


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

ALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI

Testament Alego
— Nie mó Hikmecie, nie pociesza , bo mnie tem tylko smucisz. Chciałbym, żeby życie
mo e zgasło z ǳisie szem słońcem. Jak skąpiec pieniąǳe, z taką chciwością a odliczałem
mĳa ące dni, ciesząc się każdym, który mnie do grobu przybliżał. Już niedaleko… wreszcie
niedaleko!

— Ukry się, bo chłód przez okno zawiewa.
— Zdrowia mi nie przyniesie, więc go się nie lękam. Ale ty ciągle mnie nie rozumiesz

i przypuszczasz że kłamię. Tymczasem… gdybym mógł w ednem kaszlnięciu wyrzucić
resztkę płuc z piersi i skonać, zrzekłbym się nawet twego pożegnalnego uścisku. Hik-
mecie, Hikmecie, boda byś z taką rozkoszą wychylał puhar życia, z aką a go roztrącam!
Jeżeli serce mi eszcze bĳe, to tylko dlatego, że drga naǳie ą szybkiego ustania. Wpatrz
się dobrze w twarz mo ą, gdy umrę, a zobaczysz na nie szczery uśmiech.

Zmęczony wysiłkiem Ali opadł na poduszki i utkwił gore ący wzrok w portret akie-
goś chłopczyka, zawieszony na przeciwległe ścianie. Jego blada, wychudła twarz, oblana
światłem zachoǳącego słońca, przybrała trupią, żółtawą barwę, którą łagoǳiły zaledwie
siwe, w niełaǳie rozrzucone włosy i długa roztrzepana broda.

Hikmet ukrył twarz w dłoniach i milczał.
— Gdyby wszyscy — szeptał Ali do siebie — zasnęli w płonącym domu, a am tyl-

ko eden stał zewnątrz niego, rzuciłbym się w ogień dla wyratowania… obrazu… żony…
ǳieci… Mehmeda… Vefika… razem może trzyǳieści… niewiele miałbym trudu.

Po chwili niemego marzenia, podniósł się znowu i usiadł na łóżku.
— Gdybym mógł uwierzyć, że ty, Hikmecie, nie esteś moim przy acielem, byłbym

ci barǳo wǳięcznym.
— Dlaczego?
— Bo chcę ze świata ze ść zupełnie wesołym. Ty zaś, poczciwy Mehmed, zacny Vefik

i kilkunastu innych przeszkaǳacie mi, psu ecie humor. Teraz wolałbym zapomnieć, że
znałem luǳi, którzy nie byli: złoǳie ami, chciwcami, wiarołomcami, którzy nie ułaska-
wiali łotrów i nie krzyżowali uczciwych, którzy nie dawali cnocie ślubu z występkiem.
Potworny świat: dla znalezienia cnoty więce trzeba przerzucić spodlonych cielsk, niż
rozbić skał dla wyszukania dyamentu. Kto mówi prawdę — ostrzega nasze przysłowie
— tego z ǳiesięciu wsi wygania ą. Wyganiano mnie z tysiąca, ale z grobu nie wypęǳą.
Sam zostanę, a nawet gdy koło mo e mogiły przechoǳić bęǳie niegoǳiwiec ucieknie
przestraszony, bo usłyszy dobywa ący się z nie głos wzgardy. I cóż a…

Zakrztusił się gwałtownie, krew z ust chustką obtarł i legł bezwładny. Ale znowu
usiadł i rzekł, śmie ąc się gorzko.

— No, zawiniłem względem luǳi: zamiast podawać miednicę do obmycia brudu, a
im nadstawiałem zwierciadło do prze rzenia się. Bluźniłem religii, bo Allah wydawał mi
się lichym konceptem, a ego prorok pĳanym marzycielem, bo drwiłem z głupców, cału-
ących nabożnie grzebienie, którymi święci czesali swe kołtuny; obrażałem właǳę, bo nie
uznawałem się za proch na stopach nakładacza fa ek ministeryalnych. Gdy raz napisałem
w gazecie, że urzędnicy zbyt rabu ą skarb publiczny, eden z nich, złoǳie , który, gdyby
mógł, ukradłby tęczówkę z twego oka, przytoczył mi starą maksymę: „bogactwo padysza-
cha est morzem, nie pĳe z niego tylko świnia”. Pewien kapłan, z którego trudnie było
wycisnąć ałmużnę, niż łzę z oczu trupa, i który w poufne rozmowie dowoǳił, że derwisz
bez pienięǳy nawet w niebie est durniem, wyklął mnie ako gorszyciela młoǳieży i po-
zbawił chleba nauczycielskiego. Poeta nasz, który był prawowitym synem swego narodu,
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przyznał się, że tylko te dźwięki odurza ą go i zachwyca ą: „cisz, cisz! pieczeni, gluk, gluk!
butelki z winem i szuch, szuch! szeleszczące sukni kobiece !” Kto ma inne upodobania,
kto paląc fa kę wobec wyższego znaczeniem lub ma ątkiem, puszcza kłęby dymu przed
siebie, zamiast kątem ust wysuwać go za siebie — ten u nas grzeszy przeciw religii, mo-
ralności, społeczeństwu, est bezbożnikiem, zbrodniarzem, zdra cą, wszystkiem, czem a
byłem. Ha, ha, ha!…

— Nie mów tak dużo — prosił Hikmet, gdy ego przy aciel dostał nowego napadu
kaszlu. Przecierpiałeś wiele — to prawda, ale ǳiś stosunki się zmieniły…

— W mo em sercu nic się nie zmieniło; ten grot, który e zranił przed dwuǳiestu
laty, tkwi dotąd, a boleści nikt nie złagoǳił żadnym balsamem. Wlokłem życie, bo go
potrzebowała mo a roǳina — teraz estem wolny. Nie odciąga mnie Hikmecie, uż dosyć
męczarni… uż czas. Mó syn za długo na o ca w grobie czeka. Marzyłem, że w nim
wychowam człowieka doskonałego — byłby takim, gdyby mi go śmierć nie wydarła,
zanim zdołałem wszystko mu powieǳieć i zanim on zdążył ob awić mi swo ą wolę. O ile
wszakże odgadłem, spełniłem ą.

Nastąpiła chwila długiego milczenia, podczas które suchotnik znowu wpatrywał się
w portret z niemem wzburzeniem.

— Napĳ się słodkie wody — rzekł Hikmet — ęzyk masz spieczony.
Ali drżącą ręką dotknął do ust szklankę i nieco uspoko ony, ak gdyby w zachwyceniu,

słabym głosem mówić zaczął.
— Kiedy byłem z nim w Aleksandryi, wyszliśmy raz za miasto. Powraca ąc, przecho-

ǳimy koło akiegoś wzgórza, gdy syn mó zatrzymu e mnie nagle i pyta: co to est, o cze?
Rzeczywiście spostrzegam ǳiwny obraz. Owo wzgórze było zasypanem rumowiskiem
starych budynków, ak wielka gąbka poǳiurawionem niezliczoną ilością am, z których
wyglądały psie głowy. Słyszałem, że ruiny dawnych miast egipskich służą za schronienie
tym biednym, ǳiko ży ącym stworzeniom, ale nie wyobrażałem sobie takiego ro u. Póź-
nie ob aśniono mnie, że ten należał do na większych. Każdy pies wygrzebu e sobie tam
dwie nory: edną od wschodu, drugą od zachodu słońca — i zmienia swe legowisko sto-
sownie do tego, gǳie skwar mnie dopieka. Żywią się wyrzuconą przez miasto padliną,
o ile im sępy e nie odbiorą. Gdy żeru zbraknie, z ada ą własne szczenięta. Spostrzegłszy
nas, psy zawyły chórem przeraźliwie. Jedne wychyliły się do połowy z am, inne stanę-
ły na boku wzgórza, a edna suka przybiegła do mego syna i zaczęła się łasić. On wy ął
z kieszeni bułkę i rzucił e . Wtedy wypadła ku nam cała gromada chudych, wynęǳnia-
łych, z powyszarpywaną szerścią, z ǳikiem we rzeniem, skomląc, szczeka ąc lub wy ąc.
Zacząłem cofać się, przerażony obawą napadu głodnych zwierząt. Ale one tylko, wĳąc się
ak węże i skowycząc przerażliwie, lizały ręce mo ego synka. Czasem tylko zawarczały na
siebie, ani eden na nas. Śród tego hałaśliwego orszaku przysunęliśmy się aż do Alek-
sandryi. Przed pierwszym domem psy stanęły i zaszczekawszy kilkakrotnie, wróciły do
wzgórza. Tylko edna suka, która właśnie dostała bułkę, szła ciągle w pewnem oddaleniu
za nami, nawet przez miasto, mimo gradu kamieni, które na nią ulicznicy rzucali. Do-
piero cofnęła się od bram hotelu. W kilka tygodni potem, wy eżdża ąc z Aleksandryi,
gdym wsiadał do doróżki, słyszę poza sobą skomlenie. Oglądam się i spostrzegam ową
sukę, która skacze koło nas i ciągle odbiega do kląbu. Syn mó zaciekawiony wchoǳi do
ogródka i zna du e czworo nowonaroǳonych szczeniątek. Jaka ona była uradowana, ak
go lizała! Zawołałem portyera, i zostawiwszy mu kilkanaście anków, prosiłem o żywie-
nie biedne matki. Przyrzekł mi, ale ona rozmowy nasze nie rozumiała, bo gdy siedliśmy
do doróżki i od echali, zawyła rozpaczliwie. Już okręt nasz ruszył, gdy syn mó woła: o cze
— est. Rzeczywiście nad brzegiem stała ta sama ryża suka, skomląc żałośnie, a chwilami
nawet gotu ąc się do skoku w morze. Pomału straciliśmy ą z oczu.

Wzruszony tem opowiadaniem, starzec przerwał i zatopił się we wspomnieniach. Ale
znowu zaczął:

— Wypadek ten zwrócił mo ą uwagę na rozǳiera ący, przez nikogo ani ednem sło-
wem współczucia nie uczczony dramat śród psów konstantynopolitańskich. Jak wiesz,
mnożą się one swobodnie, ale ży ą tylko nieczystościami ulic. Razu pewnego rząd, dla
rozwiązania te kwestyi psie , kazał e wytruć. Rozrzucono po mieście przynęty ze stry-
chiną. Padło wtedy kilka tysięcy ofiar. W dniu te sromotne egzekucyi spostrzegłem
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przez okno młodego psa, tacza ącego się na ulicy w męczarniach. Biedny za mało z adł
strychniny i nie mógł zdechnąć. Pokazałem go synowi, który, słysząc przed chwilą na-
szą rozmowę z żoną o środkach przeciw otruciu, porwał butelkę oliwy, wybiegł na dwór
i wlał całą w gardło cierpiącemu zwierzęciu. Po kilku goǳinach pies przyczołgał się do
naszego domu i legł zwinięty. Trzeciego dnia wyzdrowiał i naprzód ob awił swą wǳięcz-
ność mo emu synowi. Odtąd Kady — tak go nazwałem — do końca życia był naszym
serdecznym i nieocenionym przy acielem.

Kłucia w piersiach przerwały suchotnikowi opowiadanie.
— Innym razem — ciągnął dale — a, syn i Kady wy echaliśmy na morze. Gdy łód-

ka zbliżała się do nagie skały, która sterczy niedaleko wyspy, usłyszeliśmy akieś ǳikie
wycia, a ednocześnie Kady zaczął wietrzyć nosem i ob awiać szczególny niepokó . Za-
uważył to nasz przewoźnik i rzekł z uśmiechem. „Jak on czu e z daleka pole bitwy swych
braci. Sułtan (Mahmud) kazał wywieźć na tę skałę kilka tysięcy psów, ażeby się z głodu
wza emnie pożarły. Już się rozǳiera ą od trzech dni”. Łódź przysunęła się dale . Wtedy
u rzeliśmy straszny widok. Cały grzbiet skały pokryty był szkieletami i kawałkami skór,
a wśród tego wrzała wściekła walka gryzących się psów. Nie mogłem patrzeć — krzyk-
nąłem na przewoźnika, żeby wracał. Syn mó płakał, ściska ąc Kadego, a skamieniałem…
Poda mi wodę, Hikmecie…

Ledwie zdołał połknąć napó , chwycił się za piersi i upadł wznak na poduszki. Długa
rozmowa, przykre wspomnienia wyczerpały go zupełnie. Zamknął oczy.

— Bęǳiesz spał? — spytał Hikmet po cichu.
Ali potwierǳił lekkiem poruszeniem głowy.
Słońce uż zaszło, mrok rozpostarł się po poko u, którego ciszę przerywał edynie

częsty oddech chorego. Hikmet nie chcąc go rozbuǳić, nie zapalał świecy. Nareszcie, ak
gdyby we śnie wyszeptał Ali:

— Idę uż… idę… mó na droższy… Położę się obok ciebie… bęǳiemy znowu… ak
zawsze razem. Psy… Ha, ha, ha… doczekałem wreszcie te chwili… Nikt mnie zabić nie
chciał… Śmierć nie zawoǳi… poczciwa! Dobrze mi… choć boli… No, kończ… dosyć,
dosyć!

Umilkł, ale za chwilę przytomnie szy nieco zawołał:
— Hikmecie!
— Jestem.
— W tym stoliczku — rzekł omdlewa ącym głosem — est kartka papieru, na które

spisałem mó testament.
Ostatnie słowo rozwiało się w ciężkiem westchnieniu. Hikmet pochylił się nad Alim,

ale uż nie usłyszał nawet ego oddechu. Szybko zapalił świecę — na łóżku leżał trup.
Szczery smutek rozlał się po twarzy Hikmeta, gdy załzawionym wzrokiem wpatrzył się

w martwą, a rzeczywiście uśmiechniętą twarz przy aciela. Wreszcie potarł czoło, wysunął
szufladkę stolika, wy ął kartkę papieru i zaczął czytać:

„Ma ątek mó , składa ący się z domu i ogrodu owocowego pozostanie dożywotnią
własnością mo e żony. Po e śmierci spieniężony złożyć w bezpiecznym banku ako wie-
czysty kapitał, od którego procenty przy aciel mó Hikmet lub osoba przez niego wybra-
na zużytkowywać bęǳie na zakupno żywności dla na biednie szych i na uczciwszych —
psów konstantynopolitańskich”.

— Oszalał⁈ — syknął Hikmet, mnąc gniewnie w ręku papier.
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