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Złoty żuk
Dawnymi laty nawiązałem zażyłą zna omość z Mr Wiliamem Legrandem. Pochoǳił on
ze starodawne , hugenockie ¹ roǳiny i był niegdyś zamożny, lecz cały szereg niepowoǳeń
zubożył go doszczętnie. Chcąc uniknąć przykrości, akie stąd dlań wynikły, porzucił Nowy
Orlean, gǳie zna dowało się gniazdo roǳinne ego przodków, i osiedlił się na Wyspie
Sullivana koło Charleston, w Karolinie Południowe .
Wyspa ta est nader osobliwa. Składa się wyłącznie z piasków morskich i ma około
trzech mil długości. Szerokość e nie wynosi nigǳie więce niż ćwierć mili. Od lądu ǳieli
ą zaledwie dostrzegalna cieśnina, pełza ąca leniwie wśród bezmiaru trzcin i namułu i stanowiąca ulubione mie sce pobytu kurek wodnych². Roślinność est skąpa i nikła. Drzew
dorodnie szych nie widać wcale. U krańca zachodniego, gǳie wznosi się fort Moultrie
i stoi kilka nęǳnych klitek drewnianych, zamieszkiwanych w lecie przez przybyszów
z Charleston, którzy uchoǳą stamtąd przed malarią i kurzem, spotyka się, co prawda,
szczeciniastą palmę karłowatą; natomiast całą wyspę, z wy ątkiem owego zachodniego
skrawka, ako też przykre , białawe smugi wybrzeża morskiego, pokrywa ą gęste chaszcze wonnego mirtu, wielce cenionego przez ogrodników angielskich. Krzew ten miewa
tam często piętnaście do dwuǳiestu stóp³ wysokości i tworzy nieprzeniknione niemal
gąszcze, które przesyca ą powietrze swym zapachem.
W na ta emnie szym ustroniu tych zarośli, opodal od wschodniego, czyli dalszego
krańca wyspy, Legrand wybudował sobie własnoręcznie niewielką chatę, którą zamieszkiwał, kiedy po raz pierwszy przypadkowo zdarzyło mi się go poznać. Zna omość ta rychło
przeǳierzgnęła się w przy aźń, gdyż pustelnik ów miał nie edną zaletę, zasługu ącą na
cześć i uznanie. Przekonałem się, że był człowiekiem dobrze wychowanym i uposażonym
niezwykle potężnym umysłem, lecz zatrutym mizantropią⁴ oraz podległym chorobliwym
mrzonkom naprzemiennego entuz azmu i melancholii. Miał u siebie wiele książek, ale
zaglądał do nich rzadko. Głównym ego za ęciem było myślistwo i rybołówstwo, ako też
włóczęgi po wybrzeżu i wśród mirtów w poszukiwaniu muszli oraz okazów entomologicznych⁵; zbiorów mógł mu pozazdrościć nawet Swammerdam⁶. Na tych wycieczkach
towarzyszył mu zazwycza stary Murzyn, zwany Jupiterem, który oǳyskał wolność eszcze
przed niepowoǳeniami roǳinnymi Legrandów, lecz którego żadną groźbą ni obietnicą
nie było można skłonić do wyrzeczenia się tego, co uważał za swe prawo do czuwania nad
postępkami swego młodego — ak go nazywał — Massy⁷ Willa. Być może, iż krewni

¹hugenoci — protestanci ancuscy w XVI i XVII w., wyznawcy kalwinizmu. [przypis edytorski]
²kurka wodna — średnie wielkości ptak wodny. [przypis edytorski]
³stopa — anglosaska ednostka długości, ok.  cm. [przypis edytorski]
⁴mizantropia (z gr.) — niechęć do luǳi. [przypis edytorski]
⁵entomologia — nauka o owadach. [przypis edytorski]
⁶Swammerdam, Jan (–) — holenderski przyrodnik, badacz budowy anatomiczne i cyklu rozwoowego owadów. [przypis edytorski]
⁷massa — zniekształcony angielski wyraz master: pan; forma używana w aoamerykańskie odmianie ęzyka
angielskiego w epoce niewolnictwa. [przypis edytorski]

Legranda, uważa ąc go za człowieka o chwie nym umyśle, postarali się utwierǳić w tym
uporze Jupitera, ma ąc naǳie ę, że bęǳie on towarzyszem i opiekunem tułacza.
Pod szerokością geograﬁczną Wyspy Sullivana zimy ostrze sze należą do rzadkości
i nieczęsto się zdarza, by pod koniec roku trzeba było zapalać ogień. Mimo to około połowy paźǳiernika ‥ nastał ǳień naǳwycza chłodny. Na krótko przed zachodem słońca
torowałem sobie drogę przez wiecznie zielone chaszcze do chaty mo ego przy aciela, którego nie wiǳiałem uż od kilku tygodni, mieszkałem bowiem podówczas w Charleston
o akieś ǳiewięć mil⁸ od wyspy, a ułatwienia w podróży tam i z powrotem byna mnie nie
dorównywały eszcze ǳisie szym. Stanąwszy przed chatą, zastukałem swym zwycza em,
a nie otrzymawszy odpowieǳi, poszukałem klucza w wiadome mi skrytce, otworzyłem
drzwi i wszedłem do wnętrza. Na kominie rozkosznie płonął ogień. Była to niespoǳianka — i trzeba przyznać, że nader miła. Zd ąłem płaszcz, przysunąłem sobie krzesło do
trzaska ących głowni i czekałem cierpliwie powrotu mych gospodarzy.
Po awili się o zmierzchu i powitali mnie barǳo serdecznie. Jupiter, szczerząc zęby od
ucha do ucha, zakrzątnął się około przygotowania kurek wodnych na wieczerzę. Legrand
był znów w przystępie — gdyż nie wiem ak to inacze nazwać — entuz azmu. Znalazł
nieznanego skorupiaka przedstawia ącego nową odmianę, i co więce , schwytał przy pomocy Jupitera akiegoś żuka, który wedle niego był zupełną nowością, lecz co do którego
pragnął eszcze zasięgnąć naza utrz mo ego zdania.
— Czemuż nie ǳisia ? — spytałem, zaciera ąc ręce nad ogniem i cały gatunek żuków
posyła ąc w duchu do diabła.
— Ach, gdybym był wieǳiał, że przy ǳiesz! — odparł Legrand. — Lecz nie wiǳiałem cię uż tak dawno; akże mogłem przypuszczać, że mnie odwieǳisz właśnie ǳisie szego wieczora? Idąc z powrotem, spotkałem po droǳe porucznika G. z fortu i zrobiłem
to głupstwo, że pożyczyłem mu chrząszcza do obe rzenia; nie możesz go zatem wcześnie
zobaczyć aż utro rano. Przenocu ǳiś u mnie, a o świcie Jup pó ǳie po niego. To istne
czaroǳie stwo!
— Co? Świt?
— Nie pleć! Żuk. Lśni cały ak złoto, est wielkości dużego orzecha, ma dwie ogromnie czarne plamki po edne stronie odwłoku i trzecią, nieco większą, po drugie . Czułki
są…
— On nie ma nĳakich czułek, massa Will, idę o zakład — przerwał Jupiter — ten
chrząszcz to złoty chrząszcz: on cały ze szczerego złota i w środku, i wszęǳie oprócz
skrzydeł. Jeszczem w życiu nie wiǳiał takiego ciężkiego chrząszcza.
— Zgoda, przypuśćmy, że tak est istotnie, Jup — odrzekł Legrand, ak mi się zdawało, nieco poważnie niż tego wymagały okoliczności — ale czy dlatego masz przypalić
nasze kurki? Barwa — mówił dale , zwraca ąc się do mnie — przemawia rzeczywiście do
pewnego stopnia za przypuszczeniem Jupitera. Nie zdarzy ci się chyba wiǳieć świetnie
metalicznego połysku niźli na okrywach tego owada, lecz bęǳiesz mógł i o tym sąǳić
dopiero utro. Tymczasem chciałbym ci dać wyobrażenie o ego kształcie. — Z tymi słowy usiadł przy małym stoliku, na którym zna dował się atrament i pióro, lecz nie było
papieru. Sięgnął po niego do szuﬂady, ale i tam nic nie znalazł.
— Co tam — rzekł w końcu — to wystarczy. — Wy ął z kieszonki od kamizelki
akiś świstek, który wydał mi się naǳwycza brudnym kawałkiem papieru welinowego⁹
i piórem naszkicował rysunek. Kiedy to się ǳiało, nie ruszałem się z mie sca, bo wciąż
eszcze było mi chłodno. Ukończywszy rysunek, podał mi go, nie powsta ąc z krzesła.
Miałem uż szkic w ręku, gdy rozległo się głośne skomlenie i coś zachrobotało za drzwiami.
Jupiter otworzył e i do izby wpadł wielki nowofundlandczyk będący własnością Legranda;
wsparł się łapami na mych ramionach i nie szczęǳił mi pieszczot, wywza emnia ąc się za
pieczołowitość, akie uż nie ednokrotnie doznawał poprzednio ode mnie. Gdy przestał
się łasić, spo rzałem na papier i prawdę mówiąc byłem nieco zakłopotany ǳiwolągiem
mo ego przy aciela.
⁸mila — dawna miara odległości o różne wartości, w kra ach anglosaskich mila lądowa wynosi ok. 
m. [przypis edytorski]
⁹welin — luksusowy papier, cienki i gładki a. skóra cielęca, dokładnie wyprawiona, używana dawnie do
pisania lub druku. [przypis edytorski]
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— Hm — rzekłem po kilku minutach — trzeba przyznać, że ten żuk istotnie est
niezwykły i stanowi dla mnie nowość; nie wiǳiałem eszcze niczego podobnego, chyba
że byłaby to czaszka lub trupia głowa, którą boda przypomina na więce z widywanych
przeze mnie przedmiotów.
— Co, trupia głowa? — zapytał Legrand. — Ach, tak, tak, bez wątpienia; est nie akie
podobieństwo na papierze. Dwie górne czarne plamki wygląda ą ak oczy, nieprawdaż?
A ta podłużna na odwłoku niby pyszczek? Przy tym kształt całości est owalny.
— Być może — odparłem — ale coś mi się zda e, że nieszczególnym esteś artystą,
poczekam, aż zobaczę tego owada na własne oczy i sam powezmę wyobrażenie o ego
wygląǳie.
— Zgoda, choć nie wiem… — rzekł z lekką urazą w głosie — rysu ę znośnie lub przyna mnie powinien bym, miałem niezłych nauczycieli i pochlebiam sobie, że nie estem
w ciemię bity.
— Ależ, mo drogi, ty chyba żartu esz — odezwałem się — to wcale poprawna czaszka, powieǳiałbym nawet, doskonale naszkicowana czaszka, eśli zgoǳimy się na poglądy
obowiązu ące powszechnie w osteologii¹⁰, a twó żuk musi być na osobliwszym żukiem
na świecie, skoro est do nie podobny. Można by na karb ego złożyć akąś zabobonną okropność. Myślę, że nazwiesz tego chrząszcza Scarabeus caput hominis¹¹ lub dasz mu
inną zbliżoną nazwę, zwłaszcza że podobne miana spotyka się często w naukach przyrodniczych. Ale gǳie są czułki, o których mówiłeś?
— Czułki! — żachnął się Legrand, który, ak mi się zdawało, zapalił się niepomiernie
do przedmiotu nasze rozmowy. — Musisz e wiǳieć, tego estem pewny! Narysowałem
e na dokładnie wedle oryginału i myślę, że to wystarczy.
— Nie przeczę, nie przeczę — powieǳiałem — być może, iż narysowałeś, ale a ich
nie wiǳę — i wręczyłem mu papier, nie doda ąc uż ani słowa, by nie podniecać ego
rozdrażnienia; wszelako byłem niemało zǳiwiony tym obrotem rzeczy. Jego zły humor
wprawił mnie w zakłopotanie — co zaś do rysunku chrząszcza, czułków na pewno nie
było widać, a całość okazywała naǳwycza ne podobieństwo do zwykłych kształtów trupie
głowy.
Sięgnął po papier barǳo niechętnie i uż miał go zmiąć, chcąc zapewne rzucić w ogień,
gdy przypadkowy rzut oka na rysunek przykuł nagle, ak mi się zdawało, całą ego uwagę.
Poczerwieniał zrazu na twarzy, po czym przybladł mocno. Przez kilka minut, nie rusza ąc
się z mie sca, badał szczegółowo rysunek. W końcu wstał, wziął świecę ze stołu i odszedłszy
opodal, usiadł na skrzyni, w na dalszym kącie izby. Tu znowu ął oglądać drobiazgowo
papier, obraca ąc go na wszystkie strony. Wszelako ku mo emu wielkiemu zǳiwieniu
nie wyrzekł ani słowa; zdawało mi się przeto, iż bęǳie na rozsądnie nie robić żadnych
uwag i nie powiększać wzmaga ącego się rozstro u ego usposobienia. Ostatecznie wy ął
z kieszeni portfel, włożył do niego starannie papier i schował do biurka, które zamknął na
klucz. Znać było po nim nie akie uspoko enie, ale poprzedni ego zapał znikł doszczętnie.
Mimo to wydawał mi się nie tyle zasępiony, co roztargniony. Z biegiem wieczoru coraz
barǳie pogrążał się w zadumie i nie dawał się z nie wyprowaǳić żartami. Poprzednio
miałem zamiar przenocować w chacie, ak to czyniłem uż nie ednokrotnie, ale wiǳąc
roztargnienie mo ego gospodarza, uważałem za stosowne pożegnać się z nim. Nie nalegał
wcale, bym pozostał, lecz na pożegnanie uścisnął mnie serdecznie niż zwykle.
W akiś miesiąc późnie (a przez cały ten czas nie miałem zgoła wieści od Legranda)
odwieǳił mnie w Charleston ego służący, Jupiter. Nie wiǳiałem przedtem nigdy poczciwego, starego Murzyna w podobnym przygnębieniu i ąłem się obawiać, czy mo ego
przy aciela nie spotkało akieś wielkie nieszczęście.
— No cóż, Jup! — zagadnąłem. — Co tam słychać nowego? Co porabia twó pan?
— Żeby prawdę powieǳieć, massa, nie wieǳie mu się tak dobrze, akby powinno.
— Niedobrze! Co ty mówisz? To mnie martwi. Cóż mu dolega?
— Otóż to! Nie skarży się na nic, ale est barǳo chory.
— Barǳo chory, Jup! A czemużeś tego nie powieǳiał od razu? Czy leży w łóżku?

¹⁰osteologia — część anatomii obe mu ąca naukę o kościach. [przypis edytorski]
¹¹Scarabeus caput hominis (łac.) — skarabeusz głowa luǳka. [przypis edytorski]
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— E , nie! Z nim nigǳie nie est dobrze — i tu właśnie est sęk — barǳo mi ciężko
na duszy, bo mnie smuci massa Will.
— Słucha no, Jup, chciałbym coś zrozumieć z tego, co mi pleciesz. Więc powiadasz,
że twó pan niezdrów? Czy ci nie mówił, co go boli?
— E , massa, nie warto łamać sobie nad tym głowy. Massa Will mówi, że mu nic nie
est, ale dlaczego łazi z kąta w kąt zamyślony, zgarbiony, ze spuszczoną głową i blady ak
gęś? A potem, dlaczego robi cięgiem te kulasy?
— Co robi, Jupiter?
— No, takie kulasy i ﬁgury na tabliczce — eszczem takich ﬁgur nie wiǳiał. Aż
skóra cierpnie na mnie, mówię panu. Nie mogę ani na chwilę spuścić go z oka. Onegda ¹²
wymknął mi się przed wschodem słońca i poszedł gǳieś i nie było go przez cały święty
ǳionek. Jużem był sobie wyciął tęgi kĳ, żeby wygnać z niego te diabły, kiedy przy ǳie,
alem był taki osioł, że mi nie stało¹³ kurażu¹⁴… tak źle, biedactwo, wyglądał!
— Co ty mówisz, naprawdę? Koniec końcem mnie się zda e, że lepie zrobisz, eśli nie
bęǳiesz nazbyt srogi dla tego biedaka. Nie trzeba go tykać, Jup! Być może, iż nie zniósłby
tego. Ale czy nie przychoǳi ci na myśl, co mogło spowodować tę chorobę, a racze tę
zmianę w usposobieniu twego pana? Czy nie miał akie ś przykrości od czasu, ak się
z wami wiǳiałem?
— Nie, massa, potem nic przykrego się nie zdarzyło. Ale bo ę się, czy przedtem…
tego samego dnia, kiedy massa był u nas.
— Co takiego? Co ci się zda e?
— No, tak, massa, myślę, że to ten chrząszcz.
— Co znowu?
— Ten chrząszcz. Jestem przekonany, że mego Willa ugryzł gǳieś w głowę ten złoty
chrząszcz.
— Skądże ci przyszło do głowy takie przypuszczenie, Jup?
— Bo ma dosyć kleszczy, massa, a i pysk niezgorszy. Jeszczem w życiu nie wiǳiał
takiego diabelskiego robaka — łapie i gryzie wszystko, co mu się nawinie. Massa Will
pierwszy go chwycił, lecz wnet puścił, słowo da ę… i to wtedy pewnikiem go ugryzł.
Mnie się akoś od razu nie podobał ten chrząszcz i ego pysk, toteż nie sięgnąłem po
niego palcami, alem znalazł kawałek papieru i takem go złapał. Owinąłem go w papier
i wepchnąłem mu kawałek tego papieru do pyska — takem to zrobił!
— Więc myślisz, że twego pana naprawdę ugryzł ten owad i że od tego ukąszenia on
się rozchorował?
— Ja nic nie myślę — gǳieby tam! Ino dlaczego śni mu się cięgiem o złocie, eśli go
nie ugryzł ten złoty chrząszcz? Ja użem nie edno słyszał o tych złotych chrząszczach.
— Skądże ty wiesz, że mu się śni o złocie?
— Skąd a wiem? Bo cięgiem przez sen o nim gada — stąd wiem.
— Hm, Jup, być może, iż masz słuszność, ale akie że to szczęśliwe okoliczności
zawǳięczam, żeś raczył ǳiś mnie odwieǳić?
— He, co massa gada?
— Czy masz akie wieści od Mr Legranda?
— Nie, massa, przyniosłem ino ten kwitek — tu Jupiter podał mi list, który brzmiał,
ak następu e:
„Mó Drogi!
Dlaczego uż od dawna do mnie nie zaglądasz? Myślę, że nie byłbyś zdolny obrazić się na mnie za akąś tam przymówkę — nie, to niepodobna.
Nie zachoǳiłeś do mnie, a a tu tymczasem przeżywam ciężką rozterkę.
Miałbym coś do opowieǳenia, lecz doprawdy nie wiem, ak to powieǳieć
i czy w ogóle powieǳieć.
Byłem w ostatnich dniach trochę niezdrów; starowina Jup nuǳi mnie
nieznośnie swą poczciwą troskliwością. Czy byś uwierzył? Kilka dni temu
przygotował sobie spory kĳ, żeby mnie skarcić za to, iż dałem przed nim
¹²onegdaj (daw.) — przedwczora . [przypis edytorski]
¹³nie stało (daw.) — nie starczyło; zabrakło. [przypis edytorski]
¹⁴kuraż (daw.) — odwaga, śmiałość. [przypis edytorski]
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nura i przewałęsałem samotnie cały ǳień wśród wzgórz, na ląǳie. Coś mi
się zda e, że tylko ǳięki memu złemu wyglądowi zdołałem u ść cięgów.
Od naszego ostatniego spotkania nie przybyło nic do mych zbiorów.
Przybądź do mnie wraz z Jupiterem, eśli tylko możesz i eśli nie bęǳie
to dla ciebie zbyt niedogodne. Przy dźże! Chciałbym wiǳieć się z tobą ǳisie szego wieczora w pewne ważne sprawie. Zapewniam cię, że to sprawa
naǳwycza ważna.
Szczerze ci oddany
William Legrand”
Było coś w tonie tego listu, co mnie dotknęło nader nieprzy emnie. Cały ego styl
różnił się tak barǳo od stylu Legranda. Co mu się roiło? Jaki nowy bzik zalągł się w tym
niespoko nym mózgu? Do akie to „naǳwycza ważne sprawy” miał zamiar przystąpić?
Opowiadanie Jupitera nie zapowiadało niczego dobrego. Jąłem się obawiać, czy nieustanny
ucisk niedoli nie wykoleił w końcu umysłu mo ego przy aciela. Nie zwleka ąc przeto ani
chwili, wybrałem się w drogę z nieodstępnym Murzynem.
Kiedy przybyliśmy do przystani, spostrzegłem na dnie oczeku ące nas łoǳi kosę i trzy
łopaty, zupełnie nowe.
— Co to wszystko znaczy, Jup? — zagadnąłem.
— To kosa, massa, i łopaty.
— Wiem, ale skąd one tu się wzięły?
— Massa Will kazał kupić dla siebie w mieście tę kosę i te łopaty, i diablo dużo to
kosztowało.
— Lecz, na wszystkie ta emnice, co ten twó massa Will zamierza począć z kosą
i z łopatami?
— Niby to a wiem wszystko? I niech mnie diabli wezmą, eśli on wie więce ode
mnie. Ale to wszystko przez tego chrząszcza!
Wiǳąc, że niczego więce nie dowiem się od Jupitera, którego umysł kołował widocznie tylko dokoła „chrząszcza”, wszedłem do łoǳi i rozpiąłem żagiel. Sprzy ał nam
rzeźwy i dość silny wietrzyk; rychło zawinęliśmy do niewielkie zatoki na północ od fortu Moultrie, skąd pieszo podążyliśmy do chaty oddalone o niespełna dwie mile. Była
trzecia po południu, gdy stanęliśmy na mie scu. Legrand oczekiwał nas z ogromną niecierpliwością. Podał mi dłoń nerwowym ruchem, który mnie zaniepokoił i utwierǳił
w powziętych uż pode rzeniach. Twarz miał bladą ak upiór, a ego głęboko osaǳone
oczy arzyły się niezwykłym blaskiem. Na pierw zapytałem go o zdrowie, po czym, nie
wieǳąc, ak nawiązać rozmowę, zagadnąłem, czy odebrał uż żuka od porucznika G.
— O, tak — odparł, mieniąc się na twarzy — otrzymałem go naza utrz rano. Za nic
w świecie nie rozstałbym się z tym żukiem! Czy wiesz, że Jupiter co do niego miał zupełną
słuszność?
— Jak to? — zapytałem, pełen smutnych przeczuć.
— Bo przypuszczał, że ten chrząszcz est szczerozłoty! — Powieǳiał to z głębokim
przekonaniem, które sprawiło mi niewymowną przykrość.
— Ten chrząszcz przyniesie mi szczęście — mówił dale z triumfu ącym uśmiechem
— i odda mi z powrotem dobra roǳinne. Cóż więc ǳiwnego, że go cenię? Skoro fortuna
uważała za stosowne dać mi go w ręce, trzeba bęǳie tylko odpowiednio nim się posłużyć,
a zna dę złoto, którego est zwiastunem. Jup, przynieś mi tego żuka!
— Co, żuka, massa? Wolę a nie mieć z nim nĳakie sprawy! Niech go massa sam
weźmie.
Na te słowa Legrand podniósł się z mie sca poważnym i wyniosłym ruchem i wy ął
chrząszcza ze szklanego naczynia, gǳie go trzymał w zamknięciu. Był to piękny skarabeusz, podówczas nieznany eszcze przyrodnikom i posiada ący dlatego istotną naukową
wartość. Miał dwie czarne cętki po edne stronie odwłoku, a trzecią podłużną po drugie . Okrywy ego były naǳwycza twarde i lśniące i miały wygląd polerowanego złota.
Ciężar owada był nader znaczny, biorąc przeto wszystko pod uwagę, trudno było mieć
za złe Jupiterowi ego poglądy; natomiast za cenę życia żadną miarą nie zdołałbym był
podówczas po ąć, ak Legrand mógł goǳić się na nie.
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— Posłałem po ciebie — odezwał się pompatycznym tonem, gdy ukończyłem badanie
chrząszcza — posłałem po ciebie, bo mi bęǳie potrzebna twa rada i pomoc, kiedy pocznie
się iścić zrząǳenie Przeznaczenia i żuka…
— Mó drogi — przerwałem — tyś zapewne niezdrów i powinien byś mieć się nieco
na baczności. Połóż się do łóżka, a a zostanę przy tobie aż to prze ǳie. Masz gorączkę i…
— Zbada że mi tętno — odpowieǳiał.
Wziąłem go za rękę i prawdę mówiąc nie wyczuwałem na mnie szych oznak gorączki.
— Ale ty możesz być chory i nie mieć gorączki. Pozwól mi tym razem za ąć się tobą.
Po pierwsze, połóż się do łóżka. Następnie…
— Mylisz się — wtrącił. — Czu ę się o wiele lepie , niźli można by wnioskować
z mo ego podniecenia. Jeśli naprawdę pragniesz mo ego dobra, ulży mi w nim!
— A akże tego dokonać?
— Barǳo łatwo. Wybieram się wraz z Jupiterem na wyprawę wśród wzgórz, na stałym ląǳie, i potrzebu ę do pomocy kogoś, na kim można by polegać. Jesteś edynym
człowiekiem, któremu mogę zaufać. Podniecenie, które u mnie dostrzegasz, ustąpi bez
względu na to, czy spotka mnie zawód, czy triumf.
— Dopomogę ci chętnie we wszystkim — odrzekłem — ale czy twoim zdaniem ten
piekielny owad pozosta e w akimś związku z twą wyprawą do wzgórz?
— Oczywiście.
— W takim razie nie mogę wziąć uǳiału w tym niedorzecznym przedsięwzięciu.
— Przykro mi, barǳo mi przykro! Zatem bęǳiemy musieli próbować sami.
— Co… sami? Czyś ty istotnie oszalał? Zaczeka no! Na ak długo się wybierasz?
— Prawdopodobnie na całą noc. Wyruszymy natychmiast, a o świcie bęǳiemy z powrotem.
— A kiedy ta two a chimera¹⁵ minie i kiedy ta zabawa z chrząszczem (mó ty Boże!)
skończy się dla ciebie pomyślnie, czy mi zaręczysz słowem honoru, że powrócisz do domu
i bęǳiesz słuchał ślepo mych rad, ak gdybym był twoim lekarzem?
— Zgoda, przyrzekam, a teraz dale w drogę, bo nie mamy czasu do stracenia!
Z ciężkim sercem podążyłem za mym przy acielem. Wyruszyliśmy po czwarte —
Legrand, Jupiter, a i pies. Jupiter zabrał kosę i łopaty i uparł się, że to wszystko sam
poniesie, więce , ak mi się zdawało, z obawy, by któreś z tych narzęǳi nie dostało się
w ręce ego pana, niźli z nadmierne gorliwości i pilności. Był po prostu w psim usposobieniu i poza słowami „ten diabelski chrząszcz” nie powieǳiał nic przez całą drogę. Mnie
dostały się przy poǳiale dwie ślepe latarki¹⁶, natomiast Legrand zadowolił się samym
tylko żukiem, którego przytwierǳił na końcu sznurka i potrząsał nim, idąc z miną spiskowca. Patrząc na ten oczywisty dowód odchylenia umysłowego u mo ego przy aciela,
zaledwie zdołałem powściągnąć łzy, które cisnęły mi się do oczu. Zdawało mi się ednakże, iż postąpię właściwie , gdy będę pobłażał ego uro eniom, przyna mnie na razie
lub do czasu, gdy bęǳie można zastosować energicznie sze środki zaradcze, nie naraża ąc
się na niepowoǳenie. Tymczasem czyniłem nadaremnie usiłowania, by dowieǳieć się
odeń czegoś dokładnie szego o celu te nasze wyprawy. Udało się mu wymóc na mnie,
że będę mu towarzyszył, ale widocznie nie chciał wdawać się w rozmowę o akichkolwiek
szczegółach podrzędnie szego znaczenia i na wszystkie mo e zapytania nie raczył dawać
inne odpowieǳi prócz: „zobaczymy”. Przeprawiliśmy się czółnem u przylądka wyspy na
wybrzeże stałego lądu i pnąc się wciąż w górę, w kierunku północno-zachodnim, szliśmy
przez okolicę naǳwycza ǳiką i pustynną, gǳie zgoła nie było śladów luǳkie stopy.
Legrand prowaǳił nas naǳwycza pewnie, zatrzymu ąc się tylko od czasu do czasu, by
rzucić okiem na akieś widocznie znane mu znaki, które zapewne przy inne sposobności
zakarbował sobie w pamięci.
Szliśmy tak ze dwie goǳiny i słońce miało się uż ku zachodowi, kiedy otoczyło nas
pustkowie, nieskończenie posępnie sze od okolic, które pozostały za nami. Był to akby
płaskowyż położony u szczytu niedostępnego niemal wiszaru¹⁷, zalesiony gęsto od dołu do same góry i usiany ogromnymi złomami, które zdawały się leżeć luźno na ziemi
¹⁵chimera — tu: uro enie, mrzonka. [przypis edytorski]
¹⁶ślepa latarka — latarka z ruchomą przesłoną, ukierunkowu ącą światło. [przypis edytorski]
¹⁷wiszar (daw.) — urwisko. [przypis edytorski]
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i nie ednokrotnie nie staczały się w dół edynie dlatego, że stały oparte o drzewa. Głębokie ary przebiega ące w różnych kierunkach przymnażały eszcze kra obrazowi wyrazu
uroczyste głuszy.
Wyżynę, na którą wspięliśmy się w końcu, porastały tak gęsto chaszcze eżyny, iż
wnet przekonaliśmy się, że nie utoru emy sobie drogi bez kosy. Jupiter na rozkaz swego
pana ął trzebić ścieżkę do stóp ogromnego tulipanowca, który wznosił się na płaszczyźnie
w otoczeniu ośmiu czy ǳiesięciu dębów i przewyższał e, podobnie ak wszystkie inne
drzewa, które kiedykolwiek zdarzyło mi się wiǳieć, pięknem ulistnienia i kształtu, rozłożystością konarów oraz okazałością wyglądu. Gdy stanęliśmy pod drzewem, Leyrand
zwrócił się do Jupitera i zapytał go, czy potraﬁ we ść na nie. Stary Murzyn zawahał się
nieco na to pytanie i początkowo nic nie odpowieǳiał. Po chwili zbliżył się do potężnego
pnia, obszedł go z wolna wokoło i obe rzał barǳo dokładnie. Ukończywszy swe badania,
rzekł krótko:
— Jużcić, massa, nie ma takiego drzewa, na które Jup nie wlezie.
— Zatem właź co rychle , bo wnet się ściemni i nie bęǳiesz wiǳiał, co robimy.
— Jak wysoko trzeba wleźć, massa? — zagadnął Jupiter.
— Wespnĳ się na pierw na pień, a potem ci powiem, którędy masz wspinać się dale .
Zaczeka no eszcze! Weź ze sobą tego chrząszcza!
— Chrząszcza, massa Will? Złotego chrząszcza? — zawołał Murzyn, cofa ąc się lękliwie. — Po cóż mam zabierać tego chrząszcza na drzewo? Niech mnie piorun trzaśnie,
eśli go wezmę!
— Co, Jup, ty, taki wielki, silny Murzyn, boisz się wziąć ze sobą nieszkodliwego,
martwego chrząszczyka, którego można ponadto nieść eszcze na tym sznurku? No, eśli
ty go tak lub owak nie weźmiesz, to doprowaǳisz mnie do ostateczności i rozwalę ci łeb
tą łopatą!
— Co też massa gada! — odezwał się Jup, widocznie zawstyǳony i skłonny do uległości. — Massa musi zawsze gderać na starego Murzyna! To był tylko żart! Ja bym bał się
chrząszcza? Ja kpię z niego! — z tymi słowy u ął ostrożnie sam koniec sznurka i trzyma ąc
owada możliwie daleko od siebie, począł wspinać się na drzewo.
Tulipanowiec, czyli Liriodendron tulipiferum, est na wspanialszym drzewem borów
amerykańskich. Za młodu pień ego bywa naǳwycza gładki, a boczne konary poczyna ą
się nieraz dopiero na znaczne wysokości. Ale z latami kora sta e się sękata i chropawa,
i na pniu po awia się mnóstwo krótkich gałązek. Trudność zatem we ścia na to drzewo
była racze pozorna niż rzeczywista. Obe mu ąc możliwie mocno ramionami i kolanami
potężny trzon drzewny, czepia ąc się rękami sęków i wpĳa ąc swe bose stopy w zagłębienia,
Jupiter piął się w górę i naraża ąc się kilkakrotnie na niebezpieczeństwo upadku, wśliznął
się w końcu w pierwsze wielkie rozwidlenie, gǳie, ak się zdawało, uznał swe ǳieło
za skończone. Jakoż wszelkie trudności istotnie były uż pokonane, akkolwiek Murzyn
zawisł na wysokości sześćǳiesięciu czy siedemǳiesięciu stóp nad powierzchnią ziemi.
— Którędy leźć teraz, massa Will? — zapytał.
— Wspina się po na grubszym konarze z te strony pnia! — rzekł Legrand.
Murzyn usłuchał go chętnie i bez żadnego uż wysiłku pełzał coraz wyże , aż w końcu
krzepka ego postać znikła zupełnie wśród gęstego listowia. Głos ego dolatywał z wysoka
niby nawoływanie:
— Czy leźć eszcze wyże ?
— A gǳież ty esteś? — zapytał Legrand.
— Tak wysoko — odrzekł Murzyn — że wiǳę uż niebo przez wierzchołek drzewa.
— To nie choǳi o niebo, ale o to, co ci powiem! Spó rz w dół na pień i policz konary
pod sobą po te stronie. Ile masz konarów pod sobą?
— Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć — mam uż pod sobą pięć grubych konarów, massa,
po te stronie.
— Zatem wleź eszcze o eden konar wyże .
Po chwili głos zawiadomił, że Jupiter dotarł uż do siódmego konara.
— No, a teraz, Jup — krzyknął Legrand z niehamowanym uż uniesieniem — posuwa się po te gałęzi tak daleko, ak tylko możesz. A gdy zobaczysz coś niezwykłego,
da mi znać!
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Jeśli miałem dotychczas eszcze akiekolwiek wątpliwości co do stanu umysłowego
mego biednego przy aciela, to w te chwili pierzchły one zupełnie. Z konieczności trzeba
było go uznać za obłąkanego i uż naprawdę niepokoiłem się myślą, w aki sposób odprowaǳę go do domu. Kiedy rozmyślałem, ak należy postąpić, głos Jupitera rozległ się
znowu:
— Bo ę się leźć za daleko po te gałęzi, prawie cała uschnięta!
— Powiadasz, że ta gałąź est uschnięta, Jup? — zawołał Legrand drżącym głosem.
— Tak est, massa, sucha est ak pieprz — całkiem na pewno, nie ma w nie ani
krzty życia.
— Na miłość boską, co teraz począć? — zapytał Legrand, upada ąc widocznie na
duchu.
— Pytasz, co począć? — podchwyciłem korzysta ąc ze sposobności, bym mógł wreszcie zabrać głos w te sprawie. — Pó ść do domu i położyć się do łóżka! Chodźże! Bądź
grzeczny, mó drogi! Pora uż późna, a przy tym chcie pamiętać o swe obietnicy.
— Jup! — krzyknął, nie zwraca ąc zgoła na mnie uwagi — słyszysz mnie?
— Tak est, massa, słyszę doskonale.
— Zatnĳ tę gałąź nożem i zobacz, czy drzewo uż barǳo spróchniało?
— Spróchniało, massa, dość spróchniało — odparł Murzyn po chwili — ale trzyma
się lepie , niż myślałem. Mógłbym eszcze poleźć trochę dale po te gałęzi, ale sam.
— Sam! Co to znaczy?
— Bo mam chrząszcza. To barǳo ciężki chrząszcz! Gdybym go cisnął na dół, to
pewno ta gałąź nie ułamałaby się pod takim ak a Murzynem.
— Ty diabli synu! — krzyknął Legrand z widoczną ulgą. — Co ty mi pleciesz? Spróbu tylko rzucić chrząszcza, a dostaniesz ode mnie po łbie. He , Jup! Czy mnie słyszysz?
— Jużcić! Massa znów gdera na biednego Murzyna.
— Nie pleć i słucha ! Posuń się po te gałęzi, ak daleko bęǳie można, i nie upuść
przy tym chrząszcza, a dam ci srebrnego dolara, gdy ze ǳiesz na dół.
— Dobrze, massa Will! Ja nie od tego — odrzekł Murzyn ochoczo — zaraz będę na
końcu.
— Na końcu! — odezwał się żałośnie Legrand. — Czy esteś uż na końcu gałęzi?
— Zaraz będę, massa… Oooch! Chryste Panie, zmiłu się nade mną! Co to takiego
na tym drzewie?
— Aha! — odkrzyknął Legrand rozradowany. — Cóż tam takiego?
— E ! Co by tam ak nie czaszka! Ktoś zostawił głowę na tym drzewie, a kruki obskubały ą z mięsa.
— Czaszka, mówisz? Doskonale! Jak est przytwierǳona do gałęzi? Co ą przytrzymu e?
— Jużcić trzyma się dobrze. Zaraz zobaczę. A to ci ǳiwo, da ę słowo! W czaszce tkwi
wielki gwóźdź, którym est przybita do drzewa.
— Barǳo dobrze, Jup! Zrób dokładnie, co ci każę. Słyszysz mnie?
— Tak est massa.
— No, to uważa ! Poszuka lewego oka u te czaszki.
— Hm, to dobre! Ale ona nie ma lewego oka.
— Boda cię licho wzięło z two ą głupotą! Czy wiesz, która est two a prawa ręka,
a która lewa?
— Jużcić, że wiem, a wszystko wiem. Mo a lewa ręka to ta, którą łupię drzewo.
— Dobrze mówisz, bo esteś mańkut; otóż twe lewe oko est po te same stronie, co
twa lewa ręka. A teraz myślę, że potraﬁsz znaleźć lewe oko u te czaszki albo też mie sce,
gǳie ono kiedyś musiało być. Czy znalazłeś?
Nastąpiło długie milczenie. W końcu Murzyn zapytał:
— Czy lewe oko te czaszki est po te same stronie, co lewa ręka te czaszki? Cóż,
kiedy ta czaszka nie ma wcale rąk — ani e się śni! Ale to nie szkoǳi! — Mam uż lewe
oko, dalibóg, mam! A teraz co z nim zrobić?
— Przesuń przez nie chrząszcza i spuszcza go na sznurku w dół aż do samego końca.
Tylko pamięta , żebyś nie wypuścił sznurka z ręki!
— Jużem gotów, massa Will! To nie sztuka puścić chrząszcza przez ǳiurę — zaraz
go massa zobaczy.
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Jupitera podczas te rozmowy wcale nie było widać, natomiast spuszczany przezeń
w dół owad ukazał się po chwili na końcu sznurka i niby bryłka polerowanego złota
zamigotał w pierzcha ące aśni zachoǳącego słońca, które nikłymi promieniami rozwidniało eszcze okoliczną wyżynę. Żuk zawisł wolno wśród gałęzi i gdyby był miał spaść,
byłby upadł tuż u naszych stóp. Legrand pochwycił kosę i wytrzebił nią kolistą przestrzeń
o średnicy do czterech ardów¹⁸, tuż poniże owada. Po czym, dokonawszy te pracy, kazał
Jupiterowi puścić z ręki sznurek i ze ść z drzewa.
Dokładnie w tym samym mie scu, gǳie upadł chrząszcz, mó przy aciel wbił w ziemię
drewniany kołek i wy ął z kieszeni taśmę mierniczą. Przytwierǳiwszy eden e koniec do
pnia tulipanowca w mie scu, skąd było na bliże do kołka, ął ą rozwĳać, aż dosięgnęła
kołka i rozwĳał dale w kierunku wytyczonym przez pień drzewa i kołek, na odległość
piętnastu stóp. Jupiter zaś tymczasem wycinał krzewy kosą. Osiągnąwszy ten na dalszy
punkt, wbił tam drugi kołek i posługu ąc się nim ako środkiem opisał dokoła niego
pobieżnie koło, którego średnica miała mnie więce cztery stopy długości. Następnie
Legrand u ął edną łopatę, podał drugą Jupiterowi, a trzecią mnie i prosił nas, byśmy
zabrali się skrzętnie do kopania.
Wyzna ę szczerze, iż nie czułem nigdy naǳwycza nego zamiłowania do podobnych
rozrywek i właśnie wtedy byłbym na chętnie wymówił się od te pracy, gdyż zapadała
noc i dolegało mi uż znużenie po przebytych trudach; ale nie wieǳiałem, do akich
uciec się pozorów, a przy tym obawiałem się, by odmowa nie wytrąciła znów z równowagi
mego biednego przy aciela. Gdybym był wieǳiał, że mogę liczyć na pomoc Jupitera, nie
wahałbym się ani chwili i przemocą byłbym zabrał szaleńca do domu; zbyt ednak dobrze
znałem charakter Murzyna i musiałem wyrzec się naǳiei, by kiedykolwiek stanął po me
stronie w zatargu ze swym panem. Nie wątpiłem, że Legrand dał się opętać zabobonnym
wierzeniom, które krążą na Południu¹⁹ o zakopanych skarbach, i że utwierǳił się w tych
mrzonkach, znalazłszy żuka, lub też może uległ wpływowi Jupitera, który uporczywie
utrzymywał, że „ten chrząszcz est ze szczerego złota”. Umysł skłonny do obłędu łatwo
podda e się podobnym podszeptom, zwłaszcza eżeli schlebia ą one wprzód powziętym,
ulubionym ideom. Ponadto przyszło mi na myśl, co ten nieszczęśnik powieǳiał o żuku,
iż „wskaże mu drogę do fortuny”. Słowem, byłem ogromnie zakłopotany i udręczony,
lecz ostatecznie postanowiłem z konieczności uczynić cnotę i zabrałem się ochoczo do
kopania, by tym rychle przekonać naocznie szaleńca o płonności ego uro eń.
Zapaliliśmy latarnie i ęliśmy się pracy z gorliwością godną rozsądnie szego celu; kiedy
zaś na naszych osobach i narzęǳiach zamigotało światło, nie mogłem oprzeć się myśli,
że tworzymy naǳwycza malowniczą grupę i że przygodnemu wędrowcowi, który by nas
przypadkiem dostrzegł, za ęcie nasze wydałoby się zapewne nader pode rzane i ǳiwne.
Kopaliśmy wytrwale ze dwie goǳiny. Mówiliśmy niewiele, a na więce naprzykrzało
się nam u adanie psa, który z niesłychanym za ęciem śleǳił przebieg nasze pracy. Stał
się w końcu do tego stopnia hałaśliwy, iż zlękliśmy się, by nie obuǳił czu ności okolicznych włóczęgów. Takie przyna mnie były obawy Legranda, bowiem dla mnie wszelkie
zamieszanie byłoby wówczas barǳo pożądane, gdyż pozwoliłoby mi doprowaǳić mego
niepoczytalnego przy aciela do domu. U adanie to poskromił w końcu nader skutecznie
Jupiter, który z diabelnie stanowczą miną wyskoczył z amy, zawiązał psu pysk swą szelką
i z pełnym godności uśmiechem zabrał się znowu do roboty.
Po upływie oznaczonego czasu wkopaliśmy się w ziemię do głębokości pięciu stóp,
lecz skarbów nie było ani śladu. Nastąpiła dłuższa przerwa i uż począłem radować się
naǳie ą, że cała ta krotochwila²⁰ ma się wreszcie ku końcowi. Jednak Legrand, akkolwiek
widocznie przygnębiony, otarł w zamyśleniu czoło i ął się pracy na nowo. Cały okrąg
o średnicy czterech stóp był uż rozkopany; poszerzyliśmy go zatem z wolna i pogłębiliśmy
eszcze na dwie stopy. Nic ednak nie znaleźliśmy. W końcu szuka ący skarbów marzyciel,
którego było mi serdecznie żal, z wyrazem gorzkiego rozczarowania na twarzy wygramolił
się z amy i począł opieszale wǳiewać na siebie zd ętą poprzednio kurtkę. Nie rzekłem na
to ani słowa. Jupiter na znak swego pana rozbierał narzęǳia. Gdy to się stało, zd ęliśmy
psu więzy z pyska i w głębokim milczeniu szliśmy ku domowi.
¹⁸jard — anglosaska miara długości, równa trzem stopom i wynosząca ok. , metra. [przypis edytorski]
¹⁹Południe — mowa o południowych połaciach Stanów Z ednoczonych. [przypis tłumacza]
²⁰krotochwila (daw.) — żart, zabawa. [przypis edytorski]
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Nie odeszliśmy wszakże dale niż na akieś dwanaście kroków, gdy Legrand z głośnym przekleństwem rzucił się na Jupitera i porwał go za kołnierz. Osłupiały Murzyn
wytrzeszczył oczy, otwarł szeroko usta, upuścił łopaty i padł na kolana.
— Ty, hulta u! — krzyczał Legrand przez zaciśnięte zęby. — Ty diabelski powsinogo!
Mów, odpowieǳ mi natychmiast bez wykrętów, które… które est twe lewe oko?
— Och, mó złoty massa Will! Toć to est na pewno mo e lewe oko! — zaskrzeczał przerażony Jupiter, kładąc rękę na swym prawym narząǳie wzroku i przyciska ąc ą
z rozpaczliwą zawziętością, ak gdyby się obawiał, że ego pan wydrze mu to oko.
— Tak też sobie myślałem! To od razu przyszło mi do głowy! Hurra! — darł się
Legrand, puszcza ąc Murzyna i wykonu ąc akieś łamańce i skoki ku zdumieniu swego
służącego, który podźwignąwszy się z ziemi, woǳił kole no oczyma od swego pana do
mnie, to znów ode mnie do swego pana.
— Chodź! Wraca my! — odezwał się tenże. — Jeszcze nie po wszystkim! — i poprowaǳił nas znowu w stronę tulipanowca.
— Jup! — zawołał, gdyśmy stanęli pod drzewem. — Chodź no tuta ! Czy ta czaszka
est zwrócona twarzą ku górze, czy też twarzą ku gałęzi?
— Twarz była zwrócona ku górze, massa, dlatego kruki mogły z łatwością wyǳiobać
e oczy.
— No, dobrze; a przez które oko przesunąłeś chrząszcza, przez to czy przez to? —
pytał Legrand, dotyka ąc na przemian oczu Murzyna.
— Przez to, massa, przez lewe oko, ak massa rozkazał — tłumaczył się służący,
wskazu ąc wciąż swe prawe oko.
— Zobaczymy! Spróbu my eszcze raz!
Z tymi słowy mó przy aciel, w którego szaleństwie ąłem teraz, ak mi się przyna mnie zdawało, dostrzegać nie akie oznaki celowości, wy ął z ziemi kołek tkwiący na
mie scu, gǳie upadł chrząszcz, i przesunął go o trzy cale²¹ dale ku zachodowi. Następnie przeciągnął taśmę mierniczą od na bliższego punktu pnia do tego kołka, podobnie
ak poprzednio, i poprowaǳił ą dale w linii proste na odległość piętnastu stóp; w ten
sposób znalazł punkt oddalony o kilka ardów od mie sca, gǳie kopaliśmy poprzednio.
Dokoła tego nowego środka opisał koło, nieco większe od dawnie szego, i znowu
zabraliśmy się do łopat. Znużony byłem niewymownie, lecz w moim umyśle, nie wiadomo dlaczego, dokonała się zmiana i nie odczuwałem uż nazbyt wielkie odrazy do
te narzucone mi pracy. Zaciekawiłem się nią niesłychanie, co więce , zapaliłem się do
nie . Być może, iż w chimerycznym zachowaniu się Legranda taił się akiś zamysł czy
zamierzenie, które mu poddałem się poniewolnie. Kopałem skrzętnie i od czasu do czasu
zdawałem sobie sprawę, iż z uczuciem barǳo podobnym do oczekiwania poszuku ę oto
uro onego skarbu, którego wiz a opętała mego nieszczęsnego towarzysza. Minęło blisko
półtore goǳiny i mo e myśli ęły właśnie wałęsać się wśród mglistych rozmarzeń, kiedy ponownie przerwało nam pracę donośne naszczekiwanie psa. Jego niepokó , który za
pierwszym razem był po prostu ob awem rozhukania czy rozbawienia, stał się teraz przykrze szy i poważnie szy. Kiedy Jupiter chciał mu znowu nałożyć kaganiec, opierał się ze
wszystkich sił i wskoczywszy do amy, darł zapamiętale ziemię łapami. W okamgnieniu
wygrzebał mnóstwo luǳkich kości, tworzących dwa całkowite szkielety, wśród których
znaleźliśmy kilka metalowych guzików oraz coś, co wydawało się nam akby resztkami
zetlone wełny. Za ednym zamachem łopaty wydobyliśmy brzeszczot wielkiego hiszpańskiego noża, a potem dokopaliśmy się eszcze trzech czy czterech złotych i srebrnych
monet, luźno leżących w ziemi.
Na ich widok radość Jupitera nie miała granic, ale z oblicza ego pana nie schoǳił
wyraz gorzkiego rozczarowania. Mimo to przynaglał nas do pracy, lecz zaledwie dokończył swych słów, kiedy potknąłem się i upadłem przed siebie, zaczepiwszy końcem buta
o wielki żelazny pierścień, który tkwił eszcze na poły w miałkim piasku.
Pracowaliśmy tedy²² dale ze zdwo oną gorliwością i nie zdarzyło mi się odtąd przeżyć
drugich ǳiesięciu minut równie potężnego uniesienia. Wnet zdążyliśmy odwalić ziemię z podłużne , drewniane skrzyni, które ściany były tak znakomicie zachowane i tak
²¹cal — anglosaska miara długości, równa ok. , cm. [przypis edytorski]
²²tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
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przeǳiwnie twarde, iż zapewne musiała być kiedyś impregnowana akimś rozczynem mineralnym — prawdopodobnie dwuchlorkiem rtęci. Skrzynia ta miała trzy i pół stopy głębokości. Umocniono ą silnymi wstęgami z kowanego żelaza, które tworzyły akby kratę
pospa aną na skrzyżowaniach nitami. Po obu e stronach, bliże wieka, zna dowały się po
trzy żelazne pierścienie — było ich zatem sześć — przy pomocy których skrzynię mogło
podźwignąć sześć osób. Dołożywszy wszystkich sił, zdołaliśmy zaledwie poruszyć ą nieco
w łożysku. Przekonaliśmy się rychło, iż żadną miarą nie sprostamy takiemu ogromnemu
ciężarowi. Na szczęście, wieko przytrzymywały tylko dwa rygle. Oderwaliśmy e, drżąc
i dysząc z uniesienia. Mignął przed nami skarb nieocenione wartości. Gdy światło latarni
rozwidniło nieco amę, olśniła nasze oczy promienista roztęcz nagromaǳonego bezładnie
złota i kle notów.
Nie zdołam wysłowić wrażeń, akich doznałem na ten widok. Oczywiście górowało nad wszystkimi osłupienie. Legrand był widocznie wyczerpany nadmiarem wzruszeń
i prawie się nie oǳywał. Twarz Jupitera powlokła się na chwilę taką śmiertelną bladością, akie nie widywałem eszcze u Murzyna. Skamieniał i wyglądał ak spiorunowany.
Potem rzucił się w amie na kolana i zanurzył obnażone ramiona aż po łokcie w złocie,
akby lubu ąc się rozkoszą kąpieli. W końcu z głębokim westchnieniem zawołał, niby
przemawia ąc do siebie:
— A wszystko to zrobił ten złoty chrząszcz, mó śliczny, złoty chrząszcz! Mó biedny, złoty chrząszczyk, którego przeklinałem i obmawiałem! Czy nie wstyd ci, Murzynie?
Powieǳ sam!
Ostatecznie nie było innego sposobu, ak wezwać do opamiętania pana i służącego,
i zwrócić im uwagę, iż należałoby zebrać się co rychle do uprzątnięcia skarbu. Pora była
uż późna i wypadało się spieszyć, eżeli mieliśmy wszystko poznosić przed świtem do
domu. Niełatwo przyszło nam zdać sobie sprawę z tego, co należało uczynić i zmarnowaliśmy mnóstwo czasu na naradach — do tego stopnia nie mogliśmy zebrać myśli.
Wreszcie postanowiliśmy wy ąć ze skrzyni dwie trzecie zawartości, ażeby była lże sza,
i dopiero wówczas udało się nam, acz nie bez trudu, wydźwignąć ą z amy. Przedmioty
wy ęte poprzednio ukryliśmy w krzakach i pozostawiliśmy przy nich na straży psa, któremu Jupiter nakazał surowo, by pod żadnym pozorem nie oddalał się z mie sca i nie ważył
się otwierać pyska aż do naszego powrotu. Po czym podążyliśmy pospiesznie ze skrzynią do domu; przybyliśmy do chaty bez przygód, lecz znużeni niesłychanie, o pierwsze
w nocy. Zmęczenie nasze przewyższało luǳkie siły, więc niepodobna było myśleć o natychmiastowym powrocie. Pozostaliśmy przeto do drugie i spożyliśmy wieczerzę. Wnet
potem szliśmy znowu ku wzgórzom, zaopatrzeni w trzy spore worki, które, na szczęście,
znaleźliśmy w chacie. Na kilka minut przed czwartą stanęliśmy na mie scu, poǳieliliśmy
mięǳy siebie możliwie równo resztę łupu i nie zasypawszy am, wyruszyliśmy z powrotem do sieǳiby Legranda, gǳie złożyliśmy po raz wtóry swe drogocenne brzemiona,
kiedy uż pierwsze nikłe smugi brzasku ęły się arzyć nad drzewami od wschodu.
Byliśmy doszczętnie wyczerpani, lecz przemożne podniecenie nie pozwoliło nam na
dłuższy spoczynek. Po niespoko ne kilkugoǳinne drzemce pozrywaliśmy się ak umówieni i przystąpiliśmy do obe rzenia naszych skarbów.
Skrzynia była napełniona po brzegi; potrzeba było całego dnia i znaczne części następne nocy, by roze rzeć się w e zawartości. Nie było w nie ładu ni składu. Widać
wrzucono do nie wszystko, nie dba ąc o porządek. Poǳieliliśmy zatem różne przedmioty wedle ich akości i przekonaliśmy się, że weszliśmy w posiadanie znacznie większego
skarbu, niż nam się początkowo zdawało. Same monety przedstawiały wartość przeszło
czterystu pięć ǳiesięciu tysięcy dolarów — a oceniliśmy e możliwie dokładnie wedle
bieżących kursów giełdowych. Nie było wśród nich ani odrobiny srebra. Wyłącznie złoto
barǳo starożytne i nader rozmaite: pieniąǳe ancuskie, hiszpańskie i niemieckie, trochę
gwinei angielskich, ako też kilka liczmanów, akich dotychczas nikt z nas nie wiǳiał.
Znaleźliśmy także kilka monet barǳo wielkich i ciężkich, lecz tak uż uszkoǳonych,
że nie mogliśmy odczytać napisów. Pienięǳy amerykańskich nie było wcale. Trudnie
przyszło nam oznaczyć wartość drogich kamieni. Naliczyliśmy sto ǳiesięć diamentów,
wśród nich kilka naǳwycza wielkich i pięknych, zaś ani ednego małego; osiemǳiesiąt
wspaniałych rubinów; trzysta ǳiesięć cudownych szmaragdów; dwaǳieścia eden szaﬁrów i wreszcie eden opal. Wszystkie te kamienie wyłamano z opraw i wrzucono bezładnie
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do skrzyni. Oprawy znaleźliśmy odǳielnie wśród innych złotych przedmiotów, lecz pogruchotane młotem, akby z rozmysłem, by nikt ich nie rozpoznał. Ponadto było tam
niesłychane mnóstwo szczerozłotych kle notów; blisko dwieście kosztownych pierścieni i kolczyków, trzyǳieści — ak mi się zda e — wspaniałych łańcuchów; osiemǳiesiąt
trzy naǳwycza wielkie i ciężkie krucyﬁksy; pięć złotych kaǳielnic naǳwycza ne wartości; ogromna, złota waza ponczowa, szczodrze ozdobiona misternie cyzelowanymi liśćmi
winnymi i korowodem bachantek²³; dwie przeǳiwnie rzeźbione ręko eści mieczów tuǳież barǳo wiele innych, drobnie szych przedmiotów, których uż nie pamiętam. Waga
tych kosztowności wynosiła przeszło trzysta pięćǳiesiąt funtów²⁴, nie wlicza ąc do nich
trzystu ǳiewięćǳiesięciu siedmiu drogocennych złotych zegarków, z których trzy były
warte co na mnie po pięćset dolarów. Niektóre z nich były nader starożytne i ako czasomierze nie nadawały się uż do użytku, gdyż mechanizmy ich ucierpiały wielce od rǳy —
ale wszystkie były szczodrze ozdobione drogimi kamieniami i mieściły się w ogromnie
cennych kopertach. Całą zawartość skrzyni oceniliśmy te nocy na półtora miliona dolarów; wszelako późnie , gdyśmy eszcze raz prze rzeli wszystkie kosztowności i kle noty,
przekonaliśmy się, o ile nie doceniliśmy wartości naszego skarbu, aczkolwiek niektóre
przedmioty przeznaczyliśmy odǳielnie do własnego użytku.
Przyszedł wreszcie czas, że ukończyliśmy obliczenia i że niezmierne nasze podniecenie
nieco się ukoiło. Legrand wiǳiał, że umieram z niecierpliwości, szuka ąc rozwiązania te
zdumiewa ące zagadki, i wy aśnił mi ą szczegółowo wraz ze wszystkimi okolicznościami.
— Pamiętasz — mówił — ów wieczór, kiedy podałem ci pobieżnie nakreślony szkic,
który miał przedstawiać żuka. I przypominasz sobie zapewne, iż po prostu uraził mnie
opór, z akim utrzymywałeś, że mó rysunek przypomina trupią głowę. Gdyś to powieǳiał
po raz pierwszy, sąǳiłem, że żartu esz; lecz potem przyszły mi na myśl osobliwe cętki na
odwłoku chrząszcza i wydało mi się, że two e spostrzeżenie est poniekąd uzasadnione.
Mimo to twe kpiny z mych zdolności graﬁcznych rozdrażniły mnie — gdyż uchoǳę za
dobrego rysownika — i dlatego, gdyś mi podał ów pergaminowy świstek, chciałem ze
złości zmiąć go i rzucić w ogień.
— Ale to choǳiło o papierowy świstek — odezwałem się.
— Nie; miał on wygląd papieru i zrazu uważałem go za papier, ale kiedy zacząłem
na nim rysować, przekonałem się, że mam do czynienia z kawałkiem barǳo cienkiego
pergaminu. Jak wiesz, był on barǳo brudny. Otóż kiedy miałem uż go zmiąć, spo rzałem
na szkic, który oglądałeś przede mną, i wyobraź sobie mo e zdumienie, gdy zobaczyłem
istotnie rysunek trupie głowy na tym samym mie scu, gǳie — ak mi się zdawało — naszkicowałem owada. Przez chwilę nie mogłem się opamiętać i skupić myśli. Wieǳiałem,
iż mó rysunek różnił się wielce w szczegółach od tego, na który patrzyłem, aczkolwiek
było nie akie podobieństwo w na ogólnie szych zarysach. Wziąłem tedy świecę i usiadłszy
w na dalszym kącie izby, zabrałem się do ściśle szego zbadania pergaminu. Odwróciwszy
go, u rzałem swó szkic na przeciwne stronie, na pewno ten sam. Pierwsze mo e wrażenie streszczało się wyłącznie w zdumieniu nad istotnie zastanawia ącym podobieństwem
konturów, ako też nad szczególnym zbiegiem okoliczności, że po drugie stronie pergaminu mogła widnieć nieznana mi czaszka, tuż pod mo ą podobizną żuka, i że ta czaszka
nie tylko konturem, ale także rozmiarem mogła tak barǳo upodobnić się do mo ego
rysunku. Jak uż powieǳiałem, ten osobliwy zbieg okoliczności wprawił mnie na akiś
czas w osłupienie. Jest to zwykłe w takich razach z awisko. Umysł sili się, by wykazać
związek, mianowicie łączność przyczyny i skutku, i nie mogąc temu podołać, ulega akby
chwilowemu obezwładnieniu. Otrząsnąwszy się ednak z tego bezwładu, ąłem stopniowo
nabierać przeświadczenia, które przeniknęło mnie nierównie silnie niż ów zbieg okoliczności. Uprzytomniłem sobie bowiem dokładnie i szczegółowo, że na pergaminie nie było
ani śladu akiegokolwiek rysunku, gdy przystępowałem do szkicowania żuka. Nabierałem
pewności, że tak było istotnie, gdyż przypomniałem sobie, że spo rzałem na pierw na edną stronę, a potem na drugą, szuka ąc możliwie na czystszego mie sca. Gdyby podówczas
widniała tam czaszka, byłbym na pewno ą zauważył. Była w tym doprawdy akaś zagadka,
ale czułem, że nie podołam e rozwiązaniu; wszelako uż wówczas, w te wczesne chwi²³bachantka (mit. gr.) — nimfa z orszaku boga wina Dionizosa (Bakchosa). [przypis edytorski]
²⁴funt — anglosaska ednostka wagi równa ok. , kg. [przypis edytorski]
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li, w na odlegle szych i na ta nie szych skrytkach mo ego umysłu zamigotało nikle, na
podobieństwo robaczka święto ańskiego, poczucie te prawdy, która w przygodach ubiegłe nocy znalazła takie świetne potwierǳenie. Zerwałem się nagle z mie sca i chowa ąc
starannie pergamin, odłożyłem dalsze rozmyślania do czasu zupełne samotności.
Po twym ode ściu, kiedy Jupiter usnął ak zabity, zabrałem się do metodycznego rozpatrzenia te sprawy. Przede wszystkim zdałem sobie sprawę, w aki sposób wszedłem
w posiadanie owego pergaminu. Mie sce, gǳie dostrzegliśmy żuka, zna dowało się na
wybrzeżu stałego lądu, o akąś milę na zachód od wyspy i barǳo blisko od granicy na wyższego przypływu morza. Kiedy sięgnąłem po niego, ugryzł mnie mocno i musiałem
wypuścić go z ręki. Jupiter ze swą zwykłą ostrożnością, zanim przystąpił do schwytania ucieka ącego przed nami owada, obe rzał się za liściem lub czymś podobnym, przez
co byłoby można go u ąć. Otóż w te chwili u rzeliśmy oba równocześnie ów skrawek
pergaminu, który zresztą wydał mi się papierem. Był on na pół zagrzebany w piasku
i wystawał z niego tylko ednym rożkiem. Opodal od mie sca, gǳie go znaleźliśmy, zauważyłem szczątki kadłuba, który kiedyś był zapewne częścią wielkie okrętowe łoǳi.
Ten gruchot, ak mi się zdawało, musiał tam leżeć uż od dawna, gdyż niełatwo dawało
się w nim dostrzec podobieństwo do wiązania łoǳi.
Jupiter podniósł tedy pergamin, owinął weń chrząszcza i podał mi go. Wnet potem
szliśmy z powrotem do domu i spotkaliśmy po droǳe porucznika G. Pokazałem mu
owada, on zaś poprosił mnie, żebym mu pozwolił wziąć go ze sobą do fortu. Kiedy się
zgoǳiłem, włożył go natychmiast do kieszonki swe kamizelki bez pergaminu, w który
zawinąłem żuka i którego przez cały czas nasze rozmowy nie wypuszczałem z ręki. Być
może, iż obawiał się, bym nie zmienił zdania i sąǳił, że na lepie bęǳie we ść od razu
w posiadanie zdobyczy — wiesz przecie, ak on się zapala do wszystkiego, co pozosta e
w związku z wieǳą przyrodniczą. Równocześnie widocznie musiałem bezwiednie włożyć
pergamin do kieszeni.
Może pamiętasz eszcze, że kiedy usiadłem przy stole, by narysować żuka, nie znalazłem papieru na zwykłym mie scu. Za rzałem do szuﬂady, ale i tam go nie było. Przeszukiwałem kieszenie, by znaleźć akiś bezużyteczny list, i wtedy nawinął mi się pod rękę
pergamin. Rozwoǳę się tak szczegółowo nad sposobem, w aki wszedłem w ego posiadanie, gdyż te okoliczności wywarły na mnie naǳwycza silne wrażenie.
Pomyślisz sobie zapewne, żem narwaniec, lecz zdążyłem uż dopatrzyć się pewnego związku. Spoiłem dwa ogniwa wielkiego łańcucha. Na brzegu morskim leżała łódź,
a opodal od nie ten pergamin — nie papier! — z rysunkiem przedstawia ącym czaszkę.
Oczywiście spytasz: gǳież est ten związek? Odpowiem na to, że czaszka, czyli trupia głowa, est powszechnie znanym godłem korsarzy. Podczas swych wypraw wywieszali oni
zawsze ﬂagę z trupią głową.
Wspomniałem uż, że ów świstek był z pergaminu, nie z papieru. Pergamin est barǳo
trwały — niemal niezniszczalny. Rzeczy mnie sze wagi rzadko powierzano pergaminowi,
ile że do zwykłego pisania czy rysowania nada e się on o wiele mnie od papieru. Ta
reﬂeks a poddała mi myśl, że trupia głowa nie może być bez znaczenia. Zwróciłem również
uwagę na kształt pergaminu. Wprawǳie eden z ego rogów uległ, skutkiem akiegoś
wypadku, zniszczeniu, mimo to wiǳiało się od razu, że ego pierwotny format musiał
być podłużny. Był to zatem kształt karty, akie używano ongi do dokumentów — do
upamiętnienia czegoś, co est barǳo ważne i winno być troskliwie przechowywane.
— Ależ — przerwałem — powieǳiałeś, że czaszki nie było na pergaminie, kiedy
zaczynałeś rysować żuka. Jakże mogłeś dopatrywać się związku mięǳy czaszką i łoǳią,
skoro, ak sam twierǳisz, po awiła się ona (Bóg tylko wie, w aki sposób i za czy ą sprawą!)
dopiero w akiś czas potem, gdy twó szkic był uż ukończony?
— Ach, to właśnie est osią całe ta emnicy, aczkolwiek ten zagadkowy szczegół nie
nastręczał mi przy rozwiązaniu większych trudności. Mó pochód był pewny i zmierzał
wprost do celu. Rozumowałem mnie więce w ten sposób: Kiedy rysowałem żuka, czaszki
na pergaminie nie było. Ukończywszy rysunek, podałem ci go i nie spuszczałem cię z oka
do chwili, gdy mi go zwróciłeś. Zatem ty nie narysowałeś czaszki i nie było tam nikogo
innego, kto by mógł ą narysować. Nie powstała więc za luǳką przyczyną. A ednak,
mimo wszystko, istniała.
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Dotarłszy w mych rozumowaniach do tego punktu, starałem sobie przypomnieć
i z całą dokładnością przypomniałem sobie istotnie wszystko, co zaszło w tym czasie.
Było chłodno (co za niezwykły i szczęśliwy wypadek!) i na kominku płonął ogień. Byłem
zgrzany po wycieczce i usiadłem przy stole. Ty natomiast przysunąłeś sobie krzesło aż do
samego ogniska. Kiedy podałem ci pergamin i kiedy ąłeś go oglądać, wpadł do poko u
mó nowofundlandczyk, Wilk, i wsparł ci się łapami na ramionach. Lewą ręką głaskałeś i odpychałeś go równocześnie, natomiast prawą rękę, w które trzymałeś pergamin,
opuściłeś niedbale na kolana, bezpośrednio w pobliżu ognia. Była chwila, kiedy mi się
zdawało, że pergamin za mie się od płomienia, i chciałem cię przestrzec, lecz zanim zdążyłem się odezwać, uż cofnąłeś rękę i zabrałeś się do oglądania rysunku. Rozważywszy
wszystkie te okoliczności, doszedłem natychmiast do przekonania, że gorąco było tym
czynnikiem, który wywołał na pergaminie ową czaszkę. Wiesz dobrze, iż istnie ą obecnie
i że zawsze istniały odczynniki chemiczne, za pomocą których można pisać na papierze
lub welinie w ten sposób, iż nakreślone litery występu ą na aw dopiero pod ǳiałaniem
silnie szego ciepła. Używano w tym celu niekiedy szaanu, rozczynionego w aqua regia²⁵ i rozpuszczonego następnie w cztery razy większe ilości wody; otrzymywano tym
sposobem atrament zielony. Sól kobaltowa, rozpuszczona w spirytusie saletrowym, da e
atrament czerwony. Barwy te zanika ą po pewnym czasie, gdy materiał, na którym nimi
pisano, ulegnie oziębieniu, i ukazu ą się znowu po ponownym zastosowaniu ciepła.
Poddałem z kolei trupią głowę drobiazgowemu badaniu. Zewnętrzne e zarysy —
to znaczy zarysy bliższe krańców welinu — były znaczne wyraźnie sze niż inne kreski.
Z tego wywnioskowałem, że ǳiałanie ciepła było albo niezupełne, albo też nie ednosta ne.
Zapaliłem niezwłocznie ogień i ogrzałem mocno całą powierzchnię pergaminu. Jedynym
na razie następstwem było wzmocnienie się nikłych linii czaszki; powtarza ąc ednak tę
próbę, dostrzegłem wreszcie w kącie owego świstka, wprost naprzeciw mie sca, gǳie
widniała trupia głowa, coś, co w pierwsze chwili wydało mi się rysunkiem kozy. Po
dokładnie szym ednakże obe rzeniu przekonałem się, że miało to przedstawiać koźlę.
— Ha, ha! — odezwałem się. — Nie mam doprawdy prawa natrząsać się z ciebie
— półtora miliona dolarów to nie kpiny! Ale coś mi się zda e, że nie uda ci się włączyć
trzeciego ogniwa do twego łańcucha; bo czyż zdołasz wykazać, że istnie e akiś szczególnie szy związek mięǳy twymi korsarzami a kozą? Korsarze, ak wiesz, nie ma ą nic
wspólnego z kozami, które należą do ǳieǳiny gospodarstwa wie skiego.
— Ależ powieǳiałem ci, że ów rysunek nie przedstawiał kozy!
— Zatem koźlę — to na edno wychoǳi.
— Owszem, wychoǳi, ale nie zawsze — odparł Legrand. — Może obiło ci się o uszy
nazwisko nie akiego kapitana Kidda²⁶? Otóż rysunek tego zwierzęcia wydał mi się od razu roǳa em logogryﬁcznego lub hierogliﬁcznego podpisu. Powiadam: podpisu, bowiem
zna dował się na welinie w takim mie scu, że nasunęła mi się ta myśl. Trupia czaszka
umieszczona w przeciwległym rogu z tego samego względu wywoływała wrażenie pieczęci czy godła. Ale było mi markotno, że nie mogłem znaleźć reszty — mianowicie
treści dokumentu, który sobie wyobraziłem — tekstu, zgodnego z mo ą myślą.
— Przypuszczam, iż spoǳiewałeś się akiegoś pisma mięǳy godłem a podpisem.
— Czegoś podobnego. To pewne, iż nieodparcie przenikało mnie przeczucie akiegoś
zbliża ącego się, niezmiernego szczęścia. Nie umiem ci powieǳieć, dlaczego. Być może
zresztą, iż było to racze pragnienie niż istotna wiara; lecz czybyś uwierzył, że niedorzeczna
gadanina Jupitera, akoby ów żuk był szczerozłoty, odǳiałała silnie na mo ą wyobraźnię?
A potem to całe mnóstwo przypadków i zgodnych okoliczności, czyż nie było naprawdę
naǳwycza ne? Czyż nie zda esz sobie sprawy, ak dalece było to przypadkiem, że wszystko
to przydarzyło się właśnie w tym ednym dniu całego roku, kiedy było lub mogło być dość
chłodno, by trzeba było zapalić na kominku, i że bez ognia tuǳież bez uǳiału psa właśnie
w te chwili, kiedy wpadł do izby, nigdy nie byłbym dostrzegł trupie czaszki i co za tym
iǳie, nigdy nie byłbym posiadł owych skarbów?
— Mówże dale ! Czekam niecierpliwie.

²⁵aqua regia (łac.) — woda królewska: mieszanina stężonego kwasu solnego i azotowego. [przypis edytorski]
²⁶kid — po angielsku: koźlę. [przypis tłumacza]
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— No dobrze. Oczywiście musiało obić ci się o uszy mnóstwo rozpowszechnionych
pogłosek — tysiące nie asnych wieści krążących o skarbach zakopanych gǳieś na wybrzeżu atlantyckim przez Kidda i ego towarzyszy. Te pogłoski musiały doprawdy opierać
się na rzeczywistości. Istniały one od tak dawna i powtarzały się tak uporczywie, iż nie
mogłem tłumaczyć sobie tego inacze , ak tylko tą okolicznością, że zakopane skarby
wciąż eszcze spoczywały w ziemi. Gdyby Kidd był ukrył swe łupy tylko na akiś czas
i późnie e wydobył, pogłoski te nie docierałyby do nas w bieżące , niezmienione formie. Może zdarzyło ci się zauważyć, że tego roǳa u opowieści mówią zawsze o luǳiach,
którzy szuka ą skarbów, nigdy zaś o tych, którzy e zna du ą. Gdyby korsarz był oǳyskał
swe mienie, sprawa ta byłaby przycichła. Mnie się zda e, że akiś wypadek — powieǳmy,
utrata dokumentu, który wskazywał mie sce, gǳie e ukryto — uniemożliwiła mu wydobycie skarbu. Sąǳę również, że o tym wypadku doszły słuchy do ego towarzyszy, którzy
w przeciwnym razie nic w ogóle nie wieǳieliby o zakopanych kosztownościach, i że to
oni po nadaremnych, bo pozbawionych wskazówek poszukiwaniach, na pierw skrycie,
a potem zupełnie awnie ęli rozpowszechniać wieści, zna du ące się obecnie w obiegu.
Czy słyszałeś uż kiedyś o akimś wielkim skarbie wykopanym na wybrzeżu?
— Nie, nigdy.
— Otóż wiadomo powszechnie, że bogactwa Kidda były ogromne. Dlatego wydawało
mi się rzeczą pewną, iż spoczywa ą eszcze w ziemi; i nie zǳiwisz się zapewne, gdy ci
powiem, że żywiłem naǳie ę, spotęgowaną niemal do zupełnego przeświadczeni, iż ów
w tak osobliwy sposób znaleziony pergamin zawiera zaginione wskazówki o mie scu, gǳie
te bogactwa ukryto.
— Cóż więc zrobiłeś dale ?
— Ogrzewałem welin coraz silnie nad ogniem, ale nic się nie ukazało. Pomyślałem sobie zatem, iż kto wie, czy przyczyną tego niepowoǳenia nie est powłoka brudu;
opłukałem więc pergamin starannie, polewa ąc go ciepłą wodą, a potem włożyłem do
cynowego rondla, czaszką na dół, i postawiłem rondel na piecu, w którym napaliłem
węglem drzewnym. Po kilku minutach, kiedy rondel dobrze się rozgrzał, wy ąłem ów
świstek i przekonałem się ku nieopisane swe radości, że w kilku mie scach wystąpiły na
nim plamki, które wydawały mi się znakami, połączonymi w rządki. Włożyłem go znów
do rondla na parę minut. Po wy ęciu zobaczyłem uż wszystko i zaraz ci to pokażę.
Po tych słowach Legrand ogrzał na nowo pergamin i podał mi go do obe rzenia.
Mięǳy trupią czaszką a koźlęciem u rzałem następu ące znaki, nakreślone nieudolnie
czerwonym atramentem:
‡‡†))*;)‡.)‡);*;†¶));‡(;:‡*†()*† ;(;**?;)*‡(;);*†:*‡(;*(*-)¶*;);) †)‡‡;(‡;;:‡;†;)†*(‡;;(;(‡?;)‡;;:;‡?;
— Mó drogi — rzekłem, odda ąc mu świstek — wciąż eszcze estem ak tabaka w rogu. Gdybym w zamian za rozwiązanie te zagadki miał posiąść wszystkie skarby
Goldkondy²⁷, nie zdołałbym na pewno dokazać tego.
— A ednak — odpowieǳiał Legrand — rozwiązanie to byna mnie nie est tak
trudne, ak mogłoby się wydawać po pierwszym, pobieżnym obe rzeniu tych znaków. Te
znaki, ak łatwo się domyślić, są szyem, to est, ma ą pewne znaczenie; wszelako z tego,
co wiem o Kidǳie, nie sąǳę, żeby był zdolny do obmyślenia zawilszych kryptogramów.
Od razu przyszło mi na myśl, że muszą być nader proste — oczywiście, w te mierze, iż
nieokrzesany umysł marynarza bez pomocy klucza przenigdy nie zdoła ich rozwiązać.
— A czy ty e istotnie odczytałeś?
— Z łatwością; odczytywałem uż inne, tysiąc razy zawilsze. Okoliczności, a także
pewna skłonność umysłu sprawiły, iż za mowałem się podobnymi łamigłówkami, i wątpię barǳo, czy bystrość luǳka może obmyślić taką zagadkę, które przenikliwość innego człowieka przy pomocy odpowiednich sposobów rozwiązać by nie mogła. Skoro
więc powiodło mi się wykryć czytelne i połączone ze sobą znaki, nie myślałem uż wcale
o trudnościach, akie nastręczały się przy ich odczytaniu.
²⁷Golkonda — twierǳa w Indiach, położona w pobliżu kopalń diamentów; w XVI–XVII w. kwitnący ośrodek
handlu diamentami i biżuterią; zyskała legendarną sławę królestwa niezmiernych bogactw i skarbów. [przypis
edytorski]
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W danym wypadku — podobnie zresztą ak wszęǳie, gǳie choǳi o pismo ta emne — pierwszym zagadnieniem est ęzyk szyu, ponieważ zasady rozwiązania, zwłaszcza
gdy ma się do czynienia z mnie zawiłymi szyami, pozosta ą w związku i mogą ulegać
zmianom zależnie od ducha tego ęzyka. Na ogół nie ma innego sposobu, ak kieru ąc
się możliwościami, próbować po kolei wszystkich znanych ęzyków, aż zna ǳie się ten,
o który choǳi. W szyze, który mamy przed sobą, podpis usuwa wszelkie trudności.
Łamigłówka ze słowa „Kidd” est możliwa tylko w ęzyku angielskim. Gdyby nie ta okoliczność, byłbym rozpoczął poszukiwania od hiszpańskiego i ancuskiego, gdyż korsarz
rozbĳa ący na wodach hiszpańskich napisałby oczywiście swą ta emnicę w ednym z tych
dwu ęzyków. Wyszedłem ednak z założenia, że kryptogram ten est angielski.
Jak wiǳisz, nie ma w nim odstępów mięǳy słowami. Gdyby one były, zadanie byłoby
bez porównania łatwie sze. Byłbym zaczął w takim razie od zestawienia i rozbioru krótszych słów, a napotkawszy słowo o edne tylko literze, na przykład „a” lub „I”²⁸, byłbym
uważał rozwiązanie za rzecz pewną. Ponieważ odstępów nie ma, zacząłem od oznaczenia
głosek, zarówno tych, które powtarza ą się na częście , ak też tych, które na rzaǳie .
Zliczywszy wszystkie, zestawiłem następu ącą tablicę:
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Otóż w ęzyku angielskim spotyka się na częście głoskę „e”. Po nie następu ą z kolei:
„a o i d h n r s t u y c f g l m w b k p q x z”. „E” ma taką przewagę, iż trudno est znaleźć
akiś dłuższy zwrot, gǳie by go nie było.
Od samego więc początku mamy zasadę, która nada e się do czegoś więce niźli tylko
do płonnych przypuszczeń. Powszechny użytek, aki można mieć z te tablicy, est widoczny, wszelako w szczególności przy tym szyze bęǳie nam ona niezbyt pomocna.
Ponieważ przeważa wśród nich , przeto zaczniemy od przypuszczenia, że est to „e” naturalnego abecadła. By sprawǳić to przypuszczenie, zobaczmy, ak często znak  spotyka
się parami — gdyż „e” nader często podwa a się w ęzyku angielskim, w takich słowach,
ak na przykład: meet, feet, speed, seen, been, agree itd. W danym wypadku podwa a się
ono aż pięć razy, aczkolwiek cały kryptogram est krótki.
Przy mĳmy zatem, że  oznacza „e”. Ze wszystkich słów w ęzyku angielskim na częście używa się „the”; zobaczmy przeto, czy nie uda nam się znaleźć kilkakrotnie powtórzonego zestawienia trzech znaków, z których  bęǳie na końcu. Jeśli spotkamy
kilkakrotnie takie zestawienie znaków, to nader prawdopodobnie bęǳie to oznaczało
słowo „the”. Przegląda ąc kryptogram zna du emy aż siedem takich zestawień, złożonych
ze znaków . Możemy więc przypuścić, że ; oznacza „t”,  oznacza „h”, a  oznacza „e”
— przy czym ostatnie znaczenie potwierǳa się uż stanowczo. Zrobiliśmy przeto krok
naprzód.
Oznaczywszy w ten sposób edno słowo, bęǳiemy mogli z kolei oznaczyć rzecz nader
ważną, mianowicie kilka początków i zakończeń innych słów. Weźmy boda eden taki
przykład, w którym spotyka się zestawienie ; niedaleko od końca szyu. Wiemy, że
²⁸„a” lub „I” – w ęzyku angielskim: a: roǳa nik nieokreślony; I: a. [przypis tłumacza]
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znak ;, który następu e bezpośrednio potem, est początkiem słowa i że z sześciu znaków, które następu ą po owym „the”, pięć est uż nam znanych. Zastąpmy teraz te znaki
literami, których ma ą znaczenie, pozostawia ąc dla nieznanych wolne mie sce:
t eeth
Od razu możemy odrzucić „th”, ako nie wchoǳące w skład słowa, zaczyna ącego się
od pierwszego „t”, gdyż przegląda ąc cały alfabet w poszukiwaniu litery, którą można by
wstawić w owo wolne mie sce, przekonu emy się, iż niepodobna est utworzyć takiego
słowa, w którym to „th” mogłoby stanowić część składową. Ograniczmy się zatem tylko
do:
t ee
i przeszuku ąc znów, w razie potrzeby, cały alfabet, do ǳiemy do słowa „tree” (drzewo)
ako edynego możliwego rozwiązania. Uzysku emy przy tym inną literę, a mianowicie „r”,
oznaczone znakiem (, oraz zestawione razem słowa „the tree”.
Nieco dale spotykamy znów zestawienie ; i posługu emy się nim ako zakończeniem tego, co e bezpośrednio poprzeǳa. Otrzymamy w ten sposób kombinac ę następu ącą:
the tree ;(‡? the,
i podstawiwszy w mie sce wiadomych znaków odpowiednie litery, odczytu emy:
the tree thr‡?h the
Jeżeli teraz zamiast znaków nieznanych pozostawimy wolne mie sca lub wstawimy
zamiast nich kropki, to otrzymamy:
the tree thr…h the
przy czym natychmiast przychoǳi na myśl słowo „through” (przez).
Odkrycie to zapozna e nas ponadto z nowymi trzema literami „o”, „u”, „g”, oznaczonymi przez ‡, ? oraz .
Szuka ąc dale w szyze zestawień wiadomych znaków, spotykamy niedaleko od początku kombinac ę taką:
(
czyli „egree”, co oczywiście est zakończeniem słowa „degree” (stopień) i podda e nam
znowu edną literę, mianowicie „d” oznaczone znakiem †.
O cztery litery dale za słowem „degree” zna du emy zestawienie:
;(;
Przekłada ąc znane znaki i zastępu ąc, ak poprzednio, kropkami znaki nieznane,
otrzymamy:
th.rtee.
Jest to kombinac a, która natychmiast podsuwa domyślności nasze słowo „thirteen”
(trzynaście) i dorzuca nam dwie nowe głoski „i”, „n”, oznaczone  i *.
Wraca ąc następnie do początku kryptogramu, wiǳimy zestawienie:
‡‡†
Przełożywszy e, ak to czyniliśmy poprzednio, dosta emy:
good
co zarazem upewnia nas, że pierwszą literą est „A” i że dwa pierwsze słowa brzmią:
„A good” (dobry).
By uniknąć zamieszania, należałoby teraz zestawić w edną tablicę nasz klucz, o ile est
uż nam znany. Bęǳie przedstawiała się ona tak:
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Mamy uż zatem aż ǳiesięć na ważnie szych liter i nie potrzebu emy dale gromaǳić
szczegółów, by dotrzeć do rozwiązania. Wykazałem ci dostatecznie, że szyy tego roǳa u
są łatwe do odczytania i zapoznałem cię po trosze z rozumową metodą ich odgadywania. Wieǳ ednak, iż okaz, który mamy przed sobą, należy do na łatwie szego roǳa u
kryptogramów. Pozosta e mi tylko dać ci zupełny przekład znaków, widnie ących na pergaminie, akby były uż rozwiązane. Brzmi on, ak następu e:
A good glass in the bishop’s hostel in the devil’s seat forty-one degrees and
thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot
from the left eye of the death’s-head a bee line from the tree through the shot ﬁfty
feet out.
(Dobre szkła w hotelu biskupa na sieǳeniu diabła czterǳieści eden
stopni i trzynaście minut północno-zachód i na północ główny pień siódmy
konar od zachodu spuścić z lewego oka trupie czaszki linię prostą od drzewa
przez kulę piętnaście stóp dale ).
— Ależ — rzekłem — ta łamigłówka est mi eszcze tak samo nie asna ak poprzednio. Bo czyż można dorozumieć się czegoś tego galimatiasu, z tych „diablich sieǳeń”,
„trupich głów” i „biskupich hotelów”?
— Przyzna ę — odrzekł Legrand — że na pierwszy rzut oka wygląda to wszystko
eszcze dość zawile. Toteż pierwszym mym staraniem było dokonać naturalnego rozǳiału
zdań, zgodnie z zamierzeniami tego, kto e układał.
— To znaczy położyć znaki pisarskie, nieprawdaż?
— Coś w tym roǳa u.
— W akiż sposób można to zrobić?
— Pomyślałem sobie, że piszący umyślnie zaniedbał poǳiału na zdania, by utrudnić
rozwiązanie. Wszelako człowiek niewyposażony naǳwycza ną bystrością, który pode mie
się takiego zadania, na pewno popadnie w przesadę. Kiedy bowiem układa ąc swó kryptogram, do ǳie do przerwy w zdaniach, która z natury rzeczy wymagałaby kropki lub
pauzy, wówczas nie zdoła oprzeć się pokusie, by właśnie w tym mie scu nie skupić swych
znaków gęście niż zazwycza . Obe rzy rękopis, o którym mówimy, a z łatwością zna ǳiesz aż pięć takich ob awów niezwykłego nagromaǳenia. Powodu ąc się tą wskazówką,
dokonałem poǳiału w następu ący sposób:
A good glass in the bishop’s hostel in the devil’s seat — forty-one degrees and thirteen
minutes — northeast and by north — main branch seventh limb east side — shoot from the
left eye of the death’s-head — a bee line from the tree through the shot ﬁfty feet cut.
(Dobre szkła w hotelu biskupa na sieǳeniu diabła — czterǳieści eden stopni i trzynaście minut — północno-zachód i na północ — główny pień siódmy konar od zachodu
— spuścić z lewego oka trupie czaszki — linię prostą od drzewa przez kulę piętnaście
stóp dale ).
— Nawet przy tym poǳiale — odezwałem się — wciąż eszcze nic nie wiem.
— Ja także nic nie wieǳiałem — odrzekł Legrand — ale tylko przez kilka dni.
Spęǳiłem e na skrzętnych poszukiwaniach w okolicy Wyspy Sullivana, wywiadu ąc się
o budynek, który by nosił nazwę Bishop’s Hotel (hotel biskupi), gdyż oczywiście nie dałem się stropić przestarzałemu słowu hostel²⁹. Nie dowieǳiawszy się niczego, zamierza²⁹hostel (ang.) — dawna pisownia słowa hotel. [przypis tłumacza]
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łem uż rozszerzyć zakres moich poszukiwań i prowaǳić e nadal barǳo systematycznie,
gdy pewnego poranku strzeliło mi nagle do głowy, że ten Bishop’s Hostel może pozostawać w związku ze starożytną roǳiną Bessopów, która w zamierzchłych czasach posiadała
odwieczne zamczysko o cztery mile na północ od wyspy. Udałem się więc na plantac ę
i ąłem wypytywać na starszych z okolicznych Murzynów. W końcu pewna sęǳiwa staruszka powieǳiała mi, że słyszała o mie scu zwanym Bessop’s Castel (zamek Bessopa)
i że mogłaby mnie tam zaprowaǳić, lecz że nie est to zamek ani gospoda, ale wysoka
skała.
Obiecałem, że ą ho nie wynagroǳę, więc po chwili namysłu pod ęła się być moą przewodniczką. Dotarliśmy na mie sce bez trudu. Odprawiłem babinę i począłem się
rozglądać. „Zamek” składał się z bezładnego nagromaǳenia wiszarów i skał, z których
edna wyróżniała się wielce zarówno swą wysokością, ak swym odosobnieniem i ak
gdyby sztucznym wyglądem. Wspiąłem się na e szczyt i byłem barǳo zakłopotany, co
należy dale czynić.
Kiedy pogrążyłem się w myślach, oczy mo e padły na wąski brzeżek u wschodniego
zbocza skały, położony o akiś ard poniże wierzchołka, na którym stałem.
Brzeżek ten sterczał zaledwie na osiemnaście cali i miał niespełna stopę szerokości,
zaś wnęka w wiszarze, która widniała tuż ponad nim, czyniła go poniekąd podobnym do
owych krzeseł z wygłębionym oparciem, którymi posługiwali się nasi przodkowie. Nie
wątpiłem ani przez chwilę, że est to owo „sieǳenie diabła”, o którym zna dowała się
wzmianka w rękopisie, i utwierǳiłem się w przeświadczeniu, że uda mi się w zupełności
rozwiązać tę zawiłą łamigłówkę.
Wieǳiałem, iż przez „dobre szkła” należy rozumieć tylko lunetę, gdyż marynarze
rzadko kiedy używa ą słowa „szkła” w innym znaczeniu. Zdałem sobie natychmiast sprawę,
iż trzeba bęǳie uciec się do pomocy lunety i posłużyć się nią z pewnego ściśle określonego
punktu, niedopuszcza ącego żadnego odchylenia. Nie powątpiewałem również, iż zwroty:
„czterǳieści eden stopni i trzynaście minut” ako też „północno-zachód i na północ”
są wskazówkami, ak należy skierować lunetę. Podniecony niezmiernie tymi odkryciami,
pospieszyłem do domu, postarałem się o lunetę i powróciłem z nią na skałę.
Zsunąłem się po nie na ów brzeżek i przekonałem się, że można tam usiąść tylko
w pewne określone pozyc i. Ta okoliczność potwierǳiła mo e poprzednie przypuszczenia. Zabrałem się z kolei do lunety. Słowa „czterǳieści eden stopni i trzynaście minut”
mogły, oczywiście, odnosić się tylko do kąta pochylenia nad widnokręgiem, natomiast
kierunek poziomy wyraźnie podawała wzmianka „północno-zachód i na północ”. Oznaczyłem ten kierunek za pomocą kompasu kieszonkowego, następnie ustawiłem mo ą lunetę możliwie na dokładnie w nachyleniu czterǳiestu eden stopni i dopóty poruszałem
nią ostrożnie w górę i w dół, aż dostrzegłem kolisty otwór, akby okienko w listowiu wielkiego drzewa, które górowało w oddali nad wszystkimi innymi. W środku tego okienka
zauważyłem białą plamę, lecz nie mogłem zrazu rozpoznać, co to było. Dopiero nastawiwszy ostrze soczewkę, przekonałem się, że była to trupia czaszka.
Po tym odkryciu zagadka wydała mi się uż rozwiązana, gdyż zwroty „główny pień,
siódmy konar, od zachodu” mogły odnosić się tylko do umieszczenia czaszki na drzewie,
zaś „spuścić z lewego oka trupie czaszki” mogło mieć na wzglęǳie tylko poszukiwanie
zakopanego skarbu. Dorozumiałem się, iż rzecz polega na tym, ażeby z lewego oka czaszki
spuścić akąś gałkę i przeprowaǳić linię prostą od na bliższego punktu pnia przez „kulę”
(to znaczy, przez mie sce, gǳie owa gałka upadnie), a następnie prowaǳić ą dale na odległość piętnastu stóp i w ten sposób otrzymać określony punkt, gǳie, wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa, ukryto skarb ów w ziemi.
— Wszystko to — przemówiłem — est naǳwycza asne i olśniewa swą pomysłowością, zachowu ąc przy tym prostotę i dokładność. Cóż stało się dale , gdy powróciłeś
z Bishop’s Hotel?
— Zanim poszedłem do domu, zapamiętałem sobie dokładnie owo drzewo. Było to
potrzebne, gdyż zeszedłszy z „diabelskiego sieǳenia”, straciłem zaraz owo koliste okienko
z oczu i nie mogłem go uż do rzeć z żadnego innego mie sca. Jak mi się zda e, całe
mistrzostwo te zagadki da się sprowaǳić do te okoliczności, iż okienko to widoczne est
tylko z wąskiego brzeżka u skalne ściany.
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Na wyprawę do „hotelu biskupa” zabrałem ze sobą Jupitera, który zapewne uż na kilka
tygodni przedtem zauważył mo e roztargnienie i dokładał wszelkich starań, żebym nie był
sam. Lecz zaraz następnego dnia wstałem barǳo wcześnie, wymknąłem się przed nim po
kry omu i poszedłem na wzgórza, by odszukać owo drzewo. Zmitrężyłem niemało czasu,
zanim zdążyłem e znaleźć. Gdy nocą powróciłem do domu, mó służący miał chętkę mnie
obić. Co dale się stało, wiesz również dobrze ak a sam.
— Sąǳę — odezwałem się — iż two a pomyłka przy pierwszym kopaniu wyniknęła
z głupoty Jupitera, który spuścił żuka przez prawe, a nie przez lewe oko czaszki.
— Tak też było istotnie. Błąd ów spowodował różnicę dwóch i pół cala u „kuli” —
to znaczy, w mie scu, gǳie tkwił palik, wbity na bliże od drzewa; gdyby skarb zna dował
się tuż pod „kulą”, pomyłka ta nie miałaby znaczenia; ednak ta „kula” wraz z na bliższym
punktem pnia były edynie dwiema wytycznymi kierunku: przeto błąd, aczkolwiek zrazu
nieznaczny, powiększał się w miarę przedłużania linii i kiedy przeprowaǳiliśmy ą na
odległość piętnastu stóp, stał się przyczyną nader znacznego odchylenia. Gdyby nie mo e
głębokie przeświadczenie, że ten skarb musi przecież zna dować się gǳieś w pobliżu,
wszystka nasza praca byłaby poszła na marne.
— A ta two a pompatyczność, te two e igraszki z żukiem — cóż to było za ǳiwactwo?
Byłem przekonany, że oszalałeś. I dlaczego upierałeś się tak barǳo, żeby z oka czaszki
spuścić tego chrząszcza, zamiast użyć do tego akie ś gałki?
— Mó drogi, wyznam ci szczerze, iż drażniły mnie nieco twe powątpiewania o moim zdrowiu, więc postanowiłem skarcić cię moim zwycza em spoko nie i obmyśliłem na
chłodno tę maleńką mistyﬁkac ę. Dlatego wymachiwałem żukiem i kazałem spuścić go
z drzewa. Pomysł ten poddało mi two e spostrzeżenie, że est barǳo ciężki.
— Rozumiem cię. A teraz eszcze edna rzecz, która mnie zaciekawia! Co myślisz
o szkieletach, które znaleźliśmy w amie?
— Na to pytanie nikt z nas nie zdoła odpowieǳieć. Wszelako zda e mi się, iż dałoby się to wytłumaczyć tylko w eden sposób — akkolwiek mo e przypuszczenie est
tak okropne, iż trudno est w nie uwierzyć. To pewne, że Kidd — oczywiście, eśli to
Kidd zakopywał te skarby, o czym zresztą nie wątpię — otóż to pewne, że musiał mieć
pomocników przy pracy. Kiedy ednak była uż na ukończeniu, uznał zapewne za rzecz
potrzebną pozbyć się swych towarzyszy, którzy znali ego ta emnicę. Być może, iż wystarczyły dwa krzepkie uderzenia motyką, gdy ego pomocnicy byli eszcze za ęci w dole.
A może tych uderzeń trzeba było znacznie więce — kto to wie?

Studnia i wahadło
Impia tortorum longos his turba furores,
Sanguinis innocui non satiata, aluit.
Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro,
Mors ubi dira fuit vita salusque patent³⁰.
Czterowiersz przeznaczony na bramę hali targowej, która miała powstać na miejscu
budynku klubu jakobinów w Paryżu.
Byłem złamany, złamany śmiertelnie tym przewlekłym konaniem i kiedy w końcu
zd ęli ze mnie więzy i pozwolili mi usiąść, uczułem, iż odchoǳę od przytomności. Wyrok — straszliwy wyrok śmierci — był ostatnim wyraźnym brzmieniem, które obiło się
o mo e uszy. Potem wydało mi się, że głosy inkwizytorów roztapia ą się w akimś sennym,
nieokreślonym szumie. Wywoływał on w me duszy wrażenie obrotu, może dlatego, że
wyobraźnia mo a sko arzyła go z kołem młyńskim. Trwało to barǳo krótko, gdyż wnet
przestałem zupełnie słyszeć. Mimo to wiǳiałem eszcze czas akiś; lecz akiż straszliwy
wygląd przybierało wszystko w mych oczach! Wiǳiałem wargi przyoǳianych w czerń
³⁰Impia tortorum (…) salusque patent — Nikczemny tłum oprawców niesyty krwi niewinne przez długie
czasy dawał tu żer swym szałom. ǲiś, gdy o czyzna pozyskała spokó , ǳiś, gdy pokruszono pieczarę grabarzy,
życie i zbawienie awią się tam, kędy śmierć złowroga panowała. [przypis redakcy ny]
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Wzrok

sęǳiów. Wydawały mi się one białe — bielsze od kartki, na które kreślę te słowa —
i nieprawdopodobnie cienkie: ak gdyby ścieńczały pod wpływem wytężone stanowczości, zakrzepłe nieodwołalności i srogie wzgardy dla męczarni luǳkie . Wiǳiałem, ak
rozstrzygnięciem mo ego losu drgały eszcze te usta. Wiǳiałem, ak zacinały się orzeka ąc
kaźń śmierci. Wiǳiałem, ak kształtowały się na nich zgłoski mo ego nazwiska i drżałem,
by nie przyszła kole na dźwięki. W nikłym mgnieniu obłędne trwogi wiǳiałem również
lekkie i omal niedostrzegalne falowanie czarnych opon³¹ osłania ących ściany komnaty.
Następnie wzrok mó padł na siedem wielkich świec ustawionych na stole. Zrazu miały
one wygląd litosny i wydawały mi się białymi, smukłymi aniołami, co przyszły, by mnie
ocalić; lecz wnet potem mdłość akaś śmiertelna zalała mi duszę i nagły wstrząs przeniknął wszystkie włókna mo ego ciała, ak gdybym dotknął przewodnika baterii elektryczne ,
a z awy anielskie przeǳierzgnęły się w bezduszne wiǳiadła o głowach z płomienia i zrozumiałem, że pomocy od nich spoǳiewać się nie można. Po chwili przez mą wyobraźnię
na kształt bu ne , dźwięczne melodii przemknęła myśl, ak słodko musi być w grobie.
Myśl ta przyszła z cicha i skrycie i miałem wrażenie, ak gdyby nieprędko ob awiła się
w nieocenione swe pełni; kiedy zaś duch mó począł w końcu właściwie ą odczuwać
i nią się lubować, postacie sęǳiów ak na zaklęcie zniknęły mi nagle z oczu; wielkie
świece zapadły w nicość; płomienie ich pierzchły; otoczyła mnie czerń mroków; wszystkie wrażenia zdawały się przepadać w obłędnym, rwącym zamierzchu duszy odchoǳące
w zaświaty. W końcu wszechświat omglił się nocą, cichością i milczeniem.
Straciłem przytomność; nie powieǳiałbym ednakże, iż postradałem zupełnie świadomość. Co z nie pozostało? — tego nie zamierzam określać, a tym mnie opisywać;
to pewne, iż nie wszystko zanikło. ǲie eż się to w odurzeniu sennym? — nie! W obłęǳie? — nie! W omdleniu? — nie! W śmierci? — nie! Nawet w grobie nie wszystko
zanika. Gdyby było inacze , człowiek nie byłby nieśmiertelny. Buǳąc się z na głębszego
snu, zrywamy pa ęczą tkankę akiegoś marzenia. Ale w chwilę późnie (tak nikła widocznie była ta tkanka!) nie przypominamy uż sobie, żeśmy śnili. Powraca ąc z omdlenia
do przytomności, przechoǳimy dwa okresy; pierwszym est poczucie istnienia umysłowego czy duchowego; drugim poczucie istnienia ﬁzycznego. Gdybyśmy przechoǳąc do
okresu drugiego, mogli wywołać wrażenia z okresu pierwszego, to wyda e mi się rzeczą
możliwą, iż te wrażenia zawierałyby mnóstwo wymownych wspomnień z otchłani pozaświadome . Czym że est ta otchłań? I czym różnią się e mroki od cieniów grobu?
Jakkolwiek wszakże wrażenia z tego stanu, który nazwałem pierwszym okresem, nie da ą
wywoływać się dowolnie, to czyż po pewnym czasie nie przychoǳą one same ku wielkiemu naszemu zdumieniu, skąd się wzięły? Kto nigdy nie odchoǳił od przytomności, ten
nie do rzy czaroǳie skich grodów i potwornie zna omych twarzy w arzących się głowniach; ten nie dostrzeże w napowietrznych przestworzach pierzchliwych, smętnych wiz i,
niewiǳialnych dla oczu tłumów; ten nie bęǳie rozpamiętywał woni akiegoś nieznanego
kwiatu i nie bęǳie zaciekał się myślą w akie ś niezasłyszane dotychczas melodii.
Wśród częstych i uporczywych wysiłków, by sobie przypomnieć, wśród wytężonych
starań, by natknąć na ślady owego stanu pozorne nicości, w które pogrążyła się ma
dusza, bywały chwile, kiedy marzyłem o powoǳeniu; bywały krótkie, przelotne okresy,
gdy wyczarowywałem wspomnienia, które późnie , rozpatrywane w świetle rozumu, wykazywały ścisłą swą zależność od owe rzekome nieprzytomności. W mgławicach tych
wspomnień ma aczą niewyraźnie smukłe postacie, które wzięły mnie i uniosły w milczeniu, hen, w dół — coraz głębie i głębie , aż czczość zawrotna ogarnęła mnie wreszcie na
samą myśl o nieskończoności tego spadania. Pozostała także pamięć akiegoś nieuchwytnego lęku, wywołanego nienaturalnym uspoko eniem się serca. Potem nawieǳiło mnie
poczucie nagłego bezruchu wszechrzeczy, ak gdyby upiorny orszak, zstępu ąc ze mną coraz niże , minął rubieże bezkresów i zatrzymał się znużony nieskończonością swego ǳieła.
Następnie owiała mnie wilgoć i opanowała niemoc; po czym nade wszystkim rozpostarł
się obłęd — obłęd pamięci, miota ące się wśród rzeczy piekielnych.
Wtem z nagła wszczął się w me duszy ruch i szmer — rozgłośny ruch serca, którego
tętno rozlegało mi się w uszach. Lecz wnet nastąpiła głucha przerwa. Po nie znów szmer,
ruch i drżenie, przenikliwym dreszczem rozchoǳące się po ciele. Następnie pierwsza
³¹opona (daw.) — zasłona, kotara. [przypis edytorski]
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Śmierć, Wiz a

Nieśmiertelność

Sen, Zaświaty, Duch,
Ciało, Zmysły
Otchłań, Cień

Wiz a, Zmysły, Dusza,
Ciało

świadomość istnienia, pozbawiona myśli; stan ten trwał długo. Z kolei nagły przebłysk
myśli i wstrząs grozy, i zawzięty wysiłek, by zdać sobie sprawę z własnego stanu. Potem ǳiwna żąǳa, by pogrążyć się znów w bezczuciu. Potem błyskawiczne przebuǳenie
się duszy i pomyślna próba ruchu. I oto pełna świadomość dochoǳeń, sęǳiów, czarnych
opon, wyroku, osłabienia i zemdlenia. Następne zdarzenia wypadły mi zupełnie z pamięci; dopiero znacznie późnie i po na głębszym namyśle zdołałem e sobie w przybliżeniu
przypomnieć.
Dotychczas nie otwierałem oczu. Czułem, że nie mam na sobie więzów i że leżę na
wznak. Wyciągnąłem rękę, która spadła ciężko na coś twardego i mokrego. Nie ruszałem
e czas akiś, usiłu ąc odgadnąć, gǳie estem i co się ze mną ǳie e. Pragnąłem roze rzeć się, ale nie śmiałem. Przerażała mnie myśl o pierwszym spo rzeniu na otacza ące
przedmioty. Nie bałem się, że u rzę rzeczy potworne, lecz truchlałem w przypuszczeniu, iż mogę nic nie zobaczyć. W końcu z ǳiką rozpaczą w duszy rozwarłem spiesznie
oczy. Trapiąca mnie myśl okazała się prawǳiwa. Spowĳała mnie czerń wiekuiste nocy.
Oddychałem z trudnością. Miałem wrażenie, że gęstość mroków gniecie mnie i dławi.
Powietrze było nieznośnie duszne. Wciąż eszcze leżałem spoko nie i starałem się skupić
właǳe rozumu. Uprzytomniłem sobie postępowanie Inkwizyc i i na te podstawie usiłowałem zdać sobie sprawę z rzeczywistego mego położenia. Wyrok zapadł, a od te chwili
— ak mi się zdawało — upłynął znaczny odstęp czasu. Mimo to nawet nie zakiełkowało we mnie przypuszczenie, akobym istotnie rozstał się z życiem. Myśl taka, wbrew
temu, co wypisu e się w książkach, wręcz nie da się pogoǳić z bytem rzeczywistym. Ale
gǳie byłem i w akim stanie? Wieǳiałem, iż skazani na śmierć ginęli zazwycza na stosie.
Podobne auto-da-fé³² odbyło się w wigilię³³ mo e rozprawy sądowe . Czyżby odesłano
mnie z powrotem do więzienia i przeznaczono na całopalenie dopiero za kilka miesięcy? To przypuszczenie wydało mi się od razu niepodobieństwem³⁴. Potrzebowano oﬁar
niezwłocznie. Przy tym mo e dawnie sze więzienie, ak wszystkie zresztą cele skazańców
w Toledo, miało kamienną posaǳkę i nie całkiem było pozbawione światła.
Wtem zaświtała mi myśl tak straszna, iż krew wrzącą strugą uderzyła mi do serca
i eszcze raz na chwilę pogrążyłem się w bezczuciu. Gdym przyszedł do siebie, zerwałem się w okamgnieniu na nogi, przeniknięty dreszczem do rǳenia. Jąłem bez namysłu
wywĳać ramionami na wszystkie strony, ponad sobą i dokoła siebie. Nie czułem nic;
wszelako bałem się postąpić naprzód, by nie natknąć na ścianę grobu. Pot sączył się
ze mnie wszystkimi porami i w zimnych, ciężkich kroplach osaǳał się na mym czole.
Katusza niepewności wzmogła się w końcu ponad me siły i ąłem ostrożnie stąpać z wyciągniętymi przed siebie ramionami i występu ącymi z orbit oczyma, spoǳiewa ąc się, iż
do rzę wreszcie chociażby na nikle szy promyk światła. Uszedłem kilka kroków, lecz zewsząd ziała czerń i próżnia. Odetchnąłem swobodnie . Widocznie los mó nie był eszcze
na gorszy.
Kiedy posuwałem się ostrożnie naprzód, zaroiło się w me pamięci od tysiąca błędnych
pogłosek o okropnościach w Toledo. O więzieniach opowiadano sobie niemożliwości —
baśnie, ak mniemałem — lecz tak ǳiwaczne i tak upiorne, iż nie daǳą się powtórzyć,
chyba szeptem. Czy w tym poǳiemnym świecie mroków miałem zginąć z głodu, czy też
zgotowano mi zgon eszcze strasznie szy? Poznałem dokładnie charakter mych sęǳiów
i wieǳiałem, że nie minie mnie śmierć i to okrutnie sza, niż bywało zazwycza . Kiedy i w aki sposób miało się to dokonać? — oto edyna myśl, która mnie zastanawiała
i niepokoiła.
Mo e wyciągnięte ręce napotkały w końcu akąś silną zaporę. Była to ściana, pozornie
kamienna, barǳo gładka, oślizła i zimna. Jąłem stąpać wzdłuż nie ostrożnie i z niedowierzaniem rozbuǳonym przez niektóre starodawne wieści. Jednak to przedsięwzięcie
żadną miarą nie mogło mnie upewnić co do rozmiarów mego więzienia, gdyż mogłem
e okrążyć, powrócić na mie sce, skąd wyszedłem, i byna mnie tego nie zauważyć, tak
dalece mur ego wydawał się ednosta ny. Począłem więc szukać scyzoryka, który mia³²auto-da-fé (port.: akt wiary) — końcowy etap procesu inkwizycy nego: publiczna deklarac a potwierǳenia
lub odrzucenia religii katolickie przez oskarżonego przed ego spaleniem na stosie; także: publiczne wykonanie
wyroku śmierci na heretyku przez spalenie na stosie. [przypis edytorski]
³³wigilia — przedǳień, t . ǳień poprzeǳa ący ważne wydarzenie. [przypis edytorski]
³⁴niepodobieństwo (daw.) — coś nieprawdopodobnego, niemożliwego. [przypis edytorski]
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łem w kieszeni, gdy mnie przyprowaǳono do sali sądowe , ale uż go nie było; zamiast
ubrania miałem na sobie szorstką włosiennicę. Zamierzałem wetknąć ostrze w szczelinę
ściany, by w ten sposób oznaczyć punkt wy ścia. Była to wprawǳie przeszkoda dość błaha, ale myśli mo e błąkały się tak bezładnie, iż w pierwsze chwili wydawała mi się nie
do pokonania. W końcu oddarłem kawałek rąbka od mego płaszcza i rozciągnąłem go na
ziemi, pod kątem prostym do ściany. Kołu ąc omackiem musiałem wreszcie do ść do tego
strzępu po okrążeniu całego obwodu. Przyna mnie tak sąǳiłem, przeliczyłem się ednak
— sam nie wiem — czy na rozległości więzienia, czy też na własnym osłabieniu. Ziemia
była mokra i śliska. Szedłem, słania ąc się co chwila, po czym potknąłem się i upadłem.
Przemogło mnie niezmierne znużenie i zasnąłem, nie rusza ąc się z mie sca.
Kiedym się ocknął i wyciągnął przed siebie ramię, znalazłem obok bochenek chleba i ǳban wody. Zbyt byłem wyczerpany, by zastanawiać się nad tym zdarzeniem, lecz
pożądliwie zaspokoiłem głód i pragnienie. Wnet potem ruszyłem w dalszą drogę dookoła mego więzienia i z niemałym trudem dotarłem w końcu do strzępu włosiennicy. Do
chwili upadku naliczyłem pięćǳiesiąt dwa kroki, kiedym zaś pod ął na nowo mó pochód, uszedłem eszcze czterǳieści osiem kroków, zanim stanąłem przy owym strzępie.
Zrobiłem więc ogółem sto kroków; licząc dwa kroki na eden ard³⁵, wywnioskowałem,
iż więzienie mo e ma pięćǳiesiąt ardów obwodu. Napotkałem ednak wiele załomów
w murze i dlatego nie zdołałem zdać sobie sprawy z kształtu tego poǳiemia, nie mogłem
bowiem oprzeć się przypuszczeniu, iż przebywam w poǳiemiu.
W poszukiwaniach moich nie było celu — a tym mnie naǳiei; nie zaprzestawałem
ich tylko przez akąś nieokreśloną ciekawość. Oddaliwszy się od ściany, postanowiłem
prze ść me więzienie w poprzek. Zrazu szedłem naǳwycza ostrożnie, gdyż posaǳka,
aczkolwiek utworzona z twardego na pozór materiału, była zawodna i śliska. Wszelako
późnie nabrałem otuchy i nie wahałem się stąpać pewnie , stara ąc się o ile możności nie
zobaczyć z domniemane poprzeczne linii. Zrobiłem w ten sposób około ǳiesięciu lub
dwuǳiestu kroków, gdy resztka udartego rąbka włosiennicy podwinęła mi się pod nogi.
Nastąpiłem na nią i upadłem ak długi twarzą do ziemi.
Byłem tak oszołomiony upadkiem, iż nie zauważyłem zrazu pewne niepoko ące okoliczności, która ednakże w chwilę późnie , kiedym eszcze leżał na ziemi, zwróciła mo ą
uwagę. Oto mo a broda spoczywała na posaǳce więzienia, natomiast wargi tuǳież górna
część głowy, akkolwiek nachylone eszcze niże , uż nie dotykały niczego. Równocześnie
musnęły mi czoło akieś lepkie wyziewy i osobliwszy zapach stęchłych grzybów wtargnął
do moich nozdrzy. Wyciągnąłem ramię przed siebie i przekonałem się z przerażeniem, że
upadłem na sam skra koliste studni, które rozmiarów nie mogłem — rzecz prosta —
zbadać od razu. Dotyka ąc omackiem cembrowiny tuż pod wrębem, zdołałem odłupać
akiż okruch i rzuciłem go w głębię. Przez kilka sekund słyszałem, ak spadał, obĳaąc się w przelocie o ściany czeluści; w końcu rozległ się posępny plusk wody, któremu
zawtórowały rozgłośne echa. W te same chwili doleciał mnie z góry szmer ak gdyby
pospiesznie otwartych i zaraz potem zamkniętych drzwi, a równocześnie nikła smuga
świetlna mignęła w mrokach i znów zagasła.
Zdałem sobie sprawę z losu, który mi zgotowano, i błogosławiłem przypadek, co przyszedł w porę, by mnie ocalić. Gdybym nie był upadł i postąpił eszcze o krok dale , byłbym
przepadł dla świata na zawsze; śmierć, które uniknąłem, była właśnie tego roǳa u, który
wydawał mi się głupstwem i zmyśleniem w opowieściach krążących o Inkwizyc i. Oﬁary
e okrucieństwa miały do wyboru zgon w na straszliwszych mękach cielesnych lub zatratę
w na przeraźliwszych udręczeniach duchowych. Mnie to drugie przeznaczono w uǳiale.
Długie cierpienia rozprzęgły me nerwy do tego stopnia, iż wzdrygnąłem się na dźwięk
własnego głosu i ze wszech miar nadawałem się do tortury, która mnie oczekiwała.
Drżąc na całym ciele, wróciłem omackiem pod ścianę i postanowiłem sczeznąć tam
racze niż narazić się znów na grozę stuǳien, których — ak sobie wyobrażałem — w różnych mie scach mo ego więzienia musiało być więce . W innym usposobieniu umysłu nie
zbywałoby mi na odwaǳe i byłbym przyspieszył kres me niedoli, rzuca ąc się w edną
z tych czeluści; ale podówczas byłem nikczemnym tchórzem. Przy tym nie mogłem za-

³⁵jard — anglosaska miara długości, równa trzem stopom i wynosząca ok. , metra. [przypis edytorski]
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pomnieć o tym, co zdarzyło mi się ongi czytać o tych studniach, mianowicie, iż nagłe
śmierci nie miały one byna mnie na celu.
Targany rozterką czuwałem długo; w końcu ednak zasnąłem powtórnie. Po przebuǳeniu znów znalazłem obok bochenek chleba i ǳban wody. Trawiło mnie nieznośne
pragnienie, więc ednym tchem wychyliłem naczynie do dna. Widocznie domieszano
czegoś do wody, gdyż zaraz po e wypiciu zmorzyła mnie nieprzezwyciężona senność.
Ogarnął mnie sen głęboki, podobny do śmierci. Nie wiem, ak długo spałem; kiedym
ednak otworzył oczy, dostrzegłem otacza ące mnie przedmioty. Jakieś ǳiwne, siarczane
blaski, których pochoǳenia nie umiałem zrazu sobie wytłumaczyć, pozwoliły mi zdać
sobie sprawę z rozmiarów i wyglądu więzienia.
Co do ego wielkości pomyliłem się barǳo. Cały obwód ścian nie przekraczał dwuǳiestu pięciu ardów. Spostrzeżenie to sprawiło mi na chwilę niewymowną, lecz błahą
przykrość; błaha była ona zaiste, gdyż w straszliwych okolicznościach, w akich się zna dowałem, cóż mogło mnie mnie obchoǳić od rozmiarów mo ego więzienia? Lecz mo a
dusza prze mowała się zapamiętale drobnostkami, więc zaciekałem się w myślach, by
obliczyć błąd popełniony przy pomiarach. W końcu zaświtała mi prawda. Gdym po raz
pierwszy przystąpił do badania, naliczyłem pięćǳiesiąt dwa kroki od chwili upadku; zna dowałem się przeto o krok lub dwa od strzępu włosiennicy i okrążyłem obwód poǳiemia
niemal w całości. Potem zasnąłem, a po przebuǳeniu musiałem pó ść z powrotem i na
te podstawie wywnioskowałem, iż obwód wynosi blisko dwa razy więce niż w rzeczywistości. W bezładne rozterce nie zauważyłem, iż zacząłem mó pochód, ma ąc ścianę od
strony lewe , a skończyłem go, ma ąc ą od strony prawe .
Pobłąǳiłem również co do kształtu me celi. Szuka ąc po omacku drogi, napotkałem
wiele kątów i w ten sposób wytworzyłem sobie przeświadczenie o wielkie nieregularności; tak przemożny est wpływ nieprzeniknionych mroków na człowieka rozbuǳonego z letargu lub ze snu! Kąty te były po prostu płytkimi wgłębieniami, czyli wnękami,
rozmieszczonymi w nierównych odstępach. Ogólny kształt więzienia był czworoboczny. Domniemany mur wydał mi się teraz ścianą z żelaza czy też innego metalu, utworzoną z olbrzymich płyt, których szwy i spo enia były przyczyną owych wgłębień. Całą
powierzchnię te metalowe budowy pokrywały nieudolnie nabazgrane, potworne i obmierzłe symbole, poczęte z zabobonu krwiożerczych mnichów. Wszystkie ściany były
skalane wyziera ącymi z nich groźnie postaciami szatanów w otoczeniu kościotrupów ako też innych z aw, w rzeczywistości o wiele okropnie szych. Zauważyłem, że zarysy tych
potworów występowały dość wyraźnie, natomiast barwy wyblakły i ściemniały, ak gdyby pod wpływem powietrza przesyconego parą. Z kolei przy rzałem się posaǳce: była
kamienna. Pośrodku ziała kolista studnia, które czeluści udało mi się uniknąć. Wbrew
moim przypuszczeniom w całym więzieniu była ona edyną.
Wszystko to wiǳiałem niewyraźnie i z niemałym wysiłkiem, gdyż warunki, w akich
się zna dowałem, podczas snu uległy wielkie zmianie. Leżałem obecnie na wznak, rozpięty na niskim drewnianym tapczanie. Przytwierǳono mnie mocno do niego długim
rzemieniem, podobnym do popręgu. Opasywał on kilkakrotnie członki i ciało, pozostawia ąc swobodę ruchów eno me głowie i memu lewemu ramieniu, lecz tylko o tyle, iż
z na większym wytężeniem mogłem sięgnąć po strawę do gliniane miski sto ące obok na
posaǳce. Zauważyłem ku mo emu przerażeniu, iż ǳban zabrano. Powtarzam: ku mo emu przerażeniu, gdyż trawiło mnie niewysłowione pragnienie. Widocznie prześladowcy
moi chcieli e spotęgować, gdyż w misce zna dowało się mięso, ogromnie przesolone.
Jąłem badać oczyma strop mego więzienia. Zna dował się on na wysokości trzyǳiestu lub czterǳiestu stóp i był zbudowany podobnie ak ściany boczne. W edne z ego
kaset akaś osobliwa postać przykuła wszystką mą uwagę. Była to malowana postać Czasu, po ęta w ten sposób, ak ą się zazwycza wyobraża, z tą wszakże różnicą, iż zamiast
kosy trzymał on coś, co na pierwsze we rzenie wydało mi się namalowanym olbrzymim
wahadłem, podobnym do tych, akie się widu e przy starodawnych zegarach. Było ednak
coś w wygląǳie te machiny, co zniewoliło mnie przy rzeć się e dokładnie. Patrząc na
nią wprost w górę (gdyż zna dowała się bezpośrednio nade mną) miałem wrażenie, że
się porusza. W chwilę późnie wrażenie to stało się pewnością. Wahania e były krótkie i powolne. Przyglądałem się e czas akiś z nie akim lękiem, lecz z eszcze większym
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zǳiwieniem. W końcu znużony e opieszałym ruchem, zwróciłem oczy ku innym przedmiotom, zna du ącym się w me celi.
Lekki szmer obuǳił mą czu ność. Spo rzałem na posaǳkę i dostrzegłem kilka olbrzymich szczurów. Wypełzły ze studni, która zna dowała się na prawo. Na poczekaniu
zbiegły się tłumnie, przywabione zapachem mięsa, świecąc żarłocznymi oczyma. Zużyłem
niemało baczności i siły, by się od nich opęǳić.
Upłnęło pół goǳiny, a może nawet więce (gdyż niepodobna mi było określić dokładnie czasu), zanim znów podniosłem oczy w górę. U rzałem tam z awisko, które mnie
prze ęło zdumieniem i przerażeniem. Odchylenie wahadła wzmogło się w wymiarach
niemal o ard. Rzecz prosta, iż szybkość ego zwiększyła się również ogromnie. Lecz na więce zaniepokoiło mnie przeświadczenie, że wahadło widocznie się obniża. Zauważyłem
także, iż dolny ego koniec miał kształt półksiężyca wykutego ze lśniące stali, którego
długość od ednego krańca do drugiego wynosiła mnie więce stopę; zakończenia ako też
brzeszczot dolny były widocznie wyostrzone na podobieństwo brzytwy. Był on osaǳony
na potężnym brązowym trzpieniu i kołysał się, z sykiem przecina ąc powietrze.
Nie mogłem uż dłuże wątpić, iż była to kaźń zgotowana mi przez pomysłowych
w swym okrucieństwie mnichów. Siepacze Inkwizyc i dowieǳieli się, iż nie uszło me
baczności istnienie studni — te studni, przeznaczone dla takich zuchwałych ak a odszczepieńców, stanowiące wyobrażenie piekła i uważane powszechnie za Ultima Thule³⁶ wszelkie katuszy. Nie wpadłem do studni edynie ǳięki łaskawości przypadku, ednak wieǳiałem, iż niespoǳianki i podstępy w stosowaniu tortur stanowiły niepoślednią
część potworności wchoǳących w skład śmiertelnych mąk więziennych. Czeluść zawiodła oczekiwania tych demonów, więc nie było celu strącać mnie do nie przemocą i nie
pozostawało nic innego, ak wybrać mi zgubę odmienną i łagodnie szą. Łagodnie szą!
Byłem bliski zgonu, a ednak uśmiechałem się niemal na myśl o takim zastosowaniu
tego słowa.
Po cóż wspominać o długich, nieluǳko długich goǳinach trwogi, spęǳonych na
liczeniu drgnień rozwahane stali? Ruchem, da ącym się oznaczyć edynie z odstępów,
które były dla mnie wiekami, obsuwała się ona cal³⁷ po calu — linia po linii — niże
i coraz niże ! Dnie całe minęły — może nawet wiele dni — zanim ostrze tak nisko zawisło nade mną, iż ęło mnie muskać swym przenikliwym tchnieniem. Zapach stali przeniknął do mych nozdrzy. Modliłem się, naprzykrzałem się niebu moimi modlitwami, by
przyspieszyć e spadek. Zapamiętawszy się w szale, prężyłem się wzwyż na spotkanie rozkołysanego, straszliwego sierpa. To znów przycichałem nagle i leżałem, uśmiecha ąc się
do te skrzące zatraty, podobnie ak ǳiecię uśmiecha się na widok akiegoś niezwykłego
cacka.
Następnie przyszła kolei na ponowny okres zupełnego bezczucia; był on niedługi,
gdyż oǳyskawszy przytomność, nie zauważyłem znacznie szego obniżenia się wahadła.
Zresztą, kto wie, czy nie trwał dłuże — wieǳiałem bowiem, iż czuwały demony, które spostrzegłszy me omdlenie, mogły dowolnie zatrzymać ruch. Przyszedłszy do siebie,
uczułem się niewymownie wyczerpany i osłabiony ak gdyby po przewlekłym niedomaganiu. Jednak nawet wśród mąk organizm mó łaknął pożywienia. Z niemałym trudem
wyciągnąłem lewe ramię tak daleko, ak na to więzy pozwalały, i zabrałem niewielką
resztkę, pozostawioną mi przez szczury. Gdym podnosił kęs do ust, drgnęła mi w mózgu
niepełna myśl radości — naǳiei. Lecz czyż istniała łączność mięǳy mną a naǳie ą? Jak
powieǳiałem, była to myśl niepełna; luǳie miewa ą wiele myśli, które nie osiąga ą pełni. Uczułem w e drgnieniu naǳie ę i radość, lecz czułem także, iż zanikła w zawiązku.
Na próżno siliłem się, by ą otworzyć — dopełnić. Długie katusze unicestwiły niemal
przyroǳone właǳe mego ducha. Stępiałem — stałem się idiotą.
Ruch wahadła odbywał się pod kątem prostym do me długości. Wiǳiałem, iż ów
półksiężyc miał mnie ugoǳić w okolicę serca. Werżnie się w sukno mo ego oǳienia,
po czym powróci i werżnie się znowu — raz za razem! Pomimo ogromnych rozmiarów
opisywanego łuku (wynosił on akichś trzyǳieści stóp lub więce ) i pomimo syczącego rozmachu, z akim odbywał się ego spadek, mocen roztrzaskać nawet te lite, żelazne
³⁶Ultima Thule — legendarna wyspa daleko na północy, synonim krańca świata. [przypis edytorski]
³⁷cal — anglosaska miara długości, równa / stopy, t . ok. , cm, ǳieląca się na  linii, po , mm każda.
[przypis edytorski]
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Zwierzęta

Jeǳenie

Cierpienie, Naǳie a
Przeczucie
Głupota

ściany, na razie nie dokaże niczego więce prócz rozszarpania mego oǳienia. Na te myśli
utknąłem. Nie śmiałem zapuszczać się dale poza tę reﬂeks ę. Trwałem przy nie z zawziętym uporem, ak gdybym tą zaciętością mógł powstrzymać kołyszące się wysoko ostrze
brzeszczotu. Siliłem się, by odgadnąć szmer sierpa przecina ącego mą włosiennicę —
by zdać sobie sprawę z owego, ǳiwnie przenikliwego uczucia, akim naruszenie sukien
oǳywa się w nerwach. Zaciekałem się w tych drobnostkach do tego stopnia, iż ąłem
w końcu szczękać zębami.
Obsuwał się niże — coraz niże . Z obłędną rozkoszą porównywałem chyżość ego
spadku z chyżością odchyleń. W prawo — w lewo — szach, szach, z potępieńczym zgrzytem! I znów czyha na me serce spoko nie ak tygrys! Śmiałem się i wyłem na przemian,
w miarę ak edna lub druga myśl brała nade mną przewagę.
Niże — niezmiennie, niezawodnie coraz niże ! Śmigał o trzy cale od mo e piersi!
Wytężałem się zapamiętale, wściekle, by oswoboǳić lewe ramię. Było wolne tylko od
łokcia pod dłoń. Z ogromnym trudem mogłem nim sięgać do misy sto ące obok, do ust,
ale nie dale . Gdybym był mógł zerwać więzy powyże łokcia, byłbym uchwycił wahadło
i starałbym się e zatrzymać; oczywiście z nie większym skutkiem, niż gdybym chciał
unieruchomić lawinę!
Wciąż coraz niże — nieodparcie, nieustannie co raz niże ! Dyszałem i podrywałem się
za każdym drgnieniem. Wiłem się kurczowo po każdym wahnieniu. Oczy mo e biegły za
każdym odchyleniem z zapamiętałością obłędne rozpaczy i zamykały się spazmatycznie,
gdy wahadło wracało, aczkolwiek śmierć mogła mi dać uko enie — och, akież niewysłowione uko enie! Mimo to wszystkie me nerwy prężyły się na myśl, iż eden lekki ruch
mechanizmu może zanurzyć ten ostry, rozmigotany brzeszczot w me piersi. To naǳie a
napinała me nerwy i wstrząsała mym ciałem, ta sama naǳie a, co triumfu e przy łożu
tortury i nie opuszcza skazańców nawet w więzieniach Inkwizyc i.
Wymiarkowałem, iż ostrze stali po akichś ǳiesięciu lub dwunastu nawrotach zetknie
się bezpośrednio z mo ą oǳieżą, i wraz z tym spostrzeżeniem zawzięty, skupiony spokó
rozpaczy owładnął nagle mą duszą. Od wielu goǳin, a może nawet od wielu dni po raz
pierwszy myślałem. I oto przyszło mi do głowy, że pas czy taśma, którą mnie skrępowano,
była z edne sztuki. Nie miałem na sobie odǳielnych więzów. Pierwsze muśnięcie ostrego
na kształt brzytwy półksiężyca przetnie poprzecznie rzemień w akimś mie scu i z pomocą
me lewe ręki będę mógł odwinąć go z ciała. Lecz ak okropna bęǳie wówczas bliskość te
stali! Jak straszne w następstwach na lże sze nawet drgnienie! A zresztą czyż to podobna,
by moi lubi prześladowcy nie przewiǳieli i nie zapobiegli te możliwości? Czyż można
przypuszczać, by oploty rzemienia krzyżowały mo ą pierś na linii wahadła? Drżąc, by ta
nikła i — ak się zdawało — ostatnia naǳie a nie spełzła na niczym, podźwignąłem głowę
o tyle, iż mogłem dokładnie obe rzeć piersi. Pas spowĳał szczelnie me członki i ciało we
wszystkich kierunkach, ale w zasięgu złowrogiego ostrza go nie było.
Zaledwie zdążyłem opuścić głowę na dawne mie sce, a uż w mym duchu zaświtało
coś, co na właściwie dałoby się określić ako niedokształcona połówka owe myśli o wyzwoleniu, o które uż poprzednio napomknąłem, a która połowicznie tylko i nie asno
przewinęła mi się w mózgu, kiedym podnosił pokarm do mych spieczonych warg. Zawitała tedy myśl cała — nikła, mdła eszcze, zaledwie określona, ale zupełna. Z porywczą
rzutkością rozpaczy przystąpiłem od razu do e wykonania.
Od wielu uż goǳin bezpośrednie pobliże niskiego tapczana, na którym leżałem, roiło
się po prostu od szczurów. Były one ǳikie, żarłoczne i zuchwałe; zwracały na mnie swe
szklące, czerwone oczy, ak gdyby oczekiwały, kiedy znieruchomie ę i stanę się ich łupem.
„Do akie że strawy — myślałem sobie — nawykły one w te studni?”
Daremne były mo e wysiłki, by e odpęǳić; pożarły całą zawartość miski z wy ątkiem
niewielkie odrobiny. Nawykowo nie ustawałem w młynkowaniu, czyli wymachiwaniu
ręką dokoła półmiska, ednak ta bezwiedna ednosta ność ruchu postradała w końcu swe
znaczenie. Plugastwo było tak żarłoczne, iż nie ednokrotnie wpĳało się swymi ostrymi
kłami w me palce. Pozostałymi ochłapami tłustego i pieprznego mięsiwa natarłem tedy
mocno me więzy wszęǳie, gǳie mogłem dosięgnąć; po czym uniósłszy rękę z posaǳki,
przestałem się ruszać i wstrzymałem oddech.
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Niebezpieczeństwo

Zwierzęta, Jeǳenie

Zmiana ta, to mo e znieruchomienie zrazu, zatrwożyła i przeraziła żarłoczne zwierzęta.
Zaniepoko one pierzchły; niektóre skryły się do studni. Trwało to wszakże niedługo. Nie
przeliczyłem się na ich żarłoczności. Wiǳąc, iż leżę nieruchomo, dwa czy trzy na śmielsze wskoczyły na tapczan i ęły obwąchiwać rzemienie. Było to znakiem do gromadnego
na ścia. Ze studni wypadały coraz to nowe stada. Obiegły tłumnie tapczan, wdarły się na
niego i setkami okryły me ciało. Nie płoszył ich byna mnie miarowy ruch wahadła. Unika ąc ego ciosów, zabrały się do ocieka ących tłuszczem rzemieni. Przybywało ich coraz
więce , roiły się na mnie i tłoczyły. Pełzały mi po szyi; chłodne ich pyszczki łechtały me
usta; dusiłem się niemal pod ich przygniata ącym natłokiem; odraza, dla które nie ma
nazwania, wezbrała w me piersi i ciężkim swym osadem zmroziła mi serce. Ale czułem,
iż eszcze chwila, a bęǳie po wszystkim. Z całą pewnością doznawałem wrażenia, iż więzy poczyna ą się rozluźniać. Niezawodnie puściły uż w nie ednym mie scu. Z nadluǳką
stanowczością leżałem nieruchomo.
Nie pomyliłem się w mych przewidywaniach i nie cierpiałem na próżno. W końcu
uczułem, iż estem wolny. Rzemień opadł ze mnie strzępami. Jednak ostrze wahadła uż
ocierało się o mo e piersi. Werżnęło się w włosiennicę. Przecięło pod spodem bieliznę.
Jeszcze dwa wahnienia — i przenikliwy wstrząs bólu targnął wszystkimi moimi nerwami.
Lecz chwila ocalenia nadeszła. Na skinienie me ręki zbawcy moi pierzchli w niełaǳie.
Wolno, przezornie, chyłkiem i bokiem wypełzłem z oplotów rzemienia poza zasięg sierpa.
Na razie byłem wreszcie wolny.
Wolny — a w szponach Inkwizyc i! Zaledwie zdążyłem ze ść z mo ego drewnianego
łoża tortur na kamienną posaǳkę więzienia, gdy ruchy piekielne machiny ustały i akaś
niewiǳialna siła pociągnęła ą w górę poprzez otwór w sklepieniu. Była to nauczka, od
które serce zawrzało mi rozpaczą. Nie ulegało wątpliwości, iż każdy mó ruch naǳorowano. Wolny! — uszedłem ednego roǳa u męczeńskie śmierci tylko po to, by paść
oﬁarą czegoś eszcze gorszego, akie ś inne zguby. Myśląc o tym, woǳiłem nerwowo
oczyma po żelaznych zaporach, które mnie otaczały. Rzecz ǳiwna! W celi zaszła widocznie akaś zmiana, z które na razie nie umiałem zdać sobie należycie sprawy. Owładnęło
mną drżące, senne roztargnienie i przez czas akiś zaciekałem się w ałowych, bezradnych przypuszczeniach. Dostrzegłem wówczas po raz pierwszy źródło owego siarczanego
światła rozwidnia ącego celę. Wynikało ono ze szczeliny, szerokie na pół cala, obiega ące wokół całe więzienie tuż przy same ziemi, tak iż ego ściany zdawały się nie dotykać
i w rzeczywistości nie dotykały wcale swe podstawy. Na próżno usiłowałem wy rzeć przez
ten otwór.
Kiedym zniechęcony powstawał z ziemi, w umyśle moim roz aśniła się nagle ta emnica
zmian, które zaszły w celi. Zauważyłem dawnie , iż wprawǳie zarysy ﬁgur widnie ących
na ścianach dość były wyraźne, lecz barwy ich ak gdyby ściemniały i przygasły. Otóż te
barwy ęły teraz nasycać się i skrzyć się tak przeraźliwie, iż widmowe i szatańskie bohomazy
przybrały wygląd mogący wstrząsnąć nawet silnie szymi od moich nerwami. Zewsząd,
ze wszystkich mie sc, gǳie ich przedtem nie było, wyzierały ku mnie ǳikie, upiorne
rozgorzałe ślepia demonów, arząc się posępnym blaskiem ognia, co do którego na próżno
siliłem się przekonać mą wyobraźnię, iż est nierzeczywisty.
Nierzeczywisty! Kiedym wszakże odetchnął, uczułem w nozdrzach zapach rozgrzanego żelaza! Duszącymi wyziewami zapełniło się więzienie! Coraz głębszym żarem nasiąkały
oczy spogląda ące na mo e męczarnie! Coraz szczodrze sza purpura rozlewała się po ubroczonych we krwi, potwornych malowidłach! Jąłem dyszeć. Zabrakło mi tchu. Nie ulegało
uż wątpliwości, co mieli na celu moi prześladowcy — och, akże szatańscy i nieubłagani!
Potoczyłem się od rozżarzonego metalu ku środkowi celi. Wśród grozy ogniowe śmierci
myśl o chłoǳie wie ącym ze studni była dla duszy me balsamem. Podbiegłem ku e
śmiertelnym stokom. Zapuściłem w głąb badawcze oczy. Łuna bĳąca od żarzącego się
stropu rozwidniała na wnętrznie sze e ta nie. Ale w pierwszym, obłąkanym mgnieniu
duch mó wzdragał się po ąć, co tam u rzałem. W końcu ednakże przemogło — utorowało sobie drogę do me duszy — zagrzęzło ognistym piętnem w moim struchlałym
mózgu. O, da cie mówić! — o, zgrozo! — och, racze wszystko, byle nie to! Z krzykiem
targnąłem się wstecz od wrębu i ukrywszy twarz w dłoniach, zaniosłem się gorzkim łkaniem.
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Niebezpieczeństwo, Śmierć

Niebezpieczeństwo,
Więzienie, Śmierć, Ogień,
Woda, Piekło, Pułapka

Skwar wzmagał się szybko, a kiedy znów podniosłem oczy, zadygotałem, ak gdybym
był w gorączce. Dokonała się nowa zmiana w celi — prze awiła się tym razem w kształcie. Podobnie ak przedtem, na próżno starałem się w pierwsze chwili po ąć i zrozumieć,
co zaszło. Niedługo wszakże trwała ta mo a niepewność. Dwukrotne me ocalenie przyspieszyło zemstę Inkwizyc i i niepodobna uż było igrać z Widmem Grozy. Więzienie
mo e miało kształt czworoboku. Otóż zauważyłem, iż dwa ego żelazne kąty stały się nagle ostrymi, dwa zaś inne rozwartymi. Straszliwe to przeobrażenie odbywało się szybko
z głuchym chrzęstem i przeraźliwym zgrzytem. W okamgnieniu cela przybrała kształt
rombu. Lecz nie był to eszcze koniec zmian — ani go nie oczekiwałem, anim go nie
pragnął. Chciałem otulić mo ą pierś w rozpalone do czerwoności ściany niby w szatę wiekuistego spoko u. „Śmierci! — wołałem — akie kolwiek śmierci, byle nie w studni!” Co
za szaleństwo! Czyż podobna było wątpić, iż rozpalone żelaziwo miało przemocą strącić
mnie do nie ? Czy mogłem oprzeć się żarowi, a gdyby nawet to się powiodło, to czyż
nie uległbym naporowi? Romb spłaszczał się coraz chyże i chyże , nie pozostawia ąc mi
czasu na rozmyślania. Jego środek, zna du ący się na przekątne na większego wymiaru,
przypadał na sam otwór zie ące czeluści. Targnąłem się wstecz, lecz zwiera ące się ściany
parły mnie niewstrzymanie naprzód. W końcu dla mego poparzonego i wĳącego się ciała
nie pozostało ani pięǳi posaǳki pod stopami. Zaprzestałem oporu, lecz tortura wydarła
z me duszy przeciągły, donośny, ostateczny krzyk rozpaczy. Uczułem, że chwie ę się na
cembrowinie — odwróciłem oczy…
Wtem nagle niesforny zgiełk głosów luǳkich! I gromki oǳew nieprzeliczonych
surm! I wściekły poryk ak gdyby tysiąca grzmotów! Płomieniste ściany rozstąpiły się
w krąg! Czy aś wyciągnięta ręka uchwyciła mnie za ramię, gdym bezwładny staczał się
w otchłań. Była to ręka generała Lasalle’a³⁸. Wo ska ancuskie wkroczyły do Toleda.
Inkwizyc a wpadła w ręce swych nieprzy aciół.

Skraǳiony list
Seneka
Było to w Paryżu, esienią ‥ r.
Pewnego burzliwego wieczora, wnet po nastaniu ciemności, zażywałem podwó ne
rozkoszy zadumy i fa ki piankowe , sieǳąc w towarzystwie mo ego przy aciela C. A.
Dupina w ego niewielkie biblioteczce, lub racze zapełniane książkami pracowni, na
trzecim piętrze domu nr  przy rue Donot, Faubourg Saint-Germain.
Już od akie ś goǳiny zachowywaliśmy głębokie milczenie. Komuś, kto by nas wówczas przypadkowo podpatrzył, mogło się wydawać, że esteśmy wyłącznie i skrzętnie za ęci
kłębiącymi się odmętami dymu, który przesycał atmosferę poko u. O ile ednak choǳiło
o mnie, to roztrząsałem w duszy pewne zagadnienia, o których rozmawialiśmy poprzednio owego wieczora. Mam na myśli zbrodnię przy Rue Morgue i ta emnicę zabó stwa
Marie Roget³⁹. Dopatrywałem się w nich pewnych zbieżności, gdy drzwi się otwarły
i wszedł do poko u dawny nasz zna omy, monsieur⁴⁰ G., prefekt polic i paryskie .
Powitaliśmy go serdecznie; człowiek ten miał bowiem w swe naturze tyleż właściwości
u mu ących, co niegodnych, i nie wiǳieliśmy go uż od kilku lat. Sieǳieliśmy po ciemku,
więc Dupin podniósł się z mie sca, by zapalić lampę, lecz usiadł znowu, gdy G. odezwał
się, iż przyszedł poraǳić się nas, a racze zasięgnąć zdania mo ego przy aciela w pewne
sprawie urzędowe , która sprawia mu mnóstwo kłopotów.
³⁸Lassalle, Antoine Charles Louis de (–) — generał wo sk napoleońskich, uczestnik wo ny na Półwyspie Ibery skim (–). Zdobycie przez niego więzienia inkwizyc i w Toledo est ﬁkc ą literacką; hiszpańska
inkwizyc a została zniesiona w  po za ęciu Madrytu przez wo ska napoleońskie. [przypis edytorski]
³⁹zbrodnia przy Rue Morgue i tajemnica zabójstwa Marie Roget — opisywane we wcześnie szych nowelach:
Zabójstwo przy Rue Morgue oraz Tajemnica Marii Roget, których głównymi bohaterami są te same osoby: paryski
detektyw C. Auguste Dupin i ego przy aciel, narrator historii; w obu po awia się ich zna omy prefekt polic i,
pan G. [przypis edytorski]
⁴⁰monsieur (.) — pan. [przypis edytorski]
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Wolność

— Jeżeli est to coś, co wymaga skupienia — powieǳiał Dupin, powstrzymu ąc się
od zapalenia światła — to bęǳie lepie zastanowić się po ciemku.
— Jak wiǳę, uroił pan sobie eszcze edną ǳiwaczną mrzonkę — rzekł prefekt, dla
którego wszystko, co nie mieściło się w ego po ęciu, było „ǳiwaczne”, więc plątał się
przez całe swe życie wśród nieprzebranego mnóstwa „ǳiwaczności”.
— Istotnie — odparł Dupin, częstu ąc swego gościa fa ką i podsuwa ąc mu wygodny
fotel.
— A akiż to ma pan kłopot? — zapytałem. — Spoǳiewam się, iż nie choǳi o nowe
zabó stwo?
— Och, nie nic podobnego! Sprawa est w rzeczywistości nader prosta i nie wątpię,
że poraǳilibyśmy z nią sobie sami; ale przyszło mi na myśl, że Dupina zaciekawiłyby e
szczegóły, ponieważ est ogromnie ǳiwaczna.
— Prosta i ǳiwaczna — odezwał się Dupin.
— Ależ tak, chociaż, mówiąc ściśle , nie w ednakie mierze. To pewne, iż esteśmy mocno zakłopotani, ponieważ ta sprawa, aczkolwiek taka prosta, zupełnie zbĳa nas
z tropu.
— A może e naǳwycza na prostota wprowaǳa was w błąd? — zagadnął mó przyaciel.
— Co pan za głupstwa gada! — odparł prefekt, śmie ąc się serdecznie.
— Może ta emnica est nieco za prze rzysta? — rzekł Dupin.
— Na miłość boską! Czy ktoś słyszał kiedy coś podobnego?
— Może za barǳo leży ak na dłoni?
— Cha, cha, cha!… Cha, cha, cha!… Ho, ho, ho! — rżał nasz gość niezmiernie
ubawiony. — Och, Dupin, a umrę kiedyś przez pana!
— O cóż ednakże w końcu choǳi? — zapytałem.
— Owszem; powiem panom — odpowieǳiał prefekt i puszcza ąc w zadumie nieustanne i gęste kłęby dymu, zasiadł w fotelu. — Opowiem wszystko w kilku słowach;
lecz zanim rozpocznę, uważam za konieczne ostrzec panów, iż est to sprawa wymaga ąca
na głębsze ta emnicy i że straciłbym na prawdopodobnie mo e stanowisko, gdyby się
dowieǳiano, że mówiłem o nie komukolwiek.
— Proszę przystąpić do rzeczy — odezwałem się.
— Albo nie — rzekł Dupin.
— Więc będę mówił! Zawiadomiono mnie, i to z barǳo wysokich sfer, iż z poko ów
królewskich skraǳiono naǳwycza ważny dokument. Wiadomo, kto skradł; nie ulega
to wątpliwości; wiǳiano, ak go zabrał. Wiadomo również, iż dokument ten zna du e się
wciąż eszcze w ego posiadaniu.
— Skądże to wiadomo? — zapytał Dupin.
— Wynika to niezawodnie z treści dokumentu oraz stąd, że nie było pewnych następstw, które musiałyby od razu się ob awić, gdyby przestał zna dować się w posiadaniu
złoǳie a, to znaczy, gdyby został tak użyty, ak tenże w końcu użyć go zamierza.
— Proszę wyrazić się aśnie — rzekłem.
— Dobrze, posunę się tak daleko, iż dodam, że ten papier użycza osobie, która nim
się wykaże, pewne właǳy w pewnym mie scu, gǳie ta właǳa est niezmiernie cenna.
Prefekt był wielbicielem ęzyka dyplomatycznego.
— Niezupełnie eszcze rozumiem — przemówił Dupin.
— Nie? A więc, o ile by dokument ten stał się dostępny komuś trzeciemu, którego nazwiska nie wymienię, to mógłby wyniknąć stąd uszczerbek czci dla osoby wysoce
dosto ne ; skutkiem te okoliczności przywłaszczyciel tego dokumentu ma przewagę nad
ową dosto ną osobą, które spokó i cześć są wielce narażone.
— Wszelako ta przewaga — przerwałem — zależy od tego, czy złoǳie wie, iż ako
sprawca te kraǳieży est znany osobie okraǳione . Któż by śmiał…
— Złoǳie em — odparł prefekt — est minister D., który odważa się na wszystko,
na rzeczy godne i niegodne mężczyzny. Sposób kraǳieży był nie mnie pomysłowy ak
zuchwały. Dokument ów — powieǳmy otwarcie, list — osoba okraǳiona otrzymała, kiedy zna dowała się sama zna dowała się sama w buduarze królewskim. Za ęta była
właśnie czytaniem tego listu, gdy przeszkoǳiło e nagłe we ście inne dosto ne osoby,
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przed którą przede wszystkim pragnęła go ukryć. Na próżno starała się pospiesznie wrzucić go do szuﬂady i musiała w końcu położyć go na stole tak, ak był otwarty. Wszelako
odwróciła go adresem do góry, treść zatem nie była widoczna i nie zwróciła uwagi. Kiedy to się ǳiało, wszedł minister D. Jego rysie oczy natychmiast dostrzegły ten papier;
poznał pismo na adresie, zauważył zmieszanie osoby, do które list był pisany, i przeniknął e ta emnicę. Załatwiwszy na łeb, na szy ę, ak to zwykł czynić, kilka spraw, wy ął
akiś list, nieco podobny do leżącego na stole, otworzył go, udał, że czyta i położył tuż
obok poprzedniego. Po czym znów rozmawiał przez akieś piętnaście minut o sprawach
publicznych. W końcu pożegnał się i wziął ze stołu list, który do niego nie należał. Wiǳiała to osoba poszkodowana, ale nie śmiała powieǳieć o tym, co się stało, w obecności
osoby trzecie , sto ące u e boku. Minister wyszedł, pozostawia ąc na stole swó list,
pisany w akie ś błahe sprawie.
— Masz zatem — rzekł Dupin do mnie — właśnie to, o co ci choǳiło, by przewaga
była zupełna, mianowicie złoǳie wie, iż ako sprawca te kraǳieży est znany osobie
okraǳione .
— Tak est — potwierǳił prefekt — zaś właǳę w ten sposób zdobytą wyzysku e
od kilku miesięcy dla swych celów politycznych w rozmiarach wprost niebezpiecznych.
Osoba poszkodowana z dnia na ǳień utwierǳa się w przekonaniu, iż trzeba bęǳie odzyskać ten list. Oczywiście nie można zrobić tego awnie. W końcu, doprowaǳona do
rozpaczy, zwróciła się w te sprawie do mnie.
— Bo czyż można było — rzekł Dupin, nurza ąc się w istnym obłoku dymu —
wyszukać lub boda wyobrazić sobie urzędnika równie roztropnego?
— Pochlebia mi pan — odpowieǳiał prefekt — wszelako est rzeczą możliwą, iż
istotnie utarła się o mnie taka opinia.
— To pewne — powieǳiałem — iż spostrzeżenie pańskie est słuszne i że list ten
zna du e się eszcze w posiadaniu ministra, bowiem posiadanie tego listu, nie zaś ego
użycie, zapewnia właǳę. Gdyby go zużytkował, właǳa by pierzchła.
— Istotnie — odparł G. — i w tym przeświadczeniu przystąpiłem do rzeczy. Za ąłem się przede wszystkim przeszukaniem pałacu ministra, zaś kłopot sprawiała mi głównie
konieczność szukania bez ego wieǳy. Poza tym musiałem mieć się na baczności przed
niebezpieczeństwem, akie by wynikło, gdyby dostarczyło mu się powodu do pode rzewania naszych zamiarów.
— Ale — napomknąłem — w te ǳieǳinie est pan ak u siebie w domu! Polic a
paryska nie ednokrotnie uż czyniła takie poszukiwania.
— Właśnie, i dlatego nie zwątpiłem. Przy tym nawyknienia ministra wielce ułatwia ą
mi zadanie. Często nie bywa w domu całymi nocami. Służbę ma niezbyt liczną. Sypia ona
dość daleko od poko ów swego pana i składa się głównie z neapolitańczyków, których
łatwo spoić. Wiecie panowie zapewne, iż mam klucze, którymi można otworzyć wszystkie
poko e i skrytki w całym Paryżu. Od trzech tygodni nie było ani edne nocy, żebym
osobiście nie szperał w pałacu D. Narażony est mó honor, a przy tym — wyznam panom
w wielkie ta emnicy — nagroda est olbrzymia. Toteż nie ustawałem w poszukiwaniach,
aż przekonałem się niezawodnie, iż złoǳie est przebiegle szy ode mnie. Mniemam, iż
przetrząsnąłem w całym domu wszystkie kąty i zakamarki, w których można ukryć papier.
— Czy wszakże nie byłoby rzeczą możliwą — zauważyłem — żeby ten list, acz zna du ący się niewątpliwie w posiadaniu ministra, był ednakże schowany gǳie inǳie niż
w ego własnym mieszkaniu?
— Nie, to niemożliwe! — odezwał się Dupin. — Szczególnie szy obecnie stan spraw
dworskich, przede wszystkim zaś intryg, w które D., ak wiadomo, est wplątany, sprawia,
iż natychmiastowe zużytkowanie tego dokumentu, możność okazania go każde chwili est
niemal równie ważna ak samo posiadanie.
— Możność okazania go każde chwili? — zagadnąłem.
— Aby można go zniszczyć, gdy za ǳie potrzeba — dopowieǳiał Dupin.
— To prawda — rzekłem — papier zna du e się zatem niewątpliwie w mieszkaniu.
Bo żeby minister przechowywał go przy sobie, o tym chyba nie może być mowy.
— Istotnie — odezwał się prefekt — dwukrotnie był zatrzymywany, niby to przez
rzezimieszków, przy czym przetrząśnięto dokładnie całą ego oǳież pod mym osobistym
naǳorem.
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— Mógł pan sobie oszczęǳić tego kłopotu — powieǳiał Dupin. — D. ak sąǳę,
eszcze nie całkiem ma bzika, przewiǳiał zatem te napaści, ako rzecz nieuniknioną.
— Jeszcze nie całkiem ma bzika — powtórzył G. — ale ako poeta niedaleko est od
niego.
— Zapewne — odparł Dupin, puszcza ąc po długim namyśle kłąb dymu z fa ki —
aczkolwiek a także mam na sumieniu akieś tam wierszydła.
— Czy mógłby pan nam opowieǳieć szczegółowo o swych poszukiwaniach? — spytałem.
— Mogę zaręczyć, że nie marnowaliśmy czasu i szukaliśmy wszęǳie. Nabrałem dużo
doświadczenia w tych sprawach. Przetrząsaliśmy budynek pokó po poko u, poświęca ąc
na każdy wszystkie noce całego tygodnia. Zbadaliśmy na pierw meble. Pootwieraliśmy
wszystkie możliwe szuﬂady, a zapewne wiecie panowie, iż dla dobrze wyćwiczonego agenta policy nego skrytki nie istnie ą. Byłby kpem⁴¹, gdyby przy podobnych szperaniach aka
„skrytka” uszła ego uwagi. To rzecz taka prosta! W każdym poko u ma się do obliczenia
pewną ilość brył — przestrzeni. Są na to dokładne prawidła. Nie można się omylić ani
o włos. Po poko ach przyszła kolei na krzesła. Poduszki przeszukaliśmy za pomocą cienkich, długich igieł. Pokazywałem uż panom, ak to się robi. Ze stołów zde mowaliśmy
wierzchy.
— Po co?
— Zdarza się, iż luǳie chcący coś ukryć zde mu ą wierzch stołu lub podobnie sporząǳonego mebla, po czym wydrąża ą nogę, chowa ą ów przedmiot w wydrążeniu i przytwierǳa ą wierzch z powrotem. W podobny sposób przeszuku e się również od góry
i dołu nogi u łóżek.
— A czy nie można znaleźć takiego wydrążenia za pomocą opukiwania? — zapytałem.
— Byna mnie , eżeli ktoś, wkłada ąc przedmiot, owinie go grubo watą. Przy tym
musieliśmy unikać wszelkiego hałasu.
— Przecież nie mogliście rozbierać — nie mogliście rozkładać na kawałki wszystkich
mebli, które nadawałyby się do urząǳenia schowku w sposób przez pana wspomniany!
List można zwinąć w cienką spiralną rurkę, nieróżniącą się kształtem ni rozmiarem od
wielkie igły do ǳiergania i umieścić na przykład w poręczy krzesła. Czyście rozbierali
wszystkie krzesła?
— Oczywiście, że nie, lecz poraǳiliśmy sobie inacze : zbadaliśmy poręcze wszystkich krzeseł w pałacu oraz spo enia wszystkich mebli za pomocą silnych szkieł powiększa ących. Wszelkie ślady akichkolwiek zmian bylibyśmy dostrzegli niezawodnie. Jedna
drobna trocinka, pozostała po użyciu świderka, byłaby przybrała⁴² rozmiary abłka. Dość
było na mnie sze niedokładności w skle eniu, akie kolwiek nieszczelności w spo eniu,
a bylibyśmy zaraz odnaleźli skrytkę.
— Przypuszczam, iż obe rzeliście lustra, zwłaszcza w tych mie scach, gǳie zachoǳą
za ramy, że przeszukaliście łóżka, kapy, ako też portiery i dywany.
— Oczywiście, kiedy zaś prze rzeliśmy na dokładnie całe urząǳenie mieszkania,
przystąpiliśmy do zbadania samego domu. Poǳieliliśmy całą powierzchnię na odcinki
i oznaczyliśmy e liczbami, aby żadnego nie pominąć, po czym badaliśmy kole no za pomocą szkieł powiększa ących każdy cal kwadratowy pałacu oraz obu domów przyległych.
— Obu domów przyległych? — zawołałem. — Ależ to było połączone z ogromnym
trudem!
— Zapewne, lecz nagroda, którą mi obiecano, est także ogromna.
— A nie pominęliście ziemi dokoła domów?
— Wszystkie ich podwórza są wybrukowane cegłami. Nie mieliśmy z nimi zbyt wiele
kłopotu. Zbadaliśmy mech mięǳy cegłami i przekonaliśmy się, że był nietknięty.
— Prze rzeliście oczywiście papiery ministra i książki w bibliotece?
— Tak est, przeglądaliśmy wszystkie zwitki i pliki; otwieraliśmy wszystkie książki
i odwracaliśmy kartkę po kartce w każdym tomie, nie zadowala ąc się byna mnie samym
tylko potrząsaniem, ak to czynią niektórzy oﬁcerowie nasze polic i. Mierzyliśmy również
na dokładnie grubość każde okładki i poddawaliśmy e nieubłaganemu badaniu szkieł
⁴¹kiep (daw.) — człowiek głupi, nierozgarnięty. [przypis edytorski]
⁴²byłaby przybrała — przykład użycia czasu zaprzeszłego, wyraża ącego czynność wcześnie szą niż opisana
czasem przeszłym lub, ak w tym przypadku, niezrealizowaną możliwość. [przypis edytorski]
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powiększa ących. Gdyby w które kolwiek okładce umieszczono akiś przedmiot, to nie
byłby on na pewno uszedł nasze uwagi. Pięć czy sześć tomów, które co tylko wyszły
z pracowni introligatorskie , przeszukaliśmy na wzdłuż iglicami.
— Czy badaliście posaǳki pod kobiercami?
— Niewątpliwie. Zde mowaliśmy wszystkie dywany i oglądaliśmy deski przez szkła
powiększa ące.
— A tapety na ścianach?
— Tak est.
— Za rzeliście do piwnic?
— Oczywiście.
— Zatem — rzekłem — est pan na błędnym tropie; tego listu nie ma w pałacu, ak
panu się zda e.
— Obawiam się, że pan ma słuszność — odparł prefekt. — Cóż teraz robić, panie
Dupin?
— Przeszukać eszcze raz cały pałac.
— Ależ to est na zupełnie bezcelowe! — zawołał. — Ręczę własną głową, że tego
listu nie ma w pałacu.
— Nie mogę dać panu lepsze rady — rzekł Dupin. — Zapewne pan ma dokładny
opis tego listu?
— O tak!
I wy ąwszy notatnik z kieszeni, prefekt ął czytać głośno szczegółowy opis wewnętrznego, a przede wszystkim zewnętrznego wyglądu zaginionego dokumentu. Przeczytawszy
ten opis, pożegnał się wkrótce i odszedł z takim wyrazem przygnębienia, akiego przedtem nie zdarzało mi się u niego wiǳieć.
W akiś miesiąc późnie odwieǳił nas powtórnie i zastał mnie więce przy tych samych za ęciach. Przy ął podaną fa kę i usiadłszy na fotelu, ął gawęǳić o rzeczach potocznych.
W końcu zagadnąłem:
— No, a cóż słychać o skraǳionym liście? Sąǳę, iż w końcu pogoǳił się pan z myślą,
że to niełatwa rzecz podołać ministrowi.
— Boda go licho wzięło! Wszelako zrobiłem, co raǳił Dupin, i przetrząsnąłem
wszystko raz eszcze, ale cała praca poszła na marne, ak to zresztą przewidywałem z góry.
— Ile to wynosi naznaczona nagroda? Pan coś mówił… — rzekł Dupin.
— No… est duża, barǳo ho na, ale nie mogę dokładnie powieǳieć… To tylko powiem, że gotów byłbym dać czek na pięćǳiesiąt tysięcy anków człowiekowi, który by
mi postarał się o ten list. Z dnia na ǳień nabiera on coraz większego znaczenia. Nagrodę
w ostatnich czasach podwo ono. Lecz gdyby ą nawet potro ono, nie mógłbym nic więce
zrobić, niż zrobiłem.
— Czemu by nie? — mówił Dupin, przeciągle pyka ąc swą piankową fa kę. — Naprawdę, mnie się zda e, że pan się nie wytężył, nie dotarł do dna te sprawy. Mógł pan
zrobić nieco więce . Tak mi się zda e, nie?
— Co? W aki sposób?
— Ależ — puf, puf — mógłby pan — puf, puf — zasięgnąć rady, hę?… — puf, puf,
puf. — Pamięta pan anegdotkę o Abernethym⁴³?
— Nie, do diabła z Abernethym!
— Nic nie mam przeciw temu! Niecha bęǳie do diabła, eśli pan tak chce. Otóż zdarzyło się raz, że pewien bogaty skąpiec powziął zamiar wykpienia od tegoż Abernethy’ego
porady lekarskie . By cel ten osiągnąć, zawiązał z nim w przygodnym towarzystwie rozmowę, w które opowieǳiał mu o swych własnych niedomaganiach, mówiąc niby to
o akimś zmyślonym chorym.
„Przypuśćmy — mówił skąpiec — że ob awy są takie a takie. Cóż by pan przepisał,
panie doktorze?”
„Co? — odparł Abernethy. — Poraǳiłbym mu, oczywiście, aby się poraǳił”.

⁴³Abernethy — znakomity lekarz angielski, słynny ze swe ekscentryczności. [John Abernethy (–);
red. WL]. [przypis tłumacza]
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— Ależ — odezwał się prefekt, nieco zmieszany — estem na zupełnie gotów zasięgnąć porady i za nią zapłacić. Oﬁarowałbym naprawdę pięćǳiesiąt tysięcy anków
osobie, która by mi dopomogła w te sprawie.
— W takim razie — odparł Dupin, otwiera ąc szuﬂadę i wy mu ąc z nie książeczkę
czekową — niechże pan wypełni mi czek na tę sumę. Skoro pan go podpisze, wręczę
panu list.
Osłupiałem.
Prefekt był po prostu spiorunowany. Na chwilę znieruchomiał i oniemiał. Rozchyliwszy usta, spoglądał niedowierza ąco na mo ego przy aciela, a oczy ego zdawały się
występować ze swe obsady. Po czym, oǳyskawszy w nie akie mierze panowanie nad
sobą, uchwycił pióro, zawahał się, spo rzał kilka razy czczym wzrokiem, lecz w końcu
wypełnił i podpisał czek na pięćǳiesiąt tysięcy anków. Dokonawszy te formalności,
podał go przez stół Dupinowi.
Ten prze rzał go uważnie i włożył do swego portfela. Następnie otworzył sekretarzyk,
wy ął stamtąd list i wręczył go prefektowi.
Urzędnik uchwycił go, nieprzytomny z radości, rozłożył drżącymi rękami, powiódł
oczyma po ego treści, rzucił się z rozmachem ku drzwiom i wybiegł bez ceremonii z poko u, nie rzekłszy ani słowa od chwili, kiedy Dupin zagadnął go o podpisanie czeku.
Po ego ode ściu przy aciel mó ął wyłuszczać przebieg sprawy.
— Polic a paryska — mówił — est naǳwycza biegła w swym zawoǳie. Urzędnicy e są wytrwali, pomysłowi, chytrzy i doskonale obeznani z tymi gałęziami wieǳy,
które należą do zakresu ich obowiązków. Toteż gdy G. opowieǳiał nam, w aki sposób
przetrząsano pałac D., byłem na zupełnie przeświadczony, że poszukiwania odbyły się
należycie w te mierze, na aką było go stać.
— W te mierze, na aką było go stać? — zagadnąłem.
— Tak est — odparł Dupin — poczynione zarząǳenia były nie tylko na lepsze
w swym roǳa u, lecz także doprowaǳone do ostateczne doskonałości. Gdyby list ów
zna dował się w zasięgu ich poszukiwań, to byliby go niewątpliwie znaleźli.
Uśmiechnąłem się tylko, aczkolwiek zdawał się mówić to na zupełnie poważnie.
— Zarząǳenia zatem — mówił dale — były dobre w swym roǳa u i dobrze wykonane; wadliwość ich polegała na tym, iż nie dawały się zastosować ani do człowieka,
ani do wypadku, o który choǳiło. Pewien zestró naǳwycza pomysłowych środków
stanowi dla prefekta roǳa łoża Prokrusta⁴⁴, w które wtłacza przemocą swe zamierzenia.
Wszelako myli się nieustannie, gdyż est albo za głęboki, albo za płytki dla sprawy, którą
się za mu e, i wielu uczniaków rozumu e lepie od niego. Znałem pewnego ośmioletniego chłopca, którego powoǳenia w odgadywaniu przy grze „para, nie para” wywoływały
powszechny poǳiw. Gra ta est łatwa, używa się do nie krągłych kamyczków. Jeden
z graczy trzyma w garści pewną ilość tych kamyczków i zapytu e drugiego, czy liczba ich
est parzysta, czy nieparzysta. Jeżeli zgadu ący odpowie trafnie, to zysku e eden kamyczek, eżeli zaś się pomyli, to eden traci. Chłopczyk, o którym nadmieniłem, wygrał
wszystkie kamyczki w całe szkole. Odgadywał on wedle pewne zasady, która polegała
tylko na spostrzegawczości i na przystosowaniu się do bystrości swych przeciwników.
Kiedy, na przykład, przeciwnik ego był skończonym głuptasem i podniósłszy zaciśniętą
rękę, pytał: „Para czy nie para?”, ǳieciak odpowiadał: „Nie para” i przegrywał. Wszelako
za następnym razem uż wygrywał, gdyż powiadał sobie w duszy: „Głuptas, przy pierwsze kole ce wziął w rękę parzystą ilość kamyczków, ale ego przebiegłość sięga zaledwie
tak daleko, iż za drugą kole ką weźmie nieparzystą, powiem zatem: nie para”; mówił tak
i wygrywał. Natomiast ma ąc do czynienia z przeciwnikiem nie tak ograniczonym, rozumował w ten sposób: „Ten chłopiec wie, iż za pierwszym razem powieǳiałem »nie
para«, kiedy więc kole przy ǳie na drugi, zaświta mu w pierwsze chwili myśl na prostsze odmiany, mianowicie, by po parze wziąć nie parę, ak to uczynił pierwszy głuptas;
wszelako późnie pomyśli sobie, że ta odmiana zbyt est prosta, i ostatecznie weźmie ilość
parzystą, ak poprzednio. Będę zatem zgadywał: para”. Powiada: „para” i wygrywa. Otóż
⁴⁴Prokrusta łoże (mit. gr.) — o sytuac i, w które coś est gwałtem naginane, dostosowywane do sztywnego
schematu; nawiązanie do tortur, akie stosował zbó Prokrustes, który po mane oﬁary kładł na żelaznym łożu
i na siłę dopasowywał do ego długości, obcina ąc im nogi lub rozciąga ąc ciało. [przypis edytorski]
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ten sposób rozumowania, który koleǳy uczniaka nazywali „szczęściem” — czymże est,
gdy go wyłuskaliśmy do ostatka?
— Jest to po prostu — rzekłem — identyﬁkowanie się umysłu rozumu ącego ze
swym przeciwnikiem.
— Istotnie — odparł Dupin — kiedy zaś zapytałem tego chłopca, w aki sposób
osiąga tę zupełną identyﬁkac ę, która stanowi o ego powoǳeniu, odpowieǳiał: „Gdy
chcę wieǳieć, w akim stopniu est ktoś mądry czy głupi, dobry lub zły, i co myśli w dane
chwili, staram się możliwie na dokładnie uzgodnić wyraz mo e twarzy z wyrazem ego
twarzy, a następnie śleǳę, akie myśli i uczucia rozbuǳą się w mym mózgu i mym sercu
i nie ako uzgodnią się i upodobnią do wyrazu przeze mnie przybranego”. Ta odpowiedź
ǳiecka sięga dużo głębie niż kłamane głębie, przypisywane La Rochefoucauldowi, La
Bruyère’owi, Machiavellemu⁴⁵ i Campanelli⁴⁶.
— Zaś ta identyﬁkac a umysłu rozumu ącego ze swym przeciwnikiem zależy, o ile
dobrze cię po mu ę, od ścisłości, z aką ocenia się intelekt tegoż przeciwnika.
— Praktyczne e znaczenie zależy od tego warunku — odpowieǳiał Dupin. — Prefekt i ego podwładni mylą się tak często dlatego, iż: po pierwsze, nie są zdolni do owe
identyﬁkac i, po wtóre, że przystosowu ą się niewłaściwie, lub racze nie przystosowu ą
się wcale do intelektu, z którym ma ą do czynienia. Ma ą na oku tylko swe własne przebiegłe pomysły i kiedy szuka ą czegoś ukrytego, myślą tylko o tym, w aki sposób oni
by e ukryli. Ma ą słuszność o tyle, że ich pomysłowość est wiernym obrazem pomysłowości tłumu; kiedy ednak chytrość występne ednostki różni się swymi właściwościami
od ich chytrości, złoczyńca bierze nad nimi górę. Zdarza się to zawsze, gdy przewyższa
ich przebiegłością, i nader często, gdy im w nie nie dorównywa. Nie umie ą zmieniać
zasad, na których opiera ą swe dochoǳenia śledcze; w na lepszym razie, kiedy przynagli
ich akaś ostateczna konieczność, akaś niezwycza na nagroda, przeholowu ą do przesady swe dawne sposoby praktyczne, nie tyka ąc przy tym swych zasad. Co na przykład
uczyniono, kiedy choǳiło o sprawę ministra D., by zastosować zmienione zasady ǳiałania? Czymże est to wiercenie, przetrząsanie, sondowanie, badanie za pomocą szkieł
powiększa ących, rozkładanie powierzchni budynku na ponumerowane cale kwadratowe
— czymże est to wszystko, eśli nie przesadą w zastosowaniu edne zasady, czy też całe
więzi zasad śledczych opartych na ednym sko arzeniu po ęć o pomysłowości luǳkie , do
którego prefekt nawykł w długoletnie rutynie służbowe ? Czyś nie zauważył, iż dla niego
est rzeczą dowieǳioną, akoby wszyscy luǳie, którzy chcą ukryć akiś list, posługiwali się, eśli niekoniecznie otworem wywierconym w noǳe od krzesła, to przyna mnie
akimś otworem czy kry ówką naǳwycza osobliwą, a podsuniętą przez to samo skoarzenie myśli, które zniewala do chowania listów w otworach wywierconych w noǳe
od krzesła? I czy nie zda esz sobie sprawy, że takie wyszukane skrytki bywa ą używane
w pospolitych okolicznościach i przez umysły pospolite, gdyż ilekroć choǳi o akąś rzecz
ukrytą, wszelki wyszukany sposób e ukrycia od razu da e się odgadnąć i bywa też zawsze odgadywany; toteż znalezienie e byna mnie nie zależy od przenikliwości, lecz tylko
od pilności, cierpliwości i stanowczości szuka ącego. Kiedy ednak choǳi o rzecz ważną
lub o coś, co w oczach polic i ma to samo znaczenie, mianowicie o szczodrą nagrodę,
wszystkie te zalety na pewno zawoǳą. Sąǳę, iż zrozumiesz teraz, co miałem na myśli,
powiada ąc, iż gdyby skraǳiony list był ukryty w zasięgu poszukiwań prefekta — czyli
wyraża ąc się innymi słowy — gdyby zasada ego ukrycia mieściła się w zasadach prefekta, to znalezienie go nie podlegałoby byna mnie wątpliwości. Tymczasem urzędnik
ten dał się na zupełnie zbić z tropu, a pierwotne przyczyny ego porażki należy szukać
w przeświadczeniu, że minister ma bzika, ponieważ dał się poznać ako poeta. Wszyst-

⁴⁵La Rochefoucauld, La Bruyère, Machiavelli — François de La Rochefoucauld (–): ancuski pisarz,
moralista, autor rozważań na temat natury luǳkie ; Jean de La Bruyère (–): ancuski pisarz, moralista
i psycholog; Niccolo Machiavelli (–): ﬂorencki historyk, dyplomata i teoretyk polityki, na barǳie znany
z traktatu o skutecznym sprawowaniu właǳy. [przypis edytorski]
⁴⁶Campanella, Tommaso (–) — włoski ﬁlozof i myśliciel, wielokrotnie oskarżany o herez ę i więziony;
według edne z anegdot w celu wniknięcia w cuǳe myśli i uczucia używał takie same techniki ak chłopiec,
o którym opowiada Dupin; Poe znał tę anegdotę z popularnego traktatu Edmunda Burke’a. [przypis edytorski]
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kie półgłówki są poetami wedle mniemania prefekta i cała ego pomyłka polega na non
distributio medii⁴⁷, na wysnutym stąd wniosku, iż wszyscy poeci są półgłówkami.
— Jestże on naprawdę poetą? — spytałem. — O ile wiem, ma brata, który również zasłynął na polu literackim. Minister podobno znany est z cenne pracy o rachunku
różniczkowym⁴⁸. Jest zatem matematykiem, a nie poetą.
— Mylisz się, znam go dobrze; est ednym i drugim. Jako poeta i matematyk nawykł
do ścisłego rozumowania. Gdyby był tylko matematykiem, nie rozumowałby wcale i byłby
zdany na łaskę prefekta.
— Zaǳiwiasz mnie — rzekłem — tymi poglądami, które pozosta ą w sprzeczności
z powszechnie przy ętą opinią. Sąǳę, iż nie zamierzasz unicestwiać przeświadczeń ustalonych przez wieki. Rozum matematyczny uchoǳi od dawna za rozum par excellence⁴⁹.
— Il y a à parièr — odparł Dupin, cytu ąc Chamforta⁵⁰ — que toute idée publique,
toute convention reçue est une sottise, car elle a convenue au plus grand nombre⁵¹. Zgaǳam się
z tobą, że matematycy przyczynili się wielce do rozpowszechnienia utartego błędu, o którym mówisz, a który mimo to est błędem uważanym za prawdę. Z artyzmem godnym
lepsze sprawy przyzwyczaili nas, na przykład, do używania słowa „analiza” w zastosowaniu do algebry⁵². Francuzi pierwsi dali początek temu pomieszaniu po ęć, a ednak eżeli
słownictwo ma akiekolwiek znaczenie, eżeli słowa wyprowaǳa ą swą wartość z zastosowania, to „analiza” odpowiada „algebrze” mnie więce w te same mierze, co łacińskie
słowo ambitus — ambic i, religio religii lub homines honesti zespołowi luǳi szanowanych.
— Coś mi się zda e, że bęǳiesz miał zatarg z nie ednym algebraikiem paryskim, ale
mów dale .
— Poda ę w wątpliwość znaczenie, a wraz z nim wartość rozumu kształconego w akiś inny wyłączny sposób niż abstrakcy no-logiczny. W szczególności zaś poda ę w wątpliwość rozum wykształcony na studiach matematycznych. Wieǳa matematyczna est
nauką formy i wielości. Wielki błąd tkwi w mniemaniu, akoby pewniki algebry, tak
zwane czyste , były pewnikami abstrakcy nymi czy powszechnymi. Zaś błąd ten est tak
ogromny, iż słupie ę nad ednomyślnością, z aką go przy ęto. Pewniki matematyczne nie
są pewnikami prawdy powszechne . Co est prawdą względności — formy i wielości —
to bywa często grubym błędem, na przykład w ǳieǳinie nauk moralnych. W ǳieǳinie
te zazwycza est nieprawdą, iż części składowe równa ą się całości. W chemii pewnik ten
również zawoǳi. Nie dopisu e także, gdy choǳi o czynniki ruchowe, eżeli bowiem dwa
czynniki ruchowe, których siły są znaczne, połączymy razem, to otrzymana w ten sposób
siła wypadkowa niekoniecznie musi się równać sumie sił składowych. Jest eszcze wiele
innych prawd matematycznych, które są prawǳiwe tylko w granicach względności. Atoli matematyk wniosku e naukowo wedle swych prawd ograniczonych, ak gdyby miały
one zastosowanie absolutne i nieograniczone — co zresztą powszechnie im się przyzna e.
Bryant⁵³ w swe nader cenione Mitologii wspomina o podobnym źródle błędu, mówiąc,
iż „ akkolwiek nikt nie wierzy w baśnie pogańskie, to ednak zapomina się o tym nieustannie i wyprowaǳa się z nich wnioski, ak gdyby z istnie ących rzeczywistości”. Jakoś
algebraicy, którzy sami są poganami, wierzą w „baśnie pogańskie” i wyprowaǳa ą z nich
wnioski, nie tyle dlatego, że im pamięć nie dopisu e, ile z powodu niepo ęte zaśnieǳiałości mózgów. Słowem, nie zdarzyło mi się eszcze spotkać czystego matematyka, na
⁴⁷non distributio medii (łac.) — nieǳielenie środka; nazwa błędu logicznego nadmierne generalizac i. [przypis
edytorski]
⁴⁸rachunek różniczkowy — ǳiał analizy matematyczne za mu ący się badaniem różniczek (nieskończenie
małych zmian dane zmienne ) oraz pochodnymi funkc i (opisu ącymi tempo zmian wartości funkc i), edno
z podstawowych narzęǳi matematycznych ﬁzyki i techniki. [przypis edytorski]
⁴⁹par excellence (.) — w całym tego słowa znaczeniu; w na wyższym stopniu. [przypis edytorski]
⁵⁰Chamfort, Sébastien-Roch de (–) — ancuski literat epoki Oświecenia, autor licznych maksym
i złotych myśli. [przypis edytorski]
⁵¹Il y a à parièr, que toute idée publique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenue au plus
grand nombre (.) — Można założyć się, że każda myśl ogólnie przy ęta, każdy uznany pogląd est głupstwem,
ponieważ odpowiada większości. [przypis tłumacza]
⁵²przyzwyczaili nas [matematycy] do używania słowa „analiza” w zastosowaniu do algebry — analiza i algebra
to w matematyce nowoczesne dwa zupełnie różne ǳiały: analiza matematyczna za mu e się granicami, sumami
szeregów, rachunkiem różniczkowym i całkowym, podczas gdy algebra (z ar. al-dżabr) początkowo była teorią
rozwiązywania równań liczbowych i ich układów, a następnie stała się szeroką ǳieǳiną matematyki, traktu ącą
o obiektach barǳie abstrakcy nych niż liczby i różnych ǳiałaniach na nich. [przypis edytorski]
⁵³Bryant, Jacob (–) — bryty ski pisarz, mitograf i znawca starożytności. [przypis edytorski]
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którym można by polegać poza ego równaniami i pierwiastkami lub który by nie uznawał pota emnie za dogmat swe wiary, iż 𝑥2 + 𝑝𝑥 równa się bezwarunkowo i absolutnie
𝑞 . Spróbu powieǳieć któremuś z tych panów, eżeli cię to bawi, iż zdaniem twym mogą
za ść okoliczności, kiedy 𝑥2 + 𝑝𝑥 niekoniecznie równać się bęǳie 𝑞 , ednak powieǳiawszy, co masz na myśli, usuń mu się co rychle i na uprze mie spod ręki, gdyż na pewno
bęǳie chciał cię grzmotnąć.
— Chcę przez to powieǳieć — mówił dale Dupin, któremu przerwałem na chwilę,
śmie ąc się z tych ego spostrzeżeń — iż gdyby minister był tylko matematykiem, to
prefekt nie byłby musiał wręczyć mi tego czeku. Wiem ednakże, iż est matematykiem
i zarazem poetą, więc przystosowałem swe postępowanie do ego uzdolnienia, uwzględnia ąc przy tym okoliczności, w akich się zna dował. Wiem również, iż est dworakiem
i zuchwałym intrygantem. Niepodobna, żeby taki człowiek — pomyślałem sobie — nie
znał zwycza nych policy nych metod ǳiałania. Zapewne przewiǳiał — a wypadki późnie sze potwierǳiły, iż przewiǳiał istotnie — przygotowane dla niego zasaǳki. Musiał
się liczyć — rozumowałem — z ta emnymi poszukiwaniami w swym pałacu. Nie bywał
często nocami w domu, co prefekt powitał ako niezawodną zapowiedź swego powoǳenia, a zaś uważałem tylko za podstęp zmierza ący do tego, by ułatwić polic i szczegółowe
szperanie i tym rychle wpoić w nią przeświadczenie, do którego G. istotnie doszedł, iż
listu w pałacu nie ma. Wyczułem również, iż cały ten tok myśli, o których ci tylko co
nadmieniłem, a które odnoszą się do nieodmiennych zasad czynności policy nych przy
poszukiwaniu ukrytych przedmiotów — wyczułem, powtarzam, iż cały ten tok myśli
przemknie niezawodnie przez umysł ministra. Musiało go to stanowczo skłonić do wyrzeczenia się wszelkich kry ówek zwycza nych. Niepodobna — rozumowałem — żeby
był tak słaby i nie wieǳiał, iż na niedostępnie sze i na ta emnie sze skrytki ego pałacu
będą równie awne, ak na pospolitsze schowki dla oczu, iglic, świdrów i szkieł powiększa ących prefekta. W końcu uświadomiłem sobie, że nieoǳownie bęǳie musiał dążyć
do prostoty, eżeli nie rozmyślnie, to z wroǳonego upodobania. Może eszcze pamiętasz,
ak do rozpuku śmiał się prefekt, kiedy za ego pierwszą bytnością wyraziłem się, że owa
zagadka może dlatego est tak barǳo kłopotliwa, że zanadto leży ak na dłoni.
— Tak est — odparłem — przypominam sobie, aką miał uciechę. Myślałem uż, że
dostanie drgawek.
— Świat materialny — wyłuszczał dale Dupin — pełen est nader ścisłych analogii
ze światem niematerialnym i stąd to pochoǳi, iż nie akie zabarwienie prawdy posiada
ów dogmat retoryczny, który utrzymu e, iż przenośnia czy porównanie nada ą się równie
dobrze do poparcia akiegoś argumentu, ak do upiększenia akiegoś opisu. Zasada tak
zwane vis intertiae⁵⁴ est na przykład, ak się zda e, ednakowa w ǳieǳinie ﬁzyczne i metaﬁzyczne . Niemnie est ona prawǳiwa, kiedy utrzymu e, iż ciało większe trudnie est
puścić w ruch niż ciało mnie sze i że wynikłe stąd momentum⁵⁵ est współmierne z ową
trudnością, ak kiedy twierǳi, iż umysły o rozlegle sze zdolności po mowania, ponieważ są zarazem możnie sze, krzepsze⁵⁶ i barǳie nieobliczalne w swych poruszeniach niż
umysły niższego rzędu, trudnie też da ą się wprawić w ruch oraz ulega ą większym wahaniom i niedomogom w pierwszych początkach swego postępu. Albo też: czyś kiedyś
zastanawiał się, akie godła sklepowe na więce zwraca ą uwagę?
— Nie przyszło mi to nigdy na myśl — odparłem.
— Istnie e gra polega ąca na odgadywaniu, do które używa się mapy. Jeden z graczy domaga się od drugiego, by odnalazł akieś słowo — nazwę miasta, rzeki, kra u lub
państwa — na pstre i pogmatwane płaszczyźnie mapy. Ktoś, kto eszcze nie umie grać,
na ogół stara się wprowaǳić w zakłopotanie swych przeciwników, zada ąc im do odgadnienia nazwy uwidocznione na drobnie szym drukiem, natomiast gracz doświadczony
wybiera słowa rozwleczone, nakreślone wielkimi literami od ednego krańca mapy do
drugiego. Uchoǳą one uwagi, podobnie ak godła i plakaty uliczne wypisane nadmiernie wielkimi głoskami, gdyż są zanadto widoczne. Otóż to przeoczenie ﬁzyczne est ota
w otę podobne do roztargnienia psychicznego, które sprawia, iż umysł nie ogarnia spo⁵⁴vis intertiae (łac.) — siła bezwładu. [przypis edytorski]
⁵⁵momentum (łac. ﬁz.) — pęd; w ﬁzyce klasyczne : iloczyn masy i prędkości ciała. [przypis edytorski]
⁵⁶krzepszy (daw.) — barǳie krzepki, silnie szy. [przypis edytorski]
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strzeżeń zbyt namacalnie i bezładnie oczywistych. Wszelako est to prze aw, który — ak
się zda e — zna du e się powyże czy poniże umysłowości prefekta. Nie wydawało mu
się nigdy rzeczą prawdopodobną lub boda możliwą, żeby minister mógł umieścić ów list
wprost na oczach całego świata i w ten sposób na niezawodnie uczynić go niewiǳialnym
dla pewnych ednostek, zalicza ących się do tegoż świata.
W miarę ednak ak zastanawiałem się nad śmiałą, rzutką i przezorną umysłowością
ministra D., nad tym, iż dokument ów musiał mieć zawsze pod ręką, o ile chciał go użyć
we właściwe chwili; wreszcie nad niewzruszoną pewnością, z aką prefekt utrzymywał, iż
nie est on dostępny dla zwykłych ego poszukiwań — tym silnie szego nabierałem przeświadczenia, iż minister, chcąc ukryć ów list, wpadł na przenikliwy i roztropny pomysł,
by nie ukrywać go wcale.
Ma ąc głowę nabitą tymi reﬂeks ami, zaopatrzyłem się w zielone okulary i pewnego pięknego poranka zaszedłem niby to przypadkiem do pałacu ministerialnego. D. był
w domu, ak zwykle ziewa ący, rozleniwiony i rozpróżniaczony. Udawał, że po prostu
zatraca się w bezmiarze nudy. Tymczasem est to może na energicznie szy człowiek, aki
obecnie ży e na świecie — ale tylko wówczas, gdy nikt go nie wiǳi.
Żeby mu dorównać, ąłem uskarżać się na słaby wzrok i ubolewać, że muszę używać
okularów. Za ęty pozornie rozmową z mym gospodarzem, rozglądałem się spoza nich
bacznie i skrzętnie po całym mieszkaniu.
Szczególnie szą uwagę zwróciłem na duże biurko, przy którym sieǳiał, zawalone bezładnie wszelkiego roǳa u listami oraz innymi papierami. Spomięǳy nich wyzierało kilka
książek tuǳież eden czy dwa instrumenty muzyczne. Mimo długich i nader uważnych
badań nie dostrzegłem tam ednak niczego, co by mogło wydawać się pode rzane.
W końcu wzrok mó , błąǳąc po całym poko u, zatrzymał się na niepozornym porte-cartes⁵⁷, ozdobionym świecidełkami i zawieszonym za pomocą przybruǳone , niebieskie
wstążki na gwoźǳiku mosiężnym, który sterczał nad gzymsem kominka. Ów porte-cartes
miał trzy czy cztery przegródki, zawiera ące pięć lub sześć biletów wizytowych i eden
edyny list. Był on mocno zabruǳony i pomiętoszony. Przedarto go przez środek niemal
na dwo e i wyglądał, ak gdyby w pierwsze chwili chciano go podrzeć zupełnie niby rzecz
bezwartościową, lecz późnie zamiar ten zmieniono lub niezupełnie go wykonano. Miał
wielką, czarną pieczęć, na które zaznaczał się barǳo wyraźnie monogram ministra, i był
zaadresowany do tegoż drobnym, kobiecym pismem. Wtłoczono go niedbale i nawet —
ak się zdawało — nieco pogardliwie w edną z górnych przeǳiałek.
Rzuciwszy okiem na ten list, wywnioskowałem natychmiast, że est to przedmiot
moich poszukiwań. Nie da się zaprzeczyć, iż z wyglądu różnił się na zupełnie od dokumentu opisanego nam tak drobiazgowo przez prefekta. Ten miał pieczęć wielką i czarną,
z monogramem D., tamten zaś małą i czerwoną z książęcymi herbami roǳiny S. Na tym
adres do ministra był nakreślony drobnym pismem kobiecym; tamten zaadresowany był
do pewne osoby z domu królewskiego ręką śmiałą i stanowczą. Podobne były do siebie
edynie z rozmiaru. Atoli krańcowa sprzeczność tych różnic: przedarcie, niechlu ny i pomiętoszony wygląd tego papieru, nieda ący się pogoǳić z iście pedantycznymi nawykami
ministra D. i akby zmierza ący do wprowaǳenia wiǳa w błędne mniemanie o błahości tego dokumentu — wszystko to wraz z natrętnym po prostu ego umieszczeniem,
rzuca ącym się w oczy każdego przybysza i przez to na zupełnie zgodnym z poprzednimi
moimi wnioskami — wszystko to, powtarzam, mogło wielce utwierǳić w pode rzeniach
człowieka, który przyszedł uż pełen pode rzliwości.
Przewlekłem mą wizytę możliwie na dłuże i podtrzymu ąc nader ożywioną rozmowę
o przedmiocie, który — ak uż wieǳiałem — ministra barǳo obchoǳi, skupiałem wytężoną uwagę na owym liście. Przy tym oglądaniu zakarbowałem sobie w pamięci ego
zewnętrzny wygląd oraz przegródkę, w które go umieszczono; w końcu zaś zdążyłem
dokonać spostrzeżenia, które rozproszyło do ostatka mo e, nikłe uż zresztą wątpliwości.
Przypatru ąc się mianowicie brzegom papieru zauważyłem, iż są więce poprzecierane,
niż to widu e się zazwycza . Wyglądały ak przełamane, co ǳie e się tylko wówczas, kiedy sztywny papier złoży się i przygniecie mocno akimś narzęǳiem, po czym znów się
rozłoży i pozagina na wywrót, ale w ten sposób, aby nowe zgięcia czy brzegi odpowiadały
⁵⁷porte-cartes (.) — etui na karty wizytowe. [przypis edytorski]
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dokładnie załamaniom poprzednim. Odkrycie to zadowoliło mnie zupełnie. Widocznie
list wywrócono ak rękawiczkę, złożono na nowo i zaopatrzono pieczęcią. Pożegnałem
ministra i odszedłem spiesznie, pozostawia ąc na stole złotą tabakierkę.
Naza utrz zaszedłem po tabakierkę i znów wdaliśmy się w za mu ącą rozmowę z dnia
poprzedniego. Byliśmy uż w nie pogrążeni, kiedy rozległ się donośny huk, ak gdyby wystrzał pistoletowy, tuż pod oknami pałacu, a hukowi temu zawtórowały wrzaski
i okrzyki przerażonego tłumu.
D. podbiegł do okna, otworzył e i wy rzał na ulicę. Równocześnie przystąpiłem do
porte-cartes, wy ąłem z przegródki list, schowałem go do kieszeni, a na ego mie scu
włożyłem podobny (przyna mnie co do wyglądu zewnętrznego), który zawczasu przygotowałem w domu, naśladu ąc nader udatnie pieczęć z monogramem D. takąż pieczęcią
z chleba.
Za ście na ulicy wywołał swym niepoczytalnym zachowaniem się akiś człowiek uzbroony w muszkiet. Wystrzelił z niego w ciżbę ǳieci i kobiet. Jednak okazało się, że strzał
był ślepy, więc puszczono wolno tego draba, uważa ąc go za pĳaka lub wariata. Kiedy
poszedł, D. oddalił się od okna, dokąd podążyłem za nim, zapewniwszy sobie posiadanie
listu. Wnet potem pożegnałem się z nim. Rzekomy wariat był przekupiony przeze mnie.
— Lecz w akim celu — spytałem — zastąpiłeś ów list podobizną? Czyż nie można
było uż za pierwszym razem zabrać go bez ogródek i pó ść sobie?
— D. — odparł Dupin — est człowiekiem porywczym i zdolnym do wszystkiego.
Przy tym w pałacu ma służbę nader sobie oddaną. Gdybym był postąpił, ak powiadasz,
mógłbym był swe odwieǳiny u ministra przepłacić życiem. Poczciwy ludek paryski nie
usłyszałby uż o mnie. Ale poza tymi względami miałem na oku eszcze coś innego. Znasz
mo e sympatie polityczne. W sprawie te ǳiałałem ako zwolennik kobiety poszkodowane . Przez osiemnaście miesięcy minister miał nad nią przewagę. Teraz ona ma ą nad
nim, ponieważ nie wieǳąc, że listu uż nie posiada, bęǳie dopuszczał się dale swych
nadużyć, ak gdyby go posiadał. To musi przyprawić go niezwłocznie o zgubę polityczną.
Przy tym upadek ego bęǳie nie tylko nagły, ale także niezdarny. Łatwo to mówić o facilis descensus Averni⁵⁸, atoli przy wszelkiego roǳa u wspinaniach można by powieǳieć
to, co Catalani⁵⁹ mówiła o sztuce śpiewania, mianowicie, iż łatwie est wznieść się niż
ze ść na dół. W obecnym wypadku nie mam wcale sympatii — ba, nawet współczucia dla
tego, który stacza się na dół. To monstrum horrendum⁶⁰ — człowiek genialny, ale wyzuty
ze wszelkich zasad. Wyzna ę ednakże, iż barǳo rad bym wieǳieć, co też sobie pomyśli,
gdy wyzwany do walki przez kobietę, którą prefekt nazywa „pewną osobą”, bęǳie musiał
poprzestać na otworzeniu listu, który mu pozostawiłem w przegródce porte-cartes.
— Co? Czy list ten zawiera coś osobliwszego?
— No, nie wydawało się mi rzeczą właściwą, by nic nie zawierał w swym wnętrzu;
wyglądałoby to na obelgę. D. wypłatał mi w Wiedniu złośliwego psikusa, powieǳiałem
mu wówczas z całą pogodą ducha, że tego mu nie zapomnę. A ponieważ wiem, że bęǳie
nieco ciekaw dowieǳieć się, kto go tak wyprowaǳił w pole, więc pomyślałem sobie, iż
byłoby to rzeczą żałosną, gdybym mu nie uǳielił pewnych wskazówek. Zna on dobrze
charakter mego pisma, więc pośrodku białe karty wypisałem słowa:
…Un dessein si funeste,
S’il n’est digne d’Atrée, est digne de Thyeste⁶¹
Możesz e znaleźć w Atreuszu Crébillona⁶².
⁵⁸facilis descensus Averno (łac.) — łatwe est ze ście do ( eziora) Awernu, t . do poǳiemnego świata zmarłych
(Wergiliusz Eneida VI ). [przypis edytorski]
⁵⁹Catalani, Angelina (–) – włoska śpiewaczka operowa. [przypis edytorski]
⁶⁰monstrum horrendum (łac.) — okropny potwór. [przypis edytorski]
⁶¹Un dessein si funeste, S’il n’est digne d’Atrée, est digne de Thyeste (.) — Zamysł tak zgubny, o ile nie est godny
Atreusza, godny est Thyestesa (Prosper Jolyot de Crébillon, Atrée et Thyeste, akt V, scena ; słowa Atreusza).
[przypis edytorski]
⁶²Crébillon, Prosper Jolyot de (–) — ancuski dramaturg, autor przesyconych grozą tragedii klasycystycznych; ego dramat Atrée et Thyeste () opowiada o nienawiści i krwawe zemście mięǳy dwoma
braćmi, zapoczątkowane uprowaǳeniem żony Atreusza przez Thyestesa. [przypis edytorski]
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Człowiek interesu
Melodia jest duszą interesu.
Starodawne powieǳenie
Jestem człowiekiem interesu. Jestem człowiekiem metodycznym. Metoda przede wszystkim. Nikim tak z całe duszy nie pogarǳam ak narwanymi głupcami, którzy metodę
głoszą, ale e nie rozumie ą; trzyma ą się ściśle e litery, a sprzeniewierza ą się e duchowi. Kpy te czynią mnóstwo niedorzeczności w sposób — ak powiada ą — prawidłowy.
Otóż est to na zupełnie szym paradoksem. Prawǳiwa metoda pozosta e w związku tylko z rzeczami pospolitymi a namacalnymi i nie może być stosowana do outré⁶³. Czyż
podobna sko arzyć akąś określoną ideę z takimi wyrażeniami ak „metodyczny Jasiek
z Waszecia” lub „systematyczny Wicek od Wiechcia”?
Poglądy mo e na tę sprawę nie byłyby takie asne, gdyby nie szczęśliwy wypadek,
który przydarzył mi się, kiedy eszcze byłem berbeciem. Poczciwa, stara niańka irlanǳka
(o które nie zapomnę w mym testamencie) pewnego dnia, kiedy hałasowałem więce ,
niż było wolno, porwała mnie za pięty, okręciła mną dwa czy trzy razy w powietrzu,
zaklęła, żeby mi „oczy wykapały”, i grzmotnęła mą głową o nogę od łóżka. Zdarzenie
to rozstrzygnęło o moim losie i zapewniło mi powoǳenie. Od razu guz wyskoczył mi
na czole i rozwinął się w znakomity narząd porządku, o czym każdy może przekonać się
latem. Stąd pochoǳi to mo e zamiłowanie do systemu i regularności, które uczyniło ze
mnie niezrównanego człowieka interesu.
Do niczego na ziemi nie czu ę takie nienawiści ak do geniuszu. Ci wasi geniusze,
to arcyosły — a im większy geniusz, tym większy z niego osioł — i od te reguły nie ma
żadnego wy ątku. W szczególności niepodobna est zrobić z geniusza człowieka interesu,
tak samo ak nie można wyłuskać pienięǳy z lichwiarza lub orzechów muszkatołowych
z szyszki. Ci durnie choǳą zawsze samopas, za ęci akimiś uro onymi ǳiełami i śmiesznymi mrzonkami, w na zupełnie sze niezgoǳie z „porządeczkiem ak się patrzy” i nie
ma ą żadnego interesu, który by w ogóle można nazwać interesem. Toteż nietrudno poznać ich charaktery z roǳa u ich za ęć. Jeżeli zdarzy się wam spotkać człowieka, który
założy sklep bławatny; czy też za mie się handlem bawełną, tytoniem lub innym narwanym przedsięwzięciem; czy bęǳie sprzedawał towary łokciowe, ważył mydło lub zarabiał
na życie w akiś inny podobny sposób; czy wreszcie bęǳie niby to prawnikiem, kowalem
lub lekarzem — słowem, gdy bęǳie zbaczał z utarte drogi — to wieǳcie od razu, że
macie do czynienia z geniuszem i zarazem, wedle reguły trzech, z osłem.
Jakoż nie estem wcale geniuszem, lecz rzetelnym człowiekiem interesu. Mó ǳiennik
i mo a księga główna mogą tego dowieść każde chwili. Muszę sobie przyznać, że są dobrze prowaǳone, w ogólnym zaś mym przyzwycza eniu do dokładności i punktualności
nikt mi dorównać nie zdoła. Ponadto za ęcia mo e pozostawały zawsze w zgoǳie z powszednimi nawykami mych bliźnich. Nic wprawǳie nie zawǳięczam pod tym względem
moim nader tumanowatym roǳicom, którzy bez wątpienia byliby uczynili ze mnie akiegoś niedowarzonego geniusza, gdyby mó anioł opiekuńczy nie był mi przyszedł w porę
z pomocą. W biograﬁi prawda est wszystkim, zaś eszcze w wyższym stopniu w autobiograﬁi — a ednak obawiam się, iż mogę spotkać się z niedowierzaniem, gdy wyznam
solennie, iż mó biedny o ciec umieścił mnie ako piętnastoletniego chłopaka w pewnym
kantorze⁶⁴, o którym wyraził się, że est „poważną ﬁrmą żelazną, ma ącą barǳo rozległe
stosunki handlowe”. Co za głupstwo! Następstwem tego szaleństwa było to, iż po dwu czy
trzech dniach musiano mnie odesłać na łono me zakute roǳiny, rozgorączkowanego do
nieprzytomności, z niesłychanie przykrym i groźnym bólem głowy, zwłaszcza w okolicy
mo ego narządu porządku. Zdawało się, że uż po mnie — przez sześć tygodni ważyłem
się mięǳy życiem a śmiercią — lekarze mnie odstąpili. Wycierpiałem wprawǳie wiele,
ale się nie dałem. Nie zostałem ǳięki temu „poważnym hurtownikiem żelaznym, posiada ącym rozległe stosunki handlowe” i byłem ogromnie wǳięczny zarówno narośli, która
stała się przyczyną mo ego ocalenia, ak dobroczynne kobiecie, która mi ą wywołała.
⁶³outré (.) — przesadny; tu: przesada. [przypis edytorski]
⁶⁴kantor (daw.) — biuro przedsiębiorstwa. [przypis edytorski]
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ǲieciństwo, Opieka,
Przemoc

O ciec, Syn, Praca

Chłopcy ucieka ą z roǳicielskiego domu przeważnie w ǳiesiątym lub dwunastym
roku życia; a natomiast czekałem aż do szesnastego. I sam nie wiem, czy nawet wówczas byłbym poszedł w świat, gdybym przypadkiem nie był usłyszał, że mo a stara matka
chciałaby mi założyć sklepik kolonialny. Sklepik kolonialny! — no, proszę, proszę! Postanowiłem tedy drapnąć z domu i obe rzeć się za akimś przyzwoitym za ęciem, które
by mi pozwoliło na przyszłość nie ulegać zachciankom te wartogłowe ⁶⁵ staruszki i nie
być narażonym na niebezpieczeństwo zostania kiedyś geniuszem. W tych zamiarach poszczęściło mi się od razu i w osiemnastym roku życia robiłem uż nie byle akie i nader korzystne interesy pełniąc obowiązki „wędrowne reklamy pewnego przedsiębiorstwa
konfekcy nego”.
Tylko ǳięki ścisłemu przestrzeganiu systemu, który stanowi zasadniczy rys mego
umysłu, udało mi się sprostać uciążliwym obowiązkiem tego zawodu. Skrupulatna metoda znamionowała zarówno me poczynania, ak obliczenia. O ile choǳiło o mnie, to
metoda — a nie pieniąǳ — tworzyła człowieka lub przyna mnie to wszystko, czego nie
tworzył krawiec, któremu służyłem. O ǳiewiąte z rana zachoǳiłem do niego po oǳież,
którą tego dnia należało wǳiać. O ǳiesiąte zna dowałem się uż na akie ś fashionable⁶⁶
promenaǳie lub innym publicznym mie scu rozrywek. Niezrównaną dokładność, z aką
obracałem w różne strony swą uroǳiwą postać, by pokazać kole no wszystkie szczegóły
włożonego ubrania, wywoływała poǳiw wszystkich znawców tego zawodu. Nie zdarzyło
się nigdy, żebym około południa nie przyprowaǳił klienta do sklepu swych chlebodawców, Messrs.⁶⁷ Cuta i Comeagaina. Powiadam to z dumą, lecz ze łzami w oczach,
gdyż ﬁrma ta dopuściła się względem mnie na czarnie sze niewǳięczności. Skromnego rachuneczku, o który posprzeczaliśmy się i w końcu rozeszli, nikt istotnie obeznany
z interesami tego roǳa u nie bęǳie uważał za wygórowany. Wszelako tę sprawę z uczuciem dumnego zadowolenia pozostawiam orzeczeniu mych czytelników. Rachunek mó
opiewał następu ąco:
Do
Messrs. Cut i Comeagain, ﬁrmy konfekcy ne ,
od Petera Proﬃta,
przedsiębiorcy reklamy wędrowne

 lipca
 lipca
 lipca

 lipca

 lipca

Udałem się ak zwykle na
promenadę i sprowaǳiłem klienta
ditto⁶⁸… ditto… ditto…
Za kłamstwo drugiego
stopnia, wypłowiały czarny surdut sprzedałem ako
oliwkowy
Za kłamstwo pierwszego
stopnia, wyborowe akości i pokro u; poleciłem lichą satynetę⁶⁹ ako przednie sukno
Na kupno nowego półkoszulka papierowego, aby
szara ba a⁷⁰ lepie na mnie
wyglądała

dol.
,
,
,

,

,

⁶⁵wartogłowy (daw.) — lekkomyślny, niezbyt zrównoważony. [przypis edytorski]
⁶⁶fashionable (ang.) — modny. [przypis edytorski]
⁶⁷Messrs. (skrót ang.) — panowie; skrót stosowany przy oﬁc alnym zwracaniu się do więce niż ednego
mężczyzny oraz w nazwach ﬁrm. [przypis edytorski]
⁶⁸ditto (z wł.) — ak wyże , to samo. [przypis edytorski]
⁶⁹satyneta — lekka tkanina podobna do satyny. [przypis edytorski]
⁷⁰baja — roǳa miękkie bawełniane tkaniny. [przypis edytorski]
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Młodość, Ucieczka, Dom

 sierp.
 sierp.

 sierp.

 sierp.
 sierp.

Za włożenie podwó nie
watowanego płaszcza przy
° ciepła⁷¹ w cieniu
Za trzygoǳinne wystawanie na edne noǳe, by lepie wiǳiano modne pantalony⁷² w paski; po ,
centa od nogi i od goǳiny
Udałem się ak zwykle na
promenadę i sprowaǳiłem dobrego klienta (tłuścioch)
ditto (średniego wzrostu)
ditto (niskiego wzrostu
i kiepsko płaci)
RAZEM

,
,½

,

,
,
,½

Szczegółem, który przede wszystkim stał się przedmiotem zatargu, była nader umiarkowana cena dwóch centów za półkoszulek. Zaręczam słowem honoru, że ten półkoszulek
mógł być tyle wart. Równie czystego i powabnego nie zdarzyło mi się przedtem wiǳieć
i mam wszelkie powody do mniemania, iż ǳięki niemu udało się sprzedać aż trzy bae. Wszelako starszy wspólnik ﬁrmy goǳił się tylko na ednego centa i pode mował się
wykroić cztery takie półkoszulki z ednego arkusza bibułki. Nie potrzebu ę chyba nadmieniać, iż nie odstąpiłem ani na krok od zasady. Interes est interesem i powinien być
załatwiony, ak na interes przystoi. Nie było ani krzty systemu w tym oszukiwaniu mnie
o ednego centa — zwycza na grabież piętnastu procent — na domiar bez żadne metody. Wymówiłem natychmiast służbę u Messrs. Cut i Comeagain i założyłem „przedsiębiorstwo zapaskuǳania widoków” — edno z na zyskownie szych, na szanownie szych
i na niezależnie szych przedsiębiorstw.
Mo a bezwzględna rzetelność, oszczędność oraz surowe przestrzeganie zasad interesu
wystąpiły znów w całe pełni. Przedsiębiorstwo mo e zakwitło i wnet nauczono się cenić mnie na „giełǳie”. To pewne, iż nie babrałem się w byle akich drobnostkach, lecz
przestrzegałem dobre , stare , trzeźwe rutyny interesu — z którym bez wątpienia nie
byłbym się rozstał do ǳisie szego dnia, gdyby nie malutki wypadek, który zdarzył mi się
przy pewne dość zwykłe czynności zawodowe . Gdy akiś stary sknera, syn marnotrawny
lub na niepewnych nogach sto ąca spółka zapragnie wybudować sobie pałac, to na prostszą rzeczą w świecie est tę budowę im utrudnić, ak to wiadomo każdemu inteligentnemu
człowiekowi. Na tych to utrudnieniach polega właśnie przemysł zapaskuǳania widoków.
Skoro pro ekt budowy est uż w toku, my, przedsiębiorcy, staramy się zapewnić sobie
akąś cząstkę parceli, na które dom ten ma stanąć, albo akiś piękny, niewielki plac,
przyległy czy położony tuż przed samym ontem. Kiedy to nastąpi, czekamy, aż mury
pałacu staną uż do połowy, po czym goǳimy akiegoś modernistycznego architekta, aby
postawił naprzeciw akąś karykaturalną lepiankę; czy to holenderską pagodę, czy chlew,
czy wreszcie inną fantazy ną budę w stylu eskimoskim, kickapooskim lub hotentockim.
Oczywiście nie możemy się zgoǳić na zburzenie tych budynków, o ile nie otrzymamy
akichś pięciuset procent tytułem odszkodowania za plac budowlany i za ową kletkę. Bo
czyż możemy? Stawiam pytanie. Zwracam się z nim do luǳi interesu. Po prostu byłoby niedorzecznością przypuszczać, że możemy. A ednak natknąłem się na taką ła dacką
sza kę, która zażądała, abym to zrobił — abym to właśnie zrobił. Rozumie się, że zbyłem
to niedorzeczne żądanie milczeniem, ale uważałem za swó obowiązek te że same nocy
usmarować saǳą cały ich pałac. Za co ci bezmyślni niegoǳiwcy wsaǳili mnie do kozy.
Kiedy zaś mnie wypuszczono, gentlemani od zapaskuǳania widoków uważali za właściwe
zerwać ze mną wszystkie stosunki.
⁷¹° ciepła — w skali Fahrenheita, używane w Skanach Z ednoczonych, co odpowiada  °C. [przypis
edytorski]
⁷²pantalony (daw.) — spodnie. [przypis edytorski]
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„Zaczepki i zniewagi” były interesem, którego musiałem ąć się z kolei dla chleba, lecz
który niezbyt odpowiadał delikatnemu memu organizmowi. Bądź co bądź zabrałem się
do ǳieła pełen otuchy i wychoǳiłem na swo e, podobnie ak poprzednio, ǳięki surowym nawykom metodyczne ścisłości, którą wbiła mi w głowę ta przezacna stara niania
— zaiste byłbym na podle szym z luǳi, gdybym nie pamiętał o nie w swym testamencie.
Przestrzega ąc — ak uż wspomniałem — na dokładnie szego systemu w swych poczynaniach i pilnu ąc prawidłowego prowaǳenia ksiąg, zdołałem przezwyciężyć wiele poważnych trudności i ostatecznie ustalić się przyzwoicie w tym zawoǳie. Trzeba przyznać,
iż niewielu luǳi zdołałoby się tak wywiązać tego ba ecznego interesiku ak a. Przytoczę
tuta stroniczkę albo i więce z mo ego ǳiennika, bym nie potrzebował być trąbą własne chwały — co est godne pogardy i czego żaden szlachetnie myślący człowiek się nie
dopuszcza. Rozumie się, że ǳiennik est wyższy nad wszelkie kłamstwa.
 stycznia. Uroczystość Nowego Roku. Spotkałem na ulicy Snapa podchmielonego. Nb. — ten dobry. Wnet potem spotkałem Gruﬀa, urżniętego
ak bela. Nb. — także odpowiedni. Zaciągnąłem obu tych gentlemanów do
me księgi główne i otwarłem dla nich bieżący rachunek.
 stycznia. Zastałem Snapa na giełǳie, podszedłem do niego i nadepnąłem mu na palce. Zacisnął pięści i lunął mnie tak, że upadłem na ziemię.
Doskonale! — podniosłem się znowu. Nie akie trudności z mym adwokatem, Bagiem. Chciałbym dostać tysiąc dolarów odszkodowania, lecz on
powiada, że za takie zwykłe pobicie nie możemy żądać więce niż pięćset.
Nb. trzeba pozbyć się Baga — ten człowiek nie ma za grosz systemu.
 stycznia. Wpadłem do teatru, by poszukać Gruﬀa. Sieǳiał w boczne
loży drugiego rzędu mięǳy dwiema damami, edną tłustą, a drugą chudą.
Gapiłem się na nich tak uporczywie przez lornetkę, iż w końcu gruba dama zarumieniła się i szepnęła coś do Gruﬀa. Wdepnąłem potem do loży
i podsunąłem nos pod ego rękę. Nie chciał za niego pociągnąć — nie szło.
Sapnąłem i próbowałem znowu — nie szło. Usiadłem tedy i ąłem mrugać
na chudą damę. Ku wielkiemu mo emu zadowoleniu porwał mnie za kark
i przerzucił przez balustradę na parter. Zwichnięcie kręgów szy nych i prawa noga przetrącona. Powróciłem do domu rozradowany, wypiłem butelkę
szampana i zapisałem na rachunek tego młoǳieńca pięć tysięcy dolarów.
Bag powiada, że to pó ǳie.
 lutego. Ugoda polubowna z Mr Snapem. Dochód wniesiony do ǳiennika — pięćǳiesiąt centów — ak uwidoczniono.
 lutego. Wystrychnął mnie na dudka ten ła dak, Gruﬀ, który zbył mnie
pięcioma dolarami. Koszty sądowe: cztery dolary, dwaǳieścia pięć centów.
Czysty zysk — patrz ǳiennik — siedemǳiesiąt pięć centów.
Z tego widać, iż czysty dochód w barǳo krótkim czasie wyniósł aż ednego dolara
i dwaǳieścia pięć centów, i to tylko za Snapa i Gruﬀa; a zapewniam ak na uroczyście ,
iż te wypisy zaczerpnąłem na chybił traﬁł z mo ego ǳiennika.
Stare to, ale dobre powieǳenie, iż pieniąǳe nie są warte zdrowia. Przekonałem się, iż
wzruszenia, nieodłączne od tego zawodu, zbyt da ą się we znaki memu wrażliwemu ustroowi cielesnemu. Spostrzegłem, że zupełnie wychoǳę z fasonu, i po prostu nie wieǳiałem, co począć. Kiedy ednak spotkani na ulicy przy aciele poczęli nie wierzyć własnym
oczom, czy estem istotnie Peterem Proﬃtem, przyszło mi na myśl, iż nie pozosta e nic
innego, ak zmienić sposób zarobkowania. Jąłem się tedy „obryzgiwania błotem” i uprawiałem ten zawód przez kilka lat.
Na u emnie szą ego strona est to, że posiada zbyt wielu lubowników i natłok do
niego est ogromny. Każdy nieuk, który przekona się, iż nie ma dość mózgu, by poraǳić
sobie z wędrowną reklamą albo zapaskuǳaniem widoków lub zaczepianiem i obrażaniem
przechodniów, myśli, iż zdoła obrzucać błotem. Jednakże est to na zupełnie błędny pogląd, akoby babranie się w błocie nie wymagało wysiłku umysłowego. W szczególności
nie da się niczego osiągnąć w tym zawoǳie bez metody. Za mowałem się tylko interesem
detalicznym, a przecież ǳięki mo emu dawnemu nawykowi systematyczności wszystko
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szło gładko ak po maśle. Przede wszystkim skrzyżowania ulic wybierałem z wielką rozwagą i nigdy nie ruszyłem miotłą w inne części miasta. Dokładałem przy tym starań, żeby
zawsze była w pobliżu niewielka, ładna kałuża. z które w każde chwili mógłbym skorzystać. ǲięki temu dałem się poznać ako człowiek, na którym można polegać, a proszę mi
wierzyć, że to niemal rozstrzyga o powoǳeniu w każdym interesie. Każdy wtykał mi mieǳiaka, by minąć szczęśliwie skrzyżowanie, gǳie stałem, i nie mieć obryzganych błotem
pantalonów. A ponieważ przewodnie zasady mego interesu były dostatecznie znane, przeto nie zdarzyło mi się nigdy mieć do czynienia z oszustwem. Nie byłbym go ścierpiał.
Nie oszuku ąc nigdy nikogo, nie pozwalałem również nikomu robić ze siebie igraszki.
Sprzeniewierzeniom bankowym oczywiście zapobiec nie mogłem. Niewypłacalność zagrażała mi ruiną. Cóż, kiedy banki nie są ednostkami, lecz zrzeszeniami, a zrzeszenia,
ak to powszechnie wiadomo, nie ma ą ciała, które można kopnąć, ani dusz, które można
przekląć.
Robiłem pieniąǳe na tym interesie, gdy w nieszczęsną goǳinę zachciało mi się za ąć
„obryzgiwaniem obuwia przez psa”, co est za ęciem poniekąd podobnym, ale nierównie
mnie poważnym. Rozumie się, iż mie sce mo ego posto u było znakomicie wybrane, gdyż
zna dowało się w samym środku miasta, a przy tym miałem doskonałe szczotki i czernidło
do obuwia. Mó piesek był wypasiony i potraﬁł wywąchać wszystko. Pracował w tym zawoǳie od dawna i muszę przyznać, że znał się na nim. Sposób naszego postępowania był
następu ący: Pompi, wytarzawszy się należycie w błocie, sieǳiał przed drzwiami sklepu
i czyhał, aż nade ǳie akiś dandy⁷³ w świecącym obuwiu. Wówczas wybiegał naprzeciw
niego i muskał swą sierścią ego lakierki. Dandy poczynał kląć, na czym świat stoi, i rozglądał się za kimś, kto by mu oczyścił obuwie. Oczywiście byłem do usług z czernidłem
i szczotkami. W niespełna minutę zarabiało się sześć pensów. Jakiś czas szło ako tako.
Nie a grzeszyłem chciwością, ale mó pies. Odstępowałem mu trzecią część dochodu,
ale on domagał się połowy. Nie mogłem na to się zgoǳić — toteż posprzeczaliśmy się
i rozeszli.
Następnie ąłem „choǳić z katarynką” i muszę przyznać, że powoǳiło mi się doskonale. Jest to przedsiębiorstwo łatwe, prowaǳące prosto do celu i niewymaga ące szczególnie szych uzdolnień. Dość est postarać się o katarynkę, co wygrywa edną tylko melodię
i odpowiednio ą przygotować, mianowicie otworzyć mechanizm i gruchnąć w niego trzy
lub cztery razy młotkiem. Po prostu nie ma się wyobrażenia, akiego przez to nabiera tonu
przydatnego do interesu. Gdy to się zrobi, trzeba zarzucić katarynkę na plecy i wałęsać się
po ulicach dopóty, aż u rzy się dom, przed którym bruk ma podściółkę z garbarskie kory
i którego kołatkę owinięto kozią skórą. Wówczas sta e się i zaczyna się rzępolić, ale trzeba
wyglądać tak, akby miało się stać i rzępolić do sądnego dnia. Natychmiast otwiera się
okno, ktoś rzuca sześć pensów i zaczyna wołać: „Cicho być! Wynoś się!” itd. Oczywiście
wiem, iż bywa ą kataryniarze, którzy są gotowi „wynieść się” za tę sumę, ale a, wieǳąc,
ak wielkie poczyniłem wkłady, nie pozwalałem się odprawić poniże szylinga⁷⁴.
Za ęcie to było wcale zyskowne, ale niezupełnie mnie zadowalało, więc e porzuciłem.
Praca była trudna, gdyż nie miałem małpy, a przy tym ulice amerykańskie są takie brudne,
demokratyczny motłoch taki natrętny, a ulicznicy tacy dokuczliwi!
Przez kilka miesięcy byłem bez za ęcia, lecz w końcu ǳięki swe wielkie rzutkości
zdołałem sobie wywalczyć stanowisko na „fałszywe poczcie”. Obowiązki w tym interesie
są proste, lecz wcale korzystne. Na przykład: uż wczesnym rankiem musiałem przygotować sobie paczkę fałszywych listów. Wewnątrz każdego z nich trzeba było nagryzmolić
kilka wierszy do kogoś, kto wydawał mi się dostatecznie zagadkowy i podpisać u dołu
akiegoś Toma Dobsona lub Bobby Tompkinsa. Zalepiwszy i zapieczętowawszy listy oraz
nakleiwszy na nich fałszywe znaczki z Nowego Orleanu, Bengalu, Botany Bay i innych
barǳo odległych mie scowości, odbywałem mo ą coǳienną wędrówkę niby to z wielkim
pośpiechem. Doręczałem zawsze te listy tylko w na zamożnie szych domach i otrzymywałem opłatę pocztową⁷⁵. Nikt nie wahał się zapłacić za list, zwłaszcza tak zagadkowy,
⁷³dandy (ang.) — dandys, mężczyzna z przesadą dba ący o stró i kurtuazy ny w zachowaniu. [przypis edytorski]
⁷⁴szyling — dawna angielska ednostka monetarna; szyling ǳielił się na  pensów. [przypis edytorski]
⁷⁵Doręczałem (…) te listy (…) i otrzymywałem opłatę pocztową — w XIX w. w niektórych kra ach nadawca
mógł wysłać list, za który opłatę pocztową uiszczał listonoszowi odbiorca. [przypis edytorski]
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List, Fałsz

gdyż luǳie są barǳo głupi — a a zawsze zdążyłem zniknąć za na bliższym narożnikiem,
zanim go otworzono. Na gorszym w tym zawoǳie było to, iż musiałem choǳić dużo,
szybko i często zmieniać kierunek. Ponadto doznawałem niemiłych wyrzutów sumienia. To tak prz kro słuchać, gdy ktoś bezcześci niewinnego człowieka — a wściekłość,
z aką przeklinano w całym mieście Toma Bobsona i Bobby Tompkina, była po prostu
przeraża ąca. Z niesmakiem umyłem ręce od te całe sprawy.
Mym ósmym i ostatnim interesem było „przedsiębiorstwo hodowli kotów”. Przekonałem się, że est to na przy emnie sze i na zyskownie sze za ęcie, niepołączone przy
tym z żadnymi przykrościami. W kra u naszym — ak powszechnie wiadomo — nastała
istna plaga kotów i aby e zapobiec, okazało się niedawno konieczne wniesienie do właǳ
prawodawczych prośby zaopatrzone podpisami wielu na szanownie szych osób. Prośbę
tę rozpatrywano na ostatnim, wiekopomnym posieǳeniu. Zgromaǳenie, znakomicie
obeznane z tą sprawą, powziąwszy mnóstwo innych mądrych i zbawiennych uchwał,
uwieńczyło e wszystkie edyktem kocim. Pierwotnie ustawa ta wyznaczała nagrodę za
kocie łby (po cztery pensy od sztuki), ale senatowi udało się poprawić na ważnie szy e
paragraf i słowo „łby” zmienić na „ogony”. Ta poprawka była tak słuszna, iż Izba przy ęła
ą ednogłośnie.
Skoro tylko gubernator podpisał regulac ę, włożyłem cały swó ma ątek w zakup kiź
i miź. Zrazu mogłem e karmić tylko myszami (ile że są tanie), lecz kiedy ęły w myśl nakazu biblĳnego mnożyć się wprost przeǳiwnie, uważałem, że bęǳie na lepie , gdy okażę
się wspaniałomyślny, i ąłem dogaǳać im ostrygami i żółwiami. Ich ogony po cenie wyznaczone przez ustawę przynoszą mi ładne dochody. Dokonałem bowiem odkrycia, iż
przy zastosowaniu ole ku makasarowego⁷⁶ można otrzymać trzy ogonki na rok. Cieszy
mnie również, iż te zwierzaki barǳo rychło przyzwycza a ą się do operac i i wolą obywać się bez swe przywieszki, niż włóczyć ą za sobą. Stanąłem tedy na własnych nogach
i dobĳam właśnie targu o willę nad Hudsonem.

⁷⁶olejek makasarowy — popularna odżywka do włosów, używana głównie przez mężczyzn w XIX i na pocz.
XX w., które podstawowe składniki pochoǳiły z portu Makasar na wyspie Celebes. [przypis edytorski]
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