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Nieszczęsne przygody studenta Anzelmusa. — Higieniczny tytoń konrektora² Paulmanna
i złotozielone węże.

W ǳień Wniebowstąpienia, o goǳinie trzecie po południu w Dreźnie pęǳił pe-
wien młoǳieniec przez Czarną Bramę i wpadł prosto w koszyk z abłkami i ciastkami,
które sprzedawała akaś stara, brzydka kobieta — tak że wszystko, co ocalało szczęśli-
wie od zgniecenia, rozsypało się, a ulicznicy wesoło ǳielili się zdobyczą, akby dla nich
rozrzuconą przez śpieszącego się pana. Stara zaczęła krzyczeć gwałtu, a na to kumoszki
porzuciły swo e stragany z ciastkami i wódką, otoczyły młoǳieńca i lżyły go z taką pro-
stacką gwałtownością, że ten, oniemiały ze zmartwienia i wstydu, wyciągnął tylko swó
mały, niezbyt obficie napełniony woreczek z pienięǳmi, który stara łakomie chwyciła
i szybko schowała. Szczelnie zwarte koło rozluźniło się wtedy wprawǳie, lecz zaledwie Proroctwo
młoǳieniec wyrwał się zeń co pręǳe , stara krzyknęła za nim:

— Tak, pędźże! Pędźże dale , czarci synu! Zginiesz w krysztale, uż ci bliże niż dale ,
tak! w krysztale!

Przeraźliwy, skrzeczący głos stare miał w sobie coś okropnego, tak że zdumieni prze-
chodnie przystanęli cicho, a śmiech, który się wkoło przed chwilą rozlegał, nagle umilkł.

Student Anzelmus (on właśnie był tym młoǳieńcem), chociaż nie rozumiał ǳiwnych
słów stare , uczuł, że ogarnia go mimowolny strach, i uskrzydlił eszcze barǳie swo e
kroki, aby umknąć przed skierowanymi nań spo rzeniami ciekawego tłumu. A kiedy tak
się przeciskał przez zbitą gromadę stro nych luǳi, słyszał, ak szemrano na wszystkie
strony:

— Biedny młody człowiek! — A niechże tę przeklętą babę!
Tak tedy, w na szczególnie szy sposób, ta emnicze słowa stare nadały śmieszne przy-

goǳie pewien odcień tragizmu i ǳięki temu ze współczuciem spoglądano teraz na mło-
ǳieńca, którego przedtem nie zauważono wcale. Kobiety, patrząc na ego krzepką postać
i twarz uroǳiwą, które wyraz potęgował eszcze płomień wewnętrznego wzburzenia,
wybaczały mu całą ego niezręczność ak również stró , który nic nie miał wspólnego
z akąkolwiek modą. Jego szczupaczoszary ak był tak skro ony, ak gdyby twórca ego,
krawiec, kró współczesny znał tylko ze słyszenia, a czarne, atłasowe, starannie utrzymane
pantalony³ nadawały całości pewien styl powściągliwy, profesorski, pozosta ący w zupeł-
ne sprzeczności z zachowaniem się i szczególnym położeniem młoǳieńca.

Gdy wreszcie student nasz dobiegł do końca alei, wiodące do Linckesches Bad, był
uż tak wyczerpany, że oddech mu zapierało. Musiał zwolnić kroku; ale zaledwie śmiał
wzrok oderwać od ziemi, gdyż wciąż eszcze abłka i ciastka tańczyły mu przed oczyma,

¹wigilia — tu: czuwanie (w ostatnie wigilii narrator mówi, że historię spisywał nocą). [przypis edytorski]
²konrektor (niem.) — zastępca dyrektora szkoły. [przypis edytorski]
³pantalony (daw.) — spodnie, zwł. zbyt szerokie lub zbyt obcisłe. [przypis edytorski]
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a przy azne spo rzenia spotykanych ǳiewcząt wydawały mu się tylko odblaskiem złośli-
wego śmiechu spod Czarne Bramy. Tak doszedł aż do we ścia prowaǳącego do kąpieli-
ska. Ciągnęły tam całe szeregi świątecznie ubranych luǳi. Z wnętrza gmachu dochoǳiły
dźwięki orkiestry dęte , a gwar wesołych gości stawał się coraz głośnie szym.

Biednemu Anzelmusowi prawie że łzy stanęły w oczach; ǳień Wniebowstąpienia był
dla niego zawsze wy ątkowo uroczystym świętem roǳinnym, więc i on miał zaczerpnąć
ze źródeł szczęśliwości Linkowego ra u; tak, chciał się posunąć aż do pół porc i kawy
z rumem i butelki dubeltowego piwa — i aby tak wspaniale użyć, wziął więce pienięǳy
niż zwykle, więce , niż mógł był sobie pozwolić. I oto fatalny upadek w kosz z abłkami
pozbawił go wszystkiego, co miał przy sobie. O kawie, o dubeltowym⁴ piwie, o mu-
zyce, o widoku postro onych ǳiewcząt, krótko mówiąc — o wszystkich wymarzonych
rozkoszach nie było uż co myśleć; przeszedł obok nich powoli i wreszcie udał się drogą,
prowaǳącą ku Elbie; była zupełnie pusta. Pod akimś krzakiem czarnego bzu, co wyrastał
z muru, znalazł ciche, ustronne mie sce; tam siadł i nabił fa kę higienicznym tytoniem,
który mu podarował ego przy aciel, konrektor⁵ Paulmann.

Tuż przed nim pluskały i szumiały fale złotożółte Elby; poza nią wspaniałe Drezno
dumnie i śmiało strzelało lśniącymi wieżycami w wonie ące sklepienie nieba, które spły-
wało ku kwitnącym łąkom i świeżym zielonym lasom, a z głębokiego mroku wynurzał
się łańcuch gór, przypomina ąc daleki kra Czechów. Ale student Anzelmus posępnie
patrzał w tę dal, zawzięcie puszczał w powietrze kłęby dymu i wreszcie głośno dał wyraz
swemu smutkowi, mówiąc:

— A ednak to prawda; uroǳiłem się, by dźwigać wszelkie możliwe krzyże, znosić
wszelkie możliwe nieszczęścia! Że nigdy nie zostałem królem migdałowym, że w „cetno
czy licho⁶” zawsze zgadywałem fałszywie, że chleb z masłem zawsze upadał mi na po-
smarowaną stronę — o całe te nęǳy wcale uż nie chcę wspominać; ale czyż to nie
straszne akieś przeznaczenie, że odkąd diabłu na pociechę zostałem studentem, od razu
stałem się i nadal pozosta ę pośmiewiskiem kolegów? Czy włożę kiedy nowy surdut⁷, nie
plamiąc go od pierwszego razu czymś tłustym lub nie ǳiurawiąc go źle zatkniętą szpilką
w na widocznie szym mie scu? Czy ukłonię się kiedy akiemu radcy lub akie damie, nie
gubiąc przy tym kapelusza lub, co gorsza, nie potyka ąc się haniebnie i nie wywraca ąc na
równe droǳe? Czyż nie płacę stale, w każdy ǳień armarczny w halach targowych około
trzech-czterech groszy za rozdeptane garnki, bo diabeł kłaǳie mi w głowę, by iść wprost
przed siebie ak lemingi? Czy przyszedłem choć raz w porę na wykład lub tam, gǳie
mnie zaproszono? Cóż pomogło, że wychoǳiłem z domu o pół goǳiny wcześnie i sta-
wałem pode drzwiami z ręką na klamce? Gdy z uderzeniem goǳiny chciałem tę klamkę
nacisnąć, szatan wylewał mi miednicę wody na głowę lub kazał mi się zderzyć z kimś, kto
właśnie wychoǳił, tak że zaplątywałem się w tysiące zatargów i przez to omĳało mnie
wszystko.

Ach! ach! Gǳież esteście, błogie sny o przyszłym szczęściu? Jak to a dumnie marzy-
łem, że do dę tu aż do rangi ta nego sekretarza! Ale czyż mo a zła gwiazda nie uczyniła
na lepszych protektorów moich wrogami?

Wiem, że ten radca ta ny, któremu mnie polecono, nie znosi ostrzyżonych włosów;
yz er z trudem przyczepia mi mały warkoczyk w tyle głowy, ale przy pierwszym ukło-
nie fatalny sznurek pęka, a wesoły mops, który mnie obwąchu e, z triumfem aportu e
warkoczyk panu radcy ta nemu. Ja rzucam się na psa przerażony i wpadam na stół, przy
którym pan radca pracował eǳąc śniadanie — i oto filiżanki, talerze, kałamarz i puszka
z piaskiem zlatu ą z hałasem na podłogę, a strumień czekolady i atramentu zalewa na-
pisany przed chwilą raport. — Czyś pan zwariował⁈ — ryczy rozzłoszczony radca ta ny
i wyrzuca mnie za drzwi.

Cóż to pomoże, że mi pan konrektor Paulmann robi naǳie ę na posadę sekretarza?
Czyż pozwoli na to zła gwiazda, która mnie wciąż prześladu e⁈

⁴dubeltowy (daw.) — podwó ny. [przypis edytorski]
⁵konrektor (niem.) — zastępca dyrektora szkoły. [przypis edytorski]
⁶cetno czy licho — gra w zgadywanie, czy druga osoba trzyma parzystą, czy nieparzystą liczbę kamyków.

[przypis edytorski]
⁷surdut — część męskie garderoby, przedłużana marynarka. [przypis edytorski]
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Albo ǳisia ! Chciałem ten miły ǳień Wniebowstąpienia przepęǳić⁸ tak przy em-
nie, chciałem przecież coś niecoś na ten cel poświęcić. Mogłem równie dobrze ak każdy
inny gość u Linka zawołać z dumą: — Kelner! Butelka dubeltowego piwa! Ale proszę
o na lepsze! — Mógłbym był tam sieǳieć aż do późnego wieczora, może nawet tuż obok
akie ś grupki wspaniale ubranych, pięknych ǳiewcząt. Dobrze wiem, że nabrałbym wte-
dy odwagi, stałbym się zupełnie innym człowiekiem; tak! posunąłbym się aż do tego, że
gdyby edna z nich zapytała: — Która też może być teraz goǳina? — albo: — Cóż to oni
gra ą? — podskoczyłbym wtedy lekko, nie wywraca ąc mo e szklanki, nie potyka ąc się
o ławkę; podszedłbym kilka kroków, ukłonił się i powieǳiał: — Mademoiselle, pozwoli
pani sobie wy aśnić, to est uwertura⁹ z ǲiewicy Dunaju — albo: — Zaraz wybĳe szósta
— Czyż est na świecie człowiek, który by mi to wziął za złe? Nie! Jestem przekonany,
że owe ǳiewczęta popatrzałyby na siebie z takim filuternym¹⁰ uśmiechem, ak to zwykle
bywa, kiedy nabieram odwagi i chcę pokazać, że i a także znam się na lekkim światowym
tonie i umiem zachować się wobec dam. Ale cóż? Szatan wepchnął mnie w ten przeklęty
kosz z abłkami i oto muszę w samotności palić tytoń higieniczny…

Tu przerwały studentowi Anzelmusowi ego rozmowę z sobą samym akieś szczególne
szmery i szelesty, które powstały w trawie, tuż obok niego, lecz wnet prześliznęły się
mięǳy gałęzie i liście bzu rozpostartego tuż ponad ego głową. Raz zdawało się, że to
wiatr wieczorny potrząsa liśćmi, to znów, że ptaszki igra ą wśród gałęzi, goniąc się wesoło
i trzepocąc skrzydełkami. A potem zaczęły się akieś szepty i gwary, ak gdyby kwiaty
zadźwięczały niby ǳwoneczki z kryształu. Anzelmus słuchał i słuchał. I wtem — sam
nie wieǳiał, ak to się stało — owe gwary, szeptania, dźwięczenia zamieniły się w ciche,
rozwiewa ące się słowa:

— Wśród liści — mięǳy witkami — wśród gałęzi, wśród okiści¹¹ kwiatów wĳmy się,
przewĳa my, prześlizgu my się z siostrzyczkami — przewĳa my się błyszcząc — kołyszmy
się w lśnieniach — szybko, szybko, w górę — na dół — słońce wieczorne ciska strzały
promienne, wietrzyk szeleści — rosa upada — śpiewa ą kwiaty — rusza my ęzyczkami
— śpiewa my wraz z kwiatami i gałązkami — wnet gwiazdy zabłyszczą — wracać nam
trzeba — wśród kwiatów i liści, mięǳy witkami wĳmy się, przewĳa my, prześlizgu my
się z siostrzyczkami.

Tak brzmiała ta odurza ąca mowa. Student Anzelmus myślał: Toż to przecież tylko
wiatr wieczorny, szepce ednak ǳisia zupełnie zrozumiałymi słowami.

Ale w te same chwili rozǳwonił mu się ponad głową akby tró dźwięczny akord
przeczystych ǳwonów z kryształu. Spo rzał w górę i zobaczył trzy lśniące zielonym złotem
wężyki, co okręciły się o gałęzie i wysunęły główki ku wieczornemu słońcu. I znowu
powtórzyły się w tych samych słowach rozhowory¹² i szeptania, a wężyki przemykały się,
prześlizgiwały wśród liści, gałęzi do góry i na dół; a kiedy poruszały się tak szybko, zdało
się, że to krzak bzowy sypie tysiącem płomienistych szmaragdów poprzez ciemne liście.

To słońce wieczorne tak igra i lśni na drzewie — myślał student Anzelmus; ale na-
gle znowu zadźwięczały ǳwony z kryształu i Anzelmus zobaczył, że eden z wężyków
wyciągnął ku niemu główkę.

Jakby prąd elektryczny przebiegł mu przez ciało, zadrżał aż do dna duszy, bo oto
para ciemnobłękitnych oczu spo rzała nań z niewysłowioną tęsknotą. Jakieś nigdy nie
doświadczane uczucie na większe błogości i na ostrze szego bólu omal nie rozsaǳiło mu
piersi. A kiedy pełen żaru pożądania wpatrywał się w te przesłodkie oczy, silnie zadźwię-
czały rozkoszne akordy kryształowych ǳwonów, opadły nań płomieniste szmaragdy, oto-
czyły go, miga ąc wokół tysiącem ogników, igra ąc błyszczącymi nićmi ze złota. I poruszył
się bzowy krzak, i rzekł:

— Leżałeś w cieniu moim, mó zapach owiewał cię, aleś nie po ął mnie: zapach est
mową mo ą, kiedy go miłość nieci.

Wiatr wieczorny przeleciał i rzekł:

⁸przepęǳić — spęǳić. [przypis edytorski]
⁹uwertura — wstępna część utworu muzycznego. [przypis edytorski]

¹⁰filuterny (daw.) — figlarny, prowoku ący. [przypis edytorski]
¹¹okiść — śnieg przymarznięty do gałęzi (tu metaforycznie: białe kwiaty). [przypis edytorski]
¹²rozhowor (daw., reg.) — rozmowa. [przypis edytorski]
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— Owiewałem sny two e, aleś nie po ął mnie: tchnienie est mową mo ą, kiedy e
miłość nieci.

Poprzez chmury wy rzały słoneczne promienie, a blask ich zdawał się gorzeć¹³ wyra-
zami:

— Oblewałem cię żarem roztopionego złota, aleś nie po ął mnie. Żar est mową mo ą,
kiedy go miłość nieci.

I coraz głębie , coraz silnie zatapiał się wzrok ego w rozkoszny błękit dwo ga oczu,
coraz goręce płonęła tęsknota, coraz potężnie paliło pożądanie. A wkoło zadrżało, poru-
szyło się wszystko, ak gdyby obuǳone do radosnego życia. Kwiaty zapachniały wszystkie
razem, a woń ich była ak cudny śpiew tysiąca fletni; a śpiew ich niosły echem dalekim
chmury złociste, mknące gǳieś w kra e nieznane. Lecz gdy tylko ostatni promień słoń-
ca zniknął za górami, a zmierzch rzucił cień na ziemię, z odległe dali zabrzmiał nagle
szorstki, głęboki głos:

— He , he ! A cóż to tam za hałasy i gwary? He , he ! Kto mi tam szuka promienia za
górami? Dosyć świecenia, dosyć śpiewania! He , he ! przez krzaki, przez trawy — Przez
trawy, przez rzeki! He , he ! Do do-o-o-mu! Do do-o-o-mu!

I tak rozpłynął się głos, akby w pomruku dalekiego grzmotu, a ǳwony z kryształu
zazgrzytały ostrym dysonansem¹⁴. Wszystko ucichło — i Anzelmus zobaczył, ak owe
trzy węże, lśniąc i błyska ąc wśród trawy, pełzły ku rzece; szemrząc, szeleszcząc rzuciły
się w Elbę, a nad falami, w których się zanurzyły, zatrzeszczał zielony płomień i sunął po
rzece ukośnie w kierunku miasta.
 

Jak studenta Anzelmusa brano za pĳanego i niespełna rozumu. — Przejażdżka po Elbie. —
Aria brawurowa kapelmistrza¹⁵ Grauna. — Wódka żołądkówka u Conradiego i sprzedaw-
czyni jabłek w brązie odlana.

— Temu panu się chyba w głowie pomieszało — mówiła akaś szanowna obywatelka,
która, wraca ąc z roǳiną ze spaceru, przystanęła nagle i z założonymi rękami przyglądała
się, co za niepo ęte rzeczy wyprawiał student Anzelmus. Młoǳieniec bowiem ob ął pień
bzowego drzewa i wołał bezustannie w gęstwę gałęzi i liści:

— O, tylko raz eszcze zalśnĳcie, za aśnie cie, na droższe, złote wężyki, tylko raz esz-
cze przemówcie ǳwoneczkami waszych głosów! Tylko raz eszcze spo rzy cie na mnie,
rozkoszne oczy błękitne, tylko raz eszcze — inacze zginę w bólu i palące tęsknocie!

I wzdychał, i ęczał przy tym żałośnie z głębi duszy, i w pożądaniu i niecierpliwości
potrząsał bzowym drzewem, które za całą odpowiedź szeleściło liśćmi głucho i niezrozu-
miale i zdawało się w ten sposób awnie drwić z bólu studenta Anzelmusa.

— Temu panu chyba się w głowie pomieszało — powieǳiała mieszczka, a Anzelmus
poczuł się, akby go ktoś w ciężkim śnie potrząsnął lub oblał lodowozimną wodą, tak
że się zbuǳił gwałtownie. Teraz dopiero u rzał wyraźnie, gǳie się zna du e, i uświadomił
sobie, ak to rozdrażniły go akieś szczególnie sze mary¹⁶ i nawet doprowaǳiły do tego, że
zaczął głośno mówić do siebie. Zmieszany patrzał na sto ącą przed nim kobietę i wreszcie
chwycił leżący na ziemi kapelusz, aby uciec stąd natychmiast.

Tymczasem zbliżył się doń również o ciec roǳiny i postawiwszy na trawie ǳiecko,
które niósł na ręku, oparł się na lasce i ze zǳiwieniem przypatrywał się i przysłuchiwał
studentowi. A potem podniósł fa kę i woreczek z tytoniem, które Anzelmus upuścił,
i poda ąc mu obydwa przedmioty, rzekł:

— Nie lamentu że pan tak strasznie w ciemności i nie niepokó pan luǳi, eżeli
właściwie nic ci się nie stało, tylkoś pan, ak widać, za głęboko za rzał do kieliszka, ot, idź
pan lepie do domu i wyśpĳ się pan porządnie!

Student Anzelmus uczuł się barǳo zawstyǳonym, wydobył z siebie tylko płaczliwe:
ach!

¹³gorzeć (daw.) — płonąć. [przypis edytorski]
¹⁴dysonans (muz.) — niezgodne współbrzmienie dźwięków. [przypis edytorski]
¹⁵kapelmistrz (daw.) — kierownik orkiestry. [przypis edytorski]
¹⁶mara — widmo, złuǳenie. [przypis edytorski]
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— No, no — mówił dale mieszczanin — nie ma się znowu czym tak prze mować.
To się zdarza na porządnie szym luǳiom, a przy miłym dniu Wniebowstąpienia można
przecież ze szczerego serca pozwolić sobie trochę ponad miarę. Można to chyba wybaczyć
nawet słuǳe bożemu — esteś pan, zda e się, kandydatem teologii. Ale pozwoli pan, że
nabĳę sobie fa kę pańskim tytoniem, bo mó się właśnie skończył.

Powieǳiał to właśnie, gdy student Anzelmus chciał uż schować i fa kę, i woreczek,
a teraz ów mieszczuch powoli i z namysłem zaczął czyścić swo ą fa kę, potem równie
powoli zabrał się do e nabĳania. Jednocześnie zaś podeszło ku nim wiele ǳiewcząt, które
szeptały coś po cichu z żoną obywatela i chichotały mięǳy sobą, patrząc na Anzelmusa.
A ten stał ak na ostrych cierniach i rozżarzonych szpilkach. Więc skoro tylko oddano mu
fa kę i woreczek z tytoniem, uciekł stamtąd co tchu. Wszystkie ǳiwy, na które patrzał,
ulotniły mu się zupełnie z pamięci, przypomniał sobie tylko, że pod bzowym drzewem
gadał głośno akieś niestworzone rzeczy, co było dlań tym okropnie sze, że od dawna
miał głęboki wstręt do wszystkich, co mówią sami do siebie. „Szatan gada przez nich” —
mawiał ego rektor, a on wierzył święcie, że to prawda. Nie do zniesienia była myśl, że
brano go za candidatus theologiae¹⁷ pĳanego w ǳień Wniebowstąpienia. Już chciał skręcić
w ale ę topolową przy ogroǳie Cosel, gdy akiś głos za nim zawołał:

— Panie Anzelmie! Panie Anzelmie! Do stu piorunów, dokądże pęǳisz pan tak
wściekle?

Student zatrzymał się, akby w ziemię wrósł. Był przekonany, że wnet nowe nieszczę-
ście zwali mu się na głowę. Głos odezwał się znowu:

— Panie Anzelmie, no, wróćże się pan, czekamy tu nad wodą!
Teraz dopiero nasz student poznał, że to ego przy aciel, konrektor Paulmann go wo-

ła; wrócił nad Elbę i spotkał tam konrektora z dwoma córkami oraz pana registratora¹⁸
Heerbranda, wszyscy mieli właśnie zamiar wsiąść w łódkę. Konrektor zaprosił studenta,
aby prze echał się z nim po Elbie i potem spęǳił wieczór w ego domu, zna du ącym
się na Przedmieściu Pirnańskim. Student Anzelmus barǳo chętnie przy ął zaproszenie,
gdyż sąǳił, że może wymknie się akoś fatalności, która ǳiś nad nim ciążyła.

Kiedy uż płynęli z prądem, zdarzyło się, że na drugim brzegu, koło ogrodu Anto-
niego, puszczano ognie sztuczne. Z hukiem i sykiem strzelały w górę rakiety, a lśniące
gwiazdy pękały w powietrzu, sie ąc wokół tysiące trzaska ących iskier i płomieni. Student
Anzelmus sieǳiał skulony tuż obok wiosłu ącego przewoźnika; kiedy zobaczył w woǳie
odbicie rozprysku ących się w powietrzu iskier i wstęg ognistych, zdało mu się, że to złote
wężyki pełza ą po falach. Wszystkie ǳiwy, akich był świadkiem pod bzowym drzewem,
znowu stanęły mu ak żywe przed oczyma i od nowa ogarnęła go ta sama niewysłowiona
tęsknota, to samo palące pożądanie, które mu tam zaciskały serce w kurczowo bolesnym
zachwycie.

— Ach, wy żeście to znowu, wężyki złociste⁈ Śpiewa cie, ach, śpiewa cie! W śpiewie
waszym po awią się znowu te drogie, rozkoszne, ciemnobłękitne oczy. Ach, czyżbyście
były tam, pod falami?

Tak zawołał student Anzelmus i uczynił przy tym gwałtowny ruch, akby chciał zaraz
skoczyć z łódki w wodę.

— Opętany, czy co⁈ — krzyknął przewoźnik i chwycił go za połę aka.
Panienki, które sieǳiały koło niego, krzyknęły przerażone i uciekły na drugą stronę

łoǳi; registrator Heerbrand szepnął coś konrektorowi Paulmannowi do ucha, na co ten
zaczął mu coś długo tłumaczyć, lecz student Anzelmus zrozumiał z tego tylko po edyncze
słowa:

—… Miewa podobne napady… eszcześ pan nie zauważył?
Wkrótce potem powstał również konrektor Paulmann i z nieco uroczystą, urzędowo

poważną miną przysiadł się do studenta Anzelmusa; u ął go za rękę i rzekł:
— Jak się pan czu e, panie Anzelmie?
Student Anzelmus nieledwie że odchoǳił od przytomności, gdyż czuł, że w głębi

duszy powstawało mu akieś straszliwe rozdwo enie, które na próżno starał się opanować.

¹⁷candidatus theologiae (łac.) — kandydat nauk teologicznych. [przypis edytorski]
¹⁸registrator (daw.) — urzędnik kancelarii, odpowieǳialny m. in. za przechowywanie dokumentów. [przypis

edytorski]
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U rzał teraz wyraźnie, że to, co uważał za lśnienia złotych wężyków, było edynie odbiciem
ogni sztucznych koło ogrodu Antoniego; ale akieś nigdy nie doświadczone uczucie, sam
nie wieǳiał, czy rozkosz, czy ból, zaciskało mu pierś konwulsy nie, a kiedy przewoźnik
tak zanurzał wiosło w wodę, że burzyła się i pieniła, akby w złości, pluskała i szumiała,
rozróżnił w tych bulgoczących szmerach akby ta emne szeptanie:

— Anzelmie! Anzelmie! Czyż nie wiǳisz, że płyniemy ciągle przed tobą? Siostrzyczka
patrzy znowu na ciebie. Uwierz, uwierz, uwierz w nas!

I zdało mu się, że wiǳi odblask trzech zielonych, żarzących się smug. Lecz kiedy
potem, z sercem zamiera ącym z tęsknoty, patrzał na wodę, czy nie wy rzą nań spośród
fal te rozkoszne oczy, zrozumiał znów, że ów odblask ma swe źródło w oświetlonych
oknach niedalekich domów. I sieǳiał tak, milcząc i walcząc z sobą w głębi duszy; ale
konrektor Paulmann zapytał eszcze głośnie :

— Jak się pan czu e, panie Anzelmie?
Student odpowieǳiał barǳo nieśmiało:
— Ach, kochany panie konrektorze, gdybyś pan wieǳiał, co a ǳisia za naǳwycza ne

rzeczy śniłem na awie, z otwartymi oczami, pod bzowym drzewem, pod murem ogrodu
Linka, ach, na pewno nie miałby mi pan za złe, że estem ak nieprzytomny…

— A , a , panie Anzelmusie — przerwał konrektor Paulmann — miałem pana zawsze
za solidnego młoǳieńca, ale śnić — z szeroko otwartymi oczami śnić, a potem nagle ni
stąd, ni zowąd chcieć skakać do wody — to uż, przepraszam pana, to uż mogą tylko
luǳie niespełna rozumu albo kpy¹⁹!

Studenta Anzelmusa głęboko zasmuciły ostre słowa przy aciela, lecz nagle odezwała się
na starsza córka Paulmanna, Weronika, barǳo ładna, bu na, szesnastoletnia ǳiewczyna:

— Ach, kochany o cze, musiało się przecież panu Anzelmusowi przytrafić coś barǳo
naǳwycza nego. Może mu się tylko zda e, że to było na awie, w rzeczywistości musiał
pod tym bzowym krzakiem zasnąć i przyśniły mu się rozmaite głupstwa, które mu teraz
nie da ą spoko u.

— Ależ na szanownie sza panno Weroniko, zacny konrektorze — zabrał głos pan re-
gistrator Heerbrand — czyż nie można i nie śpiąc pogrążyć się w pewien stan marzenia,
śnienia? Bo proszę tylko posłuchać, co mnie się przydarzyło. Kiedym sieǳiał pewnego
razu po obieǳie przy kawie w takim stanie ma aczenia, w takie chwili cielesne i umysło-
we błogości, przyszło mi nagle akby natchnienie, zobaczyłem, gǳie zna du e się pewien
zgubiony akt sądowy; a wczora znowu w podobny sposób tańcowała mi przed szeroko
otwartymi oczyma akaś wspaniała aktura²⁰ łacińska.

— Ach, na szanownie szy registratorze — odparł konrektor Paulmann — zawsześ pan
miał taką skłonność ku poeticis²¹, a wtedy łatwo wpada się w fantastyczność i romantyzm.

Ale studentowi Anzelmusowi było przy emnie, że się ktoś za nim u ął w tym nie-
zwykle przykrym położeniu, kiedy go miano za pĳanego lub niespełna rozumu, i chociaż
było dość ciemno, zdało mu się, że teraz dopiero zauważył prawǳiwie ładne, cicmno-
błękitne oczy Weroniki — które mu ednak wcale nie przypominały przeǳiwnych oczu,
wiǳianych pod bzowym drzewem. W ogóle studentowi Anzelmusowi znów zupełnie
wyleciała z pamięci cała przygoda pod bzowym drzewem; uczuł, że mu lekko i wesoło
— tak! — doszedł nawet akby w nadmiarze swawolnego zuchwalstwa do tego, że przy
wysiadaniu z łódki podał pomocną dłoń obrończyni swo e , Weronice, a potem, gdy szli
uż razem, pod rękę, doprowaǳił ą z taką zręcznością i tak szczęśliwie do domu, że raz
tylko eden się pośliznął, a ponieważ tam właśnie była edyna na całe droǳe kałuża, więc
tylko barǳo nieznacznie obryzgał białą suknię Weroniki.

Szczęśliwa zmiana w usposobieniu studenta Anzelmusa nie uszła uwagi konrekto-
ra Paulmanna, który na powrót uczuł sympatię do niego i przepraszał za ostre słowa,
wypowieǳiane przed chwilą.

— Tak — dodał — zapewne, liczne są na to przykłady, że nieraz uroi się człowiekowi
akie wiǳiadło, które może go niepokoić i dręczyć; ale to est choroba cielesna i pomaga ą

¹⁹kiep (daw.) — głupiec. [przypis edytorski]
²⁰fraktura — odmiana dekoracy nego pisma gotyckiego. [przypis edytorski]
²¹poetica (łac.) — rzeczy poetyckie. [przypis edytorski]
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na to pĳawki, które się przystawia, salve venia²², na zadku, ak to dowoǳił pewien sławny
profesor, który niedawno umarł.

Student Anzelmus istotnie sam nie wieǳiał, czy był pĳany, obłąkany czy chory;
w każdym ednak razie pĳawki wydawały mu się zupełnie zbyteczne, ponieważ mnie-
mane wiǳiadła znikły zupełnie, a zresztą czuł się coraz weselszym w miarę, ak starał się
nadskakiwać piękne Weronice.

Po skromne wieczerzy, ak zwykle, zaczęło się muzykowanie; student Anzelmus mu-
siał zasiąść przy fortepianie, a Weronika zaśpiewała coś swoim asnym, czystym głosem.

— Szanowna panno Weroniko — rzekł registrator Heerbrand — pani ma głos ak
ǳwon kryształowy!

— No, to chyba nie! — wyrwało się studentowi Anzelmusowi, sam nie wieǳiał,
akim sposobem, a wszyscy spo rzeli nań ze zǳiwieniem i pomieszaniem.

— Kryształowe ǳwony dźwięczą w bzowych drzewach tak cudnie! Tak cudnie! —
mruczał dale student Anzelmus półgłosem.

Lecz Weronika położyła mu dłoń na ramieniu i rzekła:
— Co pan tam mówi, panie Anzelmusie?
Natychmiast student znowu zupełnie otrzeźwiał i zaczął grać. Konrektor Paulmann

spo rzał nań chmurnie, ale pan registrator Heerbrand położył nuty na pulpicie i zaśpiewał
wspaniale brawurową arię kapelmistrza Grauna. Student Anzelmus akompaniował eszcze
coś niecoś, a wreszcie duet fugowy²³, który zaśpiewał z Weroniką, a który skomponował
sam konrektor Paulmann, wprowaǳił wszystkich w znakomity humor.

Jednakże czas upływał, było uż dość późno, więc registrator Heerbrand sięgnął po
laskę i kapelusz, ale konrektor Paulmann zbliżył się ku niemu ta emniczo i rzekł:

— A , gdybyś pan sam zechciał, szanowny registratorze, kochanemu panu Anzelmu-
sowi, no! to, o czym przedtem mówiliśmy.

— Z na większą przy emnością! — odpowieǳiał registrator Heerbrand i kiedy wszy-
scy usiedli, zaczął mówić, co następu e:

— Jest tuta pewien stary, naǳwycza ny, zaǳiwia ący człowiek; opowiada ą, że słu-
ży wszelkie wieǳy ta emne ; ale ponieważ wieǳa taka nie istnie e, więc a uważam go
racze za uczonego antykwariusza, a oprócz tego może za badacza, za mu ącego się che-
mią doświadczalną. Mam na myśli oczywiście naszego ta nego archiwariusza Lindhorsta.
Mieszka, ak panowie wiecie, sam w swoim starym, ustronnym domu i eśli go nie za -
mu ą sprawy służbowe, zawsze go można zastać w ego bibliotece lub w ego pracowni
chemiczne , do które ednakże nie wpuszcza nikogo. Oprócz wielu rzadkich ksiąg po-
siada on także mnóstwo rękopisów, po części arabskich, kopty skich, a nawet pisanych
akimiś szczególnymi znakami, nie należącymi do żadnego ze znanych ęzyków. Otóż on
właśnie pragnie, aby mu e zręcznie przepisywano, a do tego trzeba człowieka, który umie
rysować piórem, który by mógł wszystkie te znaki przenieść na pergamin — i to eszcze
tuszem — z ak na większą dokładnością i sumiennością. Praca ma się odbywać w a-
kimś osobnym poko u w ego domu, pod ego osobistym kierunkiem. Oprócz obiadu,
podawanego w goǳinach pracy, ofiarowu e za to bitego talara ǳiennie i obiecu e esz-
cze akiś pokaźny podarek, eżeli przepisywanie uda się szczęśliwie aż do końca. Praca
odbywa się coǳiennie od dwunaste do szóste . Od trzecie do czwarte — obiad i od-
poczynek. Ponieważ panu Lindhorstowi uż z kilkoma ludźmi nie udały się próby tego
przepisywania, więc zwrócił się w końcu do mnie, abym mu wyszukał akiegoś zręcznego
kopistę, wtedy zaraz pomyślałem o panu, kochany panie Anzelmusie, ponieważ wiem, że
pan nie tylko barǳo ładnie i porządnie pisze, lecz także barǳo ozdobnie i czysto rysu e
piórem. Jeżeli więc zechce pan w tym ciężkim czasie, dopóki pan nie zna ǳie akie sta-
łe posady, zarabiać bitego talara ǳiennie, a w dodatku eszcze otrzymać upominek, to
niechże pan bęǳie łaskaw za ść utro punktualnie o dwunaste w południe do pana archi-
wariusza, który mieszka — no, pan pewnie wie, gǳie. Ale strzeż się pan wszelkich plam
atramentu; eżeli kleks upadnie na odpis, to musisz pan bez gadania zaczynać znów od

²²salve venia (łac.) — bez szkody. [przypis edytorski]
²³fugowy (muz.) — naśladu ący kompozyc ę fugi, w które ten sam temat est grany ednocześnie w pewnym

przesunięciu czasowym. [przypis edytorski]
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początku, eżeli upadnie na oryginał, to pan archiwariusz potrafi pana za okno wyrzucić,
bo to człowiek prędki²⁴.

Student Anzelmus ucieszył się całą duszą z propozyc i registratora Heerbranda; bo
nie tylko że ładnie pisał i rysował piórem, lecz mozolne, kaligraficzne przepisywanie było
wprost ego namiętnością; poǳiękował więc w na uprze mie szych słowach swoim pro-
tektorom i obiecał dobrze pamiętać o utrze sze goǳinie dwunaste . W nocy ma aczyły
mu przed oczyma same błyszczące, bite talary, a w uszach brzmiał mu ich luby brzęk.
I któż by to mógł mieć za złe biedakowi, którego ǳiwaczna, nieszczęsna przygoda odarła
z tak skromnych naǳiei i który musiał teraz liczyć się z każdym groszem, odmawia ąc
sobie na drobnie szych przy emności, do akich parła go młoǳieńcza żąǳa życia.

Już od wczesnego rana kompletował swo e ołówki, pióra, chiński tusz; archiwariuszo-
wi, myślał, trudno chyba bęǳie znaleźć lepsze przybory. Przede wszystkim zaś uporząd-
kował swo e arcyǳieła kaligraficzne oraz rysunki, aby przedstawić e archiwariuszowi na
dowód, że potrafi zadośćuczynić ego wymaganiom. Wszystko poszło ak z płatka, zda-
wało się, że unosi się nad nim akaś szczególnie szczęśliwa gwiazda, krawat ułożył się
od razu, przy pierwszym zawiązaniu, bez zarzutu, żaden szew nie pękł, nie puściło żadne
oczko w czarnych, edwabnych pończochach, kapelusz nie upadł ani razu na zakurzoną
podłogę, on zaś był uż gotów, ubrany czysto i porządnie. Jednym słowem, punktualnie
o wpół do dwunaste student Anzelmus — w swoim szczupaczoszarym aku i czarnych,
atłasowych spodniach, ze zwitkiem rękopisów kaligraficznych i rysunków piórkowych
w kieszeni — stał uż przy Schlosstrasse w sklepie Conradiego i pił eden, potem dru-
gi kieliszek na lepsze wódki, żołądkówki, bo tuta — myślał, uderza ąc się po puste
kieszeni — wnet zaǳwonią bite talary.

Pomimo iż dość daleko było do ustronne ulicy, przy które zna dował się odwiecz-
ny dom archiwariusza Lindhorsta, student Anzelmus zdążył przed bramę eszcze przed
dwunastą. Przystanął i przypatrywał się wielkie kołatce z brązu u bramy; ale kiedy wraz
z ostatnim potężnie rozbrzmiewa ącym w powietrzu uderzeniem goǳiny dwunaste na
zegarze wieżowym kościoła Świętego Krzyża chciał chwycić za kołatkę, aby zaǳwonić,
nagle wyrzezana na kołatce twarz wyciągnęła się we wstrętnym grymasie, wykrzywiła się
w szatańskim, szyderczym uśmiechu, niebieskie oczy błysnęły żarem. Ach! To była sprze-
dawczyni abłek spod Czarne Bramy. Ostre zęby zgrzytnęły w obwisłe gębie, a w zgrzycie
tym charczało:

— Ty durniu! durniu, durniu, Waru teraz, waru ! Czemużeś się wyrwał! Durniu!
Student Anzelmus rzucił się w tył przerażony, chciał chwycić za węgar²⁵ u bramy,

lecz dłoń ego natrafiła na sznurek od ǳwonka i pociągnęła ku sobie, a wtedy zaczęło
ǳwonić i ǳwonić, coraz mocnie , fałszywie , przeraźliwie , a w opuszczonym domu echo
rozbrzmiewało głucho i szyǳiło okropnie, mknąc poprzez puste sale:

— Zginiesz w krysztale! Zginiesz w krysztale‼
Groza ogarnęła studenta Anzelmusa, mróz febryczny wstrząsnął nim kurczowo od

stóp do głów. Sznur od ǳwonka opuścił się ku niemu i stał się olbrzymim, białawym,
przezroczystym wężem, który oplótł go i dławił, coraz silnie i silnie zaciska ąc zwo e,
aż kruche członki miażdżone z trzaskiem popękały, aż krew wytrysnęła z żył przenika ąc
w przezroczyste ciało węża i barwiąc e na czerwono.

— Zabĳ mnie! Zabĳ mnie! — chciał krzyczeć Anzelmus w ǳikim strachu, ale krzyk
ego był eno ak głuche rzężenie.

Wąż podniósł głowę i długi, ostry ęzyk z rozpalone stali położył na ego piersi,
a wtedy wnikliwy, ostry ból przeciął raptownie arterie życia Anzelmusa i ogarnęło go
zapomnienie.

Kiedy znów przyszedł do siebie, leżał na swoim ubogim łóżku. Przed nim stał kon-
rektor Paulmann i mówił:

— Na miłość boską, co pan wyrabiasz, kochany panie Anzelmusie!
 

²⁴prędki — szybko wpada ący w gniew. [przypis edytorski]
²⁵węgar — pionowa belka konstrukcy na na krawęǳi otworu okiennego a. drzwiowego. [przypis edytorski]
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Wiadomości o roǳinie archiwariusza Lindhorsta. — Błękitne oczy Weroniki. — Registrator
Heerbrand.

— Duch unosił się nad wodami i przewalało się coś, i huczało w spienionych bałwa-
nach, i z grzmotem spadało w bezdenne przepaści, które otworzyły swe czarne paszczę-
ki, by wchłaniać i wchłaniać pożądliwie. A skały granitowe, ak pełni chwały zwycięzcy,
wznosiły swe zębato ukoronowane głowy, czyniąc straż nad doliną, aż słońce przy ęło
ą na swe matczyne łono i otacza ąc złotymi promieniami, pieściło ą, ogrzewało, ni-
by w palących ramionach. A wtedy tysiąc nasion, drzemiących pod piaskiem ałowym,
obuǳiło się z głębokiego snu; i wysunęły się przed oblicze matczyne zielone listki, łody-
gi, a kwiaty, ak uśmiechnięte ǳieci na zielone łące, spoczywały w zalążkach i pączkach,
póki ich matka także nie obuǳiła, i przystroiły się tymi blaski, którymi obdarzyła e
dobroć matczyna, by cieszyły się przepychem własnego ubarwienia. Ale w środku doli-
ny zna dował się czarny wzgórek, który wznosił się i opadał, ak pierś człowieka, gdy ą
wzdyma tęsknota. Z czeluści wybuchały kłębiące się dymy i zbĳa ąc się w mary wrogie,
olbrzymie, próbowały zasłonić matki oblicze; lecz ona przywołała burzę, która rzuciła
się na nie i rozpęǳiła e; a kiedy czysty promień znowu spoczął na czarnym wzgórzu,
wtedy w nadmiarze zachwytu wykwitła stamtąd promienista lilia, otwiera ąc swe cudne
listki, niby usta rozkoszne, by chłonąć słodkie pocałunki matczyne. Wtedy olśniewa ące Miłość niespełniona
światło przeszło przez dolinę. Był to młoǳieniec Fosforus, którego płomienista lilia spo-
strzegła i ogarnięta gorącą, tęskną miłością błagała: „Ach, bądź moim na wieki, piękny
młoǳieńcze! Albowiem kocham cię i zginę, eżeli mnie opuścisz”. Młoǳieniec Fosforus
odpowieǳiał: „Pragnę być twoim, o piękny kwiecie, ale ty wtedy ak wyrodne ǳiecko
opuścisz o ca i matkę, nie bęǳiesz uż chciała znać swoich rówieśników, zapragniesz być
większą i potężnie szą niż wszystko, co cieszy się z tobą razem, ako podobne tobie. Tęsk-
nota, która teraz tak lubo ogrzewa całą twą istotę, rozbita na tysiąc promieni, sprawi ci
męki na sroższe; albowiem zmysłowość roǳi żąǳę, a rozkosz na wyższa wzniecona przez
iskrę, którą w ciebie rzucę, bęǳie beznaǳie nym bólem, w którym zginiesz, by naroǳić
się znowu, lecz w inne , obce sobie postaci. Tą iskrą est myśl!” „Ach — skarżyła się
lilia — czemuż nie mogę być two ą w tym płomieniu, aki teraz we mnie płonie? Czyż
mogłabym cię kochać więce niż teraz, czyż mogłabym patrzeć na ciebie ak teraz, gdybyś
mnie zniszczył? ” I pocałował ą młoǳieniec Fosforus i akby na wskroś światłem prze-
niknięta, stanęła cała w płomieniach, z których powstała nowa, obca istota, co szybko
uleciała w doliny, by krążyć po nieskończonych przestworzach, ani dba ąc o rówieśników
młodości, ani też o ukochanego młoǳieńca. A ten opłakiwał utraconą kochankę, gdyż
i ego także tylko bezgraniczna miłość do piękne lilii sprowaǳiła w samotną dolinę;
a skały z granitu pochyliły swe głowy, współczu ąc boleści młoǳieńca. Ale edna ze skał
otworzyła swe łono i z szumem potężnych skrzydeł wyleciał z nie czarny smok i powie-
ǳiał: „Bracia moi — metale drzemią tam w głębinach, ale a nie śpię, a czuwam i chcę
ci dopomóc.” — I wznosząc się, opada ąc i krążąc, smok chwycił wreszcie istotę z lilii
poczętą, zaniósł ą na pagórek i wziął ą pod swo e skrzydła; a wtedy na powrót stała się
lilią, ale pozostała w nie myśl i szarpała e wnętrze, a miłość ku młoǳieńcowi Fosforu-
sowi stała się palącym bólem, od którego, owiane adowitymi dymy²⁶, więdły i umierały
kwiaty, co dawnie cieszyły się e widokiem. Młoǳieniec Fosforus włożył lśniący pan-
cerz, mieniący się tysiącem barw i promieni i walczył ze smokiem, który uderzył swym
czarnym skrzydłem o zbro ę, aż asny, mocny dźwięk rozbrzmiał w dolinie; a od tego
potężnego dźwięku znowu ożyły kwiaty i trzepotały się ak barwne ptaki wkoło smoka,
aż opuściły go siły, aż, zwyciężony, ukrył się w ziemi głębinach. Lilia była wolna, mło-
ǳieniec Fosforus ob ął ą pełen palącego pożądania, niebiańskie miłości, a w uniesieniu
radosnym pokłoniły się e kwiaty i ptaki, i nawet wysokie skały z granitu, ako królowe
doliny.

— Przepraszam pana, to są akieś wschodnie ba dy, szanowny panie archiwariuszu!
— odezwał się pan registrator Heerbrand — my zaś prosiliśmy pana przecież, abyś nam
pan, ak to pan zwykle czyni, opowieǳiał coś ze swo ego tak barǳo osobliwego życia, na
przykład aką przygodę z podróży, no, ale przecież coś prawǳiwego.

²⁶dymy — ǳiś popr. forma N.lm: dymami. [przypis edytorski]
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— Więc o cóż choǳi? — odpowieǳiał pan archiwariusz Lindhorst. — To, co wam
opowieǳiałem, est czymś ak na barǳie prawǳiwym, co właśnie miałem na podoręǳiu
dla was, a co zarazem łączy się w pewien sposób z moim życiem. Gdyż a właśnie pochoǳę
z owe doliny, a płomienista lilia, która tam była królową, est mo ą praprapraprababką,
wskutek czego estem właściwie księciem.

Wszyscy wybuchnęli niepohamowanym śmiechem.
— Śmie cie się sobie z całego serca — mówił dale archiwariusz Lindhorst — to,

co tu, zresztą dość pobieżnie, opowieǳiałem, może się wam zapewne wydawać wariackie
i głupie, ale swo ą drogą nic ma w tym ani cienia niedorzeczności, ani też nawet żadne
alegorii²⁷, tylko dosłowna prawda. Gdybym był wieǳiał, że tak mało przypadnie wam do
gustu ta wspaniała historia miłosna, które i a także zawǳięczam swe istnienie, byłbym
wam opowieǳiał racze coś niecoś o nowinach, których mi dostarczył mó brat podczas
wczora szych odwieǳin.

— Aa, ak to⁈ Więc pan ma brata, panie archiwariuszu? Gǳież on est? Gǳie miesz-
ka? Czy est także urzędnikiem królewskim albo może prywatnym uczonym? — zapy-
tywano ze wszystkich stron.

— Nie! — odpowieǳiał chłodno archiwariusz, zażywa ąc niedbale niuch tabaki —
on zszedł na złą drogę i przystąpił do smoków.

— Jakże to pan był łaskaw powieǳieć, na szanownie szy panie archiwariuszu? —
zabrał głos registrator Heerbrand. — Do smoków⁈

— Do smoków⁈ — rozległo się ze wszystkich stron ak echo.
— Tak, do smoków — mówił dale archiwariusz Lindhorst. — Była to właściwie de-

sperac a. Wiadomo wam, moi panowie, że mó o ciec umarł barǳo niedawno, na wyże
trzysta osiemǳiesiąt pięć lat temu — dlatego też noszę eszcze żałobę; otóż on właśnie
pozostawił mi w spadku, ako swemu ulubieńcowi, wspaniały onyks²⁸, który brat mó
chciał posiąść za wszelką cenę. Przy zwłokach o ca pokłóciliśmy się o ten kle not tak bez-
wstydnie, że nieboszczyk stracił cierpliwość, zerwał się i zrzucił mo ego brata ze schodów.
Ten zaś tak barǳo to sobie wziął do serca, że stante pede przystąpił do smoków. Obecnie
mieszka w akimś lasku cyprysowym niedaleko Tunisu i tam pilnu e sławnego mistycz-
nego karbunkułu²⁹, na który czatu e akiś piekielny nekromanta³⁰, co bawi³¹ na letnim
mieszkaniu w Laponii; dlatego też brat — eżeli mi chce przelotnie opowieǳieć, co tam
dobrego słychać u źródeł Nilu — może ze ść z posterunku zaledwie na kwadransik, kiedy
nekromanta opatru e właśnie w ogroǳie swe grzędy salamander.

Po raz drugi obecni wybuchnęli szalonym śmiechem, ale studentowi Anzelmusowi
zrobiło się po prostu straszno. Nie mógł spo rzeć w surowe, akby zamarłe oczy archi-
wariusza Lindhorsta, aby nie zadrżeć do głębi w niepo ęty dla niego samego sposób.
Chwilami szorstki, ale ǳiwnie metalicznie brzmiący głos archiwariusza Lindhorsta miał
dlań coś tak ta emniczo wnikliwego, że czuł, ak mu szpik w kościach tęże e.

Zdawało się, że niepodobna³² bęǳie uż ǳisia osiągnąć właściwego celu, dla któ-
rego registrator Heerbrand zabrał ze sobą młoǳieńca do kawiarni. Po owym wypadku
przed domem archiwariusza Lindhorsta nie można było w żaden sposób namówić stu-
denta Anzelmusa, aby odważył się pó ść tam po raz drugi. Bo według ego na głębszego
przekonania tylko przypadek ocalił go, eśli nie od śmierci, to w każdym razie od niebez-
pieczeństwa pomieszania zmysłów. Konrektor Paulmann przechoǳił przez ulicę właśnie
wtedy, kiedy młoǳieniec leżał bez przytomności przed bramą, a akaś stara kobieta —
odstawiwszy na bok swó kosz z abłkami i ciastkami — za mowała się nim. Konrektor
Paulmann sprowaǳił natychmiast nosze i kazał go przenieść do domu.

— Można o mnie myśleć, co się komu podoba — mówił student Anzelmus — można
mnie uważać za wariata albo nie, dość, że na młocie przed bramą wykrzywiła się, wy-
szczerzyła na mnie przeklęta twarz czarownicy spod Czarne Bramy; co się potem stało,

²⁷alegoria — symboliczne przedstawienie akie ś treści, zwykle z pomocą personifikac i i animizac i. [przypis
edytorski]

²⁸onyks — pasiasty kamień półszlachetny. [przypis edytorski]
²⁹karbunkuł (daw.) — rubin. [przypis edytorski]
³⁰nekromanta — czarownik ożywia ący zmarłych. [przypis edytorski]
³¹bawić (daw.) — przebywać. [przypis edytorski]
³²niepodobna (daw.) — nieprawdopodobne, niemożliwe. [przypis edytorski]
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tym uż wolę wcale nie mówić; ale gdybym, ocuciwszy się z omdlenia, zobaczył przed
sobą znowu tę piekielnicę, co abłka sprzeda e (boć to ona właśnie pochylała się tam nade
mną), to w edne chwili dostałbym akiegoś ataku sercowego albo pomieszania zmysłów.

Wszystkie namowy, wszelkie rozsądne przedstawienia konrektora Paulmanna i re-
gistratora Heerbranda nie doprowaǳały do niczego, nawet niebieskooka Weronika nie
mogła go wyrwać ze stanu akiegoś głębokiego zamyślenia, w które się pogrążył. Za-
częto go wreszcie uważać za istotnie chorego umysłowo i szukano sposobów, aby go
rozerwać, a registrator Heerbrand przypuszczał, że na skutecznie szym na to sposobem
bęǳie za ęcie u archiwariusza Lindhorsta, a mianowicie kopiowanie rękopisów. Stąd
powstał zamiar, by przy akie ś okaz i przedstawić studenta Anzelmusa archiwariuszowi
Lindhorstowi, a ponieważ registrator Heerbrand wieǳiał, że ten bywa prawie co wieczór
w pewne znane kawiarni, zaprosił studenta Anzelmusa, aby co wieczór tam zachoǳił
i na ego koszt wypĳał przy fa ce szklankę piwa, aby czynił to dopóty, dopóki w ten
lub inny sposób nie zawrze zna omości z archiwariuszem i nie omówi ostatecznie spra-
wy przepisywania rękopisów. Student Anzelmus zgoǳił się na ten pro ekt z na większą
wǳięcznością.

— Bęǳie pan miał zasługę przed Bogiem, szanowny registratorze, eżeli pan przy-
prowaǳi do rozumu tego młoǳieńca — mówił konrektor Paulmann.

— O, tak, zasługę przed Bogiem! — powtórzyła Weronika, podnosząc pobożnie oczy
ku niebu i myśląc ednocześnie, że student Anzelmus uż teraz est przecież barǳo miłym
młoǳieńcem, nawet bez tego rozumu!

Kiedy więc archiwariusz Lindhorst, z kapeluszem i laską w ręku, chciał uż właśnie
skierować się ku drzwiom, registrator Heerbrand chwycił szybko studenta Anzelmusa za
rękę i zastępu ąc z nim razem drogę archiwariuszowi, powieǳiał:

— Na zacnie szy panie archiwariuszu, oto est niezwykle biegły w kaligrafii i rysunku
stundent Anzelmus, który pragnie przepisywać pańskie rzadkie rękopisy.

— Niezwykle mi przy emnie — odparł szybko archiwariusz Lindhorst, wcisnął na
głowę swó tró kątny, żołnierski kapelusz, i usunąwszy na bok registratora Heerbran-
da i studenta Anzelmusa, zbiegł z ogromnym hałasem ze schodów, tak że oba stanęli
w osłupieniu, wytrzeszcza ąc oczy na drzwi, które im zatrzasnął przed nosem, aż zawiasy
zazgrzytały.

— To est doprawdy zupełnie zdumiewa ący starzec — rzekł registrator Heerbrand.
— Zdumiewa ący starzec… — wybełkotał student Anzelmus, czu ąc, ak lodowaty

strumień mrozi mu wszystkie żyły, tak że nieledwie skamieniał w nieruchomy posąg.
Ale wszyscy goście śmieli się, mówiąc:
— Pan archiwariusz był ǳisia znowu w swoim ǳiwacznym humorze, utro zaś pewno

bęǳie łagodny, cichy i nie przemówi ani słowa, bęǳie wpatrywał się w kłęby dymu z fa ki
lub czytał ǳienniki; nie trzeba na to zupełnie zwracać uwagi.

Tak, to prawda — myślał student Anzelmus — któż by na to zważał! Czyż archiwariusz
nie powieǳiał, że mu est niezwykle przy emnie, że chcę mu przepisywać rękopisy? Bo
i dlaczegóż registrator Heerbrand zastąpił mu drogę właśnie wtedy, kiedy on chciał iść
do domu? Nie, nie, to est w gruncie rzeczy kochany człowiek ten pan ta ny archiwariusz
Lindhorst i zdumiewa ąco liberalny, tylko ma ǳiwaczny sposób rozmawiania. W ogóle,
co mi to szkoǳi? Idę tam utro punktualnie o dwunaste — i niech się temu sprzeciwi
choćby sto sprzedawczyń abłek w brązie odlanych!
 

Melancholia studenta Anzelmusa. — Szmaragdowe zwierciadło. — Jak archiwariusz Lin-
dhorst odleciał jako olbrzymi sęp, a student Anzelmus nie napotkał nikogo.

Zapytam chyba po prostu ciebie samego, łaskawy czytelniku, czyś nie miewał w swym Melancholia
życiu takich goǳin, ba! takich dni i tygodni, w których wszystkie two e coǳienne spra-
wy wzbuǳały w tobie męczący niesmak i nudę, i w których wszystko, co uważałeś za
godne twych myśli, naraz³³ okazywało się niedorzecznym i marnym? Sam nie wieǳiałeś

³³naraz (daw.) — nagle. [przypis edytorski]
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wtedy, co robić i dokąd się zwrócić; pierś napełniało ci akieś głuche uczucie, że gǳieś
kiedyś musi się spełnić takie marzenie, wobec którego wszelka rozkosz ziemska est ni-
czym, i którego twó duch, ak trwożliwe, surowo chowane ǳiecię, nie śmie nawet wy-
powieǳieć; a w tęsknocie owe za tym nieznanym, co niby sen pachnący wszęǳie, gǳie
tylko byłeś, dokądeś tylko szedł, otaczało cię prze rzystymi postaciami, rozpływa ącymi
się pod bystrze szym spo rzeniem, stawałeś się głuchy na wszystko, co cię otaczało. Męt-
nym wzrokiem patrzałeś wokoło, ak zakochany beznaǳie nie, i całe to barwne luǳkie
targowisko, co kotłowało się przed twymi oczyma, nie sprawiało ci ani bólu, ani radości,
akbyś uż nie należał do tego świata.

Jeżeliś, miły czytelniku, przechoǳił kiedy takie chwile, to znasz uż z własnego do-
świadczenia stan, w aki popadł student Anzelmus.

W ogóle chciałbym, aby mi się uż teraz udało, miły czytelniku, ak na żywie przed-
stawić twoim oczom studenta Anzelmusa. Bo w rzeczy same , w noce bezsenne, które
poświęcam opisywaniu ego niesłychanie ǳiwne historii, tyle naopowiadałem rzeczy
zdumiewa ących, ak upiorne wiǳiadła wypłasza ących mi życie coǳienne zwycza nych
luǳi, że niepokó mnie ogarnia, czy w końcu nie przestaniesz wierzyć zarówno w studenta
Anzelmusa, ak i w archiwariusza Lindhorsta, ba, może nawet poweźmiesz pewne wąt-
pliwości co do konrektora Paulmanna i registratora Heerbranda, chociaż przyna mnie ci
dwa ostatni zacni mężowie teraz eszcze przechaǳa ą się po Dreźnie.

Spróbu że więc, miły czytelniku, w tym państwie ba ecznym, pełnym wspaniałych
ǳiwów, które aż do dna wstrząsa ą duszę to błogością na wyższą, to przerażeniem okrop-
nym, ach, tam, gǳie nieubłagana bogini uchyla zasłony, że ma aczy się nam, iż oglądamy
e oblicze — ale nierzadko uśmiech przebłyśnie w surowym spo rzeniu, i to est słonecz-
nie drażniący żart, który igra z nami we wszelkich oszołamia ących cudach, tak ak matka
przekomarza się z na ukochańszymi ǳiećmi — tak! w tym państwie, które nam duch
otwiera tak często — przyna mnie we śnie — spróbu , miły czytelniku, wyobrazić sobie
poznane uż postacie takimi, akimi e wiǳisz koło siebie w coǳiennym lub, ak to się
mówi, w pospolitym życiu. Uwierzysz wtedy, że całe to wspaniałe państwo bliższym ci
est, niżeś to zwykle przypuszczał — i to właśnie est moim na serdecznie szym pragnie-
niem, do tego zmierzam w zaǳiwia ące opowieści o studencie Anzelmusie.

Otóż, ak powieǳiałem, student Anzelmus, od owego wieczora, kiedy u rzał archi-
wariusza Lindhorsta, popadł w akąś marzycielską zadumę, która uczyniła go zupełnie
bezwrażliwym na wszelkie zewnętrzne ob awy coǳiennego życia. Czuł, ak poruszała mu
się w głębinach duszy akaś moc nieznana i sprawiała ten ból rozkoszny, który est właśnie
tęsknotą, co zwiastu e człowiekowi inne, wyższe istnienie. Na mile mu było, gdy błąǳił
samotnie po łąkach i lasach, kiedy mógł, wolny od wszystkiego, co wiązało go z ego
ciężkim życiem, patrzeć eno w przerozmaite obrazy, wykwita ące z głębin ego własne
duszy, i odna dywać w nich siebie samego.

I zdarzyło się, że raz, wraca ąc tak z akiegoś dalekiego spaceru, przechoǳił koło tego
szczególnego bzu, pod którym wówczas, ak zaczarowany, u rzał tyle naǳwycza ności;
uczuł, że go zdumiewa ąco przyciąga zielony szmat murawy, lecz zaledwie się tam usa-
dowił, gdy wszystko, co wiǳiał wtedy akby w niebiańskim zachwycie i co wyparła mu
z duszy akby obca akaś siła, zama aczyło mu znowu przed oczami ak żywe, akby zo-
baczył to po raz drugi. Ba! Zdawało mu się eszcze wyraźnie niż wtedy, że te rozkoszne,
ciemnobłękitne oczy należą do złotozielonego węża, wysuwa ącego się z wnętrza bzowe-
go drzewa i że w wĳących się skrętach wysmukłego ciała znów wybłysną te przecudne
dźwięki kryształowych ǳwonów, które go napełniały taką błogością i zachwytem. I tak
ak wówczas w ǳień Wniebowstąpienia, ob ął pień bzu i wołał w gęstwę gałęzi i liści:

— Ach, eszcze raz cię zobaczyć, cudny, zielony wężyku! Jak się przewĳasz, ak się
prześlizgu esz, ak bu asz wśród gałęzi! Tylko raz na mnie spo rzy swymi rozkosznymi
oczami! Ach, a ciebie tak kocham, a przecież zginę marnie z żalu i boleści, eżeli nie
powrócisz!

Jednakże głucha cisza panowała dokoła — i tylko bez szeleścił gałązkami i liśćmi,
całkiem niezrozumiale, ak wówczas.

Lecz studentowi Anzelmusowi zdało się, że uż wie, co mu się tak poruszało niepo-
ko ąco w głębi duszy, ach, co mu pierś rozǳierało w bólu bezmierne tęsknoty.
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— Czyż może to być co innego — mówił — niż to, że a cię tak zupełnie, całą duszą,
tak śmiertelnie kocham, ty przecudny, złoty wężyku, że a bez ciebie nie mogę żyć, że będę
musiał zginąć w beznaǳie ne nęǳy, eżeli nie zobaczę uż ciebie, eżeli nie bęǳiesz mo ą,
ukochaną serca mo ego — ale a wiem, że bęǳiesz mo ą, a wtedy spełni się wszystko, co
zwiastu ą mi przepiękne marzenia z innego, wyższego świata.

Odtąd student Anzelmus choǳił pod bzowe drzewo co wieczora, kiedy słońce sypało
płomienistym złotem uż tylko na wierzchołki drzew, i z głębi piersi, na żałośliwszymi
tony³⁴ wołał w gęstwę gałęzi i liści, przywoływał swo ą słodką ukochaną, złotozielonego
wężyka.

Kiedy pewnego razu uczynił to w zwykły sposób, nagle z awił się akiś wysoki, chudy
pan, owinięty szerokim, asnoszarym płaszczem, i zawołał błyska ąc ku niemu wielkimi,
ognistymi oczyma:

— He , he ! A co tam tak ęczy i zawoǳi? He , he , przecież to pan Anzelmus, który
chce przepisywać mo e rękopisy.

Studenta Anzelmusa niemało przeraził ten potężny głos: bo to był ten sam, który
wołał wówczas, w ǳień Wniebowstąpienia: „He , he ! A cóż to tam za hałasy i gwary⁉”
Nie mógł słowa wydobyć ze zdumienia i strachu.

— No, cóż panu est, panie Anzelmie? — mówił dale archiwariusz Lindhorst (bo
on był właśnie tym panem w białawoszarym płaszczu). — Czegóż pan chce od tego bzu
i czemuż pan do mnie nie przyszedł, by rozpocząć swą pracę?

Istotnie, student Anzelmus nie wymógł eszcze tego na sobie, by odwieǳić archiwa-
riusza Lindhorsta w ego mieszkaniu, chociaż co wieczór ośmielał się do tego kroku; ale
teraz, gdy u rzał, że mu przerwano ego piękne marzenia i to eszcze za sprawą tego sa-
mego wrogiego głosu, który mu uż wówczas zabrał ukochaną, ogarnęła go akaś rozpacz
i wybuchnął gwałtownie:

— Panie archiwariuszu! Może mnie pan uważać za wariata albo nie, to mi wszystko
edno, ale tuta , na tym drzewie, u rzałem w ǳień Wniebowstąpienia złotozielonego węża,
ach! tę na wieki ukochaną me duszy! I ona przemówiła do mnie przecudnymi dźwiękami
z kryształu, ale pan — pan, panie archiwariuszu, pan — tak okropnie krzyknął i zawołał
przez wodę…

— Czyżby, mó łaskawco? — przerwał mu archiwariusz Lindhorst, z barǳo szcze-
gólnym uśmiechem zażywa ąc tabaki.

Student Anzelmus czuł, że mu ciężar spadł z piersi, skoro dano mu raz wreszcie spo-
sobność wypowieǳieć się o te zaǳiwia ące przygoǳie, i wydało mu się uż zupełnie
słuszne, że wprost oskarżał archiwariusza: on właśnie był tym, który wtedy tak zagrzmiał
z daleka. Zebrał się w sobie i rzekł:

— No, to uż teraz opowiem wszystkie fatalności, które mi się wydarzyły w wieczór
Wniebowstąpienia, a potem może pan sobie mówić i w ogóle myśleć o mnie, co się panu
podoba.

I rzeczywiście, opowieǳiał całą swą naǳwycza ną przygodę, począwszy od nieszczę-
śliwego upadku w kosz abłek aż do ucieczki trzech złotozielonych wężów przez rzekę i do
tego, ak go luǳie uważali potem za pĳanego lub niespełna rozumu.

— Wszystko to — zakończył student Anzelmus — wiǳiałem naprawdę i mocnym
echem dźwięczą mi eszcze w głębi piersi te słodkie głosy, które mówiły do mnie; żadną
miarą to nie mógł być sen i eżeli nie mam umrzeć z miłości i tęsknoty, to muszę wierzyć
w złotozielone węże, choć wiǳę z pańskiego uśmiechu, szanowny panie archiwariuszu,
że pan uważa właśnie te węże za płód mo e rozgorączkowane , nadmiernie wybu ałe
wyobraźni.

— Byna mnie — odparł archiwariusz z na większym spoko em i zimną krwią. —
Owe złotozielone węże, któreś pan wiǳiał, panie Anzelmusie, w bzowym krzaku, były
to właśnie mo e trzy córki, no i żeś się pan bez pamięci zakochał w niebieskich oczach
na młodsze , które na imię Serpentyna — to uż teraz chyba rzecz oczywista. Wieǳia-
łem o tym zresztą uż w ǳień Wniebowstąpienia, a ponieważ, kiedym sieǳiał u siebie
w domu przy pracy, za wiele mi uż było tego hałasu i dźwięczenia, więcem krzyknął tym

³⁴tony — ǳiś popr. forma N.lm: tonami. [przypis edytorski]
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rozpuszczonym ǳiewczynom, że czas wracać do domu, bo uż słońce zachoǳi, a one dość
uż nacieszyły się śpiewem i upoiły promieniami.

Student Anzelmus poczuł się tak, akby mu wyraźnie i zrozumiale powieǳiano to,
co uż dawno przeczuwał; i chociaż ednocześnie zauważył akby, że bzowy krzak, mur,
darnina i wszystkie przedmioty zaczyna ą się z wolna obracać wokoło, to ednak skupił się
w sobie i chciał coś powieǳieć, ale archiwariusz nie dał mu przy ść do słowa, szybko ścią-
gnął rękawiczkę z lewe dłoni i podsunąwszy mu przed oczy błyska ący zdumiewa ącymi
iskrami i płomieniami kamień pierścienia, rzekł:

— Spó rz no pan tu, drogi panie Anzelmusie; możesz się pan ucieszyć z tego, co pan
zobaczysz.

Student Anzelmus spo rzał — i o ǳiwo! Kamień ciskał wokoło promienie niby pło-
nące ognisko, a promienie te sprzęgły się w świecące, kryształowe zwierciadło, w którym
przewĳały się na wszystkie strony trzy złotozielone węże, to goniąc się, to owĳa ąc osiebie
nawza em, tańcząc i skacząc. A kiedy te wysmukłe ciała, błyska ące tysiącem iskier, ze-
tknęły się z sobą, zadźwięczały wspaniałe akordy, ak ǳwony z kryształu, a ze zwierciadła
wysunęła się główka, akby pełna tęsknoty i pożądania, i ciemnobłękitne oczy wyrzekły:

— Pozna eszże mnie? Myśliszże o mnie — Anzelmusie? Tylko w wierze est miłość.
Ach, czyż ty umiesz kochać?

— O Serpentyno, Serpentyno! — krzyknął Anzelmus w obłędnym zachwycie; ale
archiwariusz Lindhorst szybko chuchnął na zwierciadło i z elektrycznym trzaskaniem
promienie wróciły do ogniska, a na ego ręce lśnił uż tylko mały szmaragd, który archi-
wariusz skrył pod rękawiczką.

— Wiǳiałeś pan złotozielone węże, panie Anzelmusie? — zapytał archiwariusz Lin-
dhorst.

— Ach, Boże, tak! — odpowieǳiał student — i lubą, słodką Serpentynę.
— Cicho! — mówił dale archiwariusz Lindhorst — Dosyć na ǳisia ! W ogóle,

eżelibyś pan zechciał u mnie pracować, mógłbyś pan dosyć często widywać mo e córki,
a tym chętnie panu uczynię tę przy emność, im lepie pan się bęǳiesz sprawował przy
pracy, to znaczy, im dokładnie i schludnie wypadnie przepisywanie. Ale przecież pan
wcale do mnie nie przychoǳisz, chociaż pan registrator Heerbrand zapewniał, że pan się
zgłosi w na bliższym czasie — i oto na próżno oczeku ę przez tyle dni.

Kiedy archiwariusz Lindhorst wymówił nazwisko Heerbranda, student Anzelmus
doznał wrażenia, że wreszcie znowu stoi obydwiema nogami na ziemi i że est naprawdę
studentem Anzelmusem, a sto ący przed nim mężczyzna — archiwariuszem Lindhor-
stem. Obo ętny ton, akim ten ostatni przemawiał, miał w sobie, w askrawym przeci-
wieństwie do zdumiewa ących z awisk, które ak prawǳiwy czaroǳie wywoływał, coś
przeraża ącego, a wrażenie to powiększało eszcze świdru ące spo rzenie iskrzących się
oczu, które promieniowały z kostnych czeluści chude , pomarszczone twarzy, ak z wnę-
trza muszli akie ś, i studenta Anzelmusa ogarnęło potężnie to samo niepoko ące, straszne
uczucie, które owładnęło nim uż raz w kawiarni, kiedy archiwariusz opowiadał tyle ǳi-
wacznych rzeczy. Z trudnością zdołał się ako tako opanować i kiedy archiwariusz zapytał
raz eszcze: — No i dlaczegoś pan nie przychoǳił? — przemógł się na tyle, że opowieǳiał
o wszystkim, co mu się wydarzyło pod bramą.

— Kochany panie Anzelmie! — rzekł archiwariusz, skoro student ukończył swo e
opowiadanie. — Kochany panie Anzelmie, dobrze znam tę przekupkę, o które pan by-
łeś łaskaw mówić; est to fatalna kreatura, która płata mi na rozmaitsze figle, a że teraz
w brąz się zmieniła, by ako kołatka u drzwi odstraszać miłych mi gości, to est istotnie
nie do zniesienia. Ale może byś pan był tak dobry, szanowny panie Anzelmie, kiedy pan
przy ǳiesz do mnie utro o dwunaste i zauważysz znowu coś z tego wykrzywiania się
i zgrzytania, skropić e trochę nos odrobiną tego płynu; wtedy wszystko od razu bę-
ǳie w porządku. A teraz, adieu³⁵! kochany panie, muszę pó ść nieco szybcie , więc nie
namawiam pana, abyśmy razem wrócili do miasta. Adieu! do wiǳenia, utro o dwunaste .

Archiwariusz dał studentowi Anzelmusowi mały flakonik z akąś złotożółtą cieczą
i odszedł tak szybko, że w głębokim zmroku, aki tymczasem zapadł, zdawał się racze
spływać w dolinę niż schoǳić. Już był niedaleko ogrodu Cosel, kiedy wiatr wydął szeroki

³⁵adieu (.) — do wiǳenia (dosł.: z Bogiem). [przypis edytorski]
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płaszcz i rozwiał poły tak, że trzepotały w powietrzu ak dwa ogromne skrzydła, a studen-
towi Anzelmusowi, który patrzał za nim ze zǳiwieniem, zdawało się, że to wielki ptak
rozpościera skrzydła do szybkiego lotu.

A kiedy tak student wpatrywał się w zmrok, gǳieś wysoko podniósł się z przeraź-
liwym krakaniem akiś białawoszary sęp i młoǳieniec zdał sobie sprawę, że to białawe
ptaszysko, które brał za odchoǳącego archiwariusza, musiało być właśnie owym sępem,
chociaż znów nie mógł zrozumieć, gǳie poǳiał się tak nagle archiwariusz.

— No, ale on mógł równie dobrze stąd odlecieć sam, we własne osobie, ten pan ar-
chiwariusz Lindhrost — rzekł do siebie student Anzelmus — bo a przecież teraz wiǳę
i czu ę doskonale, że wszystkie te obce postacie z dalekiego, ba ecznego świata, którem
widywał tylko w szczególnych, naǳwycza nych snach, teraz na awie wstąpiły w mo e
rzeczywiste życie i wciągnęły mnie w swo ą grę. Ale niech tam bęǳie, co chce! Ty ży-
esz i płoniesz w me piersi, słodka, na milsza Serpentyno, ty tylko możesz uciszyć tę
bezmierną tęsknotę, która mi duszę rozǳiera. Ach! Kiedyż będę mógł spo rzeć w two e
rozkoszne oczy, ukochanie ty mo e, Serpentyno!

Tak zawołał student Anzelmus na cały głos.
— To est paskudne, niechrześcĳańskie imię — mruknął tuż obok niego akiś glos

basowy, należący do wraca ącego ze spaceru przechodnia.
Student Anzelmus, w porę przypomniawszy sobie, gǳie był, uszedł stamtąd co prę-

ǳe , myśląc w głębi duszy:
Czyżby to nie było prawǳiwe nieszczęście, gdyby mnie tak teraz spotkał konrektor

Paulmann albo registrator Heerbrand!
Ale nie spotkał żadnego z nich.

  

Pani Anzelmusowa, radczyni dworu. — Cicero de officiis³⁶. — Koczkodany i inne gałgań-
stwo. — Stara Elżbieta. — Aequinoctium³⁷.

— Doprawdy, z tym Anzelmusem nie można teraz w żaden żywy sposób do ść do
ładu — mówił konrektor Paulmann — wszystkie mo e nauki i napomnienia to groch
o ścianę, nic mu się nie chce robić, chociaż posiada ak na lepsze wykształcenie, które est
przecież podstawą wszystkiego.

Ale registrator Heerbrand odpowieǳiał, uśmiecha ąc się przebiegle i ta emniczo:
— Zostawże pan Anzelmusowi trochę czasu, na szanownie szy konrektorze, to est

ǳiwaczny egomość, ale w nim coś tkwi, a eżeli mówię „coś”, to znaczy: sekretarz ta ny
albo może nawet radca dworu.

— Rad… — zaczął konrektor w na wyższym zdumieniu. Wyraz ten ugrzązł mu w gar-
dle.

— Cicho, cicho — mówił dale registrator Heerbrand — co wiem, to wiem! On uż
od dwóch dni sieǳi u archiwariusza Lindhorsta i przepisu e; a archiwariusz powieǳiał
mi wczora wieczorem w kawiarni: „Poleciłeś mi pan, drogi panie, ǳielnego młoǳieńca,
z którego będą luǳie”. No, a teraz zastanów się pan nad stosunkami archiwariusza…
Cicho, cicho, pomówimy o tym po roku!

Z tymi słowy pan registrator, wciąż uśmiecha ąc się przebiegle, otworzył drzwi i wy-
szedł, pozostawia ąc osłupiałego ze zdumienia i ciekawości konrektora, przykutego do
krzesła.

Ale na Weronikę rozmowa ta poǳiałała w osobliwy sposób.
Czyż nie wieǳiałam zawsze — myślała — że pan Anzelmus est barǳo rozsądnym,

barǳo miłym młoǳieńcem, z którego eszcze coś wielkiego wyrośnie? Żebym tylko
wieǳiała, czy on mi naprawdę sprzy a! Ale czyż nie ścisnął mnie dwa razy za rękę te-
go wieczora, kiedyśmy echali po Elbie? Czyż nie patrzał na mnie podczas duetu takim
szczególnym wzrokiem, który aż w serce przenika? Tak, tak, on mi naprawdę sprzy a,
a a…

³⁶De officiis — traktat Marka Tulliusza Cycerona (– p.n.e.), poświęcony moralnym zobowiązaniom
człowieka. [przypis edytorski]

³⁷aequinoctium (łac.)— zrównanie dnia z nocą. [przypis edytorski]
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Tu Weronika, ak to zwykle czynią młode ǳiewczęta, oddała się całkowicie słodkim
marzeniom o różowe przyszłości. Była panią radczynią dworu, mieszkała w pięknym
domu przy Schlossgasse albo przy Neumarkt, albo przy Moritzstrasse — w modnym
kapeluszu i nowym, tureckim szalu było e barǳo do twarzy. Jadła śniadanie w ele-
ganckim negliżu³⁸, na ganku, wyda ąc odpowiednie rozporząǳenia kucharce. — Ale nie
zepsu że mi tego dania, bo to ulubiona potrawa pana radcy dworu! — Przechoǳący ele-
ganci strzela ą w górę oczami, słyszy wyraźnie słowa: — Jakaż to boska kobieta ta pani
radczyni dworu, akże e ślicznie w tym koronkowym czepku! — Pani radczyni Ipsylon
przysyła służącego z pytaniem, czy pani radczyni dworu nie życzyłaby sobie po echać ǳiś
do Linka. — Proszę na uprze mie kłaniać się pani, est mi nieskończenie przykro, ale
estem uż proszona na herbatę do prezydenta T. — Tu wraca pan radca dworu Anzel-
mus, który uż wczesnym rankiem wyszedł za interesami; ubrany est według ostatnie
mody; — Doprawdy, uż ǳiesiąta! — woła, patrząc na złoty zegarek i cału ąc żonę. —
Cóż tam słychać, żonusiu na droższa, a czy wiesz, co mam dla ciebie? — doda e filuternie
i wyciąga z kieszeni kamizelki parę wspaniałych kolczyków, zrobionych według ostatnich
wzorów, i zawiesza e zamiast tych, akie dotąd nosiła.

— Ach, akie śliczne, miłe kolczyki! — woła Weronika na cały głos i zrywa się z krze-
sła, porzuca ąc robotę, aby rzeczywiście zobaczyć w lustrze te kolczyki.

— Hę? A toż co znowu — rzekł konrektor Paulmann, który, zagłębiony w Cicero de
officiis, omalże nie upuścił książki — takie same napady, ak u Anzelmusa.

Ale wtem właśnie wszedł do poko u student Anzelmus, który, wbrew zwycza owi,
nie pokazywał się od kilku dni, a Weronikę ogarnął strach i zdumienie, bo rzeczywiście
był zmieniony w całym swoim estestwie. Z pewną stanowczością, która wcale nie była
mu właściwa, mówił o niespoǳiewanym zwrocie, aki zaszedł w ego życiu, o wspania-
łych widokach, akie się przed nim otworzyły, ale których nie eden nie potrafiłby nawet
dostrzec.

Konrektor Paulmann, przypomina ąc sobie ta emnicze przepowiednie registratora
Heerbranda, był eszcze barǳie zmieszany i ze zdumienia nie mógł słowa wykrztusić,
kiedy student Anzelmus, rzuciwszy eszcze kilka słów o barǳo pilne robocie u archiwa-
riusza Lindhorsta i pocałowawszy z wytworną eleganc ą rękę Weroniki, zbiegł ze scho-
dów, i tyle go wiǳiano.

— To był uż radca dworu — szepnęła do siebie Weronika — i pocałował mnie w rękę,
nie pośliznąwszy się przy tym ani nie nastąpiwszy mi nawet na nogę, ak zwykle! Rzucił
mi barǳo tkliwe spo rzenie — on mi naprawdę sprzy a.

Weronika na nowo oddała się swym marzeniom, lecz teraz coś, akby akaś wroga
postać, mąciło ustawicznie rozsnuwa ące się lube z awiska przyszłego życia domowego
pani radczyni dworu. Postać ta śmiała się szyderczo i mówiła: „Przecież to wszystko są
wierutne, ordynarne głupstwa, a przy tym skłamane, bo ten Anzelmus nie bęǳie nigdy
radcą dworu ani twoim mężem; przecież on ciebie nie kocha, chociaż masz niebieskie
oczy i wysmukłą postać, i kształtną rękę”.

Lodowaty strumień zmroził duszę Weroniki, a głębokie przerażenie zniszczyło całą
błogość, z aką wiǳiała się eszcze przed chwilą w koronkowym czepku i eleganckich
kolczykach. Łzy omal nie trysnęły e z oczu i powieǳiała głośno:

— Ach, przecież to prawda, on mnie nie kocha, nigdy nie będę panią radczynią dworu!
— Romansowe brednie! — krzyknął konrektor Paulmann, wziął kapelusz i laskę

i w złości wyszedł szybko.
— Tego eszcze brakowało — westchnęła Weronika i rozgniewała się na dwunasto-

letnią siostrę, która sieǳiała przy swoich krosienkach, nie okazu ąc żadnego współczucia,
i w dalszym ciągu haowała.

Tymczasem zbliżyła się uż goǳina trzecia, a zarazem czas, aby posprzątać w poko-
u i przygotować wszystko do kawy; bo właśnie panny Oster zapowie ǳiały przy aciółce
swe odwieǳiny. Lecz spoza każde szafeczki, którą Weronika przesuwała, spoza zeszy-
tów z nutami, które sprzątała z fortepianu, zza każde filiżanki, zza imbryka do kawy, zza
każde rzeczy, którą wy mowała z sza, owa postać wyskakiwała ak chochlik i śmiała
się szyderczo i prztykała małymi pa ęczymi paluszkami, i krzyczała: „To nie bęǳie twó

³⁸negliż — niekompletny stró , bielizna. [przypis edytorski]
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mąż — to nie bęǳie twó mąż! ” A potem, gdy Weronika, porzuciwszy wszystko, ucie-
kła na środek poko u, coś olbrzymiego, z długim nosem wy rzało zza pieca i zamruczało,
i zawarczało: „To nie bęǳie twó mąż!”

— Siostro, czyż ty nie nie słyszysz, czyż ty nic nie wiǳisz? — krzyknęła Weronika,
która bała się dotknąć czegokolwiek, trzęsąc się cała ze strachu.

Frania wstała barǳo poważnie i spoko nie od swoich krosienek i rzekła:
— Co ci się ǳisia stało, siostro? Ciskasz wszystko edno na drugie, że aż klekocze

i brzęczy, muszę ci pomóc.
Ale tu weszły uż z głośnym śmiechem wesołe panienki i w te same chwili Weronika

uświadomiła sobie, że wzięła yz³⁹ od pieca za akąś postać, a skrzypienie źle zamkniętych
drzwi za nieprzy azne słowa. Jednakże, przerażona do głębi, nie mogła tak zaraz przy ść do
siebie, żeby przy aciółki nie zauważyły e niezwykłego usposobienia, które zdraǳała e
bladość i twarz zmieniona. Skoro więc — przerwawszy wesołe opowiadanie o wszystkim,
co miały do powieǳenia — napadły na przy aciółkę, co ą też, u Boga O ca, spotkała
za przykrość, Weronika musiała wyznać, ak to oddała się pewnym całkiem niezwykłym
dumaniom, ak ą nagle w biały ǳień ogarnęła akaś szczególna trwoga przed duchami, co
e się nigdy nie zdarzało. I tak żywo opowieǳiała, ak to ze wszystkich kątów poko u akiś
maleńki, szary człowieczek drażnił ą i wydrwiwał, że panny Oster oglądały się trwożnie na
wszystkie strony i wnet zrobiło się im akoś nieswo o, a nawet wprost strasznie. Dopiero
gdy weszła Frania z dymiącą kawą, wszystkie trzy oprzytomniały i śmiały się z własne
bezmyślności.

Aniela — tak nazywała się na starsza panna Oster — była zaręczona z akimś oficerem,
który wyruszył gǳieś z armią i od tak dawna uż wszelki słuch o nim zaginął, że nie można
było wątpić o ego śmierci lub co na mnie o ciężkim poranieniu. To pogrążyło Anielę
w głęboki smutek, ale ǳisia była wesoła aż do pustoty⁴⁰, co Weronikę niemało zǳiwiło
i co wyraziła też e bez ogródek.

— Mo a droga — rzekła Aniela — wierz mi, że a wciąż noszę mo ego Wiktora
w sercu, w duszy i w myślach. Dlatego też właśnie estem tak wesoła! Ach, Boże! Tak
szczęśliwa, taką błogość uczuwam w całe swo e istocie! Bo mó Wiktor ma się dobrze,
zobaczę go uż niezadługo ako rotmistrza, ozdobionego orderami, które zdobył ǳięki
swe bezgraniczne waleczności. Ciężka, ale wcale nie niebezpieczna rana w prawą rękę, od
szabli huzara nieprzy acielskiego, nie pozwala mu pisać, a ciągła zmiana mie sca, bo on nie
chce w żaden sposób opuścić swego pułku, wciąż eszcze uniemożliwia mu przesyłanie mi
wiadomości o sobie; ale ǳisia wieczorem ma otrzymać stanowczy rozkaz, by się wpierw
zupełnie wyleczył. Jutro wy eżdża, aby się stawić tuta , a kiedy bęǳie wsiadał do powozu,
dowie się o mianowaniu go rotmistrzem.

— Ależ kochana Anielciu — przerwała e Weronika — skądże o tym wszystkim uż
teraz się dowieǳiałaś?

— Nie wyśmiewa się ze mnie, kochana przy aciółko — mówiła dale Aniela — ale Proroctwo
ty tego chyba nie zrobisz, bo czyż za karę nie mógłby wy rzeć tam zza tego lustra ów
malutki człowieczek? Dość, że nie mogę się uwolnić od wierzenia w pewne ta emnicze
rzeczy, ponieważ barǳo często występu ą one w moim życiu zupełnie widocznie — mo-
głabym powieǳieć, że dotykalnie. Zresztą byna mnie nie wyda e mi się tak ǳiwnym
i niepo ętym, ak niektórym innym, że mogą istnieć luǳie obdarzeni pewnym darem
asnowiǳenia, którzy potrafią pobuǳać do ǳiałania za pomocą znanych im niezawod-
nych środków. Jest tuta niedaleko pewna stara kobieta, która ów dar posiada w wysokim
stopniu. Nie wróży ona tak, ak inne e koleżanki po fachu, z kart, roztopionego ołowiu
lub fusów od kawy; ale po pewnych przygotowaniach, w których uczestniczy również
zapytu ąca osoba, ukazu e się w lśniąco wypolerowanym zwierciadle akaś zdumiewa ąca
mieszanina rozmaitych figur i postaci, które stara tłumaczy i z nich tworzy odpowiedź na
zadane pytanie. Byłam u nie wczora wieczorem i otrzymałam owe wiadomości o moim
Wiktorze, w ich prawǳiwość nie wątpię ani na chwilę.

Opowiadanie Anieli roznieciło w sercu Weroniki iskrę, która wnet zapaliła myśl za-
pytania stare o Anzelmusa i o własne naǳie e. Dowieǳiała się, że stara nazywa się pani

³⁹fryz — dekoracy ny pas pod gzymsem. [przypis edytorski]
⁴⁰pustota (daw.) — lekkomyślna wesołość. [przypis edytorski]
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Rauerin, że mieszka przy odludne ulicy przed Bramą Morską, że można ą zastać tylko
we wtorki, środy i piątki od siódme wieczorem, potem uż ednak przez całą noc aż do
wschodu słońca, i że lubi, kiedy się do nie przychoǳi samotnie.

Była właśnie środa i Weronika postanowiła pó ść do stare , pod pozorem odprowa-
ǳenia panien Oster, co też istotnie uczyniła. I zaledwie pożegnała się z przy aciółkami,
które mieszkały na Neustadt, przed mostem na Elbie, wnet pomknęła szybko przed Bra-
mę Morską i znalazła się wkrótce w owe odludne , wąskie uliczce, przy które końcu
u rzała mały, czerwony domek, w którym miała mieszkać pani Rauerin. Nie mogła się
obronić przed ǳiwnym, trwożnym niepoko em, wprost przed wewnętrznym drżeniem,
kiedy stanęła przed drzwiami tego domku. Wreszcie, nie zważa ąc na odpycha ące uczu-
cie, przemogła się i pociągnęła za ǳwonek, na co drzwi się otworzyły; drepcząc po ciem-
nym korytarzu, omackiem dążyła ku schodom, prowaǳącym na piętro, ak to ob aśniła
Aniela.

— Czy tu mieszka pani Rauerin? — zawołała w głąb puste sieni, gdyż nikt się nie
ukazywał; zamiast odpowieǳi rozległo się donośne, przeciągłe „miau” — i ogromny,
czarny kocur z wysoko wygiętym grzbietem, chwie ąc w falistych skrętach ogonem tu
i tam, z awił się i poprowaǳił ą uroczyście aż do samych drzwi poko u, które na drugie
„miau” otworzono.

— Ach, patrza no, córuchno, uż esteś tu? We dźże, we dź!
Tak zawołała wychoǳąca z poko u postać, które widok przygwoźǳił Weronikę do

podłogi. Wysoka, chuda kobieta, owinięta czarnymi gałganami! Kiedy mówiła, chybotała
się e wysta ąca, ostra broda, przeciągała się, wykrzywiała bezzębna gęba, ocieniona ko-
ścistym, astrzębim nosem, w małpio szyderczy uśmiech, a świecące, kocie oczy błyskały,
ciska ąc iskry przez wielkie okulary. Z pstre , owinięte wokoło głowy chusty wysterczały
szczecinowate włosy, ale do ohydy podnosiły tę wstrętną twarz dwie wielkie oparzelizny,
które plamiły lewy policzek, sięga ąc aż na nos.

Weronice oddech zaparło, a krzyk, który miał ulżyć zaciśnięte piersi, stał się głębokim
westchnieniem, skoro koścista dłoń czarownicy chwyciła ą i wciągnęła do poko u. A tam
się wszystko ruszało i kotłowało, kwiczało, miauczało, skrzeczało i piszczało edno przez
drugie, aż się w głowie mąciło.

Stara uderzyła pięścią w stół i krzyknęła:
— Cicho tam, hołoto!
I koczkodany powłaziły, skowycząc, na wysoką kotarę nad łóżkiem, a świnki morskie

pobiegły pod piec, a kruk się trzepotał na okrągłym lustrze; tylko czarny kocur, akby go
nic nie obchoǳiły obelżywe wymysły, sieǳiał dale spoko nie na ogromnym, miękkim
krześle, na które wskoczył, skoro tylko wszedł.

Kiedy tak się uciszyło, Weronika nabrała otuchy; nie było uż e tu tak strasznie,
ak tam, w sieni, a nawet kobieta nie wydawała się uż e tak odraża ącą. Teraz dopiero
roze rzała się po poko u.

Na rozmaitsze obrzydliwe, wypchane zwierzęta zwieszały się z powały⁴¹, akieś prze-
ǳiwne nieznane przedmioty stosami zaścielały podłogę, a na kominie płonął skromny,
błękitny ogień, który tylko od czasu do czasu trzaskał żółtymi iskrami; ale wtedy prze-
latywał szelest z góry na dół i wstrętne nietoperze, akby z wykrzywionymi, śmie ącymi
się luǳkimi twarzami, latały tu i ówǳie, a chwilami płomienie lizały poczerniały od sa-
ǳy mur i wtedy rozlegały się przeraźliwe, wy ące ęki, tak że Weronikę ogarniała trwoga
i przerażenie.

— Za pozwoleniem, panieneczko — rzekła stara z przymileniem, chwyciła ogromną
kitę i zmaczawszy ą w wielkim, mieǳianym kotle, pokropiła komin. Wtedy ogień zagasł
i pokó naraz⁴² napełniły akby gęste dymy, zrobiło się ciemno choć oko wykol. Ale wnet
stara, która wyszła do akie ś komórki, wróciła z zapaloną świecą i Weronika nie zobaczyła
uż ani śladu zwierząt, ani owych ǳiwacznych przedmiotów, był to zwycza ny, nęǳnie
urząǳony pokó .

Stara podeszła do nie bliże i rzekła charczącym głosem:

⁴¹powała (daw.) — drewniany strop. [przypis edytorski]
⁴²naraz (daw.) — nagle. [przypis edytorski]
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— Wiem doskonale, czego chcesz ode mnie, mo a córuchno; chciałabyś się koniecznie
dowieǳieć, czy poślubisz Anzelmusa, kiedy zostanie radcą dworu!

Weronika skamieniała ze zdumienia i strachu, ale stara mówiła dale :
— Przecież powieǳiałaś mi wszystko w domu u papy, kiedy stał przed tobą imbryk

od kawy, a byłam tym imbrykiem, cóż, nie poznałaś mnie? Córuchno, słucha ! Odsuń
się, odsuń od tego Anzelmusa, to obrzydliwy człowiek, on deptał po twarzach moim
synkom, moim kochanym synkom, abłuszkom o rumianych policzkach, które, skoro
e luǳie kupią, wytacza ą się im z kieszeni na powrót do mo ego kosza. On trzyma ze
starym; on mi onegda oblał twarz tym przeklętym auripigmentem⁴³, żem o mało nie
oślepła, możesz eszcze zobaczyć oparzelizny, córuchno! Odsuń się od niego, odsuń się!
On ciebie nie kocha, bo kocha złotozielonego węża, on nigdy nie bęǳie radcą dworu,
bo on przystał do Salamandrów i chce poślubić złotozielonego węża, odsuń się od niego,
odsuń się!

Weronika, która miała właściwie mężne serce i szybko potrafiła opanować strach
ǳiewczęcy, odstąpiła krok w tył i rzekła poważnym, skupionym tonem:

— Mo a staruszko! Słyszałam o waszym darze patrzenia w przyszłość i dlatego chcia-
łam, może zbyt ciekawie i przedwcześnie, dowieǳieć się od was, czy Anzelmus, którego
kocham i wysoko cenię, bęǳie kiedykolwiek moim. Jeżeli więc chcecie, zamiast uczynić
zadość mo emu życzeniu, drażnić mnie waszym wariackim i niedorzecznym gadaniem,
to źle robicie; bo a chciałam od was tylko tego samego, coście uczynili uż innym, o ile
wiem. Ponieważ znacie, ak się zda e, mo e na ta nie sze myśli, to może łatwo by wam
przyszło odkryć mi coś z tego, co mnie teraz dręczy i niepokoi, ale po waszych niedo-
rzecznych potwarzach⁴⁴ rzucanych na dobrego Anzelmusa nic uż nie chcę się od was
dowieǳieć. Dobranoc!

Weronika chciała wy ść, ale stara upadła z płaczem i ękiem na kolana i zawołała,
mocno trzyma ąc ǳiewczę za suknię:

— Weronisiu, więc ty uż nie chcesz znać stare Elżbiety, która cię tak często nosiła
na ręku i pielęgnowała cię, i pieściła?

Weronika zaledwie że wierzyła własnym oczom, gdyż poznała swo ą dawną, tyle tyl-
ko że zmienioną przez wiek podeszły, a szczególnie przez oparzelizny, piastunkę, która
przed wielu laty zniknęła z domu konrektora Paulmanna. Stara wyglądała też teraz zupeł-
nie inacze , zamiast owe brzydkie , pstre chusty miała poważny czepiec, a zamiast czar-
nych gałganów — kaan w wielkie kwiaty, aki zwykle dawnie nosiła. Wstała z podłogi
i mówiła dale , biorąc Weronikę w ob ęcia:

— To wszystko, co ci powieǳiałam, może ci się wydać wariactwem, ale, niestety,
est prawdą. Anzelmus wiele mi złego narobił, chociaż mimo woli wpadł on w ręce ar-
chiwariusza Lindhorsta, a ten chce go ożenić z swo ą córką. Archiwariusz est moim
na większym wrogiem i mogłabym ci różne rzeczy o nim opowieǳieć, których byś ed-
nak nie zrozumiała lub barǳo się ich przeraziła. To mądry człowiek, ale i ze mnie mądra
niewiasta — niechże i tak bęǳie! No, ale wiǳę teraz, że Anzelmus est ci barǳo miły,
a a ci chcę wszystkimi siłami dopomóc, żebyś była szczęśliwą, żebyś należała do niego
i weszła do ego małżeńskiego łoża, ak tego sobie życzysz.

— Ależ na miłość Boską, niechże mi Elżbieta powie… — wtrąciła Weronika.
— Sza… ǳiecko, sza! — przerwała e stara. — Wiem, co mi chcesz powieǳieć, sta-

łam się tym, czym estem, ponieważ musiałam się tym stać, nie mogłam inacze . No więc!
Znam środek, który wyleczy Anzelmusa z głupie miłości do zielonego węża i poprowaǳi
go w two e ob ęcia, ako na milszego z radców dworu; ale musisz mi pomóc!

— Powieǳże mi to tylko od razu, Elżbieto! Ja wszystko zrobię; bo a barǳo kocham
Anzelmusa! — wyszeptała ledwie dosłyszalnie Weronika.

— Znam cię — mówiła dale stara — ako odważne ǳiecko, na próżno chciałam cię
zmusić do snu strasząc kominiarzem, gdyż właśnie wtedy otwierałaś oczy, aby go zobaczyć,
choǳiłaś do na odlegle szego poko u bez świecy i często, włożywszy pudermantel⁴⁵ o ca,
straszyłaś ǳieci sąsiada. No więc, eśli naprawdę chcesz zwyciężyć z pomocą me sztuki

⁴³auripigment — minerał z grupy siarczków. [przypis edytorski]
⁴⁴potwarz — kłamliwe oskarżenie a. krytyka. [przypis edytorski]
⁴⁵pudermantel (z niem.) — płaszcz zakładany przy strzyżeniu włosów a. pudrowaniu peruki. [przypis edy-

torski]
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archiwariusza Lindhorsta i zielonego węża, eśli naprawdę chcesz nazywać Anzelmusa,
ako radcę dworu, swoim mężem, to wymknĳ się z domu o ca w przyszłą noc porównania
dnia z nocą o goǳinie edenaste i przy dź do mnie; pó dę z tobą wtedy na rozsta ne drogi,
przecina ące niedalekie pole, przygotu emy, co potrzeba, a nie powinny cię niepokoić
wszystkie ǳiwy, które tam może zobaczysz. A teraz, córuchno, dobranoc, papa uż czeka
z kolac ą.

Weronika wyszła pośpiesznie, postanawia ąc sobie z całą mocą dobrze pamiętać o aequ-
inoctium, ponieważ — myślała — Elżbieta ma słuszność, Anzelmus zaplątał się w akieś
ta emnicze związki, ale a wydrę go stamtąd i nazwę go moim na zawsze i na wieki; moim
est i moim pozostanie radca dworu, Anzelmus.

 

Ogród archiwariusza Lindhorsta i niektóre drwiące ptaki. — Złoty garnek. — Angielska
kursywa. — Podłe „kurze łapki”. — Książę-duch.

— A ednak i to być może — mówił do siebie student Anzelmus — że ta wyborna,
mocna żołądkówka, którą wypiłem nieco łakomie u monsieur⁴⁶ Conradiego, wywołała
wszystkie te wariackie przywiǳenia, które męczyły mnie przed bramą domu archiwa-
riusza Lindhorsta. Dlatego też będę ǳisia zupełnie trzeźwy i postaram się stawić czoło
wszystkim przeciwnościom, które mogą mi stanąć na droǳe.

Tak ak wówczas, kiedy przygotowywał się do pierwszych odwieǳin u archiwariusza
Lindhorsta, zapakował swo e rysunki piórkowe i artystyczne ǳieła kaligraficzne, swo e
pałeczki tuszu, swo e świetnie zatemperowane pióra i chciał uż wy ść, kiedy wpadła mu
w oczy ta flaszeczka z żółtym płynem, którą otrzymał od archiwariusza Lindhorsta. I naraz
wszystkie naǳwycza ne przygody, które przeżył, w palących barwach stanęły mu przed
oczyma i niepo ęte uczucie rozkoszy i bólu ścisnęło mu pierś. Mimo woli wykrzyknął
głosem pełnym tęsknoty:

— Ach, czyż a nie po to tylko idę do archiwariusza, aby ciebie zobaczyć, słodka,
na milsza Serpentyno?

Zdało mu się w owe chwili, że miłość Serpentyny miała być nagrodą za akąś mozolną,
niebezpieczną pracę, którą on musiał wykonać, a pracą tą miało być właśnie przepisywanie
rękopisów Lindhorsta.

Że znowu mogły mu się wydarzyć na rozmaitsze naǳwycza ności przy we ściu do
owego domu, a eszcze pręǳe przed domem — w to nie wątpił. Nie myślał uż więce
o żołądkówce Conradiego, ale szybko włożył flakonik z żółtą cieczą w kieszonkę kamizelki,
aby postąpić ściśle wedle wskazówek archiwariusza, eżeliby wyrzezana⁴⁷ na kołatce z brązu
sprzedawczyni abłek znowu zaczęła mu się wykrzywiać ze swe zasaǳki.

I rzeczywiście, czyż nie podniósł się natychmiast spiczasty nos, czyż nie rozbłysły kocie
oczy na kołatce u bramy, skoro chciał ą u ąć z uderzeniem dwunaste ?

Niewiele myśląc, prysnął żółtym płynem wprost w tę przeklętą twarz, a ona wygłaǳiła
się i rozpłaszczyła natychmiast w błyszczącą, okrągłą kołatkę. Brama otworzyła się, ǳwony
prześlicznie zadźwięczały na cały dom: — Dźwięki — brzęki — wnĳdź⁴⁸, młoǳieńki —
tobie dźwięki — tobie brzęki.

Pełen otuchy wchoǳił na piękne, szerokie schody i napawał się osobliwym zapachem
kaǳideł, unoszącym się w całym domu. W sieni przystanął pełen niepewności: nie wie-
ǳiał, do których z wielu pięknych drzwi zapukać; ale z awił się archiwariusz Lindhorst
w szerokim, adamaszkowym⁴⁹ szlaoku i zawołał:

— Cieszy mnie, panie Anzelmusie, że pan nareszcie dotrzymu esz słowa, pó dź no
pan za mną, muszę przecież pana zaprowaǳić do laboratorium.

I przeszedłszy szybko przez długą sień, otworzył małe, boczne drzwiczki, prowaǳące
na korytarz. Anzelmus postępował za nim pełen na lepszych myśli; tak weszli z korytarza

⁴⁶monsieur (.) — pan. [przypis edytorski]
⁴⁷wyrzezać (daw.) — wyrzeźbić. [przypis edytorski]
⁴⁸wnĳść (daw.) — we ść. [przypis edytorski]
⁴⁹adamaszkowy — wykonany z adamaszku, t . wzorzyste tkaniny, które błyszczące części są na rewersie

matowe. [przypis edytorski]
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do akie ś sali, a racze do wspaniałe cieplarni: bo z obydwóch stron wznosiły się aż do
powały⁵⁰ na różnorodnie sze, rzadkie, zaǳiwia ące rośliny, ba, nawet wielkie drzewa ze
szczególnie ukształtowanymi liśćmi i kwiatami. Magiczne, olśniewa ące światło rozpylało
się wokoło, chociaż nie można było zauważyć, skąd wypływało, bo nie widać było nigǳie
okna. A kiedy student Anzelmus wpatrywał się w krzaki i drzewa, akby długie akieś
prze ścia rozprzestrzeniały się w dal.

W głębokie ciemni cyprysowych krzewów lśniły marmurowe cysterny, z których
wznosiły się akieś ǳiwne figury, rozprysku ąc kryształowe promienie, pada ące z plu-
skaniem w świecące kielichy lilii; naǳwycza ne szelesty, szumy i gwary napełniały ten
las zdumiewa ących roślin, a wspaniałe zapachy przepływały we wszystkich kierunkach.
Archiwariusz gǳieś zniknął i Anzelmus u rzał tylko akiś olbrzymi krzak płomienistych
lilii przed sobą. Odurzony tym widokiem, tymi słodkimi zapachami ba ecznego ogrodu,
Anzelmus przystanął oczarowany. A wtedy zaczęło coś wszęǳie chichotać i śmiać się,
a cienkie głosiki przekomarzały się i wydrwiwały:

— Panie student, panie student! Gǳieżeś to pan wlazł? Coś się pan tak ślicznie ubrał,
panie Anzelmie? Może byśmy trochę pogadali z sobą, ak to babcia rozgniotła zadkiem
a ko, a panicz zrobił plamę na nieǳielne kamizelce? Umiesz pan uż na pamięć tę nową
arię, które się nauczyłeś od papy Starmatza, panie Anzelmusie? Strasznie śmiesznie pan
wyglądasz w te szklane peruce i butach ze sztylpami⁵¹ z kartonu!

Tak wołało i chichotało, i drażniło się ze wszystkich kątów, tuż obok studenta, który
spostrzegł dopiero teraz, że otoczyły go ro e na rozmaitszych barwistych ptaków i wy-
śmiewały się z niego w na lepsze.

Tymczasem krzak płomienistych lilii podszedł ku niemu — i student zobaczył, że
to był archiwariusz Lindhorst i że złuǳił go tylko ego kwiecisty szlaok, mieniący się
żółtymi i czerwonymi barwami.

— Wybacz pan, drogi panie Anzelmie — powieǳiał archiwariusz — żem pana po-
zostawił samego, ale przechoǳąc za rzałem tylko do mo ego pięknego kaktusa, który ma
te nocy zakwitnąć. Ale akże się panu podoba mó ogródek domowy?

— Ach, Boże! Tu est tak pięknie, że nie umiem tego wypowieǳieć, na szanownie szy
panie archiwariuszu — odpowieǳiał student — ale te ładne ptaki zanadto uż kpią sobie
ze mnie biednego!

— Cóż to za akaś paplanina? — zawołał z gniewem archiwariusz w gęstwinie krza-
ków.

Na to wyunęła stamtąd ogromna szara papuga, siadła koło archiwariusza na gałęzi
mirtu⁵² i patrząc nań niezwykle poważnie i uroczyście przez wielkie okulary, tkwiące e
na zakrzywionym ǳiobie, zaskrzeczała:

— Niech pan się o to nie gniewa, panie archiwariuszu, rzeczywiście, te łobuzy znowu
się barǳo rozpuściły, ale pan student sam sobie winien, bo…

— Cicho no, cicho! — przerwał staremu ptakowi archiwariusz. — Ja znam tę szelmę,
ale trzeba e było lepie pilnować, mó przy acielu! Idźmy dale , panie Anzelmie!

Archiwariusz szedł eszcze przez rozmaite, ǳiwacznie przybrane poko e, a student
ledwie że mógł za nim nadążyć i choćby okiem rzucić na wszystkie te wspaniałe sprzęty
o szczególnie szych kształtach i na różne nieznane przedmioty, którymi wszystko tam
było przepełnione. W końcu weszli do akie ś wielkie komnaty, w które archiwariusz
przystanął z wzrokiem skierowanym w górę, i stąd Anzelmus miał czas się nacieszyć
wspaniałym widokiem, aki przedstawiały proste ozdoby te sali. Z lazurowobłękitnych
ścian występowały złotobrązowe pnie wysokich palm, których olbrzymie liście, lśniące na
kształt płomienistych szmaragdów, sklepiły się aż gǳieś pod powałą; w środku komnaty
spoczywała na trzech lwach egipskich, ulanych z ciemnego brązu, płyta z porfiru⁵³, na
które stał zwycza ny złoty garnek — i oto Anzelmus, skoro go raz zobaczył, nie mógł
uż odeń oczu oderwać. Na rozmaitsze postaci akby igrały w tysiącu promienistych od-
blasków na lśniąco wypolerowanym złocie — chwilami wiǳiał siebie samego z tęsknie

⁵⁰powała (daw.) — drewniany strop. [przypis edytorski]
⁵¹sztylpy (daw.) — wysokie cholewy doczepiane do buta. [przypis edytorski]
⁵²mirt — pachnący krzew nie zrzuca ący liści zimą. [przypis edytorski]
⁵³porfir — roǳa skały zawiera ące kryształy. [przypis edytorski]
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rozpostartymi ramionami — ach, obok bzowego krzaka — Serpentyna przewĳała się
w górę i w dół, patrząc nań swoimi rozkosznymi oczami.

— Serpentyno, Serpentyno! — krzyknął na cały głos w obłąkanym zachwycie, na co
archiwariusz odwrócił się szybko i rzekł:

— Czego pan sobie życzy, łaskawy panie Anzelmie? Zda e się, żeś pan chciał zawołać
na mo ą córkę, ale ona est w zupełnie inne stronie mo ego domu, w swoim poko u, i ma
obecnie lekc ę gry na fortepianie; chodź no pan dale !

Anzelmus poszedł za opuszcza ącym pokó archiwariuszem prawie że nieprzytomny,
nie wiǳiał i nie słyszał uż nic, aż wreszcie archiwariusz u ął go silnie za rękę i rzekł:

— No, to esteśmy na mie scu!
Anzelmus obuǳił się akby ze snu i zobaczył teraz, że zna du e się w wysokim poko-

u, obstawionym dokoła szafami zawiera ącymi książki i nie różniącym się w niczym od
zwycza nych bibliotek. Pośrodku stał duży stół, a przed nim miękki fotel.

— Oto na teraz pańska pracownia — rzekł archiwariusz Lindhorst. — Czy bęǳiesz
pan kiedyś pracował też w te drugie , błękitne bibliotece, w które tak nagle wykrzyknąłeś
imię mo e córki, tego eszcze nie wiem; ale teraz chciałbym się naprzód przekonać, o ile
umie ętność pańska odpowie moim wymaganiom i życzeniom dotyczącym pracy, którą
zamierzam panu powierzyć.

Student Anzelmus od razu nabrał otuchy i wyciągnął z kieszeni swo e rysunki i pi-
saniny nie bez pewnego wewnętrznego zadowolenia, w naǳiei, że ogromnie ucieszy ar-
chiwariusza swoim niezwykłym talentem.

Zaledwie archiwariusz zobaczył pierwszą kartę, rękopis w eleganckim, angielskim
stylu, uśmiechnął się barǳo szczególnie i pokiwał głową. Powtarzało się to przy każ-
de następne karcie, tak że Anzelmusowi krew napłynęła do głowy, aż wreszcie gdy ten
uśmiech stał się barǳo szyderczym i pogardliwym, student wybuchnął w rozpaczliwym
podrażnieniu:

— Pan archiwariusz, zda e się, nie barǳo zadowolony z moich mizernych zdolności?
— Kochany panie Anzelmie — rzekł archiwariusz Lindhorst — pan masz do sztuki

kaligraficzne istotnie duże zdolności, ale wiǳę doskonale, że na razie więce będę musiał
liczyć na pańską pilność i pańską dobrą wolę niż na pańskie wyszkolenie. Zresztą, być
może, iż to po części wina złych materiałów, którychś pan używał.

Student Anzelmus zaczął szeroko opowiadać o swoim dotychczas uznawanym arty-
zmie, o chińskim tuszu i wprost wyborowych piórach kruczych.

Na to archiwariusz podał mu angielską kartę i rzekł:
— Osądź pan sam!
Anzelmus był akby piorunem rażony, tak nęǳnym wydał mu się ego własny rękopis.

Nie było tam ani okrągłości w liniach, ani równości w wierszach, ani odpowiedniego
stosunku pomięǳy wielkimi a małymi literami; w dodatku uczniakowskie przykre „kurze
łapki” psuły względnie uż osiągnięte cele.

— A przy tym — dodał archiwariusz Lindhorst — tusz pański est nietrwały.
Umoczył palec w szklance napełnione wodą i skoro tylko leciuchno dotknął nim liter,

wszystko znikło natychmiast bez śladu.
Studentowi Anzelmusowi akby potwór akiś zacisnął krtań, nie mógł słowa wykrztu-

sić. I stał tak z nieszczęśliwym papierem w ręku, aż archiwariusz Lindhorst roześmiał się
głośno i rzekł:

— Nie ma się czym znowu tak okropnie martwić, drogi panie Anzelmie; to, czegoś
pan dotychczas nie potrafił dokonać, może tuta , u mnie, akoś lepie się uda; zresztą
zna ǳie pan tu lepsze przybory od tych, któreś pan zwykle mógł mieć do rozporząǳania.
No, zaczyna pan, tylko bez obawy!

Archiwariusz Lindhorst przyniósł eszcze akąś płynną, czarną masę, od które za-
pachniało szczególnie szą wonią, niezwykle zabarwione, ostro zatemperowane pióra i kar-
tę przeǳiwne białości i gładkości, wreszcie zaś rękopis arabski z zamknięte sza —
i skoro Anzelmus zasiadł do roboty, opuścił pokó .

Student Anzelmus nieraz uż przepisywał arabskie pismo, więc owa pierwsza praca nie
wydała mu się tak trudna.
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— Jak te „kurze łapki” dostały się do mo e piękne , angielskie kursywy, o tym wie
chyba tylko Pan Bóg i archiwariusz Lindhorst — mówił — ale że one nie pochoǳą
z mojej ręki, za to bym dał sobie głowę uciąć.

Z każdym wyrazem, który udało mu się szczęśliwie nakreślić na pergaminie, nabierał
otuchy a zarazem zręczności. I rzeczywiście, owymi piórami pisało się przepysznie, a ta-
emniczy atrament spływał z ednolitą, kruczą czarnością na olśniewa ąco biały pergamin.

Kiedy tak pilnie i z natężoną uwagą pracował, robiło mu się w tym samotnym po-
ko u coraz mile i całkowicie uż pogrążył się w robotę, którą miał naǳie ę szczęśliwie
doprowaǳić do końca, kiedy z uderzeniem trzecie archiwariusz Lindhorst zawołał go
do sąsiedniego poko u na smacznie przyrząǳony obiad. Archiwariusz Lindhorst był przy
stole w naǳwycza nym, wyśmienitym humorze; dowiadywał się o przy aciół Anzelmusa,
o konrektora Paulmanna i registratora Heerbranda, i opowiadał o tym ostatnim mnóstwo
uciesznych rzeczy. Doskonałe, stare wino reńskie smakowało Anzelmusowi nad wszelki
wyraz i czyniło go rozmownie szym niż kiedykolwiek bądź. Z uderzeniem czwarte po-
wstał, by iść do swo e pracy, i ta punktualność uczyniła, ak się zda e, na archiwariuszu
barǳo dobre wrażenie.

Jeżeli uż przed obiadem szczęśliwie powiodło mu się przepisywanie znaków arabskich, Praca, Miłość
to teraz praca poszła mu eszcze o wiele lepie , tak że nawet sam nie mógł zrozumieć
szybkości i łatwości, z aką potrafił przemalowywać kręte linie nieznanego pisma.

Ale było, akby mu z głębi duszy akiś głos szeptał wyraźnymi słowy: ach, czyżbyś
ty mógł tego dokonać, gdybyś jej nie nosił w myślach i sercu twoim, gdybyś nie wierzył
w nią i w e miłość?

I przewiały przez pokó niby ciche, cichuteńkie, szepta ące, kryształowe dźwięczenia:
— Jestem przy tobie, blisko — bliziuteńko — pomagam ci — bądź mężny — bądź

wytrwały, drogi Anzelmie! — pracu ę z tobą razem, abyś był moim!
A kiedy się tak w zachwycie bezmiernym wsłuchiwał w owe dźwięki, coraz zrozumial-

szymi stawały się dlań znaki nieznane, nie potrzebował uż prawie zaglądać do oryginału
— znaki te były nawet akby uż blado napisane na pergaminie, trzeba mu było tylko
wprawnie pokrywać e czernią. I tak pracował, owiany lubymi, krzepiącymi dźwięki⁵⁴,
niby tchnieniem przesłodkim a pa ęczo delikatnym, aż wybiła goǳina szósta i wszedł
archiwariusz Lindhorst.

Ze szczególnym uśmiechem podszedł do stołu, Anzelmus powstał w milczeniu. Ar-
chiwariusz wciąż eszcze patrzał nań ze swoim akby szyderczym, drwiącym uśmiechem;
zaledwie ednak spo rzał na przepisywanie, uśmiech zamienił się w głęboką, uroczystą
powagę, w które napięły się wszystkie muskuły⁵⁵ twarzy.

Wkrótce nie był to uż ten sam człowiek. Oczy, które promieniowały zazwycza iskrzą-
cymi płomieniami, patrzały teraz w Anzelmusa z niewysłowioną tkliwością, leciuchny
rumieniec pokrył mu blade lica, znikła ironia, która mu zwykle ściągała usta, i zdało się,
że te łagodne, miękkokształtne wargi otwiera ą się do przemowy pełne mądrości a idące
wprost w serce. Cała postać stała się wyższą, dosto nie szą, szeroki szlaok ułożył się,
ak płaszcz królewski, w obfite fałdy na piersiach i ramionach, a przez białe kęǳiory,
spływa ące na wysokie, otwarte czoło, wiła się wąska obręcz złota.

— Młoǳieńcze — zaczął archiwariusz uroczyście — młoǳieńcze, zanimeś eszcze
przeczuł, poznałem uż wszystkie te węzły ta emne, które wiążą cię z tym, co mi na -
droższe, na świętsze! Serpentyna cię kocha — i dopełnią się osobliwsze losy, których Miłość, Szczęście, Walka
bieg nieubłagany wstrzymu ą wrogie siły, eżeli bęǳie two ą, eżeli otrzymasz ako posag
ten złoty garnek, który est e własnością. Lecz tylko z walki wykwitnie szczęście two e
w wyższym życiu. Wrogie żywioły oplątu ą cię — od hańby i upadku uratować cię może
tylko siła wewnętrzna, ǳięki które oprzesz się ich pokusom. Pracu ąc tuta , przebywasz
czas nauki; wiara i wieǳa niezadługo uż doprowaǳą cię do celu, eżeli stać bęǳiesz
twardo przy tym, coś musiał zacząć. Wiernym e bądź całą duszą, e , która cię kocha,
a u rzysz wtedy wspaniałe cuda złotego garnka i bęǳiesz szczęśliwym na zawsze. Bądź
zdrów! Archiwariusz Lindhorst oczeku e cię utro o dwunaste w swoim gabinecie! Bądź
zdrów!

⁵⁴dźwięki — ǳiś popr. forma N.lm: dźwiękami. [przypis edytorski]
⁵⁵muskuły (daw.) — mięśnie. [przypis edytorski]

. . .  Złoty garnek 



Archiwariusz łagodnie wypchnął studenta Anzelmusa za drzwi, zamknął e — i mło-
ǳieniec znalazł się w poko u, w którym adł obiad i z którego edyne drzwi wiodły do
sieni. Zupełnie ogłuszony zdumiewa ącymi z awiskami, stanął przed bramą nieruchomo,
ale wtem otworzyło się nad nim okno, spo rzał w górę, to był archiwariusz Lindhorst;
ten sam, stary, w białawoszare kurtce, akim go zwykle widywał, zawołał:

— E , drogi panie Anzelmie, o czym pan tak myślisz, o co iǳie, arabszczyzna nie
chce panu wy ść z głowy? Pozdrówże pan ode mnie konrektora Paulmanna, eżeli pan
za ǳiesz do niego, i przy dź pan znów utro punktualnie o dwunaste . Honorarium za
ǳisie szy ǳień est uż w prawe kieszeni pańskie kamizelki.

Student Anzelmus znalazł rzeczywiście lśniącego talara w oznaczone kieszeni, ale
wcale się z tego nie ucieszył.

— Co z tego wszystkiego bęǳie, nie wiem — mówił do siebie — ale eżeli nawet
ogarnia ą mnie tylko akieś wariackie marzenia i wiǳiadła, toć przecie ży e i porusza się
w duszy me na milsza Serpentyna, a a bym wolał racze zginąć marnie i na zawsze, niż ą
opuścić, bo wiem przecież, że myśl we mnie est wieczną i że nie może e zniszczyć żaden
wrogi żywioł; ale estże owa myśl czym innym niż miłością Serpentyny?

 

Jak konrektor Paulmann wytrząsnął fajkę i położył się spać. — Rembrandt i Brueghel Pie-
kielny. — Zaczarowane zwierciadło i recepta doktora Ecksteina na nieznaną chorobę.

Nareszcie konrektor Paulmann wytrząsnął fa kę, mówiąc:
— Czas uż chyba się położyć.
— O, tak — odpowieǳiała Weronika, zaniepoko ona dłuższym niż zwykle czuwa-

niem o ca — dawno uż biła ǳiesiąta.
I zaledwie konrektor udał się do swo ego gabinetu, który był zarazem ego sypialnią,

zaledwie cięższy oddech Frani dowiódł, że i ona mocno zasnęła, Weronika, która także
pozornie położyła się spać, po cichutku wstała, ubrała się, narzuciła płaszcz i wyśliznęła
się z domu.

Od chwili, kiedy Weronika była u stare Elżbiety, bezustannie wiǳiała przed so-
bą Anzelmusa i sama nie po mowała, co za obcy głos w nie powtarzał bez przerwy, że
źródłem ego niechęci była akaś e nieprzy azna istota, trzyma ąca go w więzach, które
Weronika mogła rozerwać za pomocą ta emniczych środków sztuki magiczne . Z każdym
dniem wzrastało w nie zaufanie do stare Elżbiety, zbladło nawet całe wrażenie czegoś
niepoko ącego i straszliwego, tak że wszystkie niepo ęte, zaǳiwia ące rzeczy w e stosun-
ku ze starą opromieniał tylko urok naǳwycza ności i romantyczności, co ą tym więce
pociągało. Dlatego też postanowiła nieodwołalnie pó ść na awanturniczą wyprawę pod-
czas porównania⁵⁶ dnia z nocą, choćby e miało grozić niebezpieczeństwo, że wszystko
to się wyda, że spotka ą tysiące nieprzy emności.

Aż oto nastała wreszcie fatalna noc aequinoctium⁵⁷, w którą stara Elżbieta obiecała
uǳielić e swe pomocy i pocieszenia, i Weronika, od dawna uż oswo ona z myślą o te
nocne wycieczce, nie czuła w sobie trwogi. Biegła z szybkością strzały przez wyludnione
ulice, nie bacząc na burzę, która huczała w powietrzu i ciskała e w twarz grube krople
deszczu. ǲwon na kościele Św. Krzyża głucho wyǳwonił edenastą, kiedy Weronika,
przemoczona do nitki, stanęła przed domem stare .

— A , przyszłaś uż, kochaneczko! Poczeka no trochę — zawołano z góry i wnet
potem przed drzwiami po awiła się stara z koszem w ręku, w towarzystwie swo ego kota.

— No, a teraz trzeba iść i robić wszystko, co tylko est stosowne i odpowiednie w tę
noc, sprzy a ącą naszemu ǳiełu.

To mówiąc, chwyciła zimną dłonią drżącą Weronikę, które dała do dźwigania ciężki
kosz, sama zaś niosła kocioł, tró nóg i łopatę.

Skoro wyszły za miasto, deszcz uż nie padał, ale zawierucha stała się eszcze gwałtow-
nie szą; wyło coś w powietrzu tysiącznymi głosami. Straszliwie, rozǳiera ące ęki płynęły

⁵⁶porównanie — tu: zrównanie. [przypis edytorski]
⁵⁷aequinoctium (łac.) — zrównanie dnia z nocą. [przypis edytorski]
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od czarnych chmur, które kłębiły się w akie ś wściekłe pogoni i spowĳały wszystko
w nieprzebitą ciemnię. Ale stara szybko szła naprzód, woła ąc przeraźliwie:

— Świeć no, świeć, mó chłopcze!
Na to zaczęły wić się i krzyżować przed nimi błękitne błyskawice i Weronika poznała,

że to kocur skakał przed nimi na wszystkie strony, niecąc trzaska ące iskry i oświeca-
ąc drogę, a skoro tylko burza uciszała się na chwilę, dochoǳiły e uszu ego żałośliwe,
okropne wrzaski, akby na trwogę.

Oddech zamierał e w piersi, akby lodowate szpony zatapiały się w e wnętrznościach,
ale całą siłą woli opanowała się i przyciska ąc się mocnie do stare , rzekła:

— Teraz trzeba znieść wszystko i niech się ǳie e, co chce!
— Doskonale, mo a córuchno — odpowieǳiała stara — bądź tylko mężna, to ci dam

ładny prezent i w dodatku eszcze Anzelmusa!
Nareszcie stara stanęła i rzekła:
— No, to esteśmy na mie scu!
Wykopała w ziemi dołek, nasypała tam węgli i postawiła nad nimi tró nóg, na któ- Czary

rym umieściła kocioł. Wszystkiemu temu towarzyszyły ǳiwaczne e poruszenia, a ko-
cur obiegał ą wkoło. Z ogona ego wytryskały iskry, które wytworzyły obręcz ognistą.
Wkrótce węgle zaczęły się żarzyć, aż wreszcie spod tró noga buchnęły błękitne płomienie.
Weronika musiała odłożyć płaszcz i zasłonę i przysiąść obok stare , która chwyciła e ręce
i silnie ścisnęła, patrząc w nią iskrzącymi oczami. A teraz zaczęły się smażyć i skwierczeć,
i szumieć wszystkie te przeǳiwne rzeczy, które stara wy ęła z kosza i wrzuciła do kotła —
niepodobna⁵⁸ było rozpoznać, czy były to kwiaty, metale, zioła, zwierzęta. Stara puściła
Weronikę, chwyciła żelazną łyżkę, którą zanurzyła w te rozpalone masie, i mieszała tam
coś, podczas gdy Weronika na e rozkaz musiała się uważnie wpatrywać we wnętrze kotła
i skierować swe myśli na Anzelmusa. Potem stara na nowo wrzuciła do kotła lśniące a-
kieś metale oraz pęk włosów, które Weronika wycięła z czubka głowy, ak również mały
pierścionek, aki ta od dawna nosiła; stara wydawała przy tym niezrozumiałe, straszliwie
rozbrzmiewa ące w czarne nocy okrzyki, a kot, bezustannie biega ąc wokoło, miauczał
i ęczał przeciągle.

Chciałbym, ażebyś, łaskawy czytelniku, mógł znaleźć się dnia dwuǳiestego trzeciego
września w droǳe do Drezna; gdy zapadł późny wieczór, na próżno usiłowano zatrzymać
cię na ostatnie stac i; uprze my gospodarz przekonywał cię, że przecież zbyt straszna uż
est na dworze zawierucha, że deszcz le e ak z cebra i że w ogóle niezbyt bezpiecznie est
w eżdżać tak prosto w ciemności podczas esiennego porównania dnia z nocą; aleś ty na
to nie zważał, zupełnie słusznie rozumu ąc: dam pocztylionowi⁵⁹ całego talara na piwo
i będę na późnie o pierwsze w Dreźnie, gǳie oczeku e mnie dobra wieczerza i miękkie
łóżko albo „Pod Złotym Aniołem”, albo „Pod Hełmem”, albo w Naumburgu.

A kiedy uż tak eǳiesz w ciemnościach, wiǳisz nagle w oddali akieś zaǳiwia ące,
migotliwe światło. Przybliżywszy się dostrzegasz obręcz płomienistą, a w e środku, przy
kotle, z którego strzela ą kłęby gęstego dymu i czerwone, błyska ące iskry i płomienie,
sieǳą dwie postacie. Droga iǳie wprost przez ów ogień, ale konie parska ą, bĳą kopytami
o ziemię, sta ą dęba, pocztylion klnie i modli się, i tnie biczem konie, ile wlezie — nie
rusza ą się z mie sca.

Mimo woli wyskaku esz z dyliżansu i podbiegasz kilka kroków. Wiǳisz teraz wyraź-
nie wysmukłe, słodkie ǳiewczę, które klęczy przy kotle w białym, cienkim stro u noc-
nym. Burza rozwiała e sploty, długie, kasztanowobrązowe włosy trzepoczą swobodnie na
wietrze. Anielsko piękne oblicze żarzy się całe w olśniewa ących ogniach askrawych pło-
mieni, co wybucha ą spod tró noga, lecz trwoga zalała tę twarz lodowatym strumieniem,
ścięła ą w bladość śmiertelną, a w znieruchomiałym wzroku, w brwiach podniesionych
do góry, w ustach, które na próżno w strachu śmiertelnym roztwiera ą się do krzyku, co
się nie może wydobyć z przytłoczone ciężarem bezmiernym piersi, wiǳisz e przeraże-
nie okropne, e zgrozę; splotła kurczowo swe drobne rączęta i podniosła ku niebu, akby
aniołów stróżów wzywała na pomoc, aby ą obronili przed potworami piekieł, co czarom
potężnym posłuszne wnet po awią się tuta .

⁵⁸niepodobna (daw.) — nieprawdopodobne, niemożliwe. [przypis edytorski]
⁵⁹pocztylion (daw.) — woźnica po azdu pocztowego. [przypis edytorski]
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I klęczy tak nieruchomo ak marmurowy posąg. Naprzeciw nie przykucnęła na ziemi
wysoka, chuda, mieǳianożółta kobieta o ostrym, astrzębim nosie i iskrzących się kocich
oczach; z czarnego płaszcza, który narzuciła, wystercza ą nagie, kościste ramiona; grzebiąc
w piekielnym warze⁶⁰, śmie e się i woła skrzeczącym przeraźliwie głosem poprzez szumiącą
i huczącą burzę.

Jestem pewny, łaskawy czytelniku, że choćby obcymi ci były zazwycza uczucia trwo-
gi, to na widok tego malowidła Rembrandta czy Brueghela Piekielnego, które teraz ożyło
przed tobą, włosy by ci powstały na głowie z przerażenia. Ale nie mogłeś oderwać wzro-
ku od wplątanego w piekielne sprawy ǳiewczęcia, a prąd elektryczny, który przeniknął
wszystkie twe tkanki i nerwy, wzniecił w tobie z błyskawiczną szybkością myśl, by stawić
czoło ta emniczym siłom kręgu płomieni; w myśli te zaginęło two e przerażenie — tak
— myśl ta wykwitła wprost z tego przerażenia, z te zgrozy, ako ich płód bezpośredni.
Poczułeś się tak, akbyś sam był ednym z tych aniołów stróżów, do których modliło
się śmiertelnie zestrachane ǳiewczę, akbyś miał powinność wnet wyciągnąć z kieszeni
pistolet i zastrzelić tę starą bez namysłu! Ale, myśląc o tym tak żywo, krzyknąłeś głośno:
— Hola! — albo: — Co się tu ǳie e? — albo: — Co wy tu robicie⁈

Pocztylion zadął wrzaskliwie w róg, stara wywinęła kozia wprost w war i wszystko
zniknęło naraz w gęstym dymie.

Czy znalazłbyś ǳiewczę, którego z na szczerszą gorliwością szukałbyś teraz w ciemno-
ściach, trudno mi powieǳieć, ale zniszczyłbyś czaroǳie ską grę stare , rozerwałbyś więzy
magicznego kola, w które dała się wciągnąć lekkomyślnie Weronika.

Jednakże ani ty, łaskawy czytelniku, ani nikt w ogóle nie szedł ani echał tą drogą
dwuǳiestego trzeciego września, w tę noc burzliwą, sprzy a ącą sztukom czarnoksięskim,
i Weronika musiała wytrwać przy kotle w śmiertelne trwoǳe, aż ǳieło dobiegnie końca.

Słyszała doskonale, ak wokoło nie coś wyło i szumiało, ak beczały i klekotały wkoło
nie przeróżne wstrętne głosy, edne przez drugie, ale nie otwierała oczu, bo czuła, że
widok te ohydy, tych okropności, które ą otaczały, mógłby ą wtrącić w nieuleczalne
szaleństwo.

Stara przestała mieszać w kotle. Dym stawał się coraz rzadszy, aż wreszcie tylko lekki
płomień spirytusowy palił się u spodu kotła. Wtedy zawołała:

— Weroniko, ǳiecko mo e! Złotko mo e! Spo rzy no tu w głąb! Cóż wiǳisz, cóż
wiǳisz?

Ale Weronika nie była w stanie odpowieǳieć, chociaż zdawało e się, że w kotle
wiru ą bezładnie na różnie sze skłębione ze sobą figury; postaci ednak z każdą chwi-
lą stawały się wyraźnie sze, aż naraz z głębiny kotła wystąpił, patrząc na nią przy aźnie
i poda ąc e rękę, student Anzelmus. Krzyknęła głośno:

— Ach, Anzelmus! Anzelmus!
Stara otworzyła szybko zna du ący się u kotła kran i rozpalony metal spłynął z trzesz-

czeniem i syczeniem w małą foremkę, którą podstawiła.
Wtedy zerwała się wiedźma, wrzeszcząc i ciska ąc się na wszystkie strony w ohydnych,

ǳikich podskokach.
— Skończone ǳieło! ǲięki ci, mó chłopcze! Czuwałeś ǳielnie! Hu! hu! — on iǳie!

Zagryź go! Zagryź go!
Lecz na to zaszumiało coś potężnie w powietrzu, akby akiś potwornie wielki orzeł,

trzepiąc olbrzymimi skrzydłami, zleciał i krzyknął przeraźliwie:
— He , he ! Wy tam, hołota! Skończona rzecz, skończona rzecz! Do domu, precz!
Stara runęła z wyciem na ziemię, a Weronika straciła przytomność.
Kiedy znowu przyszła do siebie, był uż biały ǳień, leżała na swoim łóżku, a Frania

stała przed nią z filiżanką dymiące herbaty, mówiąc:
— Ależ, powieǳże mi, siostro, co ci est! Sto ę tu uż przed tobą z goǳinę czy więce ,

a ty leżysz bez przytomności, akby w febryczne gorączce i stękasz, i ęczysz, że aż nam
straszno się robi. O ciec nie poszedł z two ego powodu do szkoły i zaraz tu przy ǳie
z panem doktorem.

Weronika milcząc wzięła z e rąk herbatę; skoro ą zaczęła pić, okropne obrazy te
nocy stanęły e żywo przed oczami.

⁶⁰war — wrzątek, tu: wywar. [przypis edytorski]
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Więc może to wszystko było tylko strasznym snem, który mnie dręczył? Ależ a na-
prawdę poszłam wczora wieczorem do stare , to był przecież dwuǳiesty trzeci września?
Nie, a racze wczora uż byłam barǳo chora i wszystko to mi się tylko przywiǳiało,
a cała choroba powstała u mnie z tego wiecznego myślenia o Anzelmusie i o te zdumie-
wa ące stare kobiecie, która się podała za Elżbietę i tym chciała mnie zwabić.

Frania wróciła znowu z całkiem przemoczonym płaszczem Weroniki w ręku.
— Patrza no, siostro — rzekła — co się stało z twoim płaszczem; burza wyrwała

w nocy okno i przewróciła krzesło, na którym płaszcz leżał; pewno napadało deszczu
tamtędy, bo płaszcz est zupełnie mokry.

Weronice akby kamień upadł na piersi, wieǳiała uż teraz, że to nie sen ą dręczył,
że naprawdę była u stare . Ogarnął ą strach i zgroza, mróz febryczny zatrząsł nią od góry
do dołu. Z kurczowym dreszczem naciągnęła silnie kołdrę na siebie; ale wtem poczuła, że
piersi e uciskało coś twardego, a kiedy chwyciła to w rękę, wyczuła coś, akby medalion;
wy ęła to spod kołdry, skoro tylko Frania wyszła z płaszczem; było to małe, okrągłe, asno
wypolerowane zwierciadełko.

— Podarunek od stare — zawołała żywo, a ze zwierciadła strzeliły akby płomieniste
promienie, które ą przeniknęły do głębi i ogrzały lubo; febryczne dreszcze ustały, opły-
wało ą nieopisane uczucie błogości i słodkiego spoko u. Musiała myśleć o Anzelmusie,
a kiedy skierowywała nań myśli coraz silnie i silnie , uśmiechnął się do nie przy aźnie ze
zwierciadła, niby żywy portrecik w miniaturze. Ale wnet zdało się e , że uż nie wiǳi te-
go obrazu — nie! — tylko za to samego studenta Anzelmusa, we własne osobie. Sieǳiał
w wysokim, szczególnie urząǳonym poko u i pilnie pisał. Weronika chciała pode ść ku
niemu, poklepać go po ramieniu i powieǳieć. — „Panie Anzelmie, obe rzy się pan, a tu
estem!” Ale to się zupełnie nie udawało, gdyż otaczał go akby świecący krąg ognia, lecz
Weronika spo rzała uważnie ; były to przecież tylko wielkie księgi ze złoconymi brzegami.

Ale wreszcie Weronice udało się spo rzeć Anzelmusowi w oczy: wtedy on — akby
musiał, patrząc na nią, dopiero przypominać ą sobie — lecz w końcu uśmiechnął się
i rzekł: — Ach, czy to pani, droga mademoiselle⁶¹ Paulmann? Ale czemuż pani chwilami
raczy udawać węża?

Weronika wybuchnęła głośnym śmiechem na te szczególne słowa; wskutek tego obu-
ǳiła się akby z głębokiego snu i szybko schowała zwierciadełko, a właśnie drzwi się
otworzyły i do poko u wszedł konrektor Paulmann z doktorem Ecksteinem.

Doktor Eckstein podszedł natychmiast do łóżka, długo trzymał w głębokim zamy-
śleniu puls Weroniki i powieǳiał:

— A ! A !
Potem napisał receptę, eszcze raz chwycił za puls, eszcze raz powtórzył: „A ! A !” —

i opuścił pac entkę.
Ale z tych wynurzeń doktora Ecksteina konrektor Paulmann nie mógł dość wyraźnie

wymiarkować⁶², co właściwie dolega Weronice.

 

Biblioteka drzew palmowych. — Losy nieszczęśliwego Salamandry. — Jak czarne pióro pie-
ściło się z burakiem, a registrator Heerbrand barǳo się upił.

Student Anzelmus spęǳił uż wiele dni na pracy u archiwariusza Lindhorsta; owe
goǳiny były dlań na szczęśliwszymi w życiu, bo zawsze opływały go słodkie dźwięki po-
krzepia ących słów Serpentyny, bo nawet nieraz ocierały się cicho o niego leciuchne akieś
tchnienia i przenikała go wtedy nigdy nie doświadczana błogość, która często wzrastała do
na wyższe rozkoszy i zachwytu. Zapominał zupełnie o wszystkich nęǳach i wszystkich
drobnych troskach swo ego ciężkiego życia i w nowym istnieniu, które się przed nim
otwarło, akby w olśniewa ącym blasku słońca, poznawał wszelkie cuda tego wyższego
świata, które napełniały go dawnie zdumieniem a nawet zgrozą. Przepisywanie szło mu
barǳo szybko, ponieważ zdawało mu się coraz częście , że kreśli na pergaminie tylko od

⁶¹mademoiselle (.) — panna. [przypis edytorski]
⁶²wymiarkować (daw.) — zorientować się. [przypis edytorski]

. . .  Złoty garnek 



dawna uż znane znaki, że zaledwie potrzebu e zaglądać do oryginału, aby przemalowywać
wszystko z ak na większą dokładnością.

Archiwariusz Lindhorst rzadko kiedy ukazywał się poza goǳiną obiadową, ale za
każdym razem po awiał się dokładnie w te chwili, w które Anzelmus ukończył ostatnie
znaki akiego rękopisu, i dawał mu inny, ale wnet wychoǳił w milczeniu, zamieszawszy
tylko atrament akąś czarną pałeczką i zamieniwszy zużyte pióra na nowe, ostrze zatem-
perowane.

Pewnego dnia, kiedy student Anzelmus wszedł z uderzeniem dwunaste na schody,
zastał drzwi, którymi zwykle wchoǳił, zamknięte, a archiwariusz Lindhorst z awił się
w inne stronie, w swoim zaǳiwia ącym, akby usianym lśniącymi kwiatami szlaoku.

Zawołał głośno:
— We dź no pan ǳisia tędy, drogi Anzelmie, bo tam czeka ą na nas mistrzowie

Bhogovotgity⁶³.
Wszedł na korytarz i prowaǳił za sobą Anzelmusa przez te same komnaty i sale, co

za pierwszym razem. Studenta Anzelmusa na widok czaru ących wspaniałości ogrodu na
nowo ogarnęło zdumienie, ale teraz dostrzegł wyraźnie, że niektóre zaǳiwia ące kwiaty,
zwisa ące z ciemnych krzaków, były to właściwie lśniące przepychem barw owady, co
trzepotały skrzydełkami, wznosiły się w górę, zlatywały na dół, skakały, wirowały, kłębiły
się bezładnie, akby pieszcząc się, igra ąc z sobą. A znowu te różowe i ak niebo błękitne
ptaki były w istocie kwiatami pachnącymi, a zapach, aki rozsiewały dokoła, wykwitał
z ich kielichów w cichych, słodkich dźwięczeniach, co zlewały się razem z pluskaniem
źródeł dalekich, z szelestem wyniosłych krzewów i drzew w ta emnicze akordy, w skargi
głębokie tęsknoty. Drwiące ptaki, które go za pierwszym razem tak drażniły i wykpiwały,
zawirowały mu znowu nad głową, bezustannie krzycząc swoimi cienkimi głosikami:

— Panie student, panie student! Nie spiesz się pan tak, nie gap się pan tak w chmury,
eszcze pan na nos upadniesz! He, he! Panie student! Włóż no pan pudermantel⁶⁴, kum
puchacz uyzu e panu perukę.

I takie różne głupstwa brzęczały Anzelmusowi kolo uszu, póki nie wyszedł z ogrodu.
Nareszcie archiwariusz Lindhorst wszedł do lazurowego poko u. Płyta porfirowa ze

złotym garnkiem gǳieś znikła, a na e mie scu, na środku poko u, stał pokryty fioleto-
wym aksamitem stół, na którym zna dowały się znane Anzelmusowi przybory do pisania,
obok zaś stało krzesło z poręczami, pokryte taką samą materią.

— Kochany panie Anzelmie — rzekł archiwariusz Lindhorst — przepisałeś uż pan
nieco rękopisów szybko i dokładnie, ku mo emu wielkiemu zadowoleniu; pozyskałeś pan
sobie mo e zaufanie; ale pozosta e eszcze do zrobienia rzecz na ważnie sza, mianowicie
przepisanie, a racze przemalowanie pewnych ǳieł, pisanych szczególnie szymi znakami,
ǳieł, które przechowu ę w tym poko u i które można przepisywać tylko tu na mie scu.
Na przyszłość bęǳiesz pan zatem pracował tuta , ale muszę panu zalecić ak na większą
ostrożność i uwagę; edna fałszywa kreska albo też, uchowa Boże, edna plama atramentu
pryśnięta na oryginał pogrąży pana w nieszczęście.

Anzelmus zauważył, że ze złotych pni palm wyrastały małe szmaragdowe liście; ar-
chiwariusz chwycił eden z tych liści i Anzelmus dostrzegł, że liść był właściwie rulonem
pergaminu, który archiwariusz rozwinął i rozłożył na stole.

Anzelmus niemało się zaǳiwił na widok tych ǳiwacznie poplątanych znaków, a wpa-
tru ąc się w te wszystkie punkciki, kreski, przecinki i zakrętasy, które zdawały się wy-
obrażać akieś rośliny, mchy, to znów postaci zwierząt, omalże nie upadł na duchu. Czy
potrafi to wszystko tak dokładnie przemalować? Zamyślił się nad tym głęboko.

— Odwagi, młoǳieńcze! — zawołał archiwariusz — eśli masz szczerą wiarę i praw-
ǳiwą miłość, to pomoże ci Serpentyna!

Głos ego brzmiał ak dźwięczący metal, a kiedy Anzelmus spo rzał w nagłe trwo-
ǳe, archiwariusz Lindhorst stał przed nim w królewskie postaci, tak ak się mu z awił
przy pierwszych odwieǳinach w poko u, gǳie była biblioteka. Anzelmus uczuł, że chyba
osunie się na kolana, czcią przeniknięty, ale tu archiwariusz Lindhorst wzniósł się w górę
po pniu edne z palm i zniknął wśród szmaragdowych liści.

⁶³Bhogovotgita a. Bhagavatgita — indy ski traktat filozoficzny, tekst święty hinduizmu. [przypis edytorski]
⁶⁴pudermantel (z niem.) — płaszcz zakładany przy strzyżeniu włosów a. pudrowaniu peruki. [przypis edy-

torski]
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Student Anzelmus zrozumiał, że książę-duch z nim mówił i że wszedł teraz na górę,
do swo e pracowni, aby może wprzód⁶⁵ eszcze zapytać promieni-gońców, wysłanych doń
przez niektóre planety, o dalsze losy ego i słodkie Serpentyny.

Albo też może — myślał dale — oczeku ą go wieści ze źródeł Nilu, albo odwieǳa
go aki mag z Laponii, mnie zaś trzeba teraz ostro się zabrać do pracy.

I z tymi słowy⁶⁶ zaczął badać nieznane znaki pergaminu.
Cudowna muzyka ogrodu przenikała ku niemu i otaczała go słodkimi, rozkosznymi

zapachami, słyszał wprawǳie także chichotanie drwiących ptaków, ale nie rozumiał ich
słów, co mu było barǳo na rękę. Chwilami było tak, akby liście drzew palmowych sze-
leściły i akby promieniowały wtedy przez pokó w te czarowne dźwięki kryształu, które
Anzelmus słyszał w ów pamiętny ǳień Wniebowstąpienia pod bzowym krzakiem. Prze-
ǳiwnie pokrzepiony przez te dźwięki i świecenia, Anzelmus coraz silnie skierowywał
swe myśli i czucia na tytuł zwiniętego w rulon pergaminu i wkrótce akby w głębi duszy
uczuł, że znaki te mogły oznaczać tylko te, a nie inne słowa: „O zaślubinach Salamandra
z zielonym wężem”.

Tu zabrzmiał silny, tró dźwięczny akord asnych ǳwonów z kryształu.
— Anzelmusie, drogi Anzelmusie — przewiało ku niemu spośród liści — i o cudo!

— po pniu palmowego drzewa ześlizgiwał się zielony wąż.
— Serpentyno! Na milsza Serpentyno! — krzyknął Anzelmus, akby w obłąkaniu

na wyższego zachwytu: bo kiedy uważnie się wpatrzył, było to przecież przecudne, cza-
ru ące ǳiewczę, które spływało ku niemu, spogląda ąc nań z niewysłowioną tęsknotą
ciemnobłękitnymi oczami, tymi samymi oczami, co żyły w nim, w głębi duszy. Liście
zdawały się opuszczać i rozpościerać, wszęǳie sterczały z pni kolce, ale Serpentyna zręcz-
nie przemykała się, przewĳała przez nie, cisnąc ku sobie swo ą migotliwą, akby lśniącą
mieniącymi się barwami szatę, tak że ta, przylgnąwszy do wysmukłego ciała, nie zacze-
piała o wysta ące kolce i ciernie drzew palmowych.

Siadła obok Anzelmusa na tym samym krześle, obe mu ąc go ramionami i przycią-
ga ąc ku sobie, tak że czuł tchnienie płynące z e ust i elektryczne ciepło e ciała.

— Drogi Anzelmusie — zaczęła Serpentyna — esteś uż teraz zupełnie moim, zdo-
byłeś mnie przez two ą wiarę, przez two ą miłość; a a ci ofiaru ę ów złoty garnek, który
nas uszczęśliwi na wieki.

— O ty przesłodka, na milsza Serpentyno! — rzekł Anzelmus — eżeli posiadam
ciebie, to cóż mnie obchoǳi wszystko poza tym? Skoro żeś tylko mo ą, to zatopiłbym się
na chętnie w tych wszystkich ǳiwach i czarach, które mną zawładnęły od chwili, kiedym
cię u rzał.

— Wiem doskonale — mówiła dale Serpentyna — że wszystkie te niepo ęte i cu-
downe rzeczy, którymi o ciec mó otaczał cię, nieraz tylko dla własne zabawy, wzbuǳały
w tobie zgrozę i przerażenie, ale teraz uż, ak myślę, tego chyba nie bęǳie; bo a tu
estem w te chwili tylko po to, aby ci opowieǳieć, mó drogi Anzelmusie, z głębi serca,
z głębi duszy wszystko, wszystko, aż do na zupełnie szych drobiazgów, co tylko powinie-
neś wieǳieć, ażebyś całkowicie poznał mo ego o ca i w ogóle ak na dokładnie zrozumiał
wszystko, co dotyczy ego i mnie.

Anzelmus czuł się tak, akby go ta wǳięczna, słodka postać ob ęła i otuliła sobą tak
całkowicie, że tylko z nią razem mógł się poruszać, tylko e pulsu rytmy drżały w ego
tkankach, w ego nerwach; wsłuchiwał się w każde e słowo, co dźwięczało mu aż gǳieś
w głębi duszy i ak promień świetlisty wzniecało błogość niebiańską. Otoczył ramieniem
e smukłe, barǳie niż smukłe ciało, ale mieniąca się, lśniąca materia e szaty była tak
gładka, tak śliska, że zdało mu się, iż ona może, wyrwawszy mu się szybko, wyśliznąć się
niepowstrzymanie — i zadrżał na tę myśl.

— Ach, nie opuszcza mnie, słodka Serpentyno! — zawołał mimo woli — tyś tylko
życiem moim!

— ǲiś nie uczynię tego — rzekła Serpentyna — póki ci nie opowiem wszyst-
kiego, co w two e miłości ku mnie zdołasz zrozumieć. A więc dowieǳ się, ukochany,
że mó o ciec pochoǳi z ǳiwnego rodu Salamandrów i że a zawǳięczam swe istnie-

⁶⁵wprzód (daw.) — wcześnie . [przypis edytorski]
⁶⁶słowy — ǳiś popr. forma N.lm: słowami. [przypis edytorski]
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nie ego miłości do zielonego węża. Kiedyś, w praczasach królował w cudowne krainie,
Atlantyǳie, potężny książę-duch, Fosforus, któremu służyły duchy pierwotne. Pewne-
go razu Salamander, którego lubił nad wszystkie inne (to był mó o ciec), przechoǳił
przez wspaniały ogród, przepięknie przystro ony na pięknie szymi darami matki Fosfo-
rusa, i słyszał, ak wysoka lilia śpiewała tak cichymi dźwięki: „Przymknĳ mocno oczęta,
zanim cię zbuǳi wiatr ranny, ukochany mó ”. Zbliżył się; owiana ego palącym tchnie-
niem lilia roztworzyła swe liście, a wtedy zobaczył córkę lilii, zielonego węża, co spała
w e kielichu. I oto ogarnęła Salamandra gorąca miłość do pięknego węża i porwał ą
lilii, które zapachy na próżno wołały po całym ogroǳie, w niewymownych skargach, za
ukochaną córką. Albowiem Salamander zaniósł ą do zamku Fosforusa i prosił go: „Da
mi zaślubić ukochaną, niecha mo ą bęǳie na wieki”.

„Niebaczny, czego żądasz! — rzekł książę-duch — wieǳ, że lilia była ongi mo ą i pa-
nowała ze mną: ale iskra, którą w nią tchnąłem, groziła e zgubą i tylko zwycięstwo nad
czarnym smokiem, którego teraz duchy ziemi trzyma ą związanego w łańcuchach, ocali-
ło lilię, dało e liściom moc zamknięcia w sobie te iskry i przechowania e . Ale skoro
obe miesz zielonego węża, żar twó przepali e ciało i nowa istota, szybko poczęta, uleci
od ciebie”.

Salamander nie zważał na przestrogę księcia; pełen palącego pożądania chwycił zielo-
nego węża w ramiona, kochanka rozpadła się w popiół, a skrzydlata istota z popiołu tego
zroǳona zaszumiała przez powietrze, uleciała. Wtedy ogarnęło Salamandra szaleństwo
rozpaczy — i popęǳił przez ogród, ciska ąc ogień i płomienie, i niszczył go w ǳikie
wściekłości, że na pięknie sze rośliny i kwiaty upadły przepalone, a ęk ich napełnił prze-
strzenie.

Straszliwie zagniewany książę-duch chwycił w zapalczywości swo e Salamandra i rzekł:
„Wyszalał twó ogień, zagasły two e płomienie, zbladły two e promienie, zstępu do du-
chów ziemi, niecha drwią z ciebie i szyǳą, i trzyma ą w niewoli, póki nie rozpali się
znowu materia ognista i nie wypromieniu e z ziemi z tobą razem, ako z nową istotą”.

Nieszczęsny Salamander zapadł się, zgasł, ale na to podszedł stary, mrukliwy duch Współczucie
ziemi, który był ogrodnikiem Fosforusa, i rzekł: „Panie! — któż by mógł barǳie skar-
żyć się na Salamandra niż a? Czyż nie przystroiłem moimi na pięknie szymi metalami
wszystkich tych pięknych kwiatów, które on spalił? Czyż nie chroniłem, nie pielęgnowa-
łem ǳielnie ich zalążków, czy nie roztrwoniłem na nie nie edne piękne barwy? A ednak
u mu ę się za biednym Salamandrem, którego tylko miłość (ty sam, o panie, często e
ulegałeś) doprowaǳiła do niszczycielskie rozpaczy. Złagodź mu zbyt ciężką karę!”

„Ogień ego na teraz zagasnął — rzekł książę-duch. — Rozpali się w nieszczęśliwym
czasie, kiedy mowa przyrody nie bęǳie uż zrozumiała dla zwyrodniałego roǳa u luǳ-
kiego, kiedy duchy pierwotne, wygnane w odległe krainy, tylko z dali na dalsze głuchy-
mi dźwiękami przemawiać będą do luǳi, kiedy wytrąconemu z kręgu harmonii tylko
tęsknota bezmierna przypominać bęǳie o pełnym cudów królestwie, w którym ongiś
przebywał, gdy eszcze wiara i miłość mieszkały w ego sercu — w tym nieszczęśliwym
czasie na nowo rozpali się materia ognista Salamandra, ale w poczęciu swoim stanie się
on tylko człowiekiem i bęǳie musiał pogrążyć się zupełnie w nęǳę życia, znosić ego
udręki. Ale ma być mu zachowaną nie tylko pamięć o ego pierwotnym pochoǳeniu;
oży e on także w święte harmonii z całą przyrodą, rozumieć bęǳie e cuda, a moc brat-
nich duchów bęǳie mu podległa. Odna ǳie wtedy znowu w liliowym krzewie zielonego
węża, a owocem ego zaślubin z nią będą trzy córki, które luǳiom po awią się w postaci
matki. Na wiosnę zawisną one na ciemnym krzaku bzu i dźwięczeć będą swoimi luby-
mi, kryształowymi głosami. Jeżeli zna ǳie się wtedy, w owym żałosnym, nęǳnym czasie
zatwarǳiałe nieczułości dusz, młoǳieniec, który ich śpiew zrozumie — i nie dość — e-
żeli eden z wężyków spo rzy nań swymi wǳięcznymi oczami, eżeli spo rzenie to wznieci
w młoǳieńcu przeczucie dalekie , cudowne krainy, ku które mógłby się wznieść odwagi
pełen, gdyby zrzucił z siebie brzemię prostackie powszedniości, eżeli wraz z miłością do
węża zroǳi się w nim żywa gorąca wiara w cuda przyrody i zarazem we własne swo e
istnienie wśród tych cudów — to wąż bęǳie ego. Ale nie pierwe , aż zna ǳie się trzech
takich młoǳieńców, którzy poślubią trzy córki, bęǳie mógł Salamander odrzucić swe
ciężkie brzemię i wrócić do braci swoich”.
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„Pozwól, o panie — rzekł duch ziemi — że ofiaru ę każde z tych trzech córek dar,
który uświetni życie z przeznaczonym mężem. Każda otrzyma ode mnie garnek z na pięk-
nie szego metalu, aki posiadam; wypoleru ę go promieniami, które wezmę diamentom;
całe nasze państwo pełne cudów, tak ak istnie e ono teraz, w harmonii z całą przyrodą,
odbĳać się ma przepychem olśniewa ących blasków w zwierciadle ego błyszczące po-
wierzchni; a w chwili zaślubin wykwitnie z ego wnętrza lilia płomienista, które wieczno-
trwały kwiat słodkimi zapachami otoczy wybranego młoǳieńca. Wnet wtedy zrozumie
on mowę tego kwiatu i cuda naszego świata, i sam zamieszka z ukochaną w Atlantyǳie”.

— Wiem uż teraz barǳo dobrze, drogi Anzelmusie, że o ciec mó est właśnie tym
Salamandrem, o którym ci opowieǳiałam. Musiał on, pomimo wyższości swe natu-
ry, poddać się na drobnie szym troskom powszedniego życia i stąd może pochoǳi ego
zgryźliwy nieraz humor, akim obdarza niektórych. Często powtarzał mi, że na określenie
właściwości duchowych, akich książę-duch Fosforus wymagał, stawia ąc to ako warunek
poślubienia mnie i moich sióstr, istnie e teraz wyrażenie, ednak zbyt często nadużywane
w nieprzyzwoity sposób, nazywa się to mianowicie duszą ǳiecięcą i poetyczną. Dusze ta-
kie znaleźć można nieraz u młoǳieńców, których pospólstwo wyśmiewa za prostotę ich
obycza ów i za to, że brak im zupełnie tak zwane ogłady światowe . Ach, drogi Anzelmu-
sie, tyś przecie zrozumiał pod bzowym krzakiem mó śpiew, mo e spo rzenie. Ty kochasz
zielonego węża. Ty wierzysz we mnie i chcesz być moim na wieki! Piękna lilia wykwitnie
ze złotego garnka i bęǳiemy, połączeni, żyli razem szczęśliwie i błogo w Atlantyǳie.

— Ale nie mogę przed tobą ukrywać, że we wstrętne walce Salamandrów z duchami
ziemi, czarny smok wyrwał się i z chrzęstem umknął w powietrzne przestwory. Wpraw-
ǳie Fosforus znowu trzyma go w więzach, ale z ego czarnych piór, które posypały się
podczas walki na ziemię, zroǳiły się wrogie duchy, te wszęǳie sta ą przeciw Salaman-
drom i duchom ziemi. Owa kobieta, która ci est tak nieprzy azną i która, ak to o ciec
mó wie doskonale, dąży do zawładnięcia złotym garnkiem, zawǳięcza swe istnienie mi-
łości ednego takiego pióra, co wyleciało ze skrzydła smoka, do akiegoś buraka. Zna ona
swe pochoǳenie i swą siłę: albowiem z ęków i drgawek po manego smoka przeniknęła
ta emnicę niektórych czaroǳie skich konstelac i i używa wszelkich środków, aby ǳiałać
z zewnątrz na duszę, podczas gdy mó o ciec zwalcza ą piorunami, strzela ącymi z Sala-
mandrowego wnętrza. Ona zbiera wszystkie złe pierwiastki, mieszka ące w szkodliwych
ziołach i tru ących zwierzętach, miesza ąc e przy sprzy a ących konstelac ach wytwarza
pewne złośliwe zmory, które napełnia ą duszę człowieka zgrozą i przerażeniem i odda ą go
w moc demonów, przez zwyciężonego w walce smoka spłoǳonych. Strzeż się te stare ,
drogi Anzelmusie, ona est twoim wrogiem, bo two a ǳiecięco niewinna dusza zniwe-
czyła uż nie eden z e złych czarów. Wiernym bądź miłości twe — wnet uż osiągniesz
cel!

— O mo a, mo a Serpentyno! — zawołał student Anzelmus — akżebym mógł cię
opuścić, akżebym mógł ciebie nie kochać wiecznie!

Pocałunek zapłonął na ego ustach, obuǳił się akby z głębokiego snu, Serpentyna
znikła, wybiła szósta; uczuł ciężki wyrzut, że nie przepisał ani odrobiny, z niepoko em,
co też na to powie archiwariusz, spo rzał na swo ą kartkę i o ǳiwo! — przepisywanie
ta emniczego rękopisu było pomyślnie doprowaǳone aż do końca, a uważnie wpatru ąc
się w znaki zrozumiał, że przepisał opowieść Serpentyny o e o cu, ulubieńcu księcia-
-ducha Fosforusa w cudowne krainie Atlantyǳie.

Teraz wszedł archiwariusz Lindhorst w swoim białawoszarym płaszczu, w kapeluszu
na głowie, z laską w ręku; spo rzał na zapisany przez Anzelmusa pergamin, zażył potężny
niuch tabaki i rzekł z uśmiechem:

— Tegom się też spoǳiewał! No! Oto est bity talar, panie Anzelmie, pó ǳiemy sobie
teraz eszcze do Linka, proszę za mną!

Archiwariusz przeszedł szybko przez ogród, w którym panował taki wściekły ha-
łas, takie śpiewania, gwizdania i gadaniny, że student Anzelmus był zupełnie ogłuszony
i ǳiękował Bogu, skoro się znalazł na ulicy.

Zaledwie uszli kilka kroków, spotkali registratora Heerbranda, który chętnie się do
nich przyłączył. Przed bramą nabili fa ki; registrator Heerbrand narzekał, że nie ma przy
sobie krzesiwa, a na to archiwariusz Lindhorst zawołał z oburzeniem:

— Co tam krzesiwo! Masz pan tu ognia, ile zechcesz!
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To mówiąc, prztyknął palcami, z których wytrysnęły wielkie iskry i szybko rozpaliły
fa ki.

— Patrz no pan, co to za chemiczny kawał — rzekł registrator Heerbrand, ale student
Anzelmus nie bez wewnętrznego drżenia pomyślał o Salamandrze.

U Linka registrator Heerbrand wypił tyle mocnego dubeltowego piwa, że zaczął —
on, zwykle taki łagodny, cichy człowiek — śpiewać rozwlekłym tenorem burszowskie⁶⁷
pieśni, pytał gorączkowo każdego, czy est ego przy acielem, czy nie, aż wreszcie student
Anzelmus musiał go zanieść do domu, gdyż archiwariusz Lindhorst od dawna uż gǳieś
zniknął.
  

Jak student Anzelmus cokolwiek przyszedł do rozumu. — Towarzystwo przy ponczu. — Jak
student Anzelmus wziął konrektora Paulmanna za puchacza, a ten się barǳo o to rozzłościł.
— Kleks i jego skutki

Wszystkie te ǳiwy i cudowności, które coǳiennie otaczały studenta Anzelmusa, od-
sunęły go zupełnie od zwycza nego życia. Nie widywał żadnego ze swoich przy aciół i nie-
cierpliwie wyczekiwał co rano goǳiny dwunaste , roztwiera ące ⁶⁸ mu ego ra . A ednak,
choć całą duszą lgnął do lube Serpentyny i cudów czaroǳie skie krainy u archiwariusza
Lindhorsta, musiał chwilami myśleć o Weronice, a nawet zdawało mu się czasem, że
przychoǳi ona do niego i wyzna e, zarumieniona, ak serdecznie go kocha i ak stara się
wydrzeć go wiǳiadłom, które go tylko dręczą i ośmiesza ą. Chwilami bywało tak, akby
waliła się nań nagle akaś obca siła i parła go niepowstrzymanie ku zapomniane Wero-
nice, ak gdyby musiał iść za nią, gǳie by tylko zechciała, niby łańcuchami przykuty do
te ǳiewczyny.

Otóż w noc potem właśnie, kiedy po raz pierwszy u rzał Serpentynę w postaci czarow-
nego ǳiewczęcia i poznał cudowną ta emnicę zaślubin Salamandra z zielonym wężem,
Weronika stanęła mu przed oczyma żywie niż kiedykolwiek. Tak! — nawet dopiero kie-
dy się obuǳił, uprzytomnił sobie wyraźnie, że to mu się tylko śniło, bo przekonany był,
że Weronika rzeczywiście est u niego i skarży się z wyrazem rozǳiera ącego bólu, co go
do głębi przenikał, że on poświęca e szczerą miłość dla fantastycznych wiǳiadeł, któ-
re powodu ą tylko ego rozterkę wewnętrzną i mogą przecież wtrącić go w nieszczęście
i zgubić. Weronika była powabnie szą, milszą niż kiedykolwiek; próżne czynił wysiłki,
by o nie zapomnieć, i stan ten sprawiał mu mękę, od które miał naǳie ę uwolnić się
na ranne przechaǳce. Jakaś ta emna, magiczna siła ciągnęła go do Bramy Pirnańskie
i właśnie miał zamiar skręcić w boczną ulicę, kiedy konrektor Paulmann, idący za nim,
zawołał głośno:

— A , a ! Na szanownie szy panie Anzelmie! Amice! Amice!⁶⁹ Gǳież się pan poǳie-
wasz, u Boga O ca? Wcale się pan nie pokazu esz, może pan nie wiesz, że Weronika for-
malnie tęskni za tym, żeby znowu co z panem zaśpiewać? No, chodź pan teraz, przecieżeś
pan szedł do nas!

Student Anzelmus, rad nierad, poszedł z konrektorem.
Kiedy wchoǳili do domu, Weronika wyszła ku nim barǳo ładnie i starannie ubrana,

tak że konrektor Paulmann zapytał, pełen zǳiwienia:
— Cóż to, czemuś tak wystro ona, czyż spoǳiewałaś się gości? Otóż właśnie prowaǳę

pana Anzelmusa!
Cału ąc grzecznie i dwornie rękę Weroniki, student Anzelmus uczuł leciuchny uścisk,

który płomieniem przeniknął mu całe ciało.
Weronika była wprost samą wesołością, samym wǳiękiem i skoro Paulmann wyszedł

do swego gabinetu, potrafiła tak dalece rozruszać Anzelmusa przez wszelakie przekoma-
rzania się i filuterne⁷⁰ dowcipy, że zapomniał zupełnie o swo e nieśmiałości i w końcu
uganiał się po całym poko u za swawolną ǳiewczyną. Ale tu znowu zwalił mu się na kark

⁶⁷burszowski — charakterystyczny dla korporac i studenckich. [przypis edytorski]
⁶⁸roztwierać — ǳiś popr.: otwierać. [przypis edytorski]
⁶⁹Amice! Amice! (łac.) — przy acielu! przy acielu! [przypis edytorski]
⁷⁰filuterny (daw.) — figlarny, prowoku ący. [przypis edytorski]
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demon niezręczności, młoǳieniec zawaǳił o stół i ładna szkatułka Weroniki upadła na
ziemię. Anzelmus podniosł ą, wieczko odskoczyło, błysnęło mu małe, metalowe zwier-
ciadło, w które spo rzał z akąś całkiem szczególną ochotą. Weronika chyłkiem z tyłu
podeszła ku niemu, położyła mu rękę na ramieniu i tuląc się doń mocno, również pa-
trzała mu przez ramię w zwierciadło. Anzelmus uczuł, że akaś walka poczyna mu się
w duszy: myśli, obrazy wybłyskiwały i znikały znowu — archiwariusz Lindhorst, Ser-
pentyna, zielony wąż — wreszcie uspokoiło się wszystko, cały ten zamęt przetworzył się
w asną świadomość. Zrozumiał wyraźnie, że ustawicznie myślał tylko o Weronice, że
przecież owa postać, która z awiła mu się wczora w niebieskim poko u, to była równifeż
Weronika i że tę baśń fantastyczną o zaślubinach Salamandra i zielonym wężem on prze-
cież tylko napisał, ale wszak mu e nie opowieǳiano. Sam ǳiwił się swoim marzeniom
i kładł e wyłącznie na karb podniecenia wewnętrznego wywołanego miłością Weroni-
ki, ak również na karb pracy u archiwariusza Lindhorsta, w którego poko u w dodatku
eszcze pachniało tak ǳiwnie odurza ąco. Uśmiał się serdecznie z tego wariackiego przy-
wiǳenia, żeby być zakochanym w akimś małym wężu i brać dobrze uposażonego ta nego
archiwariusza za Salamandra.

— Tak, tak! to Weronika! — zawołał głośno, ale odwraca ąc głowę spo rzał prosto
w niebieskie oczy Weroniki, z których promieniowała miłość i tęsknota. Głuche „ach!”
wybiegło e na usta, które w te same chwili zapłonęły na ego wargach.

— O, szczęście mo e! — westchnął student w zachwycie — o czym wczora tylko
marzyłem, to spełnia się uż ǳisia .

— I zechcesz naprawdę ożenić się ze mną, skoro zostaniesz radcą dworu? — zapytała
Weronika.

— Ależ tak! — odpowieǳiał student Anzelmus; a właśnie drzwi zaskrzypiały i kon-
rektor Paulmann wszedł mówiąc:

— No, drogi panie Anzelmie, nie puszczę uż pana ǳisia , nie pogarǳisz obiadem
u mnie, a potem Weronika przyrząǳi nam pyszną kawę i wypĳemy ą sobie z registra-
torem Heerbrandem, który także obiecał przy ść.

— Ach, drogi panie konrektorze — odparł student Anzelmus — czyż pan nie wie,
że muszę iść do archiwariusza Lindhorsta z powodu tego przepisywania?

— Amice! Patrz no pan! — rzekł konrektor Paulmann, wyciąga ąc zegarek kieszon-
kowy, który wskazywał wpół do pierwsze .

Student Anzelmus zobaczył teraz, że o wiele za późno byłoby wędrować do archiwa-
riusza Lindhorsta i tym chętnie zgoǳił się z życzeniami konrektora, że przyświecała mu
naǳie a patrzenia na Weronikę przez cały ǳień, może też spoǳiewał się otrzymać akieś
ukradkowe spo rzenie, akiś tkliwy uścisk dłoni albo nawet zdobyć całusa.

Tak wysoko sięgały teraz zamiary studenta Anzelmusa i robiło mu się coraz mile na
sercu, w miarę ak przekonywał się, że wnet uwolni się uż zupełnie od fantastycznych
uro eń, które mogły zeń istotnie uczynić zupełnie obłąkanego głupca.

Registrator Heerbrand z awił się rzeczywiście po obieǳie, kiedy wypił kawę, a mrok
zapadł, dał do zrozumienia, uśmiecha ąc się chytrze i wesoło zaciera ąc ręce, że ma przy
sobie coś, co zmieszane i doprowaǳone do właściwego stanu przez piękne rączki Wero-
niki, porządnie zrubrykowane i ustawione, gǳie trzeba, może im wszystkim uprzy emnić
chłodny wieczór paźǳiernikowy.

— No, to prosimy na stół z tymi ta emniczymi rzeczami, które pan nosi ze sobą, zacny
panie registratorze! — zawołał konrektor Paulmann; pan registrator sięgnął do głębokie
kieszeni swo e zarzutki i trzema nawrotami wydobył stamtąd flaszkę araku⁷¹, cytryny
i cukier. Zaledwie pół goǳiny upłynęło, a uż wspaniały poncz dymił na stole Paulmanna.
Weronika ponalewała wszystkim, przyrząǳiła, i przy aciele rozpoczęli barǳo miłą, wesołą
pogawędkę.

Ale kiedy studentowi Anzelmusowi mocny trunek uderzył do głowy, powróciły mu
znowu wszystkie obrazy tych cudów i ǳiwów, które niedawno przeżywał. U rzał archi-
wariusza Lindhorsta w ego adamaszkowym szlaoku, błyszczącym fosforycznie; u rzał
lazurowobłękitny pokó , złote drzewa palmowe, a wreszcie znowu poczuł, że musi ednak
wierzyć w Serpentynę; szumiało w nim, wrzało w nim wszystko.

⁷¹arak — roǳa aromatycznego alkoholu. [przypis edytorski]
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Weronika podała mu szklankę ponczu; biorąc ą, dotknął z lekka e ręki.
— Serpentyna! Weronika! — westchnął do siebie z cicha. Zapadł w głębokie rozma-

rzenie, ale registrator Heerbrand zawołał na cały głos:
— To ednak zaǳiwia ący starzec, którego nikt nie rozgryzie, ten archiwariusz Lin-

dhorst. No, ego zdrowie! Trąćmy się, panie Anzelmie!
Na to student Anzelmus zbuǳił się ze swoich snów i rzekł, trąca ąc się z registratorem

Heerbrandem:
— To wszystko dlatego, na szanownie szy panie registratorze, że pan archiwariusz

Lindhorst est właściwie Salamandrem, który zniszczył w gniewie ogród księcia-ducha
Fosforusa, bo opuściła go kochanka, zielony wąż!

— Co? Jak⁈ — zapytał konrektor Paulmann.
— Tak — mówił dale student Anzelmus — i dlatego właśnie musi teraz być archi-

wariuszem królewskim i mieszkać tu, w Dreźnie, ze swoimi trzema córkami, ale te córki
to po prostu trzy małe złotozielone wężyki, które wygrzewa ą się na słońcu w krzakach
bzu, śpiewa ą uwoǳicielsko i wabią młoǳieńców ak syreny.

— Panie Anzelmie! Panie Anzelmie! — zawołał konrektor Paulmann — czy panu się
w głowie przewróciło⁈ Dlaboga, co też pan plecie?

— On ma rac ę — wtrącił registrator Heerbrand — ten ǳiwny egomość, ten ar-
chiwariusz, to przeklęty Salamander, co wyprztyku e z palców ogniste iskry, które mogą
nie ednemu wypalić ǳiury w płaszczu, ak żarząca hubka⁷². Tak, tak, masz rac ę, braciszku
Anzelmie, a kto temu nie wierzy, ten mó wróg!

I tu registrator Heerbrand wyrżnął pięścią w stół, aż szklanki zabrzękły.
— Registratorze! coś pan, oszalał? — krzyknął rozzłoszczony konrektor. — Panie

student! Panie student! Co pan za hece znowu urząǳa⁈
— Ach! — odpowieǳiał student. — Z pana to także nic innego, tylko ptak puchacz,

który peruki yzu e, panie konrektorze!
— Co? Ja ptak, puchacz, yz er⁈ — krzyknął konrektor w na wyższe pas i. — Panie,

pan esteś wariat, wariat!
— Ale ta stara załazi mu dobrze za skórę — zawołał registrator Heerbrand.
— Tak, stara est potężna — wtrącił student Anzelmus — chociaż niższego pocho-

ǳenia; bo e tata to zwycza ny śmieć, obszarpane pióro do zamiatania kurzu; a e mama
to nęǳna buraczyna, a całą swo ą siłę zawǳięcza ona rozmaitym nienawistnym kreatu-
rom, adowitemu ła dactwu, które ą otacza.

— To est obrzydliwe oszczerstwo! — zawołała Weronika z oczyma rozbłysłymi gnie-
wem — stara Elżbieta est mądrą niewiastą, a czarny kot żadną tam akąś nienawistną
kreaturą, ale wykształconym, dobrze wychowanym młoǳieńcem i e cousin germain⁷³.

— A czy on mógłby pożreć Salamandra, nie opala ąc sobie brody i nie ginąc marnie?
— rzekł registrator Heerbrand.

— Nie, nie! — krzyknął student Anzelmus — ani teraz, ani nigdy tego nie potrafi!
A zielony wąż mnie kocha, bo a estem duszą ǳiecięcą i zobaczyłem oczy Serpentyny.

— Które kot wydrapie! — zawołała Weronika.
— Salamander, Salamander poskromi ich wszystkich! Wszystkich! — zagrzmiał

konrektor Paulmann w na wyższe wściekłości. — Ale czy a estem w domu wariatów⁈
Czy a sam zwariowałem⁈ Co a za obłąkane głupstwa wygadu ę⁈ Tak, estem także wa-
riat, także wariat!

Tu konrektor Paulmann skoczył, zerwał z głowy perukę i cisnął nią o sufit, aż za-
chrzęściły zgniecione loki i zupełnie zepsute, rozluźnione, sypnęły na wszystkie strony
chmurami pudru. Wtedy student Anzelmus i registrator Heerbrand chwycili za wazę
z ponczem, za szklanki, i krzycząc radośnie, triumfalnie, rzucali e w sufit, aż trzaska ące
skorupy dźwięcząc i brzęcząc przelatywały wszędy.

— Vivat⁷⁴ Salamander! Pereat⁷⁵, pereat wiedźma! Rozbĳcie metalowe zwierciadło,
wydrzy cie kotu oczy! Ptaszki, ptaszki powietrzne, Eheu, Eheu, Evoe⁷⁶, Salamander!

⁷²hubka — wysuszona huba, używana do rozniecania ognia z pomocą krzesiwa. [przypis edytorski]
⁷³cousin germain (.) — syn wu a bądź ciotki. [przypis edytorski]
⁷⁴vivat (łac.) — niech ży e. [przypis edytorski]
⁷⁵pereat (łac.) — niech zginie. [przypis edytorski]
⁷⁶evoe (mit. gr.) — ekstatyczny okrzyk bachantek (czcicielek Dionizosa). [przypis edytorski]
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Tak wrzeszczeli i ryczeli wszyscy trze , eden przez drugiego, ak opętani. Frania ucie-
kła stamtąd z płaczem, a Weronika leżała na sofie, zawoǳąc z żalu i bólu.

Wtem drzwi otworzyły się, wszystko raptem ucichło i wszedł akiś mały człowiek
w szarym płaszczyku. Twarz ego miała w sobie coś ǳiwacznie uroczystego, a pałąkowato
zagięty nos, na którym tkwiły wielkie okulary, wyróżniał się znakomicie wśród wszyst-
kich, kiedykolwiek wiǳianych nosów. Miał także tak osobliwą perukę, że wydawała się
ona racze czapką z pierza.

— A , witam pięknie, dobry wieczór! — zaskrzeczał ten śmieszny człowieczek —
zna dę tu zapewne studenta, pana Anzelmusa? Na niższy ukłon od pana archiwariusza
Lindhorsta, na próżno oczekiwał ǳiś pana Anzelmusa, ale kazał na uprze mie prosić,
żeby utro nie zapominać o zwykłe goǳinie.

Po czym zawrócił ku drzwiom i wyszedł, wszyscy zobaczyli teraz doskonale, że ten
uroczysty człowieczek był właściwie szarą papugą.

Pan konrektor Paulmann i pan registrator Heerbrand wybuchnęli śmiechem, który
grzmiąco zahuczał w poko u, a Weronika tymczasem ęczała i szlochała, akby wĳąc się
w bólu bezmiernym, a studenta Anzelmusa dreszczem przeniknął obłęd wewnętrzne-
go przerażenia, rzucił się bez pamięci ku drzwiom i popęǳił przez ulice. Mechanicznie
odnalazł swo e mieszkanie, swó pokoik.

Wkrótce potem przyszła do niego spoko nie i przy aźnie Weronika i zapytała, czemu ą
tak dręczył po pĳanemu i niech się wystrzega nowych przywiǳeń, kiedy bęǳie pracował
u archiwariusza Lindhorsta.

— Dobranoc, dobranoc, mó drogi przy acielu — wyszeptała cicho Weronika i tchnę-
ła pocałunek na ego usta.

Chciał ą wziąć w ramiona, lecz owa postać senna znikła — i oto zbuǳił się rześki
i pokrzepiony.

Z całego serca śmiał się teraz ze skutków ponczu; ale myśląc o Weronice, czuł, że go
przenika rozkoszne akieś uczucie uko enia. Szaleństwo

— Je tylko — mówił do siebie — mam do zawǳięczenia, żem się pozbył swoich
niedorzecznych przywiǳeń. Doprawdy, nie lepie mi było niż temu, który myślał, że
est szklany, albo temu, który nie wychoǳił z poko u w obawie, że go kury z eǳą, bo
wyobraził sobie, że est ziarnkiem ęczmienia. Gdy zostanę radca dworu, ożenię się bez
namysłu z panną Paulmann i będę szczęśliwy.

W południe, kiedy przechoǳił przez ogród archiwariusza Lindhorsta, nie mógł się
dosyć naǳiwić, że mogło mu się to wszystko wydawać tak szczególne i cudowne. Nie wi-
ǳiał teraz nic, oprócz zwykłych doniczkowych roślin, rozmaitych geranii, mirtów itp. Za-
miast olśniewa ących, barwistych ptaków, które wyśmiewały się dawnie z niego, trzepo-
tało się tylko tu i tam kilka wróbli, które podniosły niezrozumiały, nieprzy emny wrzask,
skoro zobaczyły Anzelmusa. Niebieski pokó wydał mu się również zupełnie inny i nie
mógł zrozumieć, ak mogła mu się choć na chwilę podobać ego askrawa niebieska barwa
oraz nienaturalne złote pnie drzew palmowych z bezkształtnymi, błyszczącymi liśćmi.

Archiwariusz spo rzał nań z całkiem szczególnym, ironicznym uśmiechem i zapytał:
— No, i akże panu smakował wczora szy poncz, drogi Anzelmie?
— Ach, panu z pewnością uż papuga… — odpowieǳiał student barǳo zawstyǳony;

ale urwał, bo znowu przyszło mu na myśl, że po awienie się papugi było zapewne również
złuǳeniem odurzonych zmysłów.

— Ach, a sam byłem przecież w tym towarzystwie — wtrącił archiwariusz Lin-
dhorst — czyś mnie pan nie wiǳiał? Ale wobec tych wariackich wybryków, których
się dopuszczaliście, a które mogły mnie mocno uszkoǳić, bo sieǳiałem właśnie wtedy
eszcze w wazie, kiedy registrator Heerbrand chwycił za nią, aby nią rzucić o sufit, musia-
łem szybko zre terować⁷⁷ w główkę od fa ki konrektora. A teraz adieu, panie Anzelmie!
Bądź pan pilnym, zapłacę bitego talara również za wczora szy opuszczony ǳień, boś pan
dotychczas tak ǳielnie pracował.

— Jakżeż ten archiwariusz może ba ać takie wariackie androny! — rzekł do siebie
student Anzelmus i zasiadł przy stole, aby rozpocząć przepisywanie rękopisu, który ar-
chiwariusz rozpostarł przed nim ak zwykle. Ale na rulonie pergaminu zobaczył tak wiele

⁷⁷zrejterować (daw.) — uciec. [przypis edytorski]
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wĳących się bezładnie kropek, zakrętów, mącących wzrok, nie da ących żadnego punk-
tu oparcia, że wydało mu się prawie niemożliwym przemalować dokładnie to wszystko.
A całość rękopisu robiła takie wrażenie, akby pergamin był po prostu porysowanym
przeróżnymi żyłkami marmurem albo też kamieniem przez muchy popstrzonym.

Nie zważa ąc na to, chciał zrobić, co tylko było w ego mocy, i śmiało zanurzył pióro
w kałamarzu; ale atrament nie chciał zupełnie spływać, strzepnął niecierpliwie pióro —
i, o nieba! Wielki kleks upadł na rozłożony oryginał. Z sykiem i szumem wypadła z tego
kleksa błękitna błyskawica i z trzaskiem przewiła się wężowo przez pokó aż pod powałę.
Na to wykwitły ze ścian gęste dymy, liście zaczęły szumieć, akby wstrząsane przez burzę,
i z wnętrza ich runęły na dół migotliwe bazyliszki wśród błyska ących płomieni, zapala ąc
te dymy, tak że trzeszczące masy ognia kłębiły się wkoło Anzelmusa. Złote pnie drzew
palmowych stały się olbrzymimi wężami, które z prze raźliwym, metalicznym dźwiękiem
sczepiły swo e ohydne głowy, a łuską pokrytymi ciałami owinęły Anzelmusa.

— Szaleńcze! Ponieśże teraz karę za to, coś uczynił w bezczelnym zuchwalstwie!
Tak zagrzmiał straszliwy głos ukoronowanego Salamandra, który z awił się nad wę-

żami, ak oślepia ący promień wśród płomieni, i teraz rozwarte ich paszcze miotały na
Anzelmusa kaskady ognia, a te strumienie ognia zgęszczały się wokół ego ciała, sta ąc
się zwartą lodową masą. A gdy tak, kurcząc się coraz barǳie , drętwiały, tężały członki
Anzelmusa, przytomność go opuściła.

Kiedy znowu przyszedł do siebie, nie mógł się ruszyć, otaczał go akby olśniewa ący
blask, o który uderzał się, eżeli tylko chciał podnieść rękę lub w ogóle akoś się poruszyć.

Ach! Tkwił przecież w szczelnie zatkane butelce, na półce w poko u bibliotecznym
archiwariusza Lindhorsta.
  

Cierpienia studenta Anzelmusa w szklanej butelce. — Szczęśliwy żywot seminarzystów i prak-
tykantów. — Bitwa w pokoju Lindhorsta. — Zwycięstwo Salamandra i oswoboǳenie stu-
denta Anzelmusa.

Z dużą słusznością mogę chyba wątpić, łaskawy czytelniku, czyś sieǳiał kiedy za- Więzienie
mknięty w szklane butelce, chyba że akiś żywy, przekorny sen obdarzył cię takim ba ecz-
nym wrażeniem. Jeżeli tak było, to barǳo gorąco odczu esz ciężki los biednego studenta
Anzelmusa. Ale eżeliś nie śnił nigdy o czymś podobnym, to niechże cię two a bu na wy-
obraźnia zamknie na kilka chwil w krysztale dla przypodobania się mnie i Anzelmusowi.

Zewsząd otacza cię oślepia ący blask, wszystkie przedmioty naokół awią ci się otoczo-
ne i oświetlone barwami tęczy — wszystko drży i waha się, i dźwięczy w tych lśnieniach
— płyniesz, nie mogąc się ruszyć, akby w mocno zamarzłym eterze⁷⁸, który tak zewsząd
naciska, że próżno duch rozkazu e zmartwiałemu ciału. Coraz cięże , coraz cięże cetna-
rowe⁷⁹ brzemię ugniata pierś two ą, coraz więce , coraz więce resztek powietrza, które
bu a ą eszcze w te ciasne przestrzeni, zabiera każdy oddech. Żyły two e pęcznie ą, a każ-
dy nerw drga, przebity strachem okropnym, krwawiący w walce śmiertelne .

Współczu , łaskawy czytelniku, studentowi Anzelmusowi, który doświadczył tych
niewysłowionych mąk w swoim szklanym więzieniu; a czuł doskonale, że i śmierć go nie
może wyzwolić: bo czyż nie ocknął się z głębokiego omdlenia, w które popadł w nadmia-
rze swe męki, gdy ranne słońce za rzało asno, wesoło do poko u, i czyż ego męka nie
zaczęła się na nowo? Nie mógł ruszyć żadną z kończyn; myśli ego uderzały o szkło, ogłu-
sza ąc fałszywymi dźwięki⁸⁰, i zamiast słów, którymi dawnie duch przemawiał z głębin
ego istoty, słyszał tylko ponury, mętny szum obłąkania.

I wtedy krzyknął w rozpaczy:
— O Serpentyno! Serpentyno, ratu mnie od tych mąk piekielnych!

⁷⁸eter — wg dawnych koncepc i kosmologicznych niedostrzegalna substanc a wypełnia ąca wszechświat.
[przypis edytorski]

⁷⁹cetnarowe — ciężki (od: cetnar, t . dawna ednostka masy, równa  kg). [przypis edytorski]
⁸⁰dźwięki — ǳiś popr. forma N.lm: dźwiękami. [przypis edytorski]

. . .  Złoty garnek 



Ciche, lekkie westchnienia owiały go, pokładły się wokoło na butelce, ak prze rzyste,
bzowe liście; ustało dźwięczenie, zniknął oślepia ący, mącący zmysły blask — i odetchnął
lże .

— Czyż nie a sam estem winien swo e nęǳy? Ach! Czyż nie bluźniłem nawet prze-
ciw tobie same , słodka, ukochana Serpentyno? Czyż nie wyrażałem co do ciebie podłych
wątpliwości? Czyż nie utraciłem wiary, a z nią wszystkiego, wszystkiego, co mnie mogło
tak szczytnie uszczęśliwić? Ach, teraz to uż pewno nigdy nie bęǳiesz mo ą, przepadł uż
dla mnie złoty garnek, nigdy uż pewno nie u rzę ego cudów! Ach, tylko eden, edyny
raz cię zobaczyć, twó słodki głos usłyszeć, Serpentyno na milsza!

Tak ęczał student Anzelmus, ogarnięty głębokim, przenika ącym bólem; wtem rzekł
ktoś tuż obok niego:

— Nie mam po ęcia, o co panu choǳi, panie studencie, czemuż pan tak nad wszelki
wyraz żałośnie lamentu esz?

Student Anzelmus zobaczył, że na te same półce stało eszcze pięć butelek, a w nich
trzech seminarzystów i dwóch praktykantów.

— Ach, moi panowie, współtowarzysze niedoli! — zawołał — akżeż możecie być
tak swobodnymi, nawet tak zadowolonymi, ak to wiǳę po waszych wesołych twarzach?
Sieǳicie przecież równie dobrze zamknięci w szklanych butelkach, ak a, i nie możecie
ani palcem ruszyć, nie możecie nawet pomyśleć o czymś dorzecznym, żeby nie powstał
zaraz zabó czy hałas z ǳwonieniem i dźwięczeniem i żeby nie zaczęło wam straszliwie
szumieć i huczeć w głowie. Ale wy z pewnością nie wierzycie w Salamandra i w zielonego
węża?

— Ba esz pan zdrowo, mó panie studencie — odpowieǳiał eden z seminarzystów
— nigdy nam nie było lepie niż teraz: barǳo nam się przydały owe bite talary, któreśmy
otrzymali od tego wariata archiwariusza za na rozmaitsze pokręcone przepisywania; nie
potrzebu emy uż teraz uczyć się na pamięć żadnych chórów włoskich, choǳimy sobie
coǳiennie do Józefa albo do akie inne kna py, popĳamy znakomite piwo, zaglądamy
też nieraz w oczy ładnym ǳiewczynom, śpiewamy, ak prawǳiwi studenci, Gaudeamus
igitur⁸¹ i esteśmy zadowoleni z całe duszy.

— Macie panowie zupełną słuszność — wtrącił eden z praktykantów — i a także
estem dobrze wyposażony w bite talary, ak również mó drogi kolega obok mnie, i pil-
nie odbywam przechaǳki na Weinberg, zamiast sieǳieć wśród czterech ścian przy te
okropne pisaninie aktów.

— Ależ moi droǳy, na zacnie si panowie — rzekł student Anzelmus — czyż panowie
nie odczuwacie, że wszyscy razem i każdy z osobna sieǳicie w szklanych butelkach i nie
możecie przecież nawet palcem ruszyć, a tym mnie eszcze spacerować, gǳie wam się
podoba?

Na to seminarzyści i praktykanci wybuchnęli głośnym śmiechem i zakrzyknęli:
— Ten student zwariował, zda e mu się, że sieǳi w szklane butelce, a on stoi na

moście nad Elbą i patrzy prosto w wodę. E, chodźmy sobie stąd!
— Ach! — westchnął student — ci nie oglądali nigdy słodkie Serpentyny, oni nie

wieǳą, co to est wolność i życie w wierze i miłości! Dlatego też nie odczuwa ą ucisku
więzienia, do którego ich wtrącił Salamander, nie pozwala im na to ich głupota, ich
prostactwo; ale a, nieszczęśliwy, zginę w hańbie i nęǳy, eżeli nie wyratu e mnie ta,
którą tak bezgranicznie kocham.

A wtedy wionął i zaszeleścił przez pokó głos Serpentyny:
— Anzelmie! Wierz, kocha , mie naǳie ę!
I wszystkie te dźwięki promieniowały do wnętrza więzienia Anzelmusa, kryształ ustę-

pował przed ich potęgą i rozkurczał się tak, że pierś uwięzionego mogła się wznosić i po-
ruszać. Coraz barǳie zmnie szały się ego męki i wiǳiał teraz, że Serpentyna go eszcze
kocha, i że to ona tylko czyni mu pobyt w krysztale możliwym do zniesienia. Przestał
uż zważać na swoich lekkomyślnych towarzyszów niedoli, lecz skierował myśli i czucia
eno ku słodkie Serpentynie.

⁸¹Gaudeamus igitur (łac.) — cieszmy się więc (pierszy wers popularne śrdw. pieśni studenckie ). [przypis
edytorski]
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Ale wtem z inne strony powstało akieś głuche, wstrętne mruczenie. Wkrótce uż
mógł zauważyć dokładnie, że mruczenie to wychoǳiło z akiegoś starego imbryka do
kawy, który stał naprzeciwko niego na male szafce. Kiedy tak patrzał nań pilnie, coraz
wyraźnie rozwĳały się przed nim odraża ące rysy akie ś stare , pomarszczone twarzy
i naraz stanęła przed półkami sprzedawczyni abłek spod Czarne Bramy. Wykrzywiła się,
zaśmiała do niego i zawołała przeraźliwie:

— A , a , synku! Co też to musisz znosić? W krysztale teraz two e żale! Czyż nie
przepowieǳiałam ci i tego od dawna?

— Szydź teraz i drwĳ ze mnie, przeklęta czarownico — powieǳiał student Anzelmus.
— Ty esteś wszystkiemu winna, ale Salamander dostanie cię, nęǳna główko buraka!

— Ho, ho! — odparła stara — tylko nie tak dumnie! Ty synkowi mo emu na twarz
nastąpiłeś, ty mnie nos oparzyłeś, ale a ciebie lubię, hulta u eden, bo kiedyś byłeś przy-
zwoitym człowiekiem, i mo a córuchna także ciebie lubi. Ale z tego kryształu to uż nigdy
nie wy ǳiesz, eżeli a ci nie pomogę; dostać się do ciebie tak wysoko nie mogę; ale mó
pan kum, szczur, który mieszka zaraz koło ciebie, na strychu, ten przegryzie półkę, na
które stoisz, wtedy fikniesz na dół, a a złapię cię w fartuch, żebyś sobie nosa nie rozbił,
ale zachował two ą głaǳiuchną twarzyczkę, i w lot cię zaniosę do mamzel⁸² Weroniki,
z którą się musisz ożenić, skoro zostaniesz radcą dworu.

— Odczep się ode mnie, ty pomiocie diabelski! — krzyknął student Anzelmus, pe-
łen wściekłego gniewu. — Tylko two e sztuki piekielne pobuǳiły mnie do zuchwalstwa,
które muszę teraz odpokutować. Ale cierpliwie zniosę to wszystko; bo tu tylko mogę
istnieć, gǳie słodka Serpentyna otacza mnie miłością i pokrzepieniem. Usłysz to, stara,
i zwątpĳ! Nie ulęknę się two e mocy, kocham po wieczne czasy tylko Serpentynę, nie
zechcę nigdy zostać radcą dworu, nigdy uż zobaczyć Weroniki, która mnie przez cie-
bie pociąga ku złemu! Jeżeli nie ma uż do mnie należeć zielony wąż, to niecha zginę
w tęsknocie i bólu! Idź precz! Idź precz, ty podły śmieciu buraczany!

Tu stara wybuchła takim przeraźliwym śmiechem, że aż rozbrzmiał po poko u, i za-
wołała:

— To siedźże tu sobie i giń, ale teraz uż czas wziąć się do ǳieła, bo a tu przyszłam
załatwić eszcze inne sprawy.

Zd ęła swó czarny płaszcz i stanęła w ohydne nagości, potem zaczęła biegać wokoło,
pospadały z góry wielkie foliały⁸³, z których wyrywała karty pergaminu i spa a ąc e szybko
i kunsztownie ze sobą, i nakłada ąc e na ciało, przybrała się wkrótce akby w ǳiwaczny,
barwisty pancerz. Miota ąc ognie, wyskoczył z kałamarza, co stał na stole, czarny kocur
i zamiauczał ku stare , która z radości głośno krzyknęła i zniknęła z nim razem za drzwiami.
Anzelmus dostrzegł, że poszli do niebieskiego poko u, i wnet usłyszał w oddali syki, świsty
i huki, ptaki w ogroǳie krzyczały, papuga skrzeczała:

— Ratu ! Ratu ! Rabuś! Rabuś!
W te chwili stara wpadła na powrót do poko u, niosąc złoty garnek na ramieniu

i krzycząc ǳiko, rozgłośnie w ohydnych podskokach i grymasach:
— Dobra nasza! Dobra nasza! Synku, zabĳ zielonego węża! dale że, synku, dale !
Anzelmowi zdało się, że słyszy głęboki ęk, że słyszy głos Serpentyny. I ogarnęła go

zgroza i rozpacz.
Zebrał się w sobie, skupił wszystkie siiy, uderzył sobą w kryształ z taką mocą, że mogły

mu popękać wszystkie nerwy, wszystkie żyły — przeraźliwy dźwięk przeleciał przez pokó
i w drzwiach stanął archiwariusz w swoim błyszczącym adamaszkowym szlaoku.

— He , he ! Hołota, straszydła wściekłe, strzygi⁸⁴ czarownicze, do nogi tu! He , ha!
Tak krzyknął. Na to czarne włosy wiedźmy z eżyły się ak szczecina, żarzące czerwo-

ne e oczy zabłysły piekielnym ogniem — i zaciska ąc spiczaste zęby szerokie paszczy,
zasyczała:

— Bierz go, bierz, krzesz ognia, krzesz! — i śmiała się, i beczała ak koza, szyǳąc
i drwiąc, i przyciskała do siebie mocno złoty garnek i rzucała z niego garście błyszczące
ziemi na archiwariusza, ale kiedy ta ziemia dotykała szlaoka, zamieniała się w kwia-
ty, które opadały na ziemię. A wtedy za aśniały, zapłonęły lilie szlaoka i archiwariusz

⁸²mamzel — zniekształcone . madmoiselle, t . panna. [przypis edytorski]
⁸³foliał — gruba księga. [przypis edytorski]
⁸⁴strzyga — upiór. [przypis edytorski]
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ął⁸⁵ ciskać płonące, iskrzące ogniem lilie na czarownicę, która wyła z boleści; ale kiedy
podskakiwała w górę i wstrząsała pergaminowym pancerzem, lilie gasły i rozpadały się
w popiół. — Pożera to, mó chłopcze! — zaskrzeczała stara, na to czarny kocur wzbił się
w powietrze i leciał ze świstem i szumem ku drzwiom ponad archiwariuszem, ale szara
papuga łopocąc wyleciała naprzeciw niego i schwyciła go zakrzywionym ǳiobem za kark,
aż z szyi mu wytrysnęła krew czerwona, ognista, a głos Serpentyny zawołał:

— Ocalona, ocalona!
Tu stara w rozpaczliwe wściekłości skoczyła wprost na archiwariusza, rzuciła złoty

garnek za siebie i wysuwa ąc długie palce kościstych dłoni, chciała wpić w niego swe
szpony; ale ten szybko zerwał z siebie szlaok i rzucił go na wiedźmę. A wtedy zaświsz-
czały, zahuczały, posypały się z kart pergaminu błękitne, trzaska ące płomienie, stara wiła
się wy ąc z boleści i starała się coraz więce ziemi z garnka wygarniać, coraz więce kart
pergaminowych z książek wyrywać, aby zagasić bucha ące płomienie, i eśli udawało e
się rzucić na siebie ziemię lub karty pergaminu, to ogień przygasał.

Ale tu, akby z wnętrza archiwariusza, trysnęły na starą błyska ące, syczące płomienie.
— He , he ! W pień ich, w pień! Górą Salamander! — zagrzmiał potężnie głos archi-

wariusza i sto piorunów przewinęło się w ognistych kręgach nad skwierczącą wiedźmą.
Rzężąc i charcząc we wściekłe walce ze sobą łopotali po całym poko u kocur i papuga.

Ale w końcu papuga przybiła kocura krzepkimi⁸⁶ skrzydłami do ziemi przeszywa ąc go
i trzyma ąc mocno pazurami, że aż w strachu śmiertelnym miauczał i wrzeszczał okropnie,
ostrym ǳiobem wykłuła mu żarzące ślepia, aż wytrysnęła z nich piana ognista.

Gęsty dym kłębił się tam, gǳie pod szlaokiem leżała stara, obalona na ziemię; e
wycie, e straszliwe, rozǳiera ące, żałośliwe wrzaski przebrzmiały uż w dali na odle-
gle sze . I wreszcie zniknął ów dym, co rozszedł się wszędy z przenika ącym smrodem,
archiwariusz podniósł szlaok i oto leżał pod nim akiś obrzydliwy burak.

— Czcigodny panie archiwariuszu, oto przynoszę panu zwyciężonego wroga — rzekła
papuga, poda ąc archiwariuszowi Lindhorstowi akiś czarny włos.

— Barǳo dobrze, mo a kochana — odparł archiwariusz — tu leży również mo a
zwyciężona przeciwniczka, za mĳ się teraz z łaski swo e resztą; ǳisia eszcze otrzymasz
ako drobny upominek sześć kokosowych orzechów i nowe okulary, bo, ak wiǳę, ten
kocur paskudnie ci rozbił szkła.

— Zawsze na two e usługi, czcigodny przy acielu i łaskawco — odpowieǳiała papuga,
barǳo uradowana, pod ęła ǳiobem główkę buraka i wyleciała z nią za okno, które e
roztworzył archiwariusz Lindhorst.

Ten zaś uchwycił złoty garnek i zawołał głośno:
— Serpentyno! Serpentyno!
Kiedy student Anzelmus, uszczęśliwiony pognębieniem podłe wiedźmy, spo rzał te-

raz na archiwariusza, była to znowu ma estatyczna, wzniosła postać księcia-ducha, który
patrzał nań z nieopisaną słodyczą i godnością.

— Anzelmie — rzekł książę-duch — nie ty byłeś przyczyną niewiary two e , tylko
wrogi żywioł, co usiłował przeniknąć w two ą duszę i złamać ą. Dałeś dowody wierności,
bądź wolny i szczęśliwy.

Błyskawica zalśniła w duszy Anzelmusa, wspaniały tró dźwięk kryształowych ǳwo-
nów zabrzmiał mu silnie , potężnie niż kiedykolwiek, zadrżały w nim wszystkie włókna
i nerwy — lecz coraz mocnie nabrzmiewał dźwięczący w poko u akord, szkło, co więziło
Anzelmusa, pękło, a on upadł w ramiona słodkie , na milsze Serpentyny.
 

Niepokój konrektora Paulmanna z powodu obłędu, co wybuchł w jego roǳinie. — Jak regi-
strator Heerbrand został radcą dworu i przyszedł podczas najtęższego mrozu w trzewikach
i jedwabnych pończochach. —Wyznania Weroniki. — Zaręczyny przy dymiącej wazie z zu-
pą.

⁸⁵jąć (daw.) — zacząć. [przypis edytorski]
⁸⁶krzepki (daw.) — silny. [przypis edytorski]

. . .  Złoty garnek 



— Ależ powieǳże mi pan, na szanownie szy registratorze, akże nam wczora mógł
ten przeklęty poncz tak uderzyć do głowy i popchnąć ku tylu przeróżnym allotriis⁸⁷?

Tak powieǳiał pan konrektor Paulmann, wchoǳąc następnego ranka do poko u, co
pełen był eszcze potrzaskanych skorup i na którego środku pływała w ponczu nieszczęsna
peruka, roztrzęsiona na poszczególne części składowe.

Skoro student Anzelmus wybiegł był za drzwi, pan konrektor i pan registrator He-
erbrand zataczali się chwie nie po całym poko u, wrzeszcząc ak opętani i uderza ąc się
nawza em głowami, aż wreszcie Frania z wielkim trudem zaprowaǳiła nietrzeźwego ta-
tę do łóżka, a registrator, zupełnie wyczerpany, osunął się na kanapę, którą Weronika
opuściła uciekłszy do swo e sypialni.

Pan registrator Heerbrand miał głowę okręconą niebieską chustką od nosa, wyglądał
barǳo blado i melancholĳnie i ęczał:

— Ach, drogi konrektorze, to nie ten poncz, który mamzel Weronika przyrząǳa
wyśmienicie, nie! To ten przeklęty student winien tym wszystkim wariactwom. Czyś
pan nie zauważył, że on uż od dawna est mente captus⁸⁸? A czyż pan nie wiesz także,
że obłęd est zaraźliwy? Kiep zaraz zna ǳie naśladowców — przepraszam pana, to takie
stare przysłowie — szczególnie zaś, kiedy się trochę podpĳe, łatwo ulega się szaleństwu
i mimo woli naśladu e się i wpada w ekscesy, które demonstru e nam taki egzemplarz.
Czy uwierzy pan, konrektorze, że mi się eszcze w głowie kręci, kiedy pomyślę o te szare
papuǳe?

— Ach, co znowu — przerwał konrektor — głupstwo! — To był przecież ten mały,
stary famulus⁸⁹ Lindhorsta, który wǳiał na siebie szary płaszcz i szukał studenta Anzel-
musa.

— Może być — odparł registrator Heerbrand — ale muszę się przyznać, że est mi
akoś barǳo głupio na sercu. Przez calusieńką noc coś tak ǳiwnie trąbiło i świszczało.

— To a — odpowieǳiał konrektor — bo a mocno chrapię.
— No, niech i tak bęǳie — mówił dale registrator. — Ach, konrektorze, konrek-

torze! Nie bez przyczyny starałem się wczora urząǳić coś wesołego, ale ten Anzelmus
popsuł mi wszystko. Pan nie wiesz… o konrektorze, konrektorze!

Pan registrator Heerbrand wstał, zerwał z głowy chustkę, chwycił konrektora w ob-
ęcia, ogniście go uścisnął za rękę, eszcze raz zawołał całkiem rozǳiera ąco. — o kon-
rektorze, konrektorze! — i złapawszy laskę i kapelusz, szybko popęǳił w świat.

— Anzelmus nie przestąpi uż progu mego domu — rzekł konrektor Paulmann —
bo wiǳę teraz doskonale, że ego zakamieniały obłęd wewnętrzny w na lepszych luǳiach
zabĳa ostatnie źdźbło rozsądku; registrator est uż teraz gotów, a się eszcze dotychczas
trzymałem, ale diabeł, który mocno szturmował wczora w pĳackim odurzeniu, mógłby
wszak wreszcie dobrać się do mnie i zacząć swo ą zabawę. A więc apage satanas⁹⁰! Precz
z Anzelmusem!

Weronika wpadła w głębokie zamyślenie, nie oǳywała się ani słowem, tylko chwilami
uśmiechała się całkiem szczególnie i na lepie lubiła być samą.

— Te także ciąży myśl o Anzelmusie — mówił konrektor pełen złości — ale dobrze,
że on się wcale nie pokazu e, wiem, że się mnie boi ten Anzelmus, dlatego tu wcale nie
przychoǳi.

Ostatnie słowa wyrzekł konrektor Paulmann zupełnie głośno, a Weronice, która była
przy tym obecna, łzy popłynęły z oczu i westchnęła:

— Ach, czyż Anzelmus może tu przy ść? Zamknięto go przecież w szklane butelce.
— Co? Jak? — zawołał konrektor Paulmann. — Ach Boże! ach Boże, i ona uż także

plecie tak samo ak registrator, wkrótce nastąpi katastrofa. Ach ty przeklęty, obrzydliwy
Anzelmusie!

Natychmiast popęǳił do doktora Ecksteina, który uśmiechnął się i znów powieǳiał:
— A , a ! — Ale nic nie zapisał, dodał tylko do tego, co tak krótko wyraził, eszcze
następu ące wskazówki: — Nerwowe przypadłości! To samo prze ǳie — wyprowaǳać

⁸⁷allotria — psoty, figle (wyraz niemiecki z łacińską końcówką). [przypis edytorski]
⁸⁸mente captus (łac.) — chory na umyśle. [przypis edytorski]
⁸⁹famulus — zaufany sługa. [przypis edytorski]
⁹⁰apage satanas (gr.) — idź precz, szatanie (początek formuły egzorcyzmów). [przypis edytorski]
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na powietrze — wy eżdżać na spacery — rozerwać się — teatry — wizyty — koncerty
— akoś to pó ǳie!

Rzadko kiedy doktor bywa tak wymowny — myślał konrektor Paulmann — porząd-
nie się nagadał!

Upłynęło wiele dni i tygodni, i miesięcy, Anzelmus gǳieś zniknął, a pan registrator
Heerbrand również się nie pokazywał aż do czwartego lutego, kiedy wszedł w nowym,
modnym ubraniu z na lepszego materiału, w trzewikach i edwabnych pończochach, po-
mimo tęgiego mrozu, z bukietem żywych kwiatów w ręku, punktualnie o dwunaste
w południe do poko u konrektora Paulmanna, który niemało się zaǳiwił na widok tak
wystro onego przy aciela.

Uroczyście przystąpił pan registrator Heerbrand do konrektora, ob ął go z wytworną
eleganc ą i powieǳiał:

— ǲisia , w dniu imienin pańskie drogie , szanowne mamzel Weroniki, chciał-
bym nareszcie wypowieǳieć wszystko, co mi od dawna leżało na sercu! Wtedy, w ów
nieszczęśliwy wieczór, kiedym tu przyniósł w kieszeni ingredienc e⁹¹ do tego zabó czego
ponczu, miałem zamiar obwieścić panu radosną nowinę i wesoło przepęǳić ów ǳień
szczęśliwy, uż wtedy dowieǳiałem się, że zostałem radcą dworu, na które to wyższe sta-
nowisko otrzymałem obecnie patent cum nomine et sigillo principis⁹² i mam go przy sobie
w kieszeni.

— Ach! ach! panie registr… panie radco dworu Heerbrand, chciałem powieǳieć —
wybełkotał konrektor.

— Ale pan, szanowny panie konrektorze — mówił dale obecny radca dworu Heer-
brand — pan dopiero możesz dopełnić miary mo ego szczęścia. Od dawna uż w cichości
kocham mamzel Weronikę i mogę się poszczycić pewnymi przy aznymi spo rzeniami,
którymi mnie obdarzała i które wyraźnie mi ukazały, że chyba nie bęǳie na mnie nieła-
skawą. Krótko mówiąc, na szanownie szy konrektorze, a, radca dworu Heerbrand, proszę
o rękę pańskie kochane , śliczne demoiselle⁹³ córki Weroniki, którą bym pragnął nieza-
długo zabrać do siebie, o ile szanowny pan nie ma nic przeciwko temu.

Konrektor Paulmann klasnął w ręce ze zdumienia i zawołał:
— A ! A ! A ! panie registr… panie radco dworu, chciałem powieǳieć, któż by to

pomyślał! No, eśli Weronika pana rzeczywiście kocha, to a ze swe strony nie mam nic
przeciwko temu; może też e ciężkie przygnębienie obecne est tylko ukrytym zakocha-
niem się w panu, na szanownie szy panie radco dworu; znane to rzeczy.

W te chwili weszła do poko u Weronika, blada i pomieszana, aką teraz zwykle bywa-
ła. Radca dworu Heerbrand podszedł do nie , powinszował e w składne mowie imienin
i podał wraz z pachnącym bukietem małą paczuszkę, w które , skoro ą otworzyła, zabły-
sła para lśniących kolczyków. Przelotny rumieniec zabarwił e policzki, oczy za aśniały
żywie i zawołała:

— A , mó Boże, toć to te same kolczyki, które nosiłam uż przed kilku miesiącami
i bawiłam się nimi!

— Jakże to być może? — rzekł radca dworu Heerbrand, nieco zmieszany i urażony —
kiedy a zaledwie goǳinę temu kupiłem ten kle not przy Schlossgasse za wcale poważną
sumę?

Ale Weronika nie słuchała tego, tylko stała przed lustrem, bada ąc efekt kolczyków,
które zaraz założyła w swe małe uszka.

Konrektor Paulmann z uroczystą miną i surowym tonem ozna mił e o podniesieniu
stopnia służbowego przy aciela Heerbranda i o ego oświadczynach. Weronika spo rzała
na radcę dworu prze mu ąco i rzekła:

— Od dawna wieǳiałam, że pan chcesz ożenić się ze mną. A więc niech tak bęǳie!
Przyrzekam panu serce i rękę, ale muszę wam przedtem — to znaczy wam obydwom,

⁹¹ingrediencja (z łac.) — składnik. [przypis edytorski]
⁹²cum nomine et sigillo principis (łac.) — z imieniem i pieczęcią księcia. [przypis edytorski]
⁹³demoiselle (.) — panna. [przypis edytorski]
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o cu i narzeczonemu — wyznać coś, co mi od dawna ciąży na duszy — i to zaraz, w te
chwili, choćby zupa, którą, ak wiǳę, Frania stawia na stole, miała ostygnąć.

I nie czeka ąc na odpowiedź konrektora i radcy dworu, chociaż słowa na widocznie
drżały im na ustach, Weronika mówiła dale :

— Możesz mi wierzyć, drogi o cze, że całym sercem kochałam studenta Anzelmusa,
a kiedy registrator Heerbrand, który sam teraz został radcą dworu, zapewniał, że Anzel-
mus mógłby do ść do czegoś podobnego, postanowiłam, że on, a nie kto inny, ma zostać
moim mężem. Ale ponieważ zdawało się, że akieś obce, wrogie istoty chcą mi go ode-
brać, więc uciekłam się do stare Elżbiety, która była niegdyś mo ą piastunką, a teraz est
mądrą niewiastą, wielką czaroǳie ką. Ona obiecała mi pomóc i oddać całkowicie w mo e
ręce Anzelmusa. Poszłyśmy z nią o północy, podczas porównania dnia z nocą, na rozsta e
drogi, ona zaklęła duchy piekielne i z pomocą czarnego kocura sporząǳiłyśmy małe, me-
talowe zwierciadło, w które mogłam spo rzeć tylko skierowawszy myśli na Anzelmusa,
aby całkiem zapanować nad ego myślą i uczuciem. Ale teraz żału ę z całego serca, żem to
wszystko zrobiła, wyrzekam się wszelkich spraw szatańskich. Salamander zwyciężył sta-
rą, słyszałam e żałosne krzyki, ale uż nie było ratunku; a skoro pożarła ą, ako główkę
buraka, papuga, mo e metalowe zwierciadło pękło z przeraźliwym dźwiękiem.

Weronika wy ęła ze szkatułki obydwa kawałki rozbitego zwierciadła oraz pęk włosów
i poda ąc radcy dworu Heerbrandowi edno i drugie, mówiła dale :

— Weź pan teraz, na droższy radco dworu, te kawałki zwierciadła, rzuć e pan ǳisia
o dwunaste w nocy z mostu na Elbie do rzeki, i to w tym mie scu, gǳie stoi krzyż —
tam rzeka nie zamarznięta — ale pęk włosów zachowa pan na wierne piersi. Jeszcze raz
się wyrzekam wszelkich spraw szatańskich i całym sercem winszu ę Anzelmusowi ego
szczęścia, bo on teraz połączył się z zielonym wężem, z Serpentyną, która est daleko pięk-
nie sza i bogatsza ode mnie. Chcę teraz, na droższy radco dworu, pana kochać i poważać,
ako prawowita pańska małżonka.

— Ach Boże! Ach Boże! — zawołał z bólem konrektor Paulmann — ona est obłą-
kana, nigdy nie bęǳie mogła zostać radczynią dworu! Ona est obłąkana.

— Ani trochę — przerwał mu radca dworu Heerbrand — wiem barǳo dobrze, że
mamzel Weronika miała pewną skłonność do tego niepoczytalnego Anzelmusa i dosyć
możliwym est, że zbyt wiele sobie z tego robiąc, zwróciła się do te mądre kobiety, która,
ak sąǳę, nie może być chyba kim innym, ak tą, która wróży z kart i z fusów kawy, tą
spod Bramy Morskie , krótko mówiąc, starą Rauerinową.

Niepodobna także zaprzeczyć, że może naprawdę istnie ą sztuki ta emne, które racze
zbyt wyraźnie da ą człowiekowi poznać swo e szkodliwe wpływy — czytaliśmy o tym
w starych księgach; ale to, co mamzel Weronika mówiła o zwycięstwie Salamandra i po-
łączeniu się Anzelmusa z zielonym wężem, est zapewne tylko poetyczną alegorią a zara-
zem poematem, w którym wyśpiewała swo e ostateczne pożegnanie ze studentem.

— Niech pan to uważa, za co się panu podoba, drogi radco dworu, choćby za barǳo
niedorzeczne marzenie.

— Żadną miarą tego nie uczynię — zaprzeczył radca dworu Heerbrand — bo a wiem
doskonale, że Anzelmusa również opętały moce ta emne, które pobuǳa ą go i zmusza ą
do wszelkich możliwych wariackich wybryków.

Dłuże uż konrektor Paulmann nie mógł wytrzymać i wybuchnął:
— Stó cie, na miły Bóg, stó cie! Czyśmy się znowu popili tym przeklętym ponczem,

czy też może Anzelmusowy obłęd nas ogarnia? Panie radco dworu, co pan znowu za a-
kieś ba dy opowiada? Śmiem wierzyć, że to miłość panu takie figle w mózgu wyprawia;
ale to wszystko w małżeństwie zaraz prze ǳie, inacze obawiałbym się, czy i pan także
nie wpadniesz w aki obłęd, na szanownie szy panie radco dworu, i żywiłbym pewne oba-
wy co do potomstwa, które mogłoby oǳieǳiczyć malum⁹⁴ roǳiców. A teraz da ę mo e
o cowskie błogosławieństwo na ten związek radosny i pozwalam, abyście się pocałowali,
ako narzeczony z narzeczoną.

To nastąpiło natychmiast i zanim eszcze ostygła rozlana uż na talerze zupa, odbyły
się formalne zaręczyny. W kilka tygodni potem pani radczyni dworu Heerbrand sieǳiała
naprawdę, tak ak to uż dawnie zobaczyła w marzeniu, na ganku pięknego domu na

⁹⁴malum (łac.) — zło, choroba, defekt. [przypis edytorski]
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Neumarkt i z uśmiechem spoglądała w dół na elegantów, którzy przechoǳąc i lornetu ąc
ą, mówili:

— Jakaż to ednak boska kobieta, ta pani radczyni dworu Heerbrandowa!
 

Wieści o dobrach ǳieǳicznych, do których przeniósł się student Anzelmus, jako zięć archi-
wariusza Lindhorsta, i o jego tam życiu z Serpentyną. — Zakończenie.

Jakżem a zaprawdę w głębi duszy odczuwał niebiańskie szczęście studenta Anzelmu-
sa, co połączony na ściśle z Serpentyną, przeniósł się teraz do owe ta emnicze , cudowne
krainy, w które uznał swą o czyznę, do które od tak dawna uż tęskniła pierś ego, pełna
ǳiwnych przeczuć! Lecz próżne były, miły czytelniku, wszelkie wysiłki, aby ci choć ogól-
nikowo nakreślić słowami obraz wszystkich tych wspaniałości, akie otacza ą Anzelmusa.
Z odrazą stwierǳałem bezbarwność wszelkich wyrażeń: czułem się przygnieciony przez
nęǳne małostki coǳiennego życia, zachorowałem z męczącego niesmaku, leżałem ak
zemdlony, krótko mówiąc, popadłem w ów stan studenta Anzelmusa, który ci opisałem,
łaskawy czytelniku, w wigilii czwarte . Strasznie się zgryzłem, skoro przebiegłem owe e-
denaście wigilii, które szczęśliwie doprowaǳiłem do końca, i pomyślałem, że nigdy uż
chyba nie bęǳie mi sąǳone dorzucić do nich dwunaste , ostatnie cegiełki: bo ile ra-
zy tylko zasiadałem nocą, aby dokończyć ǳieła, zawsze bywało tak, akby akieś sroǳe
podstępne duchy (byli to zapewne krewniacy, może cousin germains zabite czarownicy)
trzymały przede mną lśniące, wypolerowane zwierciadło, w którym dostrzegałem swo e
a, blade, niewyspane i melancholĳne, ak registrator po ponczowym pĳaństwie.

Ciskałem wtedy pióro i spieszyłem do łóżka, aby przyna mnie marzyć o szczęśliwym
Anzelmusie i słodkie Serpentynie. Trwało to uż wiele dni i nocy, kiedy wreszcie zupeł-
nie niespoǳianie otrzymałem od archiwariusza Lindhorsta list, w którym pisał mi, co
następu e:

Wielmożny pan opisał, ak się dowieǳiałem, naǳwycza ne kole e lo-
su mo ego kochanego zięcia, byłego studenta a obecnie poety, Anzelmusa,
w edenastu wigiliach i teraz się wielmożny pan barǳo nad tym mordu-
esz, aby w dwunaste , ostatnie , powieǳieć coś o ego szczęśliwym pożyciu
w Atlantyǳie, gǳie zamieszkał wraz z mo ą córką w pięknych dobrach ǳie-
ǳicznych, akie a tam posiadam. Chociaż mi teraz nie barǳo est na rękę,
żeś wielmożny panie poinformował ogół czyta ących, kim właściwie estem,
chociaż kto wie, czy nie narazi mnie to, ako urzędnika, ako ta nego archi-
wariusza, na tysiączne nieprzy emności, a może nawet zmusi do postawienia
i roztrząśnięcia in collegio⁹⁵ pytania: o ile Salamander może prawnie i z wszel-
kimi następstwami składać przysięgę na urząd państwowy i o ile można mu
w ogóle powierzać poważne sprawy — bo według Gabalisa i Swedenborga
duchom pierwotnym nie należy ani na chwilę dowierzać — chociaż teraz
na lepsi moi przy aciele unikać będą moich uścisków, z obawy, że mogła-
by mi naraz przy ść do głowy swawolna myśl, błysnąć coś niecoś i zepuć
im yzurę lub ak odświętny — pomimo to wszystko, mówię, chciałbym
ednak wielmożnemu panu pomóc w dokończeniu ǳieła, gdyż powieǳiano
tak wiele dobrego o mnie i o mo e drogie , zamężne córce (chętnie bym się
również pozbył dwóch pozostałych). Jeżeli więc chcesz pan napisać wigilię
dwunastą, to ze dź pan ze swo ego przeklętego piątego piętra, opuść swó
pokoik i przy dź do mnie. W znanym uż panu błękitnym poko u palmo-
wym zna ǳiesz pan potrzebne przybory do pisania i bęǳiesz mógł wtedy
w niewielu słowach zdać swoim czytelnikom sprawę z tego, co zobaczysz.
Lepszym to bęǳie od rozwlekłego opisywania życia, które znasz pan prze-
cież tylko ze słyszenia.

Szczerze wielmożnemu panu oddany

⁹⁵in collegio (łac.) — tu: w zbiorowe , ofic alne dyskus i. [przypis edytorski]
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Salamander Lindhorst
p. t. Król. taj. archiwariusz

Trochę szorstki, lecz w każdym razie przy acielski list archiwariusza Lindhorsta zro-
bił mi wielką przy emność. Wprawǳie można było przypuszczać, że ten osobliwy starzec
doskonale był poinformowany o szczególnym sposobie, w aki się dowieǳiałem o losach
ego zięcia, a aki musiałem, zobowiązany do ta emnicy, zataić przed tobą nawet, miły
czytelniku, ale nie wziął mi tego tak barǳo za złe, ak się tego mogłem obawiać. Sam
mi podawał dłoń pomocną dla dokończenia mo ego ǳieła i stąd mogłem słusznie wy-
wnioskować, że w gruncie rzeczy zgaǳa się na to, aby się z druku dowieǳiano o ego
zaǳiwia ącym żywocie w świecie duchów. Być może, myślałem, czerpie on stąd naǳie ę
wydania za mąż również obydwóch pozostałych córek, bo może padnie ednak w pierś
akiegoś młoǳieńca iskra i wznieci w nim tęsknotę do zielonego węża, a wtedy w ǳień
Wniebowstąpienia poszuka go w bzowym krzewie i odna ǳie. Z nieszczęścia, któremu
uległ Anzelmus, kiedy go zamknięto w szklane butelce, poweźmie przestrogę, aby się ak
na surowie wystrzegać wszelkiego wątpienia, wszelkie niewiary.

Punktualnie o edenaste zgasiłem lampę i wymknąłem się do archiwariusza Lin-
dhorsta, który oczekiwał uż mnie w przedsionku.

— Jesteś więc pan!
— Na czcigodnie szy!
— No, cieszę się, żeś pan nie zapoznał moich dobrych chęci. We dźże pan.
I zaraz zaprowaǳił mnie przez wypełniony olśniewa ącym blaskiem ogród do lazu-

rowobłękitnego poko u, w którym zobaczyłem fioletowy stół do pisania, przy którym
pracował był Anzelmus.

Archiwariusz Lindhorst zniknął, ale zaraz po awił się znowu, trzyma ąc piękny, złoty
puchar, z którego wykwitał wysoki, błękitny, trzaska ący płomień.

— Przynoszę tu panu — rzekł — ulubiony napó przy aciela pańskiego, kapelmi-
strza Jana Kreislera. Jest to zapalony arak, w który wrzuciłem trochę cukru. Wypĳ pan
odrobinę tego, a a bym chciał zaraz zd ąć szlaok i, dla własne przy emności, a także
by korzystać z pańskiego drogiego towarzystwa, podczas gdy pan bęǳiesz patrzał i pisał,
chciałbym się wznosić i opuszczać w pucharze.

— Jak się panu podoba, szanowny panie archiwariuszu — odpowieǳiałem — ale eśli
a wtedy zechcę pociągnąć tego napo u, to pan nie bęǳiesz…

— Nie kłopocz się pan o nic, mó drogi — zawołał archiwariusz, zrzucił szybko szla-
ok, wszedł ku mo emu niemałemu zdumieniu do pucharu i zniknął w płomieniach.

Z lekka zdmuchu ąc płomień, bez obawy pokosztowałem napo u tego — był boski!

Nie rusza ąż się w wiotkich szmerach i szelestach szmaragdowe liście drzew palmo-
wych, akby od wiatru rannego pieszczoty?

Ze snu zbuǳone kołyszą się i podnoszą, i szepczą ta emniczo o cudach, które im z dali
na odlegle sze zwiastu ą słodkie harf dźwięki!

Lazur odǳiela się od ścian i falami, ak mgła pachnąca, wznosi się i opada, lecz ośle-
pia ące promienie strzela ą przez te opary, które akby w radosne , ǳiecięce rozkoszy
kłębią się i wiru ą, i wznoszą aż do niezmierzone wyży⁹⁶, co sklepia się nad palmowymi
drzewami.

Lecz coraz barǳie oślepia ąco skupia się promień do promienia, aż w asnym świetle
słonecznym roztwiera się nie ogarnięta okiem kraina, w które u rzałem Anzelmusa.

Jarzące hiacynty i tulipany, i róże podnoszą swe piękne głowy, a zapachy ich woła ą
przemiłymi głosami do szczęśliwego: — Przechaǳa się wśród nas, ukochany, ty, który
nas rozumiesz. Zapach nasz est tęsknotą miłości, kochamy cię i twoimi esteśmy na
zawsze!

Złote promienie płoną żarzącymi dźwiękami: — Jesteśmy ogniem wznieconym przez
miłość. Zapach est tęsknotą, lecz ogień pożądaniem, a czyż nie mieszkamy w twe piersi?

⁹⁶wyż (poet.) — wysokość. [przypis edytorski]
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Szeleszczą i szumią ciemne krzewy, wysokie drzewa: — Przy dź do nas! Szczęśliwy ty!
Ukochany! Ogień est pożądaniem, lecz naǳie ą nasz chłodny cień. Szemrzemy szumiąco,
kocha ąco nad głową two ą, bo ty nas rozumiesz, bo miłość mieszka w twe piersi!

Strumienie i źródła pluszczą i bulgoczą: — Ukochany, nie przechodź obok nas tak
szybko, prze rzy się w naszym krysztale. Obraz twó mieszka w nas, a my go strzeżemy
miłośnie, bo tyś nas zrozumiał.

Chórem radosnym ćwierka ą, śpiewa ą ptaszki barwiste: — Słucha nas, esteśmy ra-
dością, błogością, zachwytem miłości!

Ale z tęsknotą spogląda Anzelmus ku wspaniałe świątyni, wznoszące się w dali na -
odlegle sze . Przeǳiwne kolumny zda ą się drzewami, a kapitele⁹⁷ i gzymsy liśćmi akan-
tu, które tworzą w zdumiewa ących zwo ach i splotach ozdoby przewspaniałe. Anzelmus
zbliża się ku świątyni, spogląda, rozkoszy pełen, na marmur barwisty, na cudnie omszone
schody.

— Ach nie! — woła, akby w nadmiarze zachwytu — ona uż niedaleko!
Na to wychoǳi z wnętrza świątyni Serpentyna, czarownie piękna, anielska, i nie-

sie złoty garnek, z którego wspaniała lilia wykwita. Niewysłowiona rozkosz bezbrzeżne
tęsknoty arzy się w e cudnych oczach, tak patrzy na Anzelmusa, mówiąc:

— Ach, ukochany! Lilia otwarła swó kielich. Na wyższe się dopełniło; estże gǳie Miłość spełniona
taka błogość, która nasze się równa?

Anzelmus ą chwyta w ob ęcia w uniesieniu palących żarów pożądania, lilia płonie
w ognistych promieniach nad ego głową.

I głośnie porusza ą się drzewa i krzewy, i aśnie , radośnie woła ą źródła, ptaki, na -
rozmaitsze owady tańczą w wirach powietrznych — wesołe, radosne, triumfalne rozgwary
w powietrzu, w wodach, na ziemi — świętu ą święto miłości!

Aż tu zabłysną wszędy, świecąc po krzewach, błyskawice — diamenty spogląda ą
z ziemi, ak oczy roziskrzone — wysokie wodotryski promieniu ą ze źródeł — osobliw-
sze zapachy przypływa ą z szumiącym skrzydeł łopotem — to są duchy pierwotne, co
pokłon składa ą lilii i zwiastu ą szczęście Anzelmusa.

Aż podnosi Anzelmus głowę, ak gdyby aśnie ącą w promieniach przemienienia. —
Czy to spo rzenia? Czy słowa? Czy śpiewy? Wyraźnie dźwięczy coś:

— Serpentyno! Wiara w ciebie i miłość otwarła mi głębie przyrody! Ofiarowałaś mi
lilię, która wykwitła ze złota, z prasiły ziemi, zanim eszcze Fosforus rozpalił iskrę myśli.
Ona ci est poznaniem święte harmonii wszystkich istot, a w tym poznaniu żyć będę
w błogości na wyższe na zawsze. Tak, a, obdarzony szczęściem na wyższym, poznałem
to, co na wyższe. Muszę cię kochać wiecznie, o Serpentyno! Nigdy nie zbledną złote
promienie lilii, albowiem ak wiara i miłość, wiecznym est poznanie.

Wiz ę, w które dane mi było u rzeć Anzelmusa w ego własne osobie w ego dobrach
ǳieǳicznych na Atlantyǳie, zawǳięczam zapewne sztuce Salamandra i wspaniale to
było, skoro gdy wszystko zagasło we mgle, znalazłem to barǳo porządnie i na pierwszy
rzut oka akby przeze mnie samego zapisane na papierze, który leżał na fioletowym stole.

Ale wtem ból gwałtowny przewiercił mi serce.
— Ach, szczęśliwy Anzelmusie, któryś odrzucił arzmo coǳiennego żywota, któ- Poez a

ryś na skrzydłach miłości do słodkie Serpentyny żwawo uleciał nad ziemię i ży esz teraz
w błogich rozkoszach i radości w swoich dobrach ǳieǳicznych na Atlantyǳie! Ale a
biedny! Już wnet — tak, za kilka minut — zostanę nawet z te piękne komnaty, któ-
re przecież daleko eszcze do Atlantydy, przeniesiony do mo ego pokoiku na poddaszu,
a nęǳe ciężkiego życia przytłacza ą mą duszę, a wzrok, mó omotany est niby gęstym
tumanem tysiącznymi udręki, tak że a nigdy uż chyba nie zobaczę lilii.

Na to archiwariusz Lindhorst poklepał mnie z lekka po ramieniu i rzekł:
— Cicho, cicho, mó czcigodny, nie skarż się pan tak! Czyż nie byłeś pan teraz sam

w Atlantyǳie i czy nie masz pan tam co na mnie przyzwoitego folwarku, ako poetycz-
nego ǳieǳictwa pańskie duszy? Jest że w ogóle szczęście Anzelmusa czym innym, niż

⁹⁷kapitel — głowica kolumny. [przypis edytorski]
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życiem w poez i, które święta harmonia wszystkich istot ob awia się ako na głębsza ta-
emnica przyrody?
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