie i wojskowym ge�cie, równie wa�n� person� 
w�ród insurgentów. Baudi ze zr�czno�ci� sztukmistrza 
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wyci�gn�� natychmiast list skierowany w�a�nie do m��czy-
zny w stroju ksi�dza. Pisany przez powiernika i doradc� 
elektora saskiego, rekomendowa� go jako przyjaciela g�ów 
�wiat�ych, cz�owieka oddanego ka�dej s�usznej sprawie, 
posiadaj�cego jak najlepsze intencje. „Czy tylko intencje?” 
– spyta� drugi z m��czyzn, pomagaj�c ksi�dzu wskro-
ba� si� na siod�o. Odjechali zaraz, wyra�nie zadowoleni 
po�piesznym odwrotem wojsk nieprzyjacielskich. Reko-
mendacja odnios�a jednak skutek, bo zostawili do naszej 
ochrony kilku konnych drabantów z poleceniem wprowa-
dzenia nas w bramy miasta. Hrabina, uradowana szcz��li-
wym fina�em, rzuca�a zalotne spojrzenia towarzysz�cym 
nam junakom. Ci odwzajemniali si� marsowymi minami 
i podkr�caniem w�sów. I tak dojechali�my do miejsca 
przeznaczenia.

Spodziewa�em si� w tym mie�cie, zbuntowanym prze-
ciwko rosyjskiej zwierzchno�ci, zobaczy� na ulicach szu-
bienice i bia�e nied�wiedzie, rozpasanie mot�ochu i pod-
kute renifery, ci�gn�ce pi�kne karety. Nie zobaczy�em nic. 
Baudi zaproponowa� hrabinie go�cin� w domu, w którym 
sam zamierza� z niej skorzysta�. Nie do zniesienia by�o 
rozdarcie uczu�, jakie mn� miota�y – chcia�em, by odmó-
wi�a, ale nie mog�a te� tak zupe�nie odej�� ode mnie. Od-
mówi�a jednak, dzi�kowa�a za wszystko, co dla niej uczy-
ni�, lecz mia�a zaproszenie od wp�ywowej kobiety, która 
obieca�a j� poprze� u samego króla. Prosi�a tylko o odwie-
zienie na miejsce. Baudi zapewni�, �e to uczyni z najwi�k-
sz� przyjemno�ci�, jednak bardzo chcia�by us�ysze� pew-
n� obietnic�. Roztaczali wi�c plany przysz�ego widzenia, 
zdaje si� te�, i� uda�o mu si� z�o�y� przelotny poca�unek 
na jej d�oni.
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Tak w�a�nie wygl�da�a moja podró� do Polski, a w ka�-
dym razie tak mog�a wygl�da�, gdy� poza krótk� chwil� 
w gospodzie, kiedy to zd��y�em si� zakocha�, reszt� czasu 
sp�dzi�em w p�askim pudle i po latach jestem skazany na 
domys�y.

Dominik Cotelli, szambelan królewski i w�a�ciciel pi�k-
nej posesji, by� powiadomiony o mo�liwo�ci naszego przy-
jazdu i, jak zapewnia�, czeka� od dawna, cho� z pewnym 
niedowierzaniem, na sukces tego przedsi�wzi�cia. Wita� 
serdecznie, k�ania� si� uni�enie i ofiarowywa� ca�e pi�tro 
swego domu. Kilkakrotnie przeprasza� za skromne progi 
i �a�owa�, �e nie mo�e nas powita� jego �ona, Felicissima, 
ale cierpi�c na piersiow� chorob�, przechodzi w�a�nie ko-
lejny jej atak. Baudi dzi�kowa�, a jego s�u��cy Girolamo, 
zawo�any le	 i nicpo	, zacz�� umiej�tnie dyrygowa� s�u�b� 
szambelana.

W�a�nie wtedy po raz pierwszy us�ysza�em t� dziwn� 
mow�, z któr� potem z�y� si� mia�em jak z w�asn�, a która 
teraz szumia�a i chrypia�a w porównaniu z mi�ymi d�wi�-
kami wydawanymi przez g�osowe instrumentarium Girola-
ma. Ra�nie wnoszono skromne kufry i po chwili znowu po-
dejmowano mnie w prawdziwym domu. Baudi, gdy tylko 
dopilnowa�, by przyniesiono na gór� wszystko, co wa�ne, 
a zw�aszcza zabezpieczono karet� w wozowni, natych-
miast za�o�y� szar� opo	cz� mieszczucha i nie zwa�aj�c 
na zm�czenie, pó�n� por� i kamienie w nerkach, odwa�nie 
wyszed� w obce miasto.

Umieszczony na honorowym miejscu, oparty wygod-
nie o �cian� z marmurowym kominkiem, mog�em do woli 
napawa� si� widokiem wykwintnego i, o dziwo, europej-
skiego wn�trza. Naprzeciw siebie mia�em, a id� tu o ka�dy 
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zak�ad, �e nie mog�em si� myli�, meble w�oskie ze wszyst-
kimi zaletami i wadami ich pochodzenia. Por�cze foteli 
i kanapy przedstawia�y stwory morskie o gro�nie powy-
krzywianych paszcz�kach. Ma�y stoliczek w ksza�cie musz-
li – wspierany czterema w��ami morskimi maj�cymi tutaj, 
na l�dzie, zast�powa� nogi – dope�nia� kompletu, w któ-
rym �mieszno�� walczy�a z niewygod�, za�wiadczaj�c do-
bitnie o post�puj�cym braku dyscypliny ebenistów mojego 
kraju. Natomiast stoj�ce pod oknem biurko z drzewa cze-
re�ni, w stylu prowincjonalnego Ludwika XIV, wykonane 
przez kogo� zapatrzonego w wielkiego Boulle’a, mog�o 
by� przyk�adem nie tylko ch�ci, ale i sensu tworzenia. Pan 
Cotelli, jak wida�, stara� si� mie� dobry gust, a godno�� 
szambelana musia�a przynosi� spore profity, gdy� staranie 
owo popar� niema�ymi sumami.

Baudi zabawi� w mie�cie godzin� i wróci� z min� do-
skonale nieokre�lon�. Natychmiast wniesiono wieczerz� 
– drzwi do jadalni pozosta�y uprzejmie otwarte – mog�em 
wi�c s�ysze� wszystko. Pietro wymawia� si� od picia, za-
ch�caj�c jednak do próbowania przywiezionego przez sie-
bie wina – „Sapristi, jeszcze na butelce troch� kurzu z wa-
tyka	skich piwnic!” – którego kilka tuzinów nabyli�my po 
�miesznych cenach – czy nie w O�omu	cu? Podochocony 
Cotelli pos�ugiwa� si� ojczystym j�zykiem, acz z wyra�nym 
ju�, obcym dla ucha akcentem, na pewno te� szarpa� su-
miastego w�sa, który dodawa� mu cudacznego wygl�du. 
Wyra�nie nie móg� ukry� zdumienia przyjazdem dostoj-
nego go�cia:

– Marzeniem ka�dego cudzoziemca jest st�d wyjecha�, 
a to trudne zadanie. Ile to pan pose� dworu pruskiego 
najad� si� strachu, zanim szcz��liwie wywióz� swoj� oso-
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b�... Tak, nie�atwo si� st�d wydosta�, a jeszcze teraz, kiedy 
po zaj�ciu przez Francuzów Bredy i Luksemburga, po wy-
buchu powstania w Wiedniu, taki duch w ludzi wst�pi�, �e 
gotowi nawet króla nie uszanowa�.

– Powstanie w Wiedniu, powiedzia�e�, panie Cotelli. 
Jad� stamt�d i nic o tym nie wiem.

– Og�oszono to przed kilkoma dniami, ich lud zaj�� ar-
sena� i powiesi�, kogo si� da�o. Wielkopolska tak�e pod 
broni�, szykuje si� powszechne powstanie.

– A nie uwa�asz pan, �e to nowiny potrzebne dla roz-
niecenia nadziei i pobudzenia tych, których zapa� wygas�?

– Jak�e to? W ko�cio�ach uroczyste kazania. Te Deum 
�piewaj� i mia�oby to by� nieprawd�? To dlaczego wróg 
odst�pi� tak niechlubnie? Wczoraj ksi�dz Ko���taj wraz 
z jednym z genera�ów osobi�cie objecha� rogatki, ca�a War-
szawa o tym tr�bi.

Cisza. Zaniepokojony czym� Cotelli zapatrzy� si� 
w szklanic�, a mo�e w rozporek, bo gdzie� by indziej. 
Wreszcie jednak gadatliwo�� zwyci��y�a i pocz�� opowia-
da� histori� swojego �ywota, na szcz��cie krótk� i nie-
skomplikowan�. Szlachetnie urodzonego (czy aby nie mi-
n�� si� z prawd�?) wiatr wiej�cy w oczy przywia� tu, gdzie 
ucz�c fechtunku pa	skie dzieci, móg� �y� we wzgl�dnym 
dostatku. Zwi�zek ma��e	ski z pi�kn� córk� królewskie-
go tapicera, tak�e W�ocha, pozwoli� mu rozpocz�� uda-
n� w�drówk� po szczeblach kariery i obrasta� w t�uszcz. 
�ona jego, Felicissima, by�a tak�e przy dworze, ciesz�c si� 
szczególn� �ask� króla, teraz, niestety, czu�a si� jak najgo-
rzej. Po ma�ej a smutnej dygresji i stosownej pauzie mówi� 
o kraju na swój sposób pi�knym, który – cho� dziki i mro�-
ny – najcieplejszym potrafi by� dla obcych. Nie dopuszcza 
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si� bowiem w Polsce obywateli do bardziej zyskownych 
zawodów, perorowa�, interesa wolno tu by�o robi� pier-
wotnie tylko �ydom, a pó�niej tak�e Niemcom. Ch�op nie-
wolny nie mo�e zajmowa� si� rzemios�em ani handlem, 
a szlachcic, gdyby tylko o czym� takim pomy�la�, bez w�t-
pienia straci�by klejnot, st�d wielki tu maj� szacunek dla 
rzemios�a zagranicznego i st�d mnogo�� licz�cych si� ju� 
w tysi�ce cudzoziemców. W tym kraju, jak mówi� dalej, 
pierwej wynaleziono maszyn� do m�ócenia ch�opów ni� 
podobn� do m�ócenia zbo�a, zreszt� obydwa wynalazki 
zlecaj�c Niemcom.

Nie pojmowa�em, sk�d to wyra�ne zatroskanie w g�osie 
szambelana – nie mówi� wszak o Felicissimie. Zrozumia� 
moje zdziwienie, bo roztkliwi� si� nagle nad urod� i zale-
tami ma��onki, która, niestety, gas�a w oczach. S�ucha�em 
tego z pewnym zniecierpliwieniem, gdy� maj�c �wie�o 
w pami�ci �ywy konterfekt hrabiny Krzywopalczastej, nie 
mog�em bez rozdra�nienia wys�uchiwa� chwalby innej ko-
biety, nawet umieraj�cej. �zawe zachwyty Cotellego nad 
�askawo�ci� króla, który pomimo w�asnych trosk przysy-
�a medyków i dopytuje si� o zdrowie tej cudownej istoty, 
sprawi�y, i� natr�tnie przyczepi�a si� do mnie my�l, czy aby 
sw� b�yskotliw� karier� i �askawo�� króla zawdzi�cza za-
wo�any fechtmistrz wy��cznie w�asnym zas�ugom i zdolno-
�ciom dekoratorskim te�cia. Nie uwa�a�em jednak za ele-
ganckie i stosowne zastanawia� si� nad tym. Baudi wida� 
stwierdzi�, �e dalsza rozmowa nie zaspokoi jego ciekawo-
�ci, bo chrz�kn�� kilkakrotnie, co – jak zauwa�y�em – by�o 
u niego oznak� zbli�aj�cej si� nudy, a potem, korzystaj�c 
z chwili, gdy Cotelli, opowiedziawszy o niezdrowych ru-
mie	cach i suchym kaszlu �ony, ociera� �zy, spyta�, o jakiej 



porze �niada si� w tym domu, gdy� nie chcia�by swoj� 
osob� czyni� ambarasu. Gospodarz zrozumia�, poci�gn�� 
�adnie nosem, schowa� chusteczk� w r�kawie i �yczy� go-
�ciowi mi�ych snów: „Pierwszy sen, Eminencjo, na nowym 
�o�u i miejscu jest znacz�cy, jak uwa�aj� tu wie�niacy. Trze-
ba niekiedy wierzy� tutejszemu ludowi, bo drzemie w nim 
zwierz�ca intuicja”.

Nie wiem, co �ni�o si� Baudiemu tej nocy. Chyba nie-
wiele, bo z alkowy dolatywa�o miarowe pochrapywanie, 
zaczynaj�ce si� basowym recitativem, a finalizuj�ce okres 
drga	 gardzieli wysokopiennym gwizdni�ciem. Ciep�y 
mrok i przepi�kny chrap u�pi� mog�y ka�dego, mnie jed-
nak, tak g�odnemu d�wi�ków, pomaga�y w my�lowym po-
rz�dkowaniu kolei �ycia. 
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Andrzej Bart – jedna z najciekawszych  
postaci polskiej literatury. Autor po-
wieści, m.in. Pociąg do podróży (1999),  
Don Juan raz jeszcze (2006), Fabryka  
muchołapek (W.A.B. 2008) i Rewers 
(W.A.B. 2009). Jego utwory są nagra-
dzane i nominowane do najważniejszych 
nagród literackich. 

Rien ne va plus (Nagroda Kościelskich 
1991), nazywana powieścią ostatniego 
dwudziestolecia, to fascynująca podróż 
przez dwa wieki polskiej historii.

Obdarzony świadomością portret księ-
cia d’Arzipazziego przybywa do świata, 
w którym spodziewa się białych niedź-
wiedzi i reniferów ciągnących karety.
To, co zobaczy, zadziwi go bardziej.

Andrzej Bart, wcielając się w starego 
włoskiego rozpustnika, przygląda się 
sobie i nam. 

 
Jedna z postaci występujących w Rien 
ne va plus jest pierwowzorem Sabiny, 
bohaterki powieści Rewers i filmu pod 
tym samym tytułem.




