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

VOLTAIRE

Zadig czyli Los¹
 
()
 .  -  
²
Ja, podpisany, który zyskałem sobie opinię uczonego, a nawet rozumnego człowieka,
przeczytałem ten rękopis i znalazłem go, mimo chęci, ciekawym, zabawnym, moralnym,
ﬁlozoﬁcznym, godnym, aby się spodobał nawet tym, którzy nienawiǳą powieści. Dlatego
też zohyǳiłem go i upewniłem Jego Dosto ność Wysokiego Kadiego³, że est to ǳieło
haniebne.
 Zadiga   ⁴  
Dnia , miesiąca schewal, roku  hegiru⁵
Uroku źrenic, męczarnio serc, światło dowcipu, nie cału ę prochu twoich stóp, ponieważ zgoła nie choǳisz lub też stąpasz edynie po dywanach Iranu lub różach. Oﬁaru ę
ci przekład książki dawnego mędrca, który ma ąc to szczęście, iż nie miał nic do roboty,
napisał ku swe rozrywce historię Zadiga, ǳieło, które powiada więce niżby się zdawało.
Proszę, odczyta e i osądź; mimo bowiem że esteś w wiośnie życia, mimo iż wszystkie
rozkosze ścielą się do twych stóp, mimo że esteś piękna, że talenty two e przyda ą blasku uroǳie, mimo że chwalą cię od wieczora do rana, i że dla wszystkich tych rac i masz
prawo nie posiadać ole u w głowie, mimo to umysł masz nader roztropny a smak nader
wykwintny; nieraz słyszałem z ust twych rozumnie sze słowa niż z ust starych derwiszów
o długie broǳie i szpiczaste czapce. Jesteś dyskretna, a nie esteś nieufna; łagodna bez
słabości; dobroczynna z rozeznaniem, kochasz przy aciół, a nie czynisz sobie nieprzy aciół. Dowcip twó nie czerpie nigdy pokarmu w złośliwości i obmowie; nie mówisz ani
nie czynisz nic złego mimo łatwości, z aką by ci to przyszło. Słowem, dusza two a wydała
mi się zawsze czystą ak two a piękność. Posiadasz nawet zapasik ﬁlozoﬁi, który każe mi
mniemać, iż więce niż kto inny zna ǳiesz upodobania w tym ǳiele mędrca.
Spisano e pierwotnie w ęzyku starochalde skim⁶, którego ani a, ani ty, pani, nie
rozumiemy. Przełożono e na arabskie, aby zabawić sławnego sułtana Ulug-beya⁷. Było to
w czasie, kiedy Arabi⁸ i Persowie zaczynali pisać ysi c i d
oc⁹, ysi c i d d i etc.
¹Zadig — można przypuszczać, że pod osobą Zadiga Wolter miał intenc ę odmalować poniekąd siebie
i swo e doświadczenia, nie szczęǳąc sobie oczywiście pochlebnych barw. Sama kanwa powieści zaczerpnięta
est z rozmaitych wschodnich ba ek, ak również ze znanych utworów, ak np. la d szalo y i ysi c i d
i . [przypis tłumacza]
²
o a a — „Aprobata” ta est parodią aprobaty cenzury, wymagane w owe epoce dla każde nowe
książki. [przypis tłumacza]
³ yso i adi — tu: adias , naczelny sęǳia w tureckim Imperium Osmańskim. [przypis edytorski]
⁴s a a
aa — oznacza panią de Pompadour. [przypis tłumacza]
⁵ gi (oryg. . l gi ) — id a (z ar.: emigrac a); ucieczka prześladowanego proroka Mahometa oraz
ego zwolenników z Mekki do Medyny w roku  n.e., stanowiąca początek rachuby lat w kalendarzu muzułmańskim i perskim. [przypis edytorski]
⁶ zy s a oc ald s i — t . akady skim, używanym przez lud Chalde czyków, którzy w VII w. p.n.e.
stworzyli państwo nowobabilońskie. [przypis edytorski]
g g (właśc.
a ad a aga ; –) — sułtan z dynastii Timurydów; słynny
⁷s a l g y,
astronom i matematyk, mecenas sztuki i nauki. [przypis edytorski]
⁸ a i — ǳiś popr. forma M. lm: Arabowie. [przypis edytorski]
so i zaczy ali isa ysi c i d
oc — w rzeczywistości perskie opo⁹ y o o czasi i dy a i i
wieści „tysiąca nocy” spisano i przetłumaczono na arabski kilka wieków przed Uług Begiem. [przypis edytorski]

Ulug wolał Zadiga, ale sułtanki wolały owe ysi c .
— Jak możecie — mówił roztropny Ulug — dawać pierwszeństwo opowieściom bez
sensu i myśli?
— Właśnie dlatego e lubimy — odpowiadały sułtanki.
Pochlebiam sobie, iż ty, pani, nie bęǳiesz podobna do nich i że bęǳiesz prawǳiwym
Ulugiem. Spoǳiewam się nawet, że kiedy znużą cię światowe rozmówki, które dosyć podobne są do tych ysi c , z tą różnicą, że są mnie zabawne, zdołam uzyskać minutkę
posłuchania dla mych rozsądnych baśni. Gdybyś była ową Talestris¹⁰, z czasów Skandera¹¹, syna Filipa, gdybyś była królową Saby¹² z czasów Sole mana¹³, pewien estem, iż ci
królowie sami pod ęliby pierwsi trudy podróży.
Upraszam cnót niebieskich, aby two e uciechy były bez skazy, two a piękność trwałą,
a two e szczęście bez końca.
. 
Za czasu króla Moabdara żył w Babilonie młody człowiek imieniem Zadig, o naturze
zacne z uroǳenia, a uszlachetnione eszcze wychowaniem. Mimo iż bogaty i młody,
umiał miarkować swo e namiętności; nie nosił się zbyt górnie, nie chciał mieć zawsze rac i i umiał szanować luǳkie słabostki. Zdumiewa ącym było, ak mimo bystrego dowcipu
nie obrażał nikogo szyderstwem, ak unikał owych tak mętnych, dorywczych, hałaśliwych
sądów, te płoche obmowy, tych stanowczych a tępych wyroków, tego grubego błazeństwa, tego pustego zgiełku słów, które w Babilonie nazywano rozmową. Z pierwsze
księgi Zoroastra¹⁴ nauczył się, że miłość własna est to balon wzdęty wiatrem, z którego,
skoro go nakłuć, wylatu ą burze. Nie chełpił się zwłaszcza nigdy, iż garǳi kobietami i że
ma e u swoich stóp. Był wspaniałomyślny; nie lękał się dobrze czynić niewǳięcznikom,
idąc w tym za wielką nauką Zoroastra: „kiedy esz, da po eść psom, choćby cię miały
ukąsić”. Był tak mądry, ak tylko est człeku¹⁵ możebne, starał się bowiem żyć z mędrcami. Biegły w wieǳy dawnych Chalde czyków, nie był nieświadom ﬁzycznych zasad
natury o tyle, o ile e znano wówczas; z metaﬁzyki zaś wieǳiał to, co luǳie wieǳieli we
wszystkich wiekach, to znaczy barǳo mało. Był silnie przekonany, mimo nowe ﬁlozoﬁi
owego czasu, że rok ma trzysta sześćǳiesiąt pięć dni i ćwierć i że słońce est środkiem
świata; kiedy zaś na wyżsi magowie powiadali mu z obraża ącą wyniosłością, że grzeszy
przeciw cnocie i nieprzy acielem państwa est, kto wierzy, iż słońce obraca się dokoła
własne osi a rok ma dwanaście miesięcy, zachowywał milczenie bez gniewu i wzgardy.
Posiada ąc wielkie bogactwa, a co zatem iǳie, przy aciół, posiada ąc zdrowie, u mu ącą
powierzchowność, umysł bystry i pełen miary, serce szlachetne i szczere, mniemał, iż
zdoła być szczęśliwym. Miał zaślubić Semirę, którą piękność e , ród i ma ątek czyniły
pierwszą partią w Babilonie. Żywił dla nie trwałe i bogobo ne przywiązanie, Semira zaś
kochała go namiętnie. Zbliżali się do szczęsne chwili, która miała ich połączyć, kiedy
wybrawszy się razem na przechaǳkę w stronę edne z bram Babilonu, w cieniu palm,
które zdobiły brzeg Euatu, u rzeli zbliża ących się luǳi uzbro onych w szable i groty.
Byli to zausznicy młodego Orkana, siostrzeńca ministra, w którego dworacy wmówili,
iż wszystko mu wolno. Nie posiadał uroków ani cnót Zadiga; ale przekonany o swe
wyższości, wściekły był, że nie ego wybrała Semira. Zazdrość ta, które źródłem była
próżność, wzbuǳiła w nim przekonanie, iż bez pamięci kocha narzeczoną Zadiga. Umyślił
ą porwać. Zbiry pochwyciły Semirę i wśród gwałtowne walki zranili ą, rozlewa ąc krew
istoty, które widok byłby rozczulił tygrysy z góry Imaus. Ona podniosła lament aż do
¹⁰ al s is — legendarna królowa Amazonek, która z odǳiałem swoich wo owniczek miała przybyć do
Aleksandra Wielkiego, aby spłoǳić z nim ǳielne i mądre potomstwo. [przypis edytorski]
¹¹ a d — arabska wers a imienia słynnego króla i zdobywcy Aleksandra III Wielkiego, zw. Macedońskim
(– p.n.e.), syna Filipa II. [przypis edytorski]
¹² lo a a y — wg i lii władczyni położonego daleko na południu królestwa Saby, która usłyszawszy
o mądrości i bogactwach izraelskiego króla Salomona, przybyła do niego, aby go poznać. [przypis edytorski]
¹³ ol a — Salomon. [przypis edytorski]
¹⁴Zo oas (gr.) — właśc. Za a sz a, perski kapłan i prorok, reformator mazdaizmu i twórca edne z na starszych na świecie religii monoteistycznych, nazywane od ego imienia zaratusztrianizmem. Przypisu e się
mu autorstwo modlitw i hymnów stanowiących na świętszą i na starszą część
s y. [przypis edytorski]
— ǳiś popr. forma C.lp: człekowi, człowiekowi. [przypis edytorski]
¹⁵cz
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nieba. Wołała:
— O, drogi małżonku! Wyǳiera ą mnie przedmiotowi mego ukochania!
Nie pamiętała o swoim niebezpieczeństwie, myślała edynie o Zadigu. Równocześnie
on bronił e z siłą, aką roǳi odwaga i miłość. Ma ąc za całą pomoc edynie dwóch niewolników, zmusił zbirów do ucieczki; odniósł do domu zakrwawioną i zemdloną Semirę,
która otwarłszy oczy, u rzała swego oswoboǳiciela. Rzekła:
— O, Zadigu! Kochałam cię ak małżonka, ǳiś kocham ak człowieka, któremu zawǳięczam cześć i życie.
Nigdy niczy e serce nie było równie przepełnione czułością, ak serce Semiry. Nigdy
barǳie czaru ące usta nie wyraziły barǳie wzrusza ących uczuć wǳięczności i przywiązania. Rana Semiry była lekka, niebawem dama ta przyszła do zdrowia. Stan Zadiga był
barǳie niebezpieczny; grot zadał mu głęboką ranę tuż koło oka. Semira błagała bogów
o wyzdrowienie kochanka. ǲień i noc oczy e tonęły we łzach: czekała chwili, w które
źrenice Zadiga będą mogły ucieszyć się e spo rzeniem. Ale w pobliżu zranionego oka
zebrał się wrzód buǳący poważne obawy. Posłano aż do Memﬁsu¹⁶ po wielkiego lekarza
Hermesa; przybył otoczony liczną świtą. Obe rzał chorego i oświadczył, iż postrada oko;
przepowieǳiał nawet ǳień i goǳinę, w które nastąpi ten żałosny wypadek.
— Gdyby choǳiło o prawe oko — rzekł — byłbym go uzdrowił, ale rany lewego oka
są nieuleczalne.
Cały Babilon, litu ąc się losu Zadiga, poǳiwiał głębokość nauki Hermesa. W dwa
dni późnie wrzód przebił sam z siebie; Zadig oǳyskał zdrowie. Hermes napisał książkę,
w które dowiódł, iż nie powinien był wyzdrowieć. Zadig nie czytał te książki; ale skoro
tylko mógł opuścić mieszkanie, pomknął odwieǳić tę, która była naǳie ą i szczęściem
ego życia i dla które edne pragnął zachować oczy. Semira bawiła na wsi od trzech
dni. Zadig dowieǳiał się w droǳe, iż piękna dama, oświadczywszy głośno, iż ma niezwyciężony wstręt do ednookich, wyszła te że same nocy za Orkana. Na tę wiadomość
upadł bez zmysłów; boleść omal nie wtrąciła go do grobu, długo chorował, ale w końcu
rozsądek wziął górę nad zgryzotą. Sam nadmiar bólu dopomógł mu do wyleczenia.
— Skoro — rzekł — doświadczyłem tak okrutne niestałości ze strony panny chowane na dworze, trzeba mi wziąć mieszczankę.
Wybrał Azorę, na cnotliwszą i na bogobo nie wychowaną w całym mieście; zaślubił
ą i żyli z sobą miesiąc w słodyczach na tkliwszego związku. Zauważył edynie, że est nieco
pusta i osobliwie skłonna, aby w każdym ładnym chłopcu dopatrywać się głębokich zalet
umysłu i charakteru.
. 
Jednego dnia Azora wróciła z przechaǳki roz ątrzona mocno, wyda ąc głośne okrzyki.
— Co tobie — rzekł — droga małżonko? Co mogło cię tak podrażnić?
— Ach — rzekła — byłbyś oburzony ak a, gdybyś oglądał widowisko, którego
byłam świadkiem. Poszłam pocieszać młodą wdowę Kosru, która przed dwoma dniami
wzniosła swemu małżonkowi grobowiec tuż koło strumienia okala ącego łąkę. W boleści swo e przyrzekła bogom, iż wytrwa przy tym grobowcu póty, póki wody strumienia
będą przepływać tamtędy.
— I cóż! — rzekł Zadig — to mi zacna niewiasta, szczerze przywiązana do męża!
— Ha! — odparła Azora — gdybyś wieǳiał, co robiła, kiedym ą przyszła odwieǳić!
— Co takiego, piękna Azoro?
— Pracowała nad tym, aby odwrócić łożysko strumienia.
Azora pomstowała na młodą wdowę tak długo i tak gwałtownie, że ten nadmiar cnoty
zaczął się nie podobać Zadigowi.
Miał on przy aciela, imieniem Kador, z liczby owych młoǳieńców, w których żona
Zadiga dopatrywała się osobliwych zalet ducha; Zadig zwierzył mu swo e obawy, zapewniwszy sobie, o ile to możliwe, wierność ego za pomocą znacznego podarku. Spęǳiwszy
dwa dni u przy aciółki na wsi, Azora wróciła trzeciego dnia do domu. Służba, zalana łzami, ozna miła pani, iż mąż e umarł nagle te nocy; nie śmieli e zanieść żałobne nowiny
¹⁶
s — edno z na ważnie szych miast staroż. Egiptu, położone na granicy delty i doliny Nilu; wg
tradyc i założone przez pierwszego władcę z ednoczonego Egiptu, stolica kra u w epoce Starego Państwa. [przypis
edytorski]
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i pogrzebali Zadiga w grobowcu przodków, w głębi ogrodu. Azora płakała, wyǳierała
sobie włosy i przysięgła umrzeć. Wieczorem Kador poprosił o pozwolenie odwieǳenia
e : płakali obo e. Naza utrz płakali mnie i spożyli obiad razem. Kador zwierzył się, iż
zmarły przy aciel zostawił mu znaczną część ma ątku; po czym dał do zrozumienia młode wdowie, iż byłoby dlań na większym szczęściem poǳielić z nią swó dostatek. Dama
płakała, pogniewała się, zmiękła; wieczerza przeciągnęła się dłuże niż obiad, rozmowa
toczyła się poufnie ; Azora wysławiała zmarłego, ale przyznała, iż miał wady, od których
Kador est wolny.
W połowie wieczerzy Kador zaczął się skarżyć na gwałtowny ból śleǳiony; dama,
niespoko na i troskliwa, kazała przynieść wszystkie swo e esenc e i pachnidła, aby spróbować, czy które z nich nie okaże się skuteczne na ból śleǳiony; żałowała barǳo, że
nie ma w Babilonie wielkiego Hermesa; raczyła nawet dotknąć boku, w którym Kador
doświadczał tak żywych boleści.
— Często pana nawieǳa to okrutne cierpienie? — spytała ze współczuciem.
— Niekiedy przywoǳi mnie niemal do grobu — odparł Kador — a istnie e tylko
edno lekarstwo zdolne e uśmierzyć: mianowicie przyłożyć na chory bok nos świeżo
zmarłego człowieka.
— W istocie, ǳiwne lekarstwo — rzekła Azora.
— Nie ǳiwnie sze — odparł — niż woreczki imćpana Arnoult¹⁷ przeciw apopleks i.
Argument ten, w połączeniu z naǳwycza nymi zaletami młodego człowieka, zroǳił
w damie postanowienie.
— Ostatecznie — rzekła — kiedy mó mąż bęǳie przechoǳił ze świata wczora szego
w świat utrze szy przez most Czinawar¹⁸, zali anioł Azrael bęǳie się wahał przepuścić go,
dlatego iż nos ego bęǳie nieco krótszy w drugim niż w pierwszym życiu?
Wzięła tedy brzytwę, udała się na grób męża, skropiła go łzami i zbliżyła się, aby
obciąć nos Zadigowi, który leżał wyciągnięty w trumnie. Zadig podniósł się, trzyma ąc
nos edną ręką, drugą zaś uchyla ąc brzytwę.
— Pani — rzekł — nie pomstu uż tyle na młodą Kosru; zamach na mó nos nie
ustępu e w niczym odwróceniu strumienia.
.   
Zadig doświadczył, iż pierwszy miesiąc małżeństwa est, ak to napisano w księǳe Z d¹⁹,
miesiącem miodu, drugi zaś miesiącem piołunu. W akiś czas potem zmuszony był odtrącić Azorę, ile że stała się zbyt trudną w pożyciu. Postanowił szukać szczęścia w zgłębianiu
przyrody.
— Nie masz pięknie sze doli — rzekł — nad życie ﬁlozofa czyta ącego w wielkie
księǳe, którą Bóg roztoczył naszym oczom. Prawdy, które odkrywa, należą do niego:
karmi i kształci swą duszę; ży e spoko ny; nie lęka się niczego od świata, a czuła małżonka
nie zapragnie mu obcinać nosa.
Pełen tych myśli, zagrzebał się na wsi nad brzegiem Euatu. Tam nie za mował się
obliczaniem, ile cali wody przepływa w ciągu sekundy pod arkadami mostu, ani też czy
ilość deszczowych opadów est o edną kubiczną linię większa w miesiącu Myszy niż
w miesiącu Barana. Nie roił o tym, aby wyrabiać edwab z pa ęczyny, ani też porcelanę ze stłuczonych butelek²⁰, ale studiował szczególnie własności zwierząt i roślin i nabył
niebawem bystrości odsłania ące mu tysiączne różnice tam, gǳie inni wiǳą samą ednosta ność.
Jednego dnia, kiedy przechaǳał się po lasku, wpadł na niego zdyszany eunuch królowe , w ślad za nim zaś liczni oﬁcerowie. Wszyscy zdawali się mocno zaniepoko eni;
biegali tam i sam, ak luǳie wpółprzytomni szuka ący akie ś niezmiernie cenne zguby.
¹⁷ o l — żył w owym czasie Babilończyk, imieniem Arnonult, który leczył i odwracał wszelkie udary
(tak przyna mnie obwieszczał w gazetach) za pomocą woreczka zawieszonego na szyi. [przypis autorski]
¹⁸ os zi a a — wedle nauki Zoroastra, dusze przechoǳiły przez ten most, nad którym odbywał się sąd.
[przypis tłumacza]
ci .
¹⁹ si ga Z d — perska księga religĳna zawiera ąca komentarze do świętych tekstów zebranych w
[przypis edytorski]
²⁰ y a ia d a z a czy y
o c la z s czo yc
l — aluz e do ﬁzyka René Antoine’a Reaumura (–), który przedłożył referat o edwabiu z pa ęczyny i wynalazł nieprzezroczyste szkło. [przypis
tłumacza]
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— Młoǳieńcze — rzekł pierwszy eunuch — czy nie wiǳiałeś psa królowe ?
Zadig odpowieǳiał skromnie:
— To była suka, nie pies.
— Masz słuszność — odparł pierwszy eunuch.
— Suczka bonońska, barǳo mała — dodał Zadig. — Niedawno miała młode, kule e
na przednią lewą łapkę i uszy ma barǳo długie.
— Wiǳiałeś ą tedy? — rzekł pierwszy eunuch, z wysiłkiem chwyta ąc powietrze.
— Nie — odparł Zadig — nie wiǳiałem nigdy i nie wieǳiałem nawet, że królowa
ma suczkę.
Właśnie w tym samym czasie, zwycza nym kaprysem losu, na pięknie szy koń sta ni
królewskie wyrwał się z rąk masztalerza i pomknął w równiny Babilonu. Wielki łowczy
i inni słuǳy pałacowi biegli za nim z takimż samym niepoko em co pierwszy eunuch za
suczką. Wielki łowczy zwrócił się do Zadiga i spytał, czy nie wiǳiał konia królewskiego.
— Koń ten — odparł Zadig — niezrównany est w galopie; pięć stóp wysokości,
barǳo małe kopyto; ogon na trzy i pół stopy; guzy u munsztuka są z dwuǳiestotrzykaratowego złota, podkowy zaś z edenastodenarowego srebra.
— W aką stronę pognał? Gǳie est? — spytał wielki łowczy.
— Nie wiǳiałem go — odparł Zadig — i nigdy nawet nie słyszałem o nim.
Wielki łowczy i pierwszy eunuch nie wątpili, iż Zadig ukradł konia i suczkę; kazali go
zaprowaǳić przed zgromaǳenie wielkiego s a , który skazał go na knut i na dożywotni pobyt na Syberii. Ledwie ogłoszono wyrok, odnalazł się koń i suka. Sęǳiowie
znaleźli się w bolesne konieczności cofnięcia wyroku; ale skazali Zadiga na zapłacenie
czterystu unc i złota za to, iż powieǳiał, że nie wiǳiał tego, co wiǳiał. Trzeba było na pierw zapłacić grzywnę, po czym pozwolono mu bronić swe sprawy przed radą wielkiego
Desterhamu. Zadig przemówił w te słowa:
— Gwiazdy sprawiedliwości, otchłanie wieǳy, zwierciadła prawdy, którzy posiadacie
wagę ołowiu, twardość żelaza, blask diamentu i wiele powinowactwa ku złotu! Skoro
mi wolno przemówić przed tym dosto nym zgromaǳeniem, przysięgam na os ada²¹,
że nigdy nie oglądałem na oczy szanowne suczki królowe , ani też poświęcanego konia
króla królów. Oto, co mi się zdarzyło. Przechaǳałem się w okolicy lasku, gǳie spotkałem późnie czcigodnego eunucha i barǳo dosto nego wielkiego łowczego. U rzałem
na piasku ślady i poznałem bez trudu, iż są to ślady małego pieska. Wiotkie a długie
bruzdy, wyżłobione na lekkich wyniosłościach piasku mięǳy śladami łapek, dały mi poznać, iż była to suka o obwisłych wymionach, zatem oszczeniła się niedawno. Inne ślady,
o odmiennym charakterze, ak gdyby ustawicznie zamiata ące piasek tuż obok przednich
łapek, pouczyły mnie, iż ma barǳo długie uszy; że zaś zauważyłem, iż eden ze śladów był
stale płytszy niż trzy inne, domyśliłem się, że suka dosto ne królowe est nieco chroma,
eżeli wolno się tak wyrazić.
Co się tyczy konia króla królów, wieǳcie, iż przechaǳa ąc się po lesie u rzałem ślady
podków: odstępy mięǳy nimi były zupełnie równe. „Oto — pomyślałem sobie — koń,
który ma doskonałego galopa”. Na wąskie dróżce, liczące ledwo siedem stóp szerokości,
suche liście były nieco zamiecione na prawo i lewo, na trzy i pół stóp od środka drogi. „Ten
koń — pomyślałem sobie — ma ogon na trzy i pół stóp długi i ego to ruchy pozmiatały
te liście”. Pod drzewami, tworzącymi sklepienie na pięć stóp wysokie, u rzałem świeżo
opadłe liście; zgadłem, iż to koń postrącał e, miał zatem pięć stóp wysokości. Co do
munsztuka, musi być dwuǳiestotrzykaratowy, otarł się bowiem guzami o kamień, który
rozpoznałem ako kamień probierczy i który poddałem próbie. Wreszcie po śladach podków na innych znów kamieniach, poznałem, że koń est podkuty edenastodenarowym
srebrem.
Zdumieli się sęǳiowie nad głębokim i bystrym osądem Zadiga; wieść o nim doszła
aż do króla i królowe . W przedpoko ach, poko ach i gabinecie mówiono edynie o Zadigu; mimo iż wielu magów twierǳiło, że należałoby go spalić ako czarnoksiężnika,
król nakazał, aby mu zwrócono grzywnę. Pisarz, woźny, prokuratorowie przybyli z wielką pompą, odnosząc czterysta unc i; zatrzymali edynie trzysta ǳiewięćǳiesiąt osiem na
²¹ os ad (oryg. .
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koszta sądowe; loka e zaś upomnieli się w ich imieniu o honoraria.
Zadig spostrzegł, ak niebezpiecznym est być niekiedy zbyt uczonym, i przyrzekł
sobie przy na bliższe okaz i nie mówić tego, co wiǳiał.
Okaz a nastręczyła się niebawem. Wymknął się więzień stanu; przebiegł pod oknami
Zadiga. Zapytany, nie odpowieǳiał nic, ale udowodniono mu, że wyglądał oknem. Skazano go za tę zbrodnię na pięćset unc i złota; wedle obycza ów babilońskich poǳiękował
sęǳiom za pobłażliwość. „Wielki Boże — rzekł w duchu — akże pożałowania godnym
est człowiek przechaǳa ący się po lesie, w którym zabłąka się suczka królowe albo też
koń królewski! Jak niebezpiecznie est wyglądać oknem i ak trudno być szczęśliwym
w tym życiu!”.
. 
Zadig zapragnął w ﬁlozoﬁi i przy aźni szukać pociechy po tych złośliwościach losu. Posiadał on w edne z ǳielnic Babilonu ozdobiony ze smakiem dom, gǳie gromaǳił wszelkie
sztuki i uciechy godne szlachetnie myślącego człowieka. Rano biblioteka ego była otwarta dla uczonych; wieczorem stół ugaszczał na lepsze towarzystwo; ale poznał niebawem,
ak niebezpiecznie est przestawać z uczonymi. Wszczęła się dysputa nad prawem Zoroastra, które zabraniało adać gryfa.
— Jak można zabraniać gryfa — mówili edni — skoro to zwierzę nie istnie e?
— Musi snadź²² istnieć — powiadali druǳy — skoro Zoroaster nie życzy sobie, aby
go eść.
Zadig chciał ich pogoǳić, powiada ąc:
— Jeżeli istnie ą gry, nie eǳmy ich; eżeli nie istnie ą, tym barǳie nie bęǳiemy
ich eść; w ten sposób wszyscy bęǳiemy posłuszni woli Zoroastra.
Pewien uczony, który napisał trzynaście tomów o właściwościach gryfa i który, co
więce , był wielkim teurgitą²³, pospieszył oskarżyć Zadiga przed archimagiem, imieniem Yebor²⁴, na głupszym i tym samym na większym fanatykiem wśród Chalde czyków.
Człowiek ten byłby zdolny wbić Zadiga na pal, ku większe chwale słońca, po czym odmówiłby brewiarz Zoroastra z tym doskonalszym zadowoleniem. Przy aciel Kador ( eden
przy aciel wart więce niż stu klechów) udał się przed oblicze starego Yebora i rzekł:
— Niech ży e słońce i gry! Strzeż się karać Zadiga: to święty człowiek; chowa gry
na podwórzu, a nie e ich; ego zaś oskarżyciel, to heretyk, który śmie utrzymywać, że
królik ma rozszczepione kopytko i nie est nieczysty.
— A zatem — rzekł Yebor potrząsa ąc łysą głową — trzeba wbić na pal Zadiga za to,
że myślał źle o gryfach, tamtego zaś, że mówił źle o królikach.
Kador załagoǳił sprawę za pośrednictwem panny dworskie , którą świeżo uszczęśliwił
ǳieckiem, a która miała duże zachowanie w kolegium magów. Nikogo nie wbito na pal,
na co wielu doktorów szemrało i przepowiadało upadek Babilonu. Zadig wykrzyknął:
— Od czego zależy szczęście! Wszystko mnie prześladu e na tym świecie, nawet stworzenia, które nie istnie ą.
Przeklął uczonych i odtąd postanowił uż żyć edynie zabawą.
Zbierał u siebie na godnie szych luǳi i na barǳie urocze damy w całym świecie;
dawał wykwintne wieczerze, często poprzeǳone koncertem i ożywione uroczą rozmową,
z które umiał wygnać chęć popisu, co est na pewnie szym sposobem, aby gadać głupstwa i zepsuć swobodę na milszego zebrania. Ani w wyborze przy aciół, ani potraw nie
kierowała nim próżność; we wszystkim wolał treść od pozoru i przez to właśnie zyskał
sobie prawǳiwy szacunek, o który się nie zabiegał.
Naprzeciw ego domu mieszkał Arimaz; osobistość, które nikczemna dusza malowała
się na pospolite ﬁz onomii. Żółć i pycha rozsaǳały go, na dobitkę zaś, był to i od c
z gatunku nuǳiarzy. Nie mogąc, mimo wysiłków, zyskać powoǳenia w świecie, mścił
²²s ad (daw.) — widocznie, prawdopodobnie. [przypis edytorski]
²³ gi a — osoba za mu ąca się teurgią, czyli praktykowaniem rytuałów oczyszcza ących (abluc i, oﬁar,
modłów), ma ących skłaniać bogów do określonych ǳiałań. [przypis edytorski]
²⁴ o — Anagram nazwiska teatyna Jeana-François Boyer (–), spowiednika utytułowanych dewotek, a późnie , ǳięki ich wpływom, biskupa. Boyer dał się Wolterowi nie ednokrotnie we znaki swymi
prześladowaniami. Teatyni był to zakon założony w r.  we Włoszech, przez arcybiskupa Teaty. [przypis
tłumacza]
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się spotwarza ąc go. Mimo iż bogaty, z trudnością zdołał ściągnąć do domu garstkę pochlebców. Hałas po azdów w eżdża ących co wieczór w bramę Zadiga niecierpliwił go,
szmer pochwał drażnił więce eszcze. Zachoǳił niekiedy do Zadiga i siadał do stołu,
nieproszony przez nikogo: mącił całe wesele towarzystwa, tak ak podobno harpie każą
potrawę, które dotkną. Zdarzyło się, iż kiedy raz chciał wydać ucztę dla pewne damy,
dama, zamiast do niego, poszła wieczerzać u Zadiga. Innego dnia, gdy rozmawiali z sobą
w pałacu, zbliżył się do nich minister, prosząc na wieczerzę Zadiga, a nie prosząc Arimaza. Na barǳie nieubłagane nienawiści roǳą się często z równie błahych powodów.
Człowiek ten, którego w Babilonie nazywano Za is y , chciał zgubić Zadiga, ponieważ
mieniono go zcz li y . Sposobność do złego traﬁa się sto razy na ǳień, sposobność
do dobrego raz na rok, ak powiada Zoroaster.
Zawistny udał się do Zadiga i zastał go w ogroǳie z dwoma przy aciółmi oraz pewną damą, które nadskakiwał po trosze, zresztą bez głębsze myśli. Rozmowa toczyła się
o wo nie, którą król ukończył właśnie szczęśliwie przeciw księciu Hirkanii²⁵, swemu wasalowi. Zadig, który dał dowody waleczności w te krótkie potrzebie, chwalił wielce króla,
a eszcze więce damę. Wziął tabliczkę, wypisał na nie ułożony naprędce czterowiersz i dał
go do przeczytania te piękne osobie. Przy aciele prosili, aby i im go użyczył: skromność
lub racze dobrze zrozumiana miłość własna nie pozwoliły mu na to. Wieǳiał, że improwizowane wierszyki dobre są edynie dla osoby, na które cześć e ułożono. Złamał tedy
na dwo e tabliczkę, na które e skreślił, i rzucił oba kawałki w krzak róży, gǳie ich na
próżno szukano. Zaczął kropić lekki deszczyk; wszyscy schronili się do domu. Zawistny,
który został w ogroǳie, szukał póty, aż znalazł ułomek tabliczki. Złamała się ona w taki
sposób, iż każde pół wiersza zawierało sens, a nawet tworzyło wiersz krótsze miary, ale
eszcze osobliwszym trafem te krótkie wierszyki głosiły, mimowiednie, na straszliwsze
zniewagi przeciw królowi, a mianowicie:
Pośród zbrodni hałasów,
Na umocnionym tronie,
Sen mącąc lubych wczasów,
Żąǳą krwi ǳiką płonie.
Po pierwszy raz w życiu zawistnik uczuł się szczęśliwy. Posiadał w rękach sposób, aby
zgubić człowieka pełnego cnót i uroku. Pełen okrutne radości, postarał się, aby satyra
ta, wypisana ręką Zadiga, doszła do króla: akoż Zadiga, obu przy aciół i damę, wszystkich wtrącono do więzienia. Ukończono niebawem proces, nie zada ąc sobie trudu, aby
wysłuchać winnego. Skoro prowaǳono go, aby usłyszał wyrok, zawistnik znalazł się na
droǳe i rzekł głośno, iż wiersze Zadiga niewiele okazały się warte. Zadig nie miał te
ambic i, aby być dobrym poetą, ale był w rozpaczy, iż pomówiono go o obrazę ma estatu
i że wtrącono do więzienia piękną damę oraz dwóch przy aciół za zbrodnię, które nie
popełnił. Sęǳiowie nie pozwolili mu mówić, ponieważ tabliczka mówiła za niego. Takie
było prawo w Babilonie. Wieǳiono go tedy na mie sce kaźni wśród tłumu ciekawych;
nikt nie śmiał się nad nim litować, wszyscy cisnęli się eno, aby śleǳić ego ﬁz onomię
i przekonać się, czy bęǳie umierał z wǳiękiem. Roǳina edynie była strapiona, ponieważ nie ǳieǳiczyła po nim. Trzy czwarte mienia uległo konﬁskacie na rzecz króla, edna
czwarta na rzecz Zawistnego.
Gdy nieborak gotował się na śmierć, papuga króla sunęła z balkonu i przysiadła
w ogroǳie Zadiga na krzaku róży. Wiatr strącił tam brzoskwinię z sąsiedniego drzewa:
spadła na kawałek porzucone tabliczki i przylepiła się do nie . Ptak uniósł brzoskwinię wraz z tabliczką i zaniósł e na kolana monarchy. Król, zaciekawiony, odczytał słowa
niezawiera ące żadnego sensu, ak gdyby stanowiły końcówki akichś wierszy. Lubił poez ę (z monarchami, którzy lubią wiersze, zawsze est akaś rada); przygoda papugi dała
mu do myślenia. Królowa, która pamiętała treść zbrodnicze tabliczki Zadiga, kazała ą
przynieść. Przymierzono do siebie oba ułamki: schoǳiły się na dokładnie ; wówczas odczytano wiersze tak, ak e Zadig napisał:
²⁵ i a ia — popr. y a ia, nazwa krainy i satrapii (prowinc i) perskie obe mu ące ziemie na południe
i południowy wschód od Morza Kaspĳskiego. [przypis edytorski]
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Pośród zbrodni hałasów ziemia wprzódy drżała;
Na umocnionym tronie król pokó ǳiś głosi;
Mącąc sen lubych wczasów li²⁶ miłość zuchwała
Żąǳą krwi ǳiką płonie i żniwo swe kosi.
Król nakazał natychmiast, aby przyprowaǳono Zadiga i wypuszczono z więzienia ego przy aciół oraz damę. Zadig upadł twarzą na ziemię do stóp króla i królowe : prosił
ich barǳo pokornie o przebaczenie za swe liche wiersze; przemawiał z takim wǳiękiem,
dowcipem i rozumem, iż obo e królestwo zapragnęli go bliże poznać. Za następnym wiǳeniem u ął ich eszcze więce za serce. Oddano mu cały ma ątek Zawistnego, który go
fałszywie oskarżył; ale Zadig zwrócił go w całości, przy czym zawistnik odczuł edynie radość, iż nie postradał swego mienia. Szacunek króla dla Zadiga wzrastał z każdym dniem.
Uczynił go uczestnikiem wszystkich zabaw i raǳił się go w każde sprawie. Królowa
zaczęła nań patrzeć z sympatią, która mogła się stać niebezpieczną dla nie , dla dosto nego małżonka, dla Zadiga i dla kra u. Zadig zaczynał wierzyć, że nie tak trudno est być
szczęśliwym.
. 
Nadszedł czas, w którym obchoǳono wielkie święto, powtarza ące się co pięć lat. Było
zwycza em w Babilonie co przeciąg pięciu lat obwoływać uroczyście tego z obywateli, który spełnił na barǳie szlachetny uczynek. Dosto nicy państwa i wielcy magowie
byli sęǳiami. Pierwszy satrapa, ma ący pieczę nad miastem, przedkładał na pięknie sze
uczynki, akie zdarzyły się za ego rządów. Rzecz szła pod głosowanie, król zaś obwieszczał
wyrok. Zbiegano się na tę uroczystość ze wszystkich krańców ziemi. Zwycięzca otrzymywał z rąk władcy złoty puchar ozdobiony kamieniami, przy czym król wymawiał te
słowa:
— Przy m tę nagrodę szlachetności i oby bogowie dali mi dużo podobnych tobie!
Skoro nadszedł ów pamiętny ǳień, król ukazał się na tronie, otoczony dosto nikami,
magami i posłami wszelkich narodów. Wszystko cisnęło się na te igrzyska, gǳie chwałę
zdobywało się nie chyżością koni ani siłą ﬁzyczną, lecz cnotą. Pierwszy satrapa wymienił
głośno uczynki zdolne ego zdaniem z ednać tym, którzy e spełnili, nieoszacowaną nagrodę. Nie wspomniał nawet o wielkości duszy, z aką Zadig oddał zawistnemu wrogowi
całe ego mienie; to nie był uczynek, który by miał prawo zabiegać się o palmę w owym
turnie u.
Przedstawił na pierw sęǳiego, który przyprawiwszy przez pomyłkę — bez własne
winy — pewnego obywatela o stratę znacznego procesu, oddał mu cały swó ma ątek,
równy wartością temu, co tamten postradał.
Ukazał następnie młodego człowieka, który bez pamięci rozkochany w piękne ǳiewczynie i ma ąc ą poślubić, ustąpił e przy acielowi bliskiemu zgonu z miłości dla nie ;
ustępu ąc zaś narzeczone , wyposażył ą eszcze.
Wreszcie ukazał żołnierza, który w czasie wo ny hirkańskie złożył dowód eszcze
większe szlachetności. Żołdacy nieprzy acielscy chcieli mu porwać kochankę, on bronił e z całą za adłością: wtem doniesiono mu, że inni Hirkańczycy o kilka kroków dale
uprowaǳili ego matkę. Opuścił, płacząc, kochankę i pobiegł oswoboǳić matkę: wrócił
następnie ku przedmiotowi swe miłości i znalazł go bez życia. Chciał się zabić; matka
przedstawiła mu, iż ego ednego ma na świecie: natychmiast znalazł w sobie odwagę, aby
ścierpieć życie.
Sęǳiowie skłaniali się na stronę tego żołnierza. Król zabrał głos i rzekł:
— Jego postępek, ak również tamte inne, są piękne, ale nie zdumiewa ą mnie; wczora atoli Zadig dokonał czynu, który mnie zdumiał. Przed kilku dniami odprawiłem
w niełasce ministra mego i faworyta, Koreba. Wymyślałem nań co miałem sił: wszyscy dworzanie upewniali mnie, że estem zbyt łagodny; ścigali się po prostu, kto więce
złego powie o Korebie. Spytałem Zadiga, co o tym myśli; odważył się przemówić w ego
obronie. Przyzna ę, że spotykałem w historii wypadki, w których ktoś opłaca mieniem
swą omyłkę, ustępu e narzeczone , przekłada matkę ponad przedmiot swego ukochania,
²⁶li — tu: tylko. [przypis edytorski]
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ale nie czytałem nigdy, aby dworzanin wyrażał się przychylnie o ministrze, który popadł
w niełaskę i ściągnął na siebie gniew pański. Da ę dwaǳieścia tysięcy sztuk złota każdemu
z przedstawionych do nagrody, ale puchar da ę Zadigowi.
— Panie — rzekł ów — to twó ma estat edynie zasłużył na puchar; to ty dokonałeś
czynu na barǳie niesłychanego w ǳie ach, skoro będąc królem nie rozgniewałeś się na
sługę, kiedy się sprzeciwił twemu uniesieniu.
Rozległ się szmer poǳiwu dla króla i Zadiga. Sęǳia, który oddał swo e mienie, kochanek, który wyswatał przy acielowi oblubienicę, żołnierz, który wyże stawił ocalenie
matki niż kochanki, otrzymali dary monarchy: imiona ich zapisano do księgi szlachetnych. Zadig uzyskał puchar. Król zdobył reputac ę dobrego książęcia, którą niedługo
zachował. ǲień ten uświęcono zabawami, trwa ącymi dłuże , niż kazało prawo. Pamięć
o nim utrzymu e się eszcze w Az i. Zadig powieǳiał:
— Jestem tedy wreszcie szczęśliwy!
Ale mylił się.
. 
Król postradał pierwszego ministra. Wybrał Zadiga, aby za ął to mie sce. Wszystkie piękne
panie w Babilonie przyklasnęły wyborowi, od czasu bowiem istnienia państwa nie było
eszcze tak młodego ministra. Wszyscy dworzanie uczuli się dotknięci; Zawistnik zaczął
pluć krwią i nos spuchł mu naǳwycza nie. Zadig, poǳiękowawszy obo gu królestwu,
złożył również ǳięki papuǳe.
— Piękny ptaku — rzekł — ty ocaliłeś mi życie i mianowałeś pierwszym ministrem:
suka i koń Ich Królewskich Mości uczyniły mi wiele złego, ale ty wyświadczyłeś mi samo
eno dobre. Oto od czego zależą nasze losy; ale — dodał — szczęście tak osobliwe może
rozwiać się niebawem.
Papuga odpowieǳiała:
— Tak.
Słowo to uderzyło Zadiga; że ednak był dobrym przyrodnikiem i nie wierzył, aby
papugi miały zdolności prorocze, nabrał rychło otuchy i ął pełnić swó urząd ak umiał
na lepie .
Dał uczuć całemu światu świętą potęgę praw, nikomu zaś nie dał uczuć ciężaru swe
godności. Nie krępował w niczym głosów Dywanu: każdy wezyr mógł mieć swo e zdanie,
nie naraża ąc się ministrowi. Kiedy sąǳił akąś sprawę, nie on sąǳił, lecz prawo; ale kiedy
było nadto surowe, miarkował e. Kiedy brakło praw, sprawiedliwość ego tworzyła nowe,
o których można było mniemać, iż pochoǳą od samego Zoroastra.
Jemu to narody zawǳięcza ą tę wielką zasadę, że lepie est w danym razie uniewinnić
zbrodniarza niż skazać niewinnego. Sąǳił, iż prawa są po to, aby wspomagać obywateli,
nie tylko aby prze mować ich lękiem. Głównym talentem Zadiga było wydobywanie na
aw prawdy, którą luǳie stara ą się zaciemnić. Od pierwszych dni swych rządów, wprowaǳił w życie ten wielki talent. Słynny kupiec z Babilonu umarł w Indiach; zapisał ma ątek,
po równych częściach, dwom synom, wyposażywszy wprzód córkę; prócz tego zostawił
trzyǳieści tysięcy sztuk złota temu z synów, który powszechnym zdaniem okaże, iż więce kocha o ca. Starszy wybudował o cu wspaniały grobowiec; młodszy pomnożył częścią
swego ǳieǳictwa posag siostry. Wszyscy osąǳili, iż starszy więce kocha o ca, młodszy
zaś siostrę; starszemu, zdaniem ogółu, powinno przypaść trzyǳieści tysięcy sztuk złota.
Zadig wezwał obu synów kole no do siebie. Rzekł starszemu:
— O ciec nie umarł, wyleczył się z choroby, wraca do Babilonu.
— Bogu niech bęǳie chwała! — rzekł na to młody człowiek. — Ale cóż bęǳie
z grobowcem, który mnie tyle kosztował?
Następnie powtórzył Zadig tęż samą nowinę młodszemu.
— Bogu niech bęǳie chwała! — odparł. — Oddam o cu wszystko, co posiadam, ale
pragnąłbym, aby zostawił siostrze to, co e dałem.
— Nie oddasz nic — rzekł Zadig — i otrzymasz w dodatku trzyǳieści tysięcy sztuk
złota: ty lepie kochasz o ca.
ǲiewczyna, barǳo bogata, obiecała swą rękę dwom magom i po akimś czasie nauki,
pobierane u obydwu, zaszła w ciążę. Oba chcieli ą zaślubić.
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— Wezmę za męża — rzekła — tego, za którego pośrednictwem zdołałam przydać
państwu obywatela.
— To a dokonałem tego zbożnego ǳieła — rzekł eden.
— Mnie to przypada ta chluba — rzekł drugi.
— Dobrze więc! — odparła. — Uznam za o ca ǳiecięcia tego, który potraﬁ dać mu
lepsze wychowanie.
Uroǳiła syna. Oba magowie chcieli go wychowywać. Wytoczono sprawę przed Zadiga. Kazał stawić się obu przed sobą.
— Czego nauczysz swego wychowanka? — spytał pierwszego.
— Nauczę go — rzekł doktor — ośmiu części retoryki, dialektyki, astrologii, demonomanii; dale , co to est substanc a i akcydens, co c
i a s ac ²⁷, monady
i praistnie ąca harmonia²⁸.
— Ja — odparł drugi — będę się starał uczynić go sprawiedliwym i godnym luǳkie
przy aźni.
Zadig orzekł:
— Czy esteś o cem, czy nie, ty zaślubisz matkę.
Zanoszono coǳiennie do dworu skargi na itymaduleta Medii, imieniem Irax. Był to
wielki pan, nie na gorszy z natury, ale zepsuty próżnością i rozkoszą. Rzadko cierpiał,
aby ktoś doń mówił, a nigdy, aby mu się sprzeciwiał. Paw nie est barǳie próżny, gołąb
barǳie lubieżny, żółw barǳie leniwy od niego; żył edynie fałszywą chlubą i fałszywymi rozkoszami. Zadig postanowił go poprawić. Posłał mu, imieniem króla, kapelmistrza
z tuzinem śpiewaków i dwoma tuzinami gra ków, marszałka dworu z sześcioma kucharzami i czterema szambelanami, z poleceniem, aby go nie opuszczali na krok. Rozkaz
króla określał przy tym ściśle porządek etykiety, aką miano zachować; a oto e obraz:
Pierwszego dnia, z chwilą gdy pogrążony w rozkoszach Irax się obuǳił, wszedł kapelmistrz na czele śpiewaków i gra ków. Wykonano kantatę, która trwała dwie goǳiny,
co trzy minuty zaś powtarzała się następu ąca przyśpiewka:
Cóż za wǳięk, co za prezenc a!
Ileż uroków posiada!
Ach, ak Jego Ekscelenc a
Musi być ze siebie rada!
Po kantacie szambelan wygłaszał przemowę trwa ącą trzy kwadranse, w które wychwalał go pilnie za wszystkie zalety, których mu właśnie zbywało. Następnie przy dźwięku instrumentów prowaǳono Iraxa do stołu. Obiad trwał trzy goǳiny. Z chwilą gdy
otwierał usta, aby przemówić, pierwszy szambelan ozna miał:
— Bęǳie miał słuszność.
Ledwie wymówił pierwsze słowa, drugi szambelan wołał:
— Ma słuszność!
Dwa inni szambelanowie wybuchali głośnym śmiechem przy dowcipach, które Irax
powieǳiał lub zamierzał powieǳieć. Po obieǳie powtórzono kantatę.
Pierwszy ǳień wydał się Iraxowi rozkoszny; rozumiał, iż król królów uczcił go wreszcie wedle zasługi. Drugi wydał mu się mnie przy emny, trzeci nużący, czwarty nie do
zniesienia, piąty był męką; wreszcie, znękany ciągłym słuchaniem śpiewu:
Ach, ak Jego Ekscelenc a
Musi być ze siebie rada!
ciągłym powtarzaniem, że ma słuszność, i orac ą, aką go raczono co ǳień o te same porze, napisał do króla błaga ąc, aby raczył odwołać szambelanów, gra ków, ochmistrzów; przyrzekł być odtąd mnie próżnym i wymuszonym; mnie dawał się okaǳać, żył
²⁷s s a c a i a cyd s co c
i a s ac
— po ęcia i terminy z ﬁlozoﬁi scholastyczne . [przypis edytorski]
²⁸ o ady i ais i ca a o ia — koncepc e i terminy z ﬁlozoﬁi Gottieda Wilhelma Leibniza (–
). [przypis edytorski]
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z mnie szą pompą, a był szczęśliwszy; bowiem, ak powiada add ²⁹, ciągła przy emność
przesta e być przy emnością.
.   
W ten to sposób Zadig ob awiał co ǳień subtelność dowcipu i dobroć duszy; poǳiwiano go, a mimo to kochano. Uchoǳił za na szczęśliwszego wśród luǳi; całe cesarstwo
rozbrzmiewało ego imieniem; kobiety spoglądały nań tkliwie; obywatele sławili ego
sprawiedliwość; uczeni patrzyli nań ak na wyrocznię; kapłani nawet przyznawali, iż wieǳą przewyższa archimaga Yebora. Nikomu by w myśli nie postało wytaczać mu proces
o gry; wierzono edynie w to, co emu się zdało wiarygodnym.
Toczyła się wówczas w Babilonie wielka sprzeczka, która trwała od tysiąca i pięciuset lat i ǳieliła państwo na dwie za adłe sekty. Jedna twierǳiła, że nie należy wchoǳić
do świątyni Mitry inacze ak tylko lewą nogą; druga żywiła wstręt do tego obycza u
i wchoǳiła zawsze nogą prawą. Czekano na ǳień uroczystego święta Ognia, aby poznać,
która sekta zna ǳie łaskę w oczach Zadiga. Świat cały skierował oczy na ego nogi; całe
miasto żyło we wzruszeniu i niepewności. Zadig wszedł do świątyni skacząc równymi
nogami; następnie zaś w wymownym przemówieniu dowiódł, że Bóg nieba i ziemi, który we wszystkim zachowu e bezstronność, nie więce podoba sobie w noǳe lewe niż
w prawe . Zawistnik i żona ego twierǳili, że w przemówieniu ego nie dość było ﬁgur
retorycznych i że nie dosyć poruszył ziemię i niebo.
— Suche to, bez talentu — mówili — nie ma w ego przemówieniach ani rozstępuącego się morza, ani spada ących gwiazd, ani słońca topiącego się ak wosk; to nie est
klasyczny styl Wschodu.
Zadig zadowalał się stylem zdrowego rozumu. Wszyscy oświadczyli się za nim nie
dlatego, że miał słuszność, nie dlatego, że był roztropny, że był godny kochania, ale dlatego, że był pierwszym wezyrem.
Równie szczęśliwie zakończył proces mięǳy białymi i czarnymi magami. Biali twierǳili, iż bezbożnością est obracać się przy modlitwie ku wschodowi; czarni upewniali, iż
Bóg ma w obrzyǳeniu modły luǳi, którzy się obraca ą ku zachodowi. Zadig rozporząǳił, aby się każdy obracał ak zechce.
Znalazł również sposób, aby w ciągu ranka uporać się z osobistymi i publicznymi
sprawami: przez resztę dnia za mował się upiększeniem Babilonu. Wystawiał tragedie, na
których płakano, komedie, na których się śmiano; rzecz, która od dawna wyszła z mody
i którą Zadig wskrzesił na nowo z martwych, ponieważ posiadał smak. Nie miał pretens i,
aby się rozumieć na sztuce więce niż sami artyści; nagraǳał ich ho nie i zaszczytnie
i nie był ta emnie zazdrosny o ich talenty. Wieczorem bawił sumiennie króla, a zwłaszcza
królową. Król powiadał:
— O, akiż wielki minister!
Królowa mówiła:
— O, akiż miły minister!
I obo e dodawali:
— Byłaby wielka szkoda, gdyby go powieszono.
Nigdy żaden dygnitarz nie musiał uǳielać tylu audienc i damom. Większość przychoǳiła doń ze sprawami zgoła uro onymi, aby nawiązać akąś sprawę z nim samym. Żona
Zawistnego z awiła się edna z pierwszych; przysięgła Zadigowi na Mitrę³⁰, Z da s ³¹
i święty ogień, że potępia z duszy postępowanie męża; zwierzyła następnie w zaufaniu, że
mąż e to zazdrośnik i brutal; dała do zrozumienia, iż bogowie skarali go, odmawia ąc mu
szacownych ob awów tego świętego ognia, ǳięki któremu edynie człowiek sta e się podobnym do nieśmiertelnych; wreszcie na zakończenie napomknęła, iż zgubiła podwiązkę.
Zadig podniósł ą ze zwykłą grzecznością, ale nie zapiął, ak się goǳi, wyże kolana damy.
To małe przewinienie, eżeli można e tak nazwać, stało się przyczyną na straszliwszych
nieszczęść. Zadig zapomniał o tym rychło, ale żona Zawistnika zapamiętała dobrze.
²⁹ add — Księga add est wyciągiem z Z da s y. [przypis tłumacza]
³⁰ i a — bóstwo indoirańskie; w zaratusztrianizmie est duchem opiekuńczym przysiąg, umów i przymierzy. [przypis edytorski]
s a — święta księga zawiera ąca teksty religĳne wyznawców zaratusztrianizmu. Nazwa
³¹Z da s a a.
Z da s a oznacza faktycznie komentarze (Z d) do
s y. [przypis edytorski]
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Inne damy oblegały go coǳiennie. Sekretne roczniki Babilonu utrzymu ą, iż Zadig
uległ pewnego razu; ale uczuł się niepomału³² zǳiwiony, iż syci się bez rozkoszy i pieści
kochankę ak gdyby z roztargnieniem. Ta, które , zaledwie sam wieǳąc o tym, dał dowody przychylności, była poko ową królowe Astarte. Tkliwa ta Babilonka powiadała sobie
w duchu na pocieszenie: „Musi ten godny człowiek mieć straszny nawał spraw w głowie,
skoro wciąż o nich myśli, nawet w ob ęciach ukochane ”. Otóż zdarzyło się Zadigowi, iż
w chwili, w które wiele osób nie mówi nic, inne zaś wymawia ą edynie słowa uświęcone
zwycza em, wykrzyknął nagle:
— Królowa!
Babilonka mniemała, iż opamiętał się w tkliwym momencie i że mówi do nie : o
a lo o. Zadig, wciąż niezbyt przytomny, wymówił eszcze imię s a . Dama, która
w tych szczęsnych okolicznościach wszystko tłumaczyła na swą korzyść, wyobraziła sobie,
iż ma to znaczyć: „Jesteś pięknie sza niż królowa Astarte”. Opuściła sera Zadiga, unosząc piękne podarki. Poszła opowieǳieć swą przygodę Zawistne , które była serdeczną
przy aciółką; Zawistna odczuła nader boleśnie to e wyróżnienie.
— Nie raczył nawet — rzekła — zapiąć mi te oto podwiązki: w życiu uż e nie
włożę!
— Ho, ho — rzekła szczęśliwa do Zawistne — nosisz takie same podwiązki ak
królowa? Czy to od edne modniarki?
Zawistna zamyśliła się głęboko, nie odpowieǳiała nic i poszła poraǳić się męża.
Tymczasem Zadig zauważył, iż w czasie audienc i i sądów sta e się coraz barǳie roztargniony; nie wieǳiał, czemu to przypisać: to było edyne ego zmartwienie.
Miał sen: zdawało mu się, że na pierw leżał na trawie, wśród które zna dowały się
sztywne i kłu ące źdźbła; następnie spoczywał miękko na posłaniu z róż, z których wypełzał wąż i ranił go w serce ostrym, zatrutym ęzykiem. „Niestety! — powiadał sobie.
— Długi czas spoczywałem na suchych i kłu ących ziołach; obecnie ległem na posłaniu
z róż; ale kto bęǳie wężem?”.
. 
Nieszczęście Zadiga wynikło z samegoż ego szczęścia, a zwłaszcza przymiotów. Spęǳał
on coǳiennie akiś czas w towarzystwie króla oraz Astarte, ego dosto ne małżonki.
Wroǳony urok ego obe ścia zdwa ała eszcze naturalna chęć podobania, która est tym
dla umysłu, czym stró dla piękności. Stopniowo młodość i powaby Zadiga uczyniły na
Astarte wrażenie, którego zrazu nie uświadomiła sobie. Namiętność e rosła na łonie
niewinności. Bez skrupułu i obawy oddawała się Astarte przy emności wiǳenia i słuchania człowieka drogiego e małżonkowi i państwu; nie przestawała wychwalać go przed
królem; śpiewała hymny o Zadigu damom dworskim, które szły z nią o lepsze w pochwałach. Wszystko składało się na to, aby zagłębiać w sercu królowe grot, którego nie
czuła. Obsypywała Zadiga podarkami, w które wchoǳiło więce tkliwości niż sama myślała; mniemała, iż przemawia doń edynie ako zadowolona z usług królowa, ale niekiedy
wyrywał się e akcent rozkochane kobiety.
Astarte była o wiele pięknie sza niż owa Semira tak nienawiǳąca ednookich i niż ta
druga, tak pochopna do ucięcia nosa mężowi. Poufałość Astarty, czułe półsłówka, którym
coraz częście towarzyszył rumieniec, spo rzenia, które pragnęła odwracać, a które topiła
w ego oczach, rozpaliły w sercu Zadiga zdumiewa ący dla niego samego ogień. Walczył
z sobą; przywołał na pomoc ﬁlozoﬁę, która tylekroć była mu pomocą; ale przyniosła mu
edynie poznanie, a żadne ulgi. Obowiązek, wǳięczność, pogwałcenie na wyższego maestatu nastręczały się ego oczom niby bogowie mściciele; walczył ze swą namiętnością,
święcił nad nią tryum; ale zwycięstwo to, które trzeba było ponawiać raz po raz, wyǳierało mu łzy i ęki. Nie śmiał uż mówić do królowe z ową miłą swobodą, która miała
dla obo ga tyle uroku; oczy ego przesłaniały się mgłą; słowa były wymuszone i bezładne.
Spuszczał oczy; kiedy zaś mimo woli spo rzenia ego obracały się ku Astarte, spotykały
źrenice królowe zwilżone łzami, a zarazem strzela ące płomieniem. Zdawało się, iż mówią
sobie wza em: „Ubóstwiamy się, a lękamy się nasze miłości; płoniemy obo e ogniem,
który potępiamy ako zbrodnię”.
³² i o a (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
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Stró

Zadig wychoǳił od królowe nieprzytomny, obłąkany, z sercem dławionym przez
ciężar, którego nie mógł uż udźwignąć. Wśród tych gwałtownych wzruszeń wy awił swą
ta emnicę przy acielowi Kadorowi, ak człowiek, który przetrzymawszy długie męczarnie zdraǳa wreszcie zbyt dotkliwe cierpienie krzykiem oraz zimnym potem spływa ącym
z czoła.
Kador rzekł:
— Z dawna uż odgadłem uczucia, które chciałeś ukryć przed samym sobą. Namiętności ma ą swe oznaki, co do których niepodobna się mylić. Osądź, drogi Zadigu: skoro
a czytałem w twym sercu, zali król nie odkry e w nim uczucia, które go obraża? Wiadomo ci, iż król wśród samych przymiotów posiada edną tylko wadę: mianowicie est
to człowiek na barǳie zazdrosny pod słońcem. Ty opierasz się swe namiętności z większą siłą niźli królowa zwalcza własne uczucia, ponieważ esteś ﬁlozofem i ponieważ esteś
Zadigiem. Astarte est kobietą; pozwala mówić spo rzeniom swoim z tym większą nierozwagą, ile że nie czu e się eszcze winną. Na nieszczęście, pewna własne niewinności,
lekceważy konieczne pozory. Drżę o nią, póki nie bęǳie sobie miała nic do wyrzucenia.
Gdybyście wreszcie porozumieli się z sobą, umielibyście oszukać wszystkie oczy: namiętność roǳąca się i dławiona gwałtem, wybucha; miłość zadowolona umie się ukrywać.
Zadig zadrżał na samą myśl, iż miałby zdraǳić króla, swego dobroczyńcę; nigdy nie
był barǳie oddany swemu monarsze ak wówczas, gdy się czuł wobec niego winnym
mimowolne zbrodni. Wszelako królowa tak często wymawiała imię Zadiga, czoło e
okrywało się przy tym takim rumieńcem, była na przemian tak ożywiona albo tak zakłopotana, kiedy doń mówiła w obecności króla, zapadała w tak głęboką zadumę po ego
ode ściu, iż król zaniepokoił się. Uwierzył we wszystko, co wiǳiał, a dotworzył sobie
wyobraźnią wszystko, czego nie wiǳiał. Zauważył zwłaszcza, iż pantoﬂe królowe były
niebieskie, Zadig zaś miał również pantoﬂe tego koloru; wstążki królowe żółte, a czapka
Zadiga też żółta: były to straszliwe poszlaki dla drażliwego książęcia. W zatrutym umyśle
pode rzenia przeǳierzgnęły się w pewność.
Niewolnicy monarchów są zarazem niezmordowanymi szpiegami ich serc. Prze rzano
niebawem, iż Astarte est zakochana, a Moabdar zazdrosny. Zawistny nakłonił Zawistną,
aby posłała królowi podwiązkę podobną do podwiązki królowe . Na domiar nieszczęścia,
podwiązka ta była niebieska. Odtąd król myślał edynie o zemście. Postanowił edne nocy otruć królową, o świcie zaś kazać udusić Zadiga. Rozkaz powierzono nieubłaganemu
eunuchowi, wykonawcy pomsty królewskie . Był wówczas w komnacie króla karzełek;
niemy, ale byna mnie nie głuchy. Cierpiano go w poko u o każde porze, był świadkiem
na ta emnie szych rzeczy, niby zwierzę domowe. Mały niemowa był barǳo przywiązany
do królowe i do Zadiga; z równym tedy zdumieniem ak grozą usłyszał wyrok ich śmierci. Ale ak począć, aby uprzeǳić ów straszliwy rozkaz, który miał się spełnić za niewiele
goǳin? Karzełek nie umiał pisać, ale nauczył się malować, a zwłaszcza traﬁać podobieństwo. Zabrał się tedy do ǳieła, nad którym przesieǳiał do późne nocy. Rysunek ego
przedstawiał króla miotanego wściekłością i wyda ącego, po edne stronie obrazu, rozkazy eunuchowi; dale niebieski sznur, na stole zaś puchar wraz z niebieską podwiązką
i żółtymi wstążkami; wreszcie w samym środku królową, pośród aucymeru, odda ącą
ducha, Zadiga zaś uduszonego u e stóp. Na horyzoncie widać było wschoǳące słońce
dla zaznaczenia, iż straszliwy wyrok ma się spełnić o brzasku. Skończywszy ǳieło, pobiegł do edne z dworek, obuǳił ą i pokazał na migi, że obraz należy w te chwili zanieść
królowe .
Około północy rozlega się pukanie do bramy Zadiga: posłaniec buǳi go, odda e bilet
królowe ; nie dowierza, czy to nie sen; otwiera list drżącą ręką. Któż mógłby wyrazić ego
zdumienie, grozę, rozpacz, kiedy przeczytał te słowa: „Ucieka , nie tracąc ani chwili, albo
przypłacisz życiem. Ucieka , Zadigu, nakazu ę ci to w imię nasze miłości i moich żółtych
wstążek. Nie byłam winną, ale czu ę, iż umrę występną”.
Zadig ledwie zdołał przemówić. Kazał, aby sprowaǳono Kadora; nic nie mówiąc,
podał bilet. Kador zmusił go, aby był posłuszny i aby bez zwłoki puścił się w stronę
Memﬁsu.
— Jeżeli odważysz się wiǳieć z królową — rzekł — przyspieszysz e śmierć; eżeli
zechcesz mówić z królem, również ą zgubisz. Biorę na siebie e los, ty idź za swoim.
Rozpuszczę wieści, że udałeś się do Indii. Niebawem pospieszę za tobą i powiadomię cię
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o wszystkim, co zaszło.
Równocześnie Kador polecił przyprowaǳić do ta emnych drzwiczek pałacu dwa na szybsze dromadery; wsaǳił na ednego z nich Zadiga, którego trzeba było zanieść, bliski
był bowiem utraty zmysłów. Jeden edyny sługa towarzyszył mu; niebawem Kador, pogrążony w zdumieniu i boleści, postradał przy aciela z oczu.
Skoro dosto ny zbieg dostał się na szczyt pagórka, z którego widać było Babilon,
wlepił wzrok w pałac królowe i zemdlał; oǳyskał przytomność edynie po to, aby wylać
potoki łez i błagać niebiosów³³ o śmierć. Wreszcie, podumawszy nad żałosnym losem
na powabnie sze z kobiet i pierwsze władczyni świata, zwrócił na chwilę myśl ku samemu
sobie i wykrzyknął:
— I czymże est życie luǳkie? O cnoto! Na cóżeś mi się zdała? Dwie kobiety oszukały
mnie niegodnie, trzecia, niewinna i pięknie sza niż tamte obie, ma umrzeć! Wszystko, co
uczyniłem dobrego, stało mi się zawsze źródłem przekleństw; wzniosłem się do szczytu
wielkości edynie po to, aby zeń runąć w na okropnie szą przepaść niedoli. Gdybym był
niegoǳiwcem, ak tylu innych, byłbym szczęśliwym ak oni.
Przygnieciony tymi złowrogimi myślami, z oczyma zamglonymi zasłoną boleści, ze
śmiertelną bladością na twarzy i z duszą tonącą w bezmiarze posępne rozpaczy, Zadig
echał dale w stronę Egiptu.
.   
Zadig kierował się w droǳe wedle gwiazd. Konstelac a Oriona i błyszcząca gwiazda Syriusza wiodły go ku portowi Kanopy³⁴. Poǳiwiał te rozległe globy światła, które zda ą
się naszym oczom edynie słabymi iskierkami, podczas gdy Ziemia, która w istocie est
ledwie niedostrzegalnym punktem w przyroǳie, wyda e się naszym pragnieniom czymś
tak wielkim i szlachetnym. W te chwili wyobrażał sobie luǳi tym, czym są w istocie: robakami pożera ącymi się wza em na atomie błota. Ten prawǳiwy obraz zdawał się
unicestwiać ego niedole, malu ąc mu nikłość ego istoty i całego Babilonu. Dusza ego
wzbĳała się aż w nieskończoność i oderwana od zmysłów oglądała niezmienny porządek
wszechświata. Ale skoro następnie, wróciwszy do siebie i zapuszcza ąc się w głąb własnego
serca, pomyślał, iż Astarte umarła może dla niego, wszechświat znikał ego oczom: nie
wiǳiał w całe naturze nic prócz umiera ące Astarte i Zadiga pogrążonego w nieszczęściu. Tak podda ąc się kole no przypływom i odpływom podniosłe ﬁlozoﬁi i miażdżącego
cierpienia, Zadig posuwał się ku granicom Egiptu; uż wierny sługa dotarł do granicznego miasta i szukał dlań mieszkania. Zadig zażywał tymczasem przechaǳki po ogrodach
okala ących miasteczko. Naraz niedaleko gościńca u rzał kobietę zalaną łzami, wzywa ącą
niebo i ziemię na pomoc oraz pęǳącego tuż za nią roz uszonego mężczyznę. Dognał ą
wreszcie; padła, obe mu ąc ego kolana; on obsypywał ą razami i wyrzutami. Z wściekłości Egipc anina oraz z ponawianych przez damę próśb o przebaczenie Zadig domyślił się,
że człowiek ten est zazdrosny, kobieta zaś niewierną. Przy rzał się młode osobie: była
wzrusza ąco piękna, przypominała nawet nieco nieszczęsną Astartę. Zadig uczuł w sercu
przypływ współczucia, a wstręt do Egipc anina.
— Ratu ! — krzyknęła do Zadiga, szlocha ąc. — Wyrwĳ mnie z rąk na okrutnie szego z luǳi! Ocal mi życie.
Na te wołania Zadig rzucił się mięǳy nią a barbarzyńcę. Znał cośkolwiek ęzyk egipski,
rzekł tedy:
— Jeżeli posiadasz akie luǳkie uczucia, zaklinam cię, byś uszanował piękność i słabość. Czy masz sumienie, aby obrażać w ten sposób arcyǳieło natury, które zna du e się
oto u twych stóp, nie ma ąc inne obrony prócz łez?
— Ho! ho! — wykrzyknął gwałtownik. — Ty, wiǳę, także esteś z liczby e gachów;
ty mi zapłacisz za wszystkich.
Puszcza damę, którą trzymał edną ręką za włosy, i u mu ąc włócznię, zamierza się
na cuǳoziemca. Zadig, który zachował zimną krew, uniknął z łatwością wściekłego ciosu. Pochwycił lancę blisko grotu; eden chce ą cofnąć, drugi wydrzeć; drzewce łamie
się. Egipc anin dobywa szpady; Zadig wyciąga swo ą. Ten goǳi tysiącem błyskawicznych
³³ aga i ios — daw. forma; ǳiś popr. z B.: błagać niebiosa. [przypis edytorski]
³⁴ a o a — właśc. a o os, staroż. miasto na śróǳiemnomorskim wybrzeżu Egiptu, w północno-zachodnie delcie; ob. Abu Kir. [przypis edytorski]
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ciosów, ów odpiera e z nieporównaną zwinnością. Dama, sieǳąc w kuczki na trawniku,
poprawia stroik na głowie i przygląda się. Egipc anin silnie szy był od przeciwnika; Zadig zręcznie szy. Zadig bił się ak człowiek, u którego głowa kieru e ramieniem; tamten
ak nieprzytomny szaleniec, którego ruchy ślepy gniew prowaǳi na los szczęścia. Zadig
naciera coraz bliże i rozbra a wroga; gdy Egipc anin, tym więce rozwścieczony, chce się
nań rzucić, on chwyta go, przyciska, powala na ziemię, przykłada ąc szpadę do piersi,
i oﬁarowu e się darować życiem. Egipc anin, nieprzytomny ze złości, dobywa sztylet i rani Zadiga, w te same chwili gdy ten mu wspaniałomyślnie przebaczał. Zadig, oburzony,
topi mu w ciele żelazo. Egipc anin wyda e straszliwy krzyk i tarza ąc się w piasku, kona.
Wówczas Zadig podchoǳi do damy i powiada pełnym szacunku głosem:
— Zmusił mnie, abym go zabił; pomściłem panią; esteś wolna od tego brutala. Czego
sobie teraz życzysz, pani?
— Abyś przepadł, zbrodniarzu — odparła — abyś zginął; zabiłeś mi kochanka; chciałabym wyszarpać ci serce.
— Wyzna ę, pani, iż miałaś kochanka dość osobliwego — odparł Zadig — bił cię
ze wszystkich sił i mnie chciał wydrzeć życie, dlatego iż zaklęłaś mnie, abym ci przyszedł
z pomocą.
— Chciałabym, aby mnie mógł bić eszcze — odparła dama, ponownie uderza ąc
w lament. — Zasługiwałam na to, drażniłam ego zazdrość. Dałoż by niebo, aby on mnie
bił, a żebyś ty był na ego mie scu!
Zadig, coraz barǳie zdumiony i rozgniewany, rzekł:
— Pani, mimo całe urody, warta byłabyś, abym a cię zbił z kolei, tak barǳo nieprzyzwoitym est two e zachowanie, ale nie zadam sobie tego trudu.
To rzekłszy, siadł z powrotem na wielbłąda i ruszył ku miastu. Ledwie uczynił kilka kroków, obrócił się, słysząc tętent: u rzał czterech gońców przybywa ących od strony
Babilonu. Pęǳili co koń wyskoczy. Jeden z nich, wiǳąc młodą kobietę, wykrzyknął:
— To ona; podobniuteńka do portretu, aki nam odmalowano.
Nie kłopocąc się o umarłego, natychmiast pochwycili damę. Tymczasem ona wołała
do Zadiga:
— Ratu mnie eszcze raz, szlachetny cuǳoziemcze: chcie mi przebaczyć, iż wyrzekałam na ciebie. Ratu mnie, a będę two ą do grobu.
Ale Zadigowi przeszła uż ochota nadstawiania karku w e obronie.
— Gada to pani innym — odparł — mnie uż nie złapiesz.
Zresztą był ranny, krew mu upływała, potrzebował pomocy; widok zaś czterech Babilończyków, prawdopodobnie wysłanych przez króla Moabdara, prze mował go niepokoem. Pomknął co żywo w stronę wioski, nie umie ąc sobie wytłumaczyć, dlaczego cztere
gońcy z Babilonu zagarnęli Egipc ankę, ale barǳie eszcze zdumiony charakterem te
damy.
. 
Skoro Zadig w echał do miasteczka, otoczyła go ciżba luǳi. Kto żyw krzyczał:
— Oto ten, który uprowaǳił piękną Missuf i zamordował Kletoﬁsa.
— Panowie — rzekł — niech mnie Bóg broni, abym miał kiedykolwiek uprowaǳać
piękną Missuf; co się zaś tyczy Kletoﬁsa, nie zamordowałem go byna mnie ; broniłem
się edynie. Chciał mnie zabić, ponieważ barǳo pokornie prosiłem go o łaskę dla piękne
Missuf, którą niemiłosiernie grzmocił. Jestem cuǳoziemcem, który przybywa szukać
schronienia w Egipcie; trudno zaś sobie wyobrazić, abym, przychoǳąc szukać u was
opieki, zaczynał od gwałtu i mordów.
Egipc anie byli wówczas luǳcy i sprawiedliwi. Tłum odprowaǳił Zadiga do ratusza.
Zaczęto od tego, iż opatrzono ranę; następnie przesłuchano go, odǳielnie zaś służącego,
aby poznać całą prawdę. Uwolniono Zadiga od zarzutu morderstwa, ale był winien krwi
człowieka, prawo skazywało go na niewolę. Sprzedano na rzecz miasteczka wielbłądy;
rozdano mieszkańcom wszystko złoto, akie miał z sobą; osobę ego, zarówno ak i towarzysza podróży, wystawiono na przedaż na placu publicznym. Kupiec arabski imieniem
Setok dobił targu; służącego, sposobnie szego do znoszenia trudów, sprzedano o wiele droże niż pana. Nie zastanawiano się nad kondyc ą obu cuǳoziemców. Zadig został
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tedy niewolnikiem, niższym w hierarchii od własnego sługi; spętano ich wspólnym łańcuchem, okręconym dokoła nóg; w tym stanie udali się za kupcem do domu. W droǳe
Zadig pocieszał sługę i umacniał go; przy czym, wedle zwycza u, czynił uwagi nad życiem
luǳkim.
— Wiǳę — mówił — że niedole mego losu zaciążyły nad twoim. Aż dotąd wszystko
obracało się dla mnie w osobliwy sposób. Skazano mnie na grzywnę za to, że wiǳiałem
przechoǳącą sukę; omal nie wbito na pal za gryfa; posłano mnie na rusztowanie za to, że
napisałem wiersze na pochwałę króla; groził mi stryczek dlatego, że królowa nosiła żółte
wstążki; i otom est ǳiś wraz z tobą niewolnikiem ǳięki temu, że akiś brutal grzmocił
swą ukochaną. Ano cóż, nie traćmy otuchy; wszystko skończy się może akoś; trzeba,
aby kupcy arabscy mieli niewolników: czemuż nie miałbym znosić tego co druǳy, skoro
estem człowiekiem ak druǳy? Pan nasz nie bęǳie może zbyt nielitościwy; trzebaż mu
dobrze się obchoǳić z niewolnikami, eśli chce mieć z nich pożytek.
Tak mówił; w głębi serca zaś myślał o losach królowe .
Kupiec imieniem Setok ruszył w dwa dni potem wraz z wielbłądami i niewolnikami
na pustynię. Plemię ego mieszkało wpodle pustyni Koreb. Droga była długa i uciążliwa. W ciągu drogi Setok o wiele więce troszczył się o sługę niż o pana, ponieważ ów
o wiele lepie ładował wielbłądy; wszystkie ulgi i względy były tylko dla niego. Jeden
z wielbłądów zdechł na dwa dni przed celem drogi: rozłożono ego brzemię na plecy
sług; Zadig otrzymał swo ą część. Wiǳąc, ak wszyscy kroczą przygarbieni, Setok zaczął
się śmiać, Zadig ośmielił się wytłumaczyć mu przyczynę tego i nauczył praw równowagi.
Kupiec, zǳiwiony, zaczął spoglądać nań innym okiem. Zadig wiǳąc, iż obuǳił ciekawość, podwoił ą, ob aśnia ąc swemu panu wiele rzeczy pozosta ących w związku z ego
handlem: ciężar gatunkowy metali i płodów ziemi przy równe ob ętości, własności wielu użytecznych zwierząt, sposób wydobycia pożytku z innych; słowem, ob awił mu się
istnym mędrcem. Setok zaczął dawać Zadigowi pierwszy krok przed ego kompanem,
którego tyle był cenił. Obchoǳił się z nim po luǳku i nie miał przyczyny tego żałować.
Przybywszy do swoich, Setok upomniał się zaraz u pewnego Hebra czyka o pięćset
unc i srebra, które mu pożyczył w obecności dwóch świadków; ale świadkowie pomarli,
Hebra czyk zaś, korzysta ąc z braku dowodów, przywłaszczył sobie pieniąǳe, ǳięku ąc
zarazem Bogu, iż dał mu w ręce sposób oszukania Araba. Setok zwierzył się z kłopotem
Zadigowi, który stał się ego doradcą.
— I gǳież to — spytał Zadig — pożyczyłeś pięćset unc i niewiernemu?
— Na szerokim kamieniu — odparł kupiec — u stóp góry Horeb.
— Co to za człowiek? — spytał Zadig.
— Skończony hulta — odparł Setok.
— Ja pytam, czy to est człowiek żywy czy ﬂegmatyk, roztropny czy postrzelony.
— Ze wszystkich złych płatników — odparł Setok — est to na barǳie nagły, akiego
znam.
— Zatem — oświadczył Zadig — pozwól pan, abym bronił twe sprawy w obliczu
sęǳiego.
W istocie, pozwał Hebra czyka przed sąd i tak przemówił:
— Ucho tronu sprawiedliwości, przychoǳę w imieniu mego pana żądać od tego
człowieka pięciuset unc i srebra, których nie chce oddać.
— Masz świadków? — spytał sęǳia.
— Nie, pomarli: ale został szeroki kamień, na którym wyliczono pieniąǳe; eśli Wasza Dosto ność raczy nakazać, aby go przyniesiono, mam naǳie ę, że da nam świadectwo.
Bęǳiemy tu czekali wraz z Hebra czykiem, aż przyniosą kamień; poślę po niego na koszt
Setoka, mego pana.
— Barǳo chętnie — odparł sęǳia i zaczął załatwiać inne sprawy.
Gdy się audienc a kończyła, rzekł:
— I cóż, kamień eszcze nie przybył?
Hebra czyk, śmie ąc się, rzekł:
— Toć est o więce niż ǳiesięć mil stąd i trzeba z górą piętnastu luǳi, aby go
poruszyć.
— I cóż? — wykrzyknął Zadig — powieǳiałem wszak, że kamień da nam świadectwo; skoro ten człowiek wie, gǳie est, przyzna e tym samym, że w istocie wyliczono na
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nim pieniąǳe.
Hebra czyk, zbity z tropu, zmuszony był wszystko wyznać. Sęǳia nakazał, aby go
przywiązano do tegoż kamienia, bez adła i napo u, póki nie odda pięciuset unc i; akoż
niebawem uiścił się z długu.
Niewolnik Zadig i wymowny kamień cieszyli się wielkim rozgłosem w Arabii.
. 
Setok, zachwycony, uczynił niewolnika swym poufnym przy acielem. Nie mógł wprost
obe ść się bez niego, zupełnie tak samo ak niegdyś król Babilonu; Zadig zaś ǳiękował
Bogu, iż Setok nie ma żony. Odkrywał w swoim panu naturalną skłonność do dobrego,
wiele prawości i zdrowego rozsądku. Trapił się, wiǳąc, iż ubóstwia armię niebieską, to
znaczy słońce, księżyc i gwiazdy, wedle dawnego zwycza u Arabii. Zagadywał niekiedy
w tym duchu, z wielką ostrożnością. Wreszcie rzekł wprost, iż są to ciała takie ak inne,
które nie więce zasługu ą na hołd niż drzewo lub skała.
— Ale — powiadał Setok — to są wiekuiste istoty, z których ciągniemy wszelakie korzyści; ożywia ą przyrodę, miarku ą pory roku; są zresztą tak daleko od nas, że
niepodobna ich nie czcić.
— Więce doświadczasz korzyści — odparł Zadig — od Morza Czerwonego, które
niesie two e towary do Indii. Dlaczego nie miałoby ono być równie dawne ak gwiazdy?
A eżeli ubóstwiasz to, co est daleko od ciebie, powinieneś ubóstwiać ziemię Gangarydów³⁵, która est na drugim krańcu świata.
— Nie — odparł Setok — gwiazdy są zbyt błyszczące, abym mógł ich nie ubóstwiać.
Za nade ściem wieczoru Zadig zapalił wielką ilość pochodni w namiocie, gǳie miał
wieczerzać z Setokiem; z chwilą, gdy ten się z awił, rzucił się na kolana przed zapalonym
łuczywem i rzekł:
— O, wiekuiste i błyszczące światła, bądźcie mi zawsze łaskawe.
Wymówiwszy te słowa, usiadł do stołu, nie patrząc na Setoka.
— Co ty robisz? — spytał Setok zdumiony.
— To samo co ty — odparł Zadig — ubóstwiam te świece, zaniedbu ę zaś ich i mo ego
pana.
Setok zrozumiał głębokie znaczenie przenośni. Mądrość niewolnika weszła do ego
duszy; nie szafował odtąd kaǳidłem stworzeniom, lecz ubóstwiał wiekuistą istotę, która
e uczyniła.
Był wówczas w Arabii ohydny zwycza , pochoǳący pierwotnie ze Scytii, który utrwaliwszy się w Indiach mocą powagi braminów, groził, iż ogarnie cały wschód. Skoro mężczyzna żonaty umarł, ukochana zaś małżonka chciała zostać świętą, dawała się spalić publicznie wraz z ciałem męża. Było to uroczyste święto, które nazywało się s os
do i .
Plemię, w którym było na więce dobrowolnie spalonych kobiet, zażywało na większe
czci. Właśnie umarł pewien Arab z plemienia Setoka; żona ego, imieniem Almona, barǳo pobożna, ogłosiła ǳień i goǳinę, w które przy dźwięku trąb i bębnów rzuci się
w ogień. Zadig wykazał Setokowi, ak barǳo ten straszliwy obycza przeciwny est dobru
roǳa u luǳkiego, ile że coǳiennie niemal rzucano w ogień młode wdowy, które mogły
państwu dać ǳieci lub przyna mnie wychować te, które uż miały; wreszcie przekonał
go, iż należałoby, o ile możebne, znieść tak barbarzyński obycza . Setok odpowieǳiał:
— Jest uż więce niż tysiąc lat, ak kobietom przysługu e prawo do mężowskiego stosu. Kto ośmieli się zmienić prawo, które czas uświęcił? Czy est coś barǳie czcigodnego
niż zadawnione nadużycie?
— Rozum est dawnie szy — odparł Zadig. — Pomów z woǳami plemienia, a zaś
pó dę do młode wdowy.
Kazał się e ozna mić; zyskawszy sobie zaufanie pochwałami e piękności, przedstawiwszy, aką byłoby szkodą rzucać w ogień tyle powabów, pochwalił zresztą stałość e
i odwagę.
— Tak barǳo tedy kochałaś pani męża? — rzekł.
— Ja? Ani trochę — odparła dama arabska. — Był to brutal, zazdrośnik, człowiek
wprost nieznośny, ale mam niezłomną wolę spłonąć wraz z nim na stosie.
³⁵zi ia a ga yd
a s a d gi
a c
ia a — w relac ach starożytnych Gangarydowie (gr.
a ga idai), zamieszkiwali krańce Indii, ziemie nad Zatoką Bengalską. [przypis edytorski]
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Prawo, Czas, Rozum

— Widocznie — rzekł Zadig — musi być akaś niepospolita rozkosz w tym, aby się
palić żywcem?
— Och! Cała natura wzdryga się na tę myśl — odparła dama — ale cóż! Trzeba
to przebyć. Jestem znana z pobożności: gdybym się nie dała spalić, byłabym zgubiona
w opinii, cały świat wyśmiewałby się ze mnie.
Zadig, wycisnąwszy z nie wyznanie, że iǳie na śmierć edynie dla oczu drugich,
przez próżność, przemawiał długo w sposób zdolny wskrzesić w nie nieco ochoty do
życia; zdołał obuǳić nawet nieco sympatii dla ego obrońcy.
— Cóż wreszcie uczyniłabyś — rzekł — gdyby próżność nie nakazywała ci iść na
stos?
— Ach — rzekła dama — zda e mi się, iż prosiłabym pana, abyś mnie zaślubił.
Zadig, przepełniony myślą o Astarte, puścił te oświadczyny mimo uszu, ale udał się
natychmiast do woǳów plemienia, opowieǳiał całe za ście i poraǳił, aby wydano prawo, wedle którego bęǳie wolno wdowie wstąpić na stos dopiero wówczas, skoro spęǳi
goǳinę sam na sam z młodym człowiekiem. Od tego czasu nie było przykładu, aby którą
z dam spalono w Arabii. Zadigowi edynie zawǳięczano, iż w ciągu doby zniszczył tak
okrutny i trwa ący od tylu wieków obycza . Stał się zatem dobroczyńcą Arabii.
. 
Setok nie mógł ani na chwilę rozstać się z tym człowiekiem, w którym mieszkała mądrość.
Pewnego dnia zaprowaǳił go do Bassory³⁶ na wielki armark, gǳie mieli się spotkać
na więksi kupcy ze wszystkich zamieszkałych stron świata. Było to dla Zadiga znaczną
pociechą wiǳieć zebranych wraz tylu luǳi z rozmaitych okolic. Miał uczucie, że wszechświat est wielką roǳiną, która gromaǳi się w Bassorze. Zaraz drugiego dnia znalazł się
przy stole z Egipc aninem, Hindusem Gangarydą, mieszkańcem Kata u³⁷, Grekiem, Celtem i wieloma innymi cuǳoziemcami, którzy w częstych podróżach ku Zatoce Arabskie
nauczyli się po arabsku na tyle, aby się móc porozumieć. Egipc anin zdawał się mocno
pogniewany.
— Cóż za okropny kra ta Bassora! — powiadał. — Odmawia ą mi tysiąca unc i złota
za na lepszy fant pod słońcem.
— Jak to? — rzekł Setok. — Na akiż to fant odmówiono ci te sumy?
— Na ciało mo e ciotki — rzekł Egipc anin. — Była to na zacnie sza niewiasta
w Egipcie. Towarzyszyła mi wszęǳie; zmarła w droǳe; sporząǳiłem z nie edną z na pięknie szych mumii, akie posiadamy; u siebie w domu dostałbym na taki zastaw, ile
bym zechciał. To w istocie osobliwe, że tuta nie chcą mi dać tysiąca unc i złota na fant
tak niezawodny.
Wciąż tak się złoszcząc zabierał się do wyborne gotowane kury, kiedy Hindus, biorąc
go za rękę, wykrzyknął ze zgrozą:
— Och! Co ty czynisz!
— Jem kurę — odparł właściciel mumii.
— Niech cię Bóg broni — rzekł Gangaryda. — Możebne, iż dusza zmarłe przeszła
w ciało te kury: nie chciałbyś się przecież narażać na to, aby z eść swo ą ciotkę. Gotować
kury to oczywisty gwałt zadany naturze.
— Co tobie się roi? — odparł choleryczny Egipc anin; — my ubóstwiamy wołu³⁸,
a emy go przecież.
— Ubóstwiacie wołu, czy podobna? — rzekł mieszkaniec okolic Gangesu.
— Nic podobnie szego — odparł drugi. — Jest uż sto trzyǳieści pięć tysięcy lat,
ak to czynimy, i nikomu wśród nas nie przyszło na myśl się z tego wyłamać.
— He, he! Sto trzyǳieści pięć tysięcy! — rzekł Hindus. — Rachunek nieco przesolony; est zaledwie osiemǳiesiąt tysięcy lat, ak Indie są zaludnione, a z pewnością
³⁶ asso a — zapewne as a. W si
ysi ca i d
ocy pod nazwą asso a występu e Basra, wielkie
miasto w Iraku, położone w pobliżu Zatoki Perskie ; założone w  roku n.e. ako arabski obóz wo skowy
i baza wypadowa przeciwko perskiemu imperium Sasanidów. [przypis edytorski]
³⁷ a a — Kathay, imię nadawane w średnich wiekach Chinom. [przypis tłumacza]
³⁸ s ia y o — is, bóstwo uwielbiane w dawnym Egipcie pod postacią wołu czarnego z białą łatką
na grzbiecie i na boku prawym. Hodowano go w Memﬁsie; miał dwie świątynie, w których za ego pomocą
ogłaszano wróżby. Skoro ukończył  lat, topiono go i grzebano z wielką pompą. [przypis tłumacza]
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esteśmy starsi od was; Brahma zabronił nam adać woły, zanim wam przyszło na myśl
ubierać nimi swo e ołtarze i rożny.
— A to mi pocieszny bydlak, ten wasz Brahma, żeby go porównywać z naszym Apisem — rzekł Egipc anin. — Cóż takiego znów osobliwszego dokonał ów Brahma?
Bramin odparł:
— Nauczył luǳi pisać i czytać; emu też cała ziemia zawǳięcza grę w szachy.
— Mylisz się — rzekł Chalde czyk, sieǳący wpodle — to rybie Oannes³⁹ zawǳięcza
luǳkość te wspaniałe dobroǳie stwa: e tylko goǳi się oddawać pokłony. Cały świat
powie wam, że była to istota boska, miała pozłacany ogon oraz piękną luǳką głowę i wychoǳiła z wody, aby nauczać przez trzy goǳiny ǳiennie. Miała licznych synów, którzy,
ak każdy wie, byli królami. Mam w domu e wizerunek i czczę go po formie. Można
eść wołu, ile się komu żywnie podoba; ale gotować rybę, to, zaiste, wielka bezbożność!
Zresztą esteście oba zbyt podłego i świeżego pochoǳenia, aby się ze mną o cośkolwiek
spierać. Naród egipski liczy ledwie sto trzyǳieści pięć tysięcy lat, Hindusi chełpią się
edynie osiemǳiesięcioma tysiącami, podczas gdy my mamy kalendarze z czterech tysięcy wieków. Wierzcie mi, wyrzeczcie się⁴⁰ swoich szaleństw, a dam każdemu po pięknym
obrazku Oannesa.
Mieszkaniec Kambalu⁴¹ zabrał głos i rzekł:
— Szanu ę barǳo Egipc an, Chalde czyków, Greków, Celtów, Brahmę, wołu Apisa,
piękną rybę Oannes; ale być może Li lub i ⁴², ak kto zechce go nazwać, wart est tyle,
co wasze woły i ryby. Nie powiem nic o swoim kra u; est tak wielki ak Egipt, Chaldea
i Indie razem. Nie sprzeczam się o dawność: człowiekowi wystarczy być szczęśliwym: być
zaś dawnym to barǳo niewiele; ale gdybyśmy mieli poruszać temat kalendarzy, powieǳiałbym, że cała Az a bierze e od nas. Mieliśmy uż kalendarze barǳo dokładne, zanim
w Chaldei zaczęto się uczyć arytmetyki.
— Jesteście wszyscy wielkie nieuki — zawołał Grek. — Nie wiecie, że chaos est
o cem wszystkiego i że kształt i materia stworzyły świat takim, ak go wiǳimy?
Grek mówił długo w tym duchu, ale przerwał mu w końcu Celt, który pociągnąwszy
znacznie ze ǳbana, podczas gdy inni się kłócili, uważał się w te chwili za mędrszego od
wszystkich. Jakoż, klnąc siarczyście, oświadczył, iż edynie Teutath⁴³ i emioła na dębie
warci są, aby o nich mówić; co do niego, ma zawsze zapasik emioły w kieszeni; Scytowie, ego przodki, byli to edyni godni luǳie, acy kiedykolwiek istnieli na świecie; adali,
po prawǳie, niekiedy luǳkie mięso, ale to nie przeszkaǳa, iż naród ego goǳien est
wszelkiego szacunku. Wreszcie dodał, iż gdyby się ktoś ważył źle mówić o Teutath, nauczyłby go rozumu. Sprzeczka zaogniła się; Setok z niepoko em oczekiwał chwili, w które
stół oble e się krwią. Zadig, który podczas całe kłótni zachował milczenie, podniósł się
wreszcie. Zwrócił się na pierw do Celta, ako do na wściekle szego; rzekł, iż ma słuszność,
i poprosił go o emiołę; pochwalił Greka za wymowę i w ten sposób, kole no, uśmierzył wszystkie rozgrzane umysły. Na mnie za mował się mieszkańcem Kata u, ponieważ
wydał mu się na rozsądnie szy ze wszystkich. Wreszcie rzekł:
— Moi przy aciele, gotowi byliście sprzeczać się o nic, wszyscy bowiem esteście
ednego zdania.
Na te słowa okrzyknęli się wszyscy.
— Nieprawdaż — rzekł do Celta — iż nie ubóstwiasz emioły, ale tego, który uczynił
emiołę i dąb?
— Zapewne — odparł Celt.
— A pan, panie Egipc aninie, czcisz z pewnością w obrazie wołu tego, który dał ci
woły?
— Tak — odparł Egipc anin.
³⁹ a s — bóstwo chalde skie, pół-człowiek, pół-ryba. Oannes wyszedł z fal Morza Czerwonego, aby
nauczyć świeżo stworzony świat sztuk i rolnictwa. [przypis tłumacza]
⁴⁰ y z czci si — ǳiś popr.: wyrzeknĳcie się. [przypis edytorski]
⁴¹ a al — nazwa Pekinu, stolicy Chin. [przypis tłumacza]
⁴²Li, i — słowa chińskie, które oznacza ą właściwie: li naturalne światło, rozum; i niebo; oznacza ą
także Boga. [przypis redakcy ny]
a — bóstwo galĳskie, czczone pod postacią dębu za pomocą krwawych oﬁar luǳkich. [przypis
⁴³
tłumacza]
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— Ryba Oannes — ciągnął dale — musi z pewnością ustąpić temu, który stworzył
morze i ryby?
— Zgoda — rzekł Chalde czyk.
— Hindus — dodał Zadig — i Kata czyk uzna ą, ak i wy, pierwszą zasadę; nie dosyć
zrozumiałem wspaniałe rzeczy, akie rozpowiadał nam pan Grek, ale estem pewien, iż
przy mu e również istotę wyższą, od które zawisłym est kształt i materia.
Grek, u ęty komplementem, przyznał, iż Zadig barǳo dobrze u ął ego myśl.
— Jesteście zatem wszyscy tego samego zdania — odparł Zadig — nie ma żadnego
powodu do kłótni.
Wszyscy uściskali się. Setok, sprzedawszy barǳo korzystnie zbiory, odprowaǳił przyaciela Zadiga do swo e sieǳiby. Za powrotem Zadig dowieǳiał się, że w czasie ego
nieobecności wytoczono mu proces i że czeka go śmierć na wolnym ogniu.
. 
W czasie podróży Zadiga do Bassory kapłani gwiazd postanowili go skarać. Kle noty
i ozdoby młodych wdów, idących dobrowolnie na stos, przynależały im z prawa; starali
się tedy wedle możności odpłacić Zadigowi niemiłą psotę, aką im wypłatał. Obwinili
go, iż posiada błędne mniemania o armii niebieskie ; złożyli świadectwo i przysięgli, że
słyszeli, ak mówił, że gwiazdy nie sypia ą w morzu. To straszliwe bluźnierstwo obuǳiło
w sęǳiach dreszcz grozy. Omal nie podarli na sobie szat, skoro usłyszeli te bezbożne
słowa; byliby to uczynili z pewnością, gdyby Zadig miał z czego e opłacić. Na razie
w nadmiarze boleści zadowolili się tym, iż skazali go na spalenie na wolnym ogniu. Na
próżno Setok, zrozpaczony, użył całego wpływu, aby ocalić przy aciela; rychło zmuszony
był zmilknąć. Młoda wdowa Almona, która nabrała wiele smaku do życia, poczuwa ąc
się do obowiązków wǳięczności wobec Zadiga, postanowiła ocalić go od stosu, którego
dał e poznać ohydę. Przetrawiała w głowie zamiar, nie zwierza ąc się nikomu. Śmierć
Zadiga była postanowiona na ǳień następny; miała przed sobą tylko edną noc, aby go
ocalić: i oto ak wzięła się do rzeczy litościwa a roztropna kobieta.
Skropiła się pachnidłami, zaprawiła swą piękność na barǳie bogatym i zalotnym
stro em i poszła do naczelnika kapłanów gwiazd prosić o ta emną audienc ę. Znalazłszy
się w obliczu czcigodnego starca przemówiła w te słowa:
— Na starszy synu Wielkie Niedźwieǳicy, bracie Byka, kuzynie Wielkiego Psa⁴⁴ (takie były tytuły wielkiego kapłana), przychoǳę zwierzyć ci się z mych skrupułów. Wielce
obawiam się, iż popełniłam straszliwy grzech, nie da ąc się spalić na stosie ukochanego
męża. W istocie, cóż miałam do ocalenia? Znikome ciało, ǳiś uż na wpół zwiędłe.
Mówiąc te słowa wysunęła z długich edwabnych rękawów nagie ramiona cudownego
kształtu i olśniewa ące białości.
— Wiǳisz — rzekła — ak niewiele warte est to wszystko.
Kapłan poczuł w głębi serca, że ta znikomość warta est dość wiele. Oczy ego powieǳiały to, a usta potwierǳiły: przysiągł, iż w życiu nie wiǳiał tak pięknych ramion.
— Niestety! — rzekła wdowa. — Ramiona może u dą eszcze, ale przyznasz, iż ta
pierś nie była warta moich względów.
To mówiąc, odsłoniła ego oczom na pięknie sze łono, akie kiedykolwiek stworzyła
natura. Pączek róży na abłku z kości słoniowe wydałby się przy nim edynie marzanną na
bukszpanie, agnięta zaś świeżo myte zdałyby się brunatnożółte. To łono, wielkie czarne
oczy, które patrzyły omdlewa ąco migocąc łagodnie-tkliwym płomieniem, lica ożywione
na pięknie szą purpurą zmieszaną z bielą na czystszego mleka; nos, który nie był ak wieża
góry Libanu; wargi ak dwa szlaki koralu zamyka ące na pięknie sze perły morza Arabii,
wszystko to razem obuǳiło w starcu złuǳenie, że ma dwaǳieścia lat. Almona wiǳąc, iż
wynik est po e myśli, poprosiła o łaskę dla Zadiga.
— Niestety — rzekł — piękna damo, gdybym nawet uǳielił te łaski, pobłażliwość
mo a nie zdałaby się na nic; trzeba bowiem, aby dekret podpisali trze koleǳy.
— W każdym razie podpisz — rzekła Almona.
— Chętnie — rzekł kapłan — pod warunkiem, że wǳięki two e będą nagrodą mego
ustępstwa.
⁴⁴ i l a

id

i

ica

y

i l i i s — nazwy gwiazdozbiorów. [przypis edytorski]
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— Czynisz mi aż nazbyt wiele zaszczytu — rzekła Almona. — Zechcie edynie potruǳić się do me komnaty z chwilą, gdy słońce za ǳie i gdy błyszcząca gwiazda
a
zalśni na horyzoncie; zastaniesz mnie na soﬁe koloru róży i bęǳiesz mógł rozrząǳić sługą
two ą ak ci się spodoba.
Zaczem wyszła unosząc z sobą podpis, i zostawiła starca pełnego żąǳy, ak również
nieufności w swe siły. Resztę dnia spęǳił na kąpieli, wypił napó z odwaru trzciny ce lońskie i szacownych korzeni Tidoru i Ternaty⁴⁵ i czekał z niecierpliwością, aż gwiazda
a ukaże się na widnokręgu.
Tymczasem piękna Almona poszła odwieǳić drugiego kapłana. Ten zapewnił ą, że
słońce, księżyc i wszystkie światła ﬁrmamentu są edynie błędnymi ognikami w porównaniu do e wǳięków. Poprosiła go o tę samą łaskę: zażądał te same ceny. Dała się
przekonać: naznaczyła drugiemu kapłanowi schaǳkę o wschoǳie gwiazdy lg i . Stamtąd udała się do trzeciego i czwartego kapłana, unosząc za każdym razem podpis i da ąc
schaǳkę od gwiazdy do gwiazdy. Wówczas, kazała uprzeǳić sęǳiów, aby przybyli do
nie w ważne sprawie. Stawili się: pokazała im cztery podpisy i powieǳiała, za aką cenę
kapłani sprzedali ułaskawienie. Z awili się wszyscy o oznaczone goǳinie; każdy z kolei
zdumiał się, zasta ąc kolegów, a co gorsza i sęǳiów, wobec których wstyd ich stał się
awny. Zadig był ocalony. Setok tak się zachwycił przebiegłością Almony, iż poprosił ą
o rękę i po ął niebawem w małżeństwo.
. 
Setok zamierzał się wybrać w sprawach handlowych na wyspę Serendib; ale pierwszy
miesiąc małżeństwa, który est, ak wiadomo, miesiącem miodu, nie pozwalał mu opuścić
żony, ani też pomyśleć nawet, iż mógłby ą kiedykolwiek opuścić. Prosił Zadiga, aby pod ął
za niego podróż.
— Niestety! — wzdychał Zadig. — Trzebaż, abym eszcze barǳie oddalał się od
Astarte? Ale trzeba służyć swemu dobroczyńcy.
Tak rzekł, zapłakał i ruszył w drogę.
Niedużo upłynęło czasu od przybycia Zadiga na wyspę Serendib, a uż stał się w oczach
mieszkańców naǳwycza nym człowiekiem. Był roz emcą wszystkich sporów mięǳy kupcami, przy acielem mędrców, doradcą szczupłe ilości luǳi, którzy zasięga ą rady. Król
zapragnął wiǳieć go i słyszeć. Niebawem ocenił całą wartość Zadiga; powziął zaufanie do
ego mądrości i uczynił go swym powiernikiem. Poufałość i szacunek króla przyprawiły
Zadiga o drżenie. ǲień i noc myślał o niedolach, akie sprowaǳiła nań łaska Moabdara. „Miły estem królowi — myślał — czy mnie to nie przyprawi o zgubę?”. Wszelako
nie mógł się uchylić od łask Jego Ma estatu; trzeba bowiem przyznać, iż Nabussan, król
Serendibu, syn Nussanaba, syna Nabassuna, syna Sanbusny, był ednym z na lepszych
władców Az i i kiedy się z nim rozmawiało, trudno go było nie kochać.
Tego dobrego księcia wszyscy chwalili, oszukiwali i kradli: skarby ego łupiono wprost
na wyścigi. Skarbnik koronny wyspy Serendib stale dawał w te mierze przykład, a inni naśladowali go wiernie. Król wieǳiał o tym; zmieniał skarbnika po wiele razy, ale
nie mógł zmienić przy ętego obycza u, a mianowicie, aby ǳielić dochody króla na dwie
nierówne części, z których mnie sza przypadała monarsze, większa ego zarządcom.
Nabussan zwierzył Zadigowi swo e troski.
— Ty, który znasz tyle pięknych rzeczy, czy nie wiesz przypadkiem, ak znaleźć skarbnika, który by mnie nie okradał?
— Niewątpliwie — odparł Zadig — znam nieomylny sposób znalezienia człowieka,
który by miał ręce czyste.
Król, zachwycony, uściskał Zadiga i zapytał, ak się wziąć do tego.
— Trzeba po prostu — rzekł Zadig — kazać przetańczyć wszystkim, którzy się zgłoszą po urząd skarbnika; który okaże w tańcu na więce lekkości, bęǳie niemylnie na uczciwszy.
— Żartu esz sobie — rzekł król — to mi ucieszny sposób wybierania intendenta
ﬁnansów! Jak to! Twierǳisz, że ten, który na żwawie wykona piruetę, bęǳie na uczciwszym i na zdatnie szym ﬁnansistą?
⁴⁵ ido i

a a — wyspy niedaleko Filipin. [przypis tłumacza]
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— Nie ręczę, czy na zdatnie szym — odparł Zadig — ale upewniam, iż bęǳie to
niezawodnie na uczciwszy.
Zadig mówił z taką pewnością siebie, iż król pomyślał, że musi mieć akiś nadprzyroǳony sekret w te mierze.
— Nie lubię rzeczy nadnaturalnych — odparł Zadig. — Luǳie i książki operu ący
cudami zawsze mi byli pode rzani; eśli Wasza Wysokość pozwoli przeprowaǳić próbę,
aką oto poda ę, przekona się sama, iż sekret mó to na prostsza i na łatwie sza rzecz pod
słońcem.
Nabussan, król Serendibu, więce zaǳiwił się, słysząc, iż sekret ten był rzeczą prostą,
niż gdyby mu go podano za cud.
— Dobrze więc — rzekł — czyń ak uważasz.
— Pozwól mi ǳiałać, Na aśnie szy Panie — rzekł Zadig — zyskasz na te próbie
więce , niż mniemasz.
Tegoż samego dnia kazał ogłosić imieniem króla⁴⁶, że wszyscy, którzy chcą się zabiegać o urząd naczelnego poborcy talarów ego Wǳięcznego Ma estatu Nabussana, syna
Nussanaba, ma ą się stawić w szatach z lekkiego edwabiu, dnia pierwszego miesiąca
Krokodyla, w królewskim przedpoko u. Zebrali się w liczbie sześćǳiesięciu i czterech.
Sprowaǳono gra ków do sąsiednie komnaty; przygotowano wszystko ak na bal, ale
drzwi do sali były zamknięte i aby tam się dostać, trzeba było prze ść przez dość ciemny korytarz. Odźwierny udawał się po każdego kandydata i wprowaǳał ich ednego po
drugim przez korytarz, w którym zostawiano go samego na kilka minut. Król, dopuszczony do sekretu, zgromaǳił wszystkie swo e skarby w tym korytarzu. Skoro kandydaci
znaleźli się w salonie, Jego Ma estat nakazał, aby rozpoczęli taniec. Nigdy nie wiǳiano
eszcze tańca barǳie ociężałego i bez grac i; głowy spuszczone, przygarbione krzyże, ręce
przylepione do boków.
— Cóż za hulta e — rzekł po cichu Zadig.
Jeden z całego orszaku stawiał kroki zręcznie, z podniesioną głową, swobodnym spo rzeniem, rozprężonymi ramiony⁴⁷, wyprostowanym ciałem, napiętą łydką.
— Oto uczciwy człowiek! ha! ǳielny człowiek! — mówił Zadig.
Król uściskał dobrego tancerza i ogłosił go skarbnikiem; wszystkich innych zaś ukarano i osąǳono, na sprawiedliwie w świecie; każdy z nich bowiem w czasie, gdy bawił
w korytarzu, napełnił sobie kieszenie tak suto, iż ledwie mógł choǳić. Król zasmucił
się nęǳą natury luǳkie , ako iż na sześćǳiesięciu czterech znalazło się sześćǳiesięciu
i trzech hultai⁴⁸. Ciemny korytarz nazwano o y a z
o sy. W Pers i wbito by na pal
tych sześćǳiesięciu trzech egomościów; w innych kra ach przeprowaǳono by dochoǳenie, którego koszta pochłonęłyby trzechkrotną wartość skraǳione sumy, a które nie
wróciłoby nic do szkatuły monarsze ; w innym królestwie złoǳie e usprawiedliwiliby się
w całe pełni i przyprawili o niełaskę owego zbyt lekkiego tancerza; w Serendib skazano ich edynie na pomnożenie skarbu publicznego, król Nabussan bowiem był barǳo
wyrozumiały.
Był również barǳo wǳięczny: dał Zadigowi więce pienięǳy, niż kiedykolwiek aki
skarbnik zdołał ich ukraść swemu panu. Zadig obrócił e na wysłanie gońców do Babilonu,
z poleceniem zasięgnięcia wieści o losie Astarty. Głos mu drżał, kiedy dawał ten rozkaz,
krew spłynęła do serca, oczy przesłoniły się mgłą, bliski był omdlenia. Kurier od echał.
Zadig patrzał, ak wsiada na okręt. Wrócił do króla i nie wiǳąc nikogo, mniema ąc, że
est sam, wymówił słowo „ i o ”.
— Ach, miłość — rzekł król — właśnie o to choǳi, odgadłeś przedmiot me zgryzoty. Jakiż z ciebie wielki człowiek! Mam naǳie ę, że nauczysz mnie, ak poznać kobietę
wierną we wszelkie próbie, tak ak mi pozwoliłeś znaleźć bezinteresownego skarbnika.
Zadig, oǳyskawszy zmysły, przyrzekł królowi usłużyć w sprawach miłości równie ak
w sprawach ﬁnansów, mimo iż rzecz zdawała się eszcze trudnie sza.
.  
— Ciało i serce… — rzekł król.
⁴⁶i i i
la (daw.) — ǳiś: w imieniu króla. [przypis edytorski]
⁴⁷ a io y — ǳiś popr. N.lm: ramionami. [przypis edytorski]
⁴⁸ l ai — ǳiś forma D.lm racze : hulta ów. [przypis edytorski]
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Na te słowa Zadig nie mógł się wstrzymać, aby nie przerwać królowi.
— Jakże wǳięczen ci estem, panie — rzekł — iż nie powieǳiałeś: d sza i s c !
Te słowa bowiem słyszy się bez ustanku w Babilonie we wszystkich ustach; na każdym
kroku spotyka się książki, gǳie est mowa o duszy i o sercu⁴⁹, pisane przez luǳi, którzy
nie ma ą ani ednego, ani drugiego… Ale eśli łaska, mów dale , Na aśnie szy.
Nabussan ciągnął w ten sposób:
— Ciało i serce przeznaczone są we mnie do kochania; pierwsza z tych dwóch potęg
ma wszelką przyczynę być zadowolona. Mam tu na usługi sto kobiet pięknych, zawsze
gotowych, uprzeǳa ących, namiętnych nawet lub też uda ących namiętność w moich
ob ęciach. Natomiast serce mo e dalekie est od szczęścia. Aż nadto przekonałem się, iż
przedmiotem gorących pieszczot est osoba króla Serendibu, osoba zaś Nabussana est
w tym dość obo ętna. Nie znaczy to, abym posąǳał mo e żony o niewierność; ale chciałbym znaleźć duszę, która byłaby mo ą; oddałbym za podobny skarb posiadanie owych stu
piękności. Rozpatrz się, czy wśród stu sułtanek zdołasz mi znaleźć edną, w które miłość
mógłbym uwierzyć.
Zadig odpowieǳiał tak ak i poprzednio:
— Na aśnie szy, pozwól mi ǳiałać, ale przede wszystkim odda mi do rozporząǳenia
skarby, które wystawiłeś w galerii Pokusy; wyrachu ę się ze wszystkiego i nie stracisz ani
unc i złota.
Król zostawił mu nieograniczoną swobodę. Zadig wybrał w Serendib trzyǳiestu
trzech na szpetnie szych garbusów, trzyǳiestu trzech na pięknie szych paziów i trzyǳiestu trzech bonzów⁵⁰, spośród na barǳie wymownych i uczonych. Wszystkim wybranym
ułatwił dostęp do alkierzy sułtanek. Każdy garbus miał do oﬁarowania cztery tysiące sztuk
złota; akoż zaraz pierwszego dnia wszyscy dostąpili pełni szczęścia. Paziowie, którzy nie
mieli nic do dania prócz siebie, odnieśli tryumf dopiero po dwóch lub trzech dniach.
Bonzowie mieli nieco więce zachodu, ale ostatecznie trzyǳieści trzy dewotek zdało się
na ich wolę. Król przez otwory, które wychoǳiły na wszystkie celki, wiǳiał wszystkie te
próby i nie posiadał się ze zdumienia. Ze stu żon, ǳiewięćǳiesiąt ǳiewięć uległo w ego
oczach. Została edna, barǳo eszcze młoda, niedawno nabyta, do które Jego Ma estat
nigdy się eszcze nie zbliżył. Wypuszczono na nią ednego, dwóch, trzech garbusów, którzy oﬁarowali e aż do dwuǳiestu sztuk złota; okazała się niewzruszona i nie mogła się
wstrzymać od śmiechu z naiwności biednych kaleków, zdolnych wierzyć, iż pieniąǳ zasłoni ich szpetotę. Przedstawiono e dwu na pięknie szych paziów: powieǳiała, iż król
wiǳi się e eszcze pięknie szym. Nasłano na nią na wymownie szego z bonzów, późnie
zaś innego, słynnie ǳielnego⁵¹ w utarczce: pierwszy wydał się e czczym gadułą, co do
drugiego zaś, nawet nie raczyła domyślić się ego zalet.
— Serce stanowi o wszystkim — mówiła. — Nie ulegnę nigdy ani złotu garbusa,
ani urokom młoǳieńca, ani namowom bonza; będę kochała edynie Nabussana, syna
Nussanaba i zaczekam, aż on mnie raczy pokochać.
Król nie posiadał się z radości, ze zdumienia, z roztkliwienia. Odebrał wszystko złoto,
które zapewniło powoǳenie garbusom, i darował e piękne Faliǳie (było to imię piękne
osoby). Oddał e swo e serce; zasługiwała na nie na zupełnie . Nigdy kwiat młodości nie
lśnił się tak wǳięcznie; nigdy powaby piękności nie oddychały równym czarem. Prawda
historyczna nie pozwala przemilczeć, że Falida licho składała ukłon dworski, ale tańczyła
ak wróżki, śpiewała ak syreny, a mówiła ak Grac e: pełna była talentów i cnoty.
Nabussan, pewny e miłości, rozkochał się w nie ; ale miała niebieskie oczy, i to stało się przyczyną na większych nieszczęść. Istniało dawne prawo, które broniło królom
miłości kobiet nazwanych późnie u Greków oo is. Naczelnik bonzów ustanowił był to
prawo więce niż przed pięcioma tysiącami lat, aby sobie przywłaszczyć kochankę pierwszego króla Serendibu; w zasadnicze ustawie państwa obłożył przekleństwem wszelkie
niebieskie oczy. Wszystkie zakony całego kra u z awiły się u Nabussana z przedstawie⁴⁹s o y a si si i g i s o a o d szy i o s c — wycieczka przeciw głośnemu współczesnemu pedagogowi Charlesowi Rollin (–), który w swoim a aci o a cza i ( ai d s d s) posługu e się
często wyrażeniem: „serce i dusza”. [przypis tłumacza]
⁵⁰ o zo — człowiek za mu ący wysokie stanowisko; buddy ski duchowny w Chinach i Japonii. [przypis
edytorski]
⁵¹s y i i l y — ǳiś: słynny z ǳielności. [przypis edytorski]
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niami. Powiadano publicznie, iż przyszedł ostatni ǳień królestwa; że ohyda doszła uż
do szczytu, że całe naturze grozi akaś złowroga katastrofa; że, ednym słowem, Nabussan, syn Nussanaba rozkochał się w parze wielkich niebieskich oczu. Garbusy, ﬁnansiści,
bonzowie i brunetki napełnili królestwo lamentami.
ǲikie narody, zamieszku ące na północ od Serendib, skorzystały z powszechnego
niezadowolenia i wtargnęły w kra e dobrego Nabussana. Zażądał od poddanych pomocy; bonzowie, którzy posiadali połowę dochodów całego państwa, zadowolili się podnoszeniem rąk w górę i wzdragali się zanurzyć e do szkatuły dla dopomożenia królowi.
Odprawiali uroczyste modły przy muzyce i zdali państwo na pastwę barbarzyńców.
— O mó drogi Zadigu, czy wydobęǳiesz mnie eszcze raz z tego straszliwego kłopotu? — wykrzyknął boleśnie Nabussan.
— Barǳo chętnie, królu — odparł Zadig. — Dostaniesz pienięǳy od bonzów, ile
tylko zapragniesz. Wyda na łup ziemie, gǳie zna du ą się ich zamki, a broń tylko swoich
własnych.
Nabussan poszedł za tą radą: niebawem bonzowie padli do stóp króla, błaga ąc o pomoc. Za całą odpowiedź król odśpiewał im kantyczkę, w które zasyłał modły do nieba
o zachowanie ich ziemi. Wreszcie bonzowie wyłożyli pieniąǳe i król ukończył szczęśliwie
wo nę.
W ten sposób Zadig, przez mądre i szczęśliwe rady i przez wielkie usługi, akie oddał,
ściągnął na siebie nieubłaganą nieprzy aźń luǳi na potężnie szych w państwie. Bonzowie
i brunetki przysięgli mu zgubę; ﬁnansiści i garbusi nie szczęǳili go nigǳie; podszczuto
przeciw niemu dobrego Nabussana. Wyświadczone usługi zosta ą często w przedpokou, pode rzenia zaś wchoǳą do gabinetu, wedle sentenc i Zoroastra. Co ǳień płynęły
oskarżenia: otóż pierwsze nie dosięga, drugie zostawia rysę, trzecie rani, czwarte zabĳa.
Zadig, zaniepoko ony, załatwiwszy pomyślnie sprawy Setoka i doręczywszy mu przez
posłów pieniąǳe, myślał uż tylko o tym, aby opuścić wyspę. Postanowił sam udać się
szukać nowin o Astarte.
— Jeśli zostanę w Serendib — powiadał — bonzy każą mnie w końcu nawlec na pal.
Ale dokąd iść? W Egipcie czeka mnie niewola; w Arabii, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, śmierć na stosie; w Babilonie stryczek. Trzeba wszelako dowieǳieć się, co
się stało z Astartą: edźmy i przekona my się, co mi przeznacza mó żałobny los.
. 
Zbliża ąc się do granic ǳielących Arabię skalistą od Syrii, Zadig prze eżdżał wpodle dość
obronnego zameczku: akoż wypadli zeń uzbro eni Arabowie. W mgnieniu oka otoczyli
go, woła ąc:
— Wszystko, co posiadasz, należy do nas, a osoba two a do naszego pana.
Za całą odpowiedź Zadig dobył szpady; sługa ego, któremu nie zbywało na odwaǳe,
uczynił toż samo. Położyli trupem kilku Arabów; w ich mie sce inni natarli w zdwo one
liczbie. Zadig i ego kompan nie ulękli się; postanowili zginąć z bronią w ręku. Piękny to
był widok, dwóch luǳi broniących się przeciw całe chmarze, ale walka taka nie mogła
trwać długo. Pan zamku, imieniem Arbogad, wiǳąc przez okno cuda waleczności, akich dokazywał Zadig, powziął dla niego szacunek. Zeszedł pospiesznie, aby własną ręką
powściągnąć swoich luǳi i oswoboǳić podróżnych.
— Wszystko, co przechoǳi przez mo e ziemie, należy do mnie — rzekł. — Jak
również wszystko, co zna dę na ziemiach drugiego; ale wyda esz mi się tak ǳielnym
człowiekiem, że wyłączam cię z powszechnego prawa.
Kazał ich wpuścić do zamku, nakazu ąc luǳiom, aby się dobrze z nimi obchoǳili;
o zmroku zaś zaprosił Zadiga na wieczerzę.
Pan zamku był to eden z tych Arabów, których nazywa ą z o i a i; ale wśród
mnóstwa złych uczynków zdarzało mu się spełnić niekiedy i dobry. Kradł z wściekłą zachłannością, a rozdawał ho nie; był nieustraszony w czynie, dość łatwy w obcowaniu,
wyuzdany przy stole, wesoły, gdy sobie podochocił, a zwłaszcza pełen szczerości. Zadig spodobał mu się barǳo; biesiada przeciągała się wśród ożywione rozmowy; wreszcie
Arbogad rzekł:
— Raǳę ci się zaciągnąć pod mo e znaki; nie pożału esz tego. Zawód wcale niezły;
możesz z czasem zostać tym, czym a estem.
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Plotka

— Wolno spytać — rzekł Zadig — od ak dawna uprawiasz pan to szlachetne rzemiosło?
— Od na wcześnie sze młodości — odparł. — Byłem sługą dosyć obrotnego Araba;
położenie mo e drażniło mnie niewymownie; patrzałem z rozpaczą, iż na całe ziemi, należące po równi do luǳi, los nie zabezpieczył mi mo e porc i. Zwierzyłem troski swo e
pewnemu staremu Arabowi, który rzekł: „Mó synu, nie rozpacza ; było niegdyś ziarnko
piasku, które żaliło się, iż est nieznanym atomem w pustyni; po upływie kilku lat stało
się diamentem i est obecnie na pięknie szą ozdobą korony króla Indiów⁵²”. Mowa ta
zapadła mi w duszę; byłem ziarnkiem piasku, postanowiłem zostać diamentem. Zacząłem od tego, iż ukradłem dwa konie. Zwerbowałem sobie towarzyszy; osiągnąłem tyle,
iż mogłem łupić małe karawany. W ten sposób stopniowo zatarłem różnicę, aka istniała
zrazu mięǳy innymi ludźmi a mną. Miałem swo ą cząstkę dóbr na ziemi, a nawet odszkodowanie to wypadło z lichwą; stałem się panem-rozbó nikiem. Nabyłem ten zamek
za pomocą śmiałego zamachu. Satrapa Syrii chciał mnie zeń wywłaszczyć, ale byłem uż
zbyt bogaty, aby się czego obawiać; dałem pienięǳy satrapie, ǳięki czemu zachowałem
zamek i powiększyłem swo e włości; zamianował mnie nawet skarbnikiem danin, akie
Arabia skalista opłaca królowi królów. Pełniłem urząd poborcy, strzegąc się pilnie roli
podatnika.
Wielki Desterham Babilonu przysłał tuta w imieniu króla Moabdara podrzędnego satrapę, iżby mnie udusił. Człowiek ten przybył z rozkazem w kieszeni: wieǳiałem
o wszystkim z góry. Kazałem udusić w ego obecności czterech drabów, którzy mnie
mieli wziąć na stryczek; przy czym spytałem, ile mogłaby mu przynieść ego mis a. Odpowieǳiał, iż miał za mnie dostać około trzystu sztuk złota. Przedstawiłem mu asno, że
więce może zarobić po mo e stronie. Zrobiłem go pod-rozbó nikiem; est ǳiś ednym
z moich na lepszych oﬁcerów, no i na bogatszych. Jeśli zechcesz mnie usłuchać, zrobisz
los, ak on. Nigdy pora nie była wǳięcznie szą do kraǳieży, odkąd Moabdara zabito,
a cały Babilon choǳi ak bez głowy.
— Zabito Moabdara! — wykrzyknął Zadig. — A co się stało z królową Astarte?
— Nie mam po ęcia — odparł Arbogad. — Tyle mi wiadomo, że Moabdar oszalał, że
go zabito, Babilon stał się wielką mordownią, całe cesarstwo est w rozpaczy, że est eszcze
pole na kilka ładnych zamaszków i że, co do mnie, dokonałem paru wprost wspaniałych.
— Ale królowa! — rzekł Zadig. — Przez litość, czy nic nie wiesz o losie królowe ?
— Mówiono tam coś o księciu Hirkanii — odparł — prawdopodobnie dostała się
mięǳy ego konkubiny, o ile nie zabito e w zamieszaniu; ale na ogół ciekawszy estem
grabieży niż nowin. W czasie swoich wypraw u ąłem wiele kobiet; nie chowam żadne ;
sprzeda ę e drogo, kiedy są ładne, nie dowiadu ąc się, co są zacz. Nikt nie płaci za rangę;
sama królowa, gdyby była brzydka, nie znalazłaby kupca. Może sprzedałem i królową
Astarte, może umarła; ale mało mnie to obchoǳi, a sąǳę, że i ty zbytecznie się o to
troszczysz.
Mówiąc, pił tak walecznie i plótł tak bezładnie, iż Zadig nie mógł zeń wydobyć nic
więce .
Patrzał przed siebie, oszołomiony, przybity, nieruchomy. Arbogad pił ciągle, opowiadał history ki, powtarzał bez ustanku, iż est na szczęśliwszym z luǳi, zachęcał Zadiga,
aby wstąpił w ego ślady. Wreszcie, łagodnie odurzony oparami wina, zapadł w spoko ny
sen. Zadig spęǳił noc w na gwałtownie szym poruszeniu. „Jak to — powiadał sobie —
król oszalał! Zabito go!… Nie mogę się wstrzymać, aby go nie żałować. Państwo rozdarte, a ten bandyta szczęśliwy: o fortuno, o losie!… złoǳie szczęśliwy, to zaś, co natura
stworzyła na milszego, zginęło może w na okropnie szy sposób lub ży e w doli gorsze
niż śmierć. O Astarte, co się z tobą stało?”.
Od świtu zaczął wypytywać mieszkańców zamku, ale wszyscy byli za ęci, nikt mu nie
odpowiadał. Dokonano w ciągu nocy nowych grabieży, ǳielono łupy. Wszystko, co mógł
uzyskać w tym niepoko u i zamęcie, to pozwolenie opuszczenia zamku. Skorzystał zeń bez
zwłoki, barǳie niż kiedykolwiek pogrążony w bolesne zadumie.
Zadig echał niespoko ny, wzruszony, w myślach przesuwali mu się kole no nieszczęśliwa Astarte, król Babilonu, wierny przy aciel Kador, szczęśliwy rabuś Arbogad, owa
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kapryśna dama, którą Babilończycy uprowaǳili z granic Egiptu, oraz wszystkie niedole,
których doświadczył.
. 
U echawszy kilka mil od zamku, Zadig znalazł się nad brzegiem rzeczki, ciągle biada ąc
nad swoim losem i uważa ąc się za przykład ostatecznego nieszczęścia. Wtem u rzał rybaka
leżącego na brzegu, ledwie trzyma ącego słabnącą ręką sieć, która wysuwała mu się niemal
z dłoni. Patrzał smutno oczyma wzniesionymi do nieba.
— Jestem z pewnością na nieszczęśliwszym z luǳi — powiadał rybak. — Byłem,
ak każdy zaświadczy, pierwszym handlarzem nabiału w Babilonie i popadłem w ruinę.
Miałem za żonę kobietę na pięknie szą pod słońcem i zdraǳiła mnie. Pozostał mi lichy
domek; w moich oczach złupiono go i zniszczono. Obecnie ży ę w nęǳne chatce, nie
mam innych środków do życia prócz rybołówstwa i nie mogę złapać ani liche płotki. O,
mo a sieci! Nie zarzucę uż ciebie więce ; sam racze rzucę się w wodę.
Wymawia ąc te słowa zrywa się i czyni kilka kroków z gestem świadczącym o samobó czych zamiarach.
„Jak to — rzekł Zadig do siebie — istnie ą tedy luǳie równie nieszczęśliwi ak a?”.
Równocześnie z tą reﬂeks ą zroǳiła się chęć ocalenia życia rybakowi. Podbiega, chwyta
go za rękę, wypytu e tonem serdecznym i pełnym współczucia. Twierǳą, iż człowiek
est mnie nieszczęśliwy, kiedy nie est nieszczęśliwy sam eden. Ale wedle Zoroastra
źródłem tego est nie złośliwość, ale wroǳona potrzeba. Coś ciągnie wówczas człowieka
ku nieszczęśliwemu; czu e w nim bliźniego. Radość szczęśliwego byłaby dlań zniewagą,
ale dwa biedacy są niby dwie słabe krzewiny, które opiera ąc się edna o drugą łacnie
stawia ą opór burzy.
— Czemu upadasz pod brzemieniem losu? — rzekł Zadig do rybaka.
— Temu — odparł — że nie wiǳę uż ratunku. Byłem szanownym obywatelem
wioski Derlbach koło Babilonu i sporząǳałem przy pomocy żony na lepsze śmietankowe serki w całym cesarstwie. Królowa Astarte i sławny minister Zadig lubili e namiętnie. Dostarczałem do ich domów sześćset serów. Szedłem ednego dnia do miasta, aby
odebrać zapłatę; przybywszy do Babilonu, dowieǳiałem się, że królowa i Zadig znikli.
Pobiegłem do aśnie wielmożnego Zadiga, którego nigdy wprzódy nie wiǳiałem: zastałem łuczników wielkiego Desterhamu, którzy opatrzeni królewskim papierem łupili dom
wedle prawa i po porządku. Pobiegłem do kuchen królowe : oﬁcerowie Je Królewskie
Gęby powieǳieli mi, że nie ży e; inni mówili, że est w więzieniu; inni, że uciekła; ale
wszyscy upewnili mnie, że nie zobaczę ani szeląga. Poszedłem wraz z żoną do pana Orkana, który był ednym z mych klientów; prosiliśmy go o poparcie. Uǳielił go mo e
żonie, ale mnie odmówił. Była ona bielsza niż śmietankowe sery, które stały się początkiem mego nieszczęścia; połysk zaś purpury tyrreńskie nie był świetnie szy od szkarłatu,
który okraszał tę białość. To stało się przyczyną, iż Orkan zatrzymał ą, mnie zaś wypęǳił
z domu. Napisałem do ukochane żony list pełen rozpaczy i szaleństwa. Rzekła oddawcy:
„Ach, tak, tak, znam tego człowieka, słyszałam o nim: powiada ą, że robi doskonałe serki
śmietankowe; niech przyniesie i niech mu zapłacą”.
W niedoli mo e chciałem się odwołać do sądów. Zostało mi sześć unc i złota: trzeba
było dać dwie unc e prawnikowi, którego się poraǳiłem; dwie obrońcy, który pod ął
się sprawy; dwie sekretarzowi sęǳiego. Proces eszcze się nie zaczął, a uż wydałem więce pienięǳy niż mo e serki i żona były warte. Wróciłem do siebie z postanowieniem
sprzedania domu dla oǳyskania żony.
Dom wart był dobrych sześćǳiesiąt unc i złota, ale wiǳiano, że estem biedny i zniewolony do sprzedaży. Pierwszy kupiec oﬁarował mi trzyǳieści unc i, drugi dwaǳieścia,
trzeci ǳiesięć. Byłem w końcu gotów dobić targu, tak byłem zaślepiony, kiedy przybył
do Babilonu książę Hirkanii i spustoszył wszystko w przechoǳie. Domek mó na pierw
złupiono, następnie spalono.
Straciwszy w ten sposób pieniąǳe, żonę i dom, schroniłem się w tę okolicę, gǳie
oto mnie spotkałeś. Starałem się wyżywić za pomocą rybołówstwa, ale ryby drwią sobie
ze mnie tak samo ak luǳie. Nie mogę nic złowić, umieram z głodu; bez ciebie, dosto ny
pocieszycielu, byłbym znalazł śmierć w rzece.
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Rybak nie dokończył swego opowiadania ednym ciągiem, co chwila bowiem Zadig,
wzruszony i prze ęty, wołał:
— Jak to! Nie wiesz nic o losie królowe ?
— Nic, panie — odparł rybak. — Wiem tylko, że królowa i Zadig nie zapłacili mi
moich serków, że zabrano mi żonę i że estem w rozpaczy.
— Mam wszelką naǳie ę — rzekł Zadig — że nie stracisz wszystkiego. Słyszałem
o tym Zadigu: to uczciwy człowiek; eśli wróci do Babilonu, ak ma naǳie ę, odda ci
wszystko z nawiązką. Ale co się tyczy żony, która nie est równie uczciwa, raǳę ci, nie
stara się e oǳyskać. Wierza mi, idź do Babilonu; będę tam przed tobą, ponieważ mam
konie, a ty esteś pieszo. Zwróć się do szlachetnego Kadora; powieǳ, że spotkałeś ego
przy aciela; czeka mnie u niego; wierza , może nie zawsze bęǳiesz nieszczęśliwym.
— O potężny Orosmado — ciągnął dale — zesłałeś mnie tu, aby pocieszyć tego
człowieka; ale kogo ześlesz, aby mnie pocieszył?
Tak mówiąc, dał rybakowi połowę pienięǳy, akie miał przy sobie; rybak, wzruszony
i uszczęśliwiony, całował stopy Zadiga i powiadał:
— Jesteś aniołem.
Tymczasem Zadig ciągle pytał o nowiny i ronił obﬁte łzy.
— Jak to, panie — wykrzyknął rybak — byłże byś ty sam nieszczęśliwym, ty, który
sie esz dobroǳie stwa?
— Nieszczęśliwszym od ciebie sto razy — odparł Zadig.
— Ale ak to być może — powiadał poczciwina — aby ten, który da e, barǳie był
goǳien litości niż obdarowany?
— Stąd, iż two ą na większą klęską był niedostatek — odparł Zadig — a zaś estem
nieszczęśliwy sercem.
— Czy także Orkan zabrał panu żonę? — spytał rybak.
Pytanie to przywiodło Zadigowi na pamięć wszystkie ego przygody; przebiegł myślą
litanię swych nieszczęść, począwszy od suczki królowe aż do zamku rozbó nika.
— Zaiste — rzekł — Orkan zasłużył, aby go ukarano. Ale zazwycza tacy luǳie są
ulubieńcami losu. Jak bądź się rzeczy ma ą, idź do szlachetnego Kadora i czeka na mnie.
Rozstali się: rybak, idąc, błogosławił los, Zadig zaś pęǳił na oślep, złorzecząc ciągle
swe doli.
. 
Prze eżdża ąc przez akąś polankę, u rzał gromadkę kobiet szuka ących czegoś naǳwycza
usilnie. Ośmielił się zbliżyć do edne z nich i zapytał, czy raczą zezwolić, aby im dopomógł
w poszukiwaniach.
— Niech pana Bóg broni — odparła Syry ka. — Tego, czego szukamy, nie mogą
dotknąć inne ręce, ak tylko kobiece.
— To osobliwe, w istocie — rzekł Zadig. — Czy wolno spytać, co to za przedmiot,
którego tylko kobietom wolno dotykać?
— Bazyliszek — rzekła.
— Bazyliszek, pani? Czemuż to, eśli łaska, szukacie panie bazyliszka?
— Dla naszego pana i władcy Ogula, którego zamek wiǳisz oto nad rzeką na skrau łąki. Jesteśmy ego barǳo pokornymi niewolnicami. Otóż dosto ny Ogul est chory;
lekarz zalecił mu spożyć bazyliszka ugotowanego w woǳie różane ; że zaś est to zwierzę
barǳo rzadkie i da e się u ąć edynie kobietom, Ogul przyrzekł uczynić swą żoną tę, która
mu przyniesie bazyliszka. Pozwól mi pan szukać, eśli łaska, wiǳisz bowiem, ile by mnie
kosztowało, gdybym się dała uprzeǳić towarzyszkom.
Zadig zostawił ǳiewczęta ich poszukiwaniom i puścił się w dalszą drogę. Przybywszy
nad brzeg innego znów strumyka u rzał znowuż damę spoczywa ącą na trawie. Z postawy
e nie było znać, aby czego szukała. Kibić zdawała się ma estatyczna, ale twarz pokryta
była zasłoną. Leżała wpół pochylona nad strumykiem; głębokie westchnienia wyǳierały
się z e piersi. Trzymała w ręku laseczkę, którą kreśliła litery na miałkim piasku. Zadig
ciekaw był zobaczyć, co może pisać owa dama; zbliżył się tedy i u rzał literę Z, potem :
zdumiał się; kiedy następnie po awiło się , zadrżał. Któż zdoła opisać ego zǳiwienie,
kiedy u rzał z kolei ostatnie litery swego imienia. Przez akiś czas stał niemy, w osłupieniu;
wreszcie ozwał się niepewnym głosem:
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— O, szlachetna pani, przebacz nieszczęśliwemu cuǳoziemcowi, iż ośmieli się spytać,
przez aki zdumiewa ący traf wiǳę tu imię Z
skreślone twą boską ręką?
Na ten głos, na te słowa, dama podnosi drżącą ręką zasłonę, spogląda na Zadiga,
wyda e krzyk rozczulenia, zdumienia i radości i powalona nadmiarem wzruszeń osuwa się
zemdlona w ego ob ęcia. Była to Astarte we własne osobie; była to królowa Babilonu; ta,
którą Zadig ubóstwiał, mimo iż wyrzucał sobie swą miłość; którą tyle opłakiwał i o które
los tak się lękał. Na chwilę postradał panowanie nad sobą; wreszcie utopił spo rzenia
w oczach Astarte, które otwierały się wpół omdlałe, ale przepełnione tkliwością i sromem.
— O nieśmiertelne potęgi! — wykrzyknął — które władacie losami mieszkańców
te ziemi, czy wracacie mi Astarte? W akie ż chwili, w akimż mie scu, w akim stanie
oglądam ą z powrotem?
Przypadł do kolan Astarte, uderzył czołem w proch okrywa ący e stopy. Królowa
podnosi się i saǳa go przy sobie nad strumieniem; raz po raz ociera oczy, z których łzy
zaczyna ą wciąż płynąć na nowo. Po dwaǳieścia razy zaczyna mówić, ale ęki przerywa ą
e słowa; pyta kochanka, aki traf sprowaǳił tu ich obo e, przerywa ego odpowieǳi nowymi pytaniami. Rozpoczyna opowiadanie swych nieszczęść i wraz wywiadu e się o niedole Zadiga. Skoro wreszcie obo e ukoili pierwsze wzruszenia, Zadig w niewielu słowach
opowieǳiał, w aki sposób znalazł się na te łączce.
— Ale, o nieszczęśliwa i czcigodna królowo, akim cudem odna du ę ciebie w tym
ustronnym mie scu, w stro u niewolnicy, w towarzystwie innych niewolnych kobiet szuka ących bazyliszka, aby go ugotować w woǳie różane na zlecenie lekarza?
— Pozwólmy im szukać — rzekła piękna Astarte — tymczasem opowiem ci, co wycierpiałam: ach! wszystko przebaczam niebu z chwilą, gdy cię oglądam. Wiesz, że król,
mó małżonek, krzywym okiem patrzał na to, iż byłeś na milszym z luǳi; z te też przyczyny powziął pewne nocy postanowienie, aby ciebie kazać udusić, a mnie otruć. Wiesz,
ak niebo dozwoliło, aby karzełek niemowa uprzeǳił mnie o rozkazie Wzniosłego Maestatu. Zaledwie wierny Kador zniewolił cię, abyś mi był posłuszny i uciekał, zacny ten
człowiek odważył się dostać do mnie, w nocy, ta emnym we ściem. Uprowaǳił mnie
i zawiódł do świątyni Orosmady, gǳie ego brat, będący tamecznym magiem, zamknął
mnie w olbrzymim posągu, którego podstawa sięga fundamentów świątyni, głowa zaś
dotyka sklepienia. Byłam tam akby zagrzebana żywcem, ale ǳięki opiece maga nie zbywało mi na niczym. Tymczasem o brzasku aptekarz Jego Królewskie Mości wszedł do
poko u, niosąc napó sporząǳony z blekotu, makowca, szale u, ciemierzycy i akonitu,
inny zaś dygnitarz udał się do ciebie ze sznurem z niebieskiego edwabiu. Nie znaleziono
nikogo. Aby lepie oszukać króla, Kador przyszedł oskarżyć nas obo e. Powieǳiał, że ty
puściłeś się do Indii, a zaś do Memﬁsu; posłano zauszników w pościg za nami.
Gońcy, którzy mnie szukali, nie znali mnie. W ciągu mego królowania nie ukazałam
niemal nikomu swe twarzy, z wy ątkiem ciebie ednego, na rozkaz i w obecności małżonka. Biegli w pościg za mną, szuka ąc edynie wedle podanego rysopisu. Na granicy Egiptu
u rzeli kobietę tego samego wzrostu co a i być może bogatszą ode mnie w uroki. Była
zapłakana, zdawała się błąkać. Nie wątpili, iż ma ą przed sobą królową Babilonu; zawiedli
ą przed Moabdara. Omyłka ich rozgniewała gwałtownie króla, ale niebawem, przy rzawszy się bliże schwytane kobiecie, uznał, że est barǳo ładna: pocieszył się. Nazywała się
iss . Powieǳiano mi późnie , że imię to znaczy po egipsku i a a y ica. Była nią
w istocie; ale kryło się w tym tyleż sztuki co kaprysu. Spodobała się Moabdarowi. Opanowała go do tego stopnia, iż kazała się ogłosić ego żoną. Wówczas charakter e ob awił się
w całe pełni; popuściła bez żadnych względów cugli wszystkim szaleństwom wyobraźni.
Chciała zmusić naczelnika magów, starego i cierpiącego na podagrę, aby tańczył przed
nią; gdy mag odmówił, prześladowała go ak mogła. Wielkiemu koniuszemu kazała, aby
przyrząǳił placek naǳiewany konﬁturą. Daremnie wielki koniuszy przedstawiał, że nie
est cukiernikiem; trzeba mu było usłuchać, po czym wypęǳono go, ponieważ placek
był przypalony. Dała mie sce wielkiego koniuszego swemu karłowi, mie sce zaś kanclerza
paziowi. W ten sposób rząǳiła Babilonem. Całe miasto wzdychało za mną. Król, który
był niezłym człowiekiem aż do chwili, w które zamierzył mnie otruć, a ciebie udusić,
pogrzebał wszystkie swo e cnoty w nieumiarkowane miłości dla piękne kapryśnicy. Zaszedł do świątyni w wielki ǳień Świętego Ognia. Ukląkł u stóp posągu, w którym byłam
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zamknięta, modląc się o szczęście dla Missuf. Oburzona krzyknęłam głośno: „Bogowie
nie przy mu ą modłów króla, który stał się tyranem, który chciał zgłaǳić ze świata godną małżonkę, aby poślubić szaloną błaźnicę”. Słowa te wstrząsnęły Moabdarem do tego
stopnia, iż rozum mu się zmącił. Wyrocznia mo a oraz tyrania Missuf wystarczyły, aby
mu pomieszać zmysły. Oszalał w ciągu kilku dni.
Szaleństwo ego, które zdawało się karą nieba, stało się hasłem buntu. Wszczęło się
powstanie, miasto chwyciło za broń. Babilon, tak długo pogrążony w bezczynne gnuśności, stał się teatrem straszliwe wo ny domowe . Wydobyto mnie z czeluści posągu
i postawiono na czele ednego ze stronnictw. Kador popęǳił do Memﬁsu, aby ciebie
sprowaǳić do Babilonu. Książę Hirkanii, słysząc te opłakane wieści, powrócił ze swą
armią, aby stworzyć w Chaldei trzecią partię. Zaatakował króla, który wraz ze swo ą postrzeloną Egipc anką ruszył naprzeciw niemu. Moabdar zginął, przeszyty ciosami. Missuf
wpadła w ręce zwycięzcy. Nieszczęście mo e chciało, iż i a dostałam się w ręce akiegoś
hirkańskiego odǳiału i że zawieǳiono mnie przed księcia niemal równocześnie z Missuf.
Pochlebi ci to zapewne, skoro się dowiesz, iż spodobałam się księciu barǳie od Egipc anki, ale ze zgrozą przy ǳie ci usłyszeć, iż przeznaczył mnie do swego sera u. Oświadczył
barǳo stanowczo, iż skoro tylko zakończy wo nę, przybęǳie do mnie. Osądź mo ą boleść! Węzły łączące mnie z Moabdarem pękły, mogłam należeć do Zadiga i oto popadłam
w ka dany barbarzyńcy! Odpowieǳiałam mu z całą dumą, aką tchnęła we mnie godność
mo a i uczucie. Zawsze słyszałam, iż osobom mego uroǳenia niebo da e wroǳony maestat, który ednym słowem i spo rzeniem zdolny est przywieść do szacunku śmiałków
ważących się przekroczyć ego granice. Odezwałam się ak królowa, ale potraktowano
mnie ak poko ówkę. Hirkańczyk, nie racząc mi nawet odpowieǳieć, rzekł do czarnego
eunucha, że estem źle wytresowana, ale że mu się podobam. Kazał mieć o mnie pieczę
i wziąć mnie na stół faworytek, aby mi odświeżyć płeć i uczynić na przyszłość godnie szą
ego względów. Rzekłam, iż się zabĳę; odpowieǳiał, śmie ąc się, że takie rzeczy się nie
zdarza ą, że przyzwycza ony est do tych fochów; po czym opuścił mnie z miną człowieka,
który zamknął papugę w swo e menażerii. Cóż to za los dla pierwsze królowe świata!
Więce powiem: cóż za los dla serca, które należało do Zadiga!
Na te słowa Zadig rzucił się do e kolan i zrosił e łzami. Astarte podniosła go tkliwie
i ciągnęła w ten sposób:
— U rzałam się tedy w mocy barbarzyńcy ako rywalka szalone , z którą mnie wraz
zamknięto. Opowieǳiała mi okoliczności swego uprowaǳenia z Egiptu. Z rysów, akimi cię odmalowała, ze zgodności czasu, z dromadera, na którym przybyłeś, ze wszystkich okoliczności, odgadłam, że Zadig potykał się za nią. Nie wątpiłam, iż zna du esz się
w Memﬁsie; postanowiłam się tam schronić. „Piękna Missuf — rzekłam — esteś o wiele milsza ode mnie, o wiele skutecznie rozerwiesz księcia Hirkanii. Ułatw mi ucieczkę:
bęǳiesz panowała sama, mnie uszczęśliwisz, sama zaś pozbęǳiesz się rywalki”. Missuf
ułożyła ze mną plan ucieczki. Wymknęłam się pota emnie z niewolnicą.
Byłam uż blisko Arabii, kiedy słynny rozbó nik, imieniem Arbogad, uprowaǳił mnie
i sprzedał. Kupcy przyprowaǳili mnie do tego oto zamku, gǳie mieszka możny Ogul.
Kupił mnie, nie wieǳąc, kim estem. Jest to człowiek całą duszą oddany uciechom: myśli edynie o żołądku i mniema, iż Bóg zesłał go na świat po to, aby sam adł i karmił
drugich. Jest naǳwycza ne tuszy, która grozi mu w każde chwili uduszeniem. Lekarz
ego, który, o ile pan trawi dobrze, małe ma u niego zachowanie, rząǳi nim despotycznie z chwilą, gdy się prze adł. Wmówił weń, iż edynym lekarstwem byłby tu bazyliszek
gotowany w woǳie różane . Ogul przyrzekł zaślubić niewolnicę, która przyniesie bazyliszka. Jak wiǳisz, pozwalam się im dobĳać na wyprzódki o ten zaszczyt, a eżeli nigdy
nie stałam o to, aby znaleźć bazyliszka, to cóż dopiero ǳiś, kiedy niebo pozwoliło mi cię
znów oglądać.
Wówczas Astarte i Zadig powieǳieli sobie wszystko, co długo powściągane uczucie,
co nieszczęścia ich i miłość mogły zroǳić w szlachetnych i gorących sercach; opiekuńcze
zaś duchy miłości zaniosły ich słowa aż do stref Wenery.
Dworki wróciły do domu, nic nie znalazłszy. Zadig kazał się ozna mić Ogulowi i tak
przemówił:
— Niecha nieśmiertelne zdrowie zstąpi z nieba, aby mieć pieczę o wszystkie dni
two e! Jestem lekarzem; przybyłem tu na wieść o twe chorobie i przyniosłem ci bazyliszka
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gotowanego w woǳie różane . Nie znaczy to, bym się ubiegał o zaszczyt małżeństwa
z tobą. Proszę cię tylko o wolność dla młode Babilonki, która est w domu twoim od
kilku dni. Goǳę się zostać w niewoli na e mie sce, eśli nie będę miał szczęścia uleczyć
wspaniałego Ogula.
Ogul zgoǳił się. Astarte od echała do Babilonu ze sługą Zadiga, przyrzeka ąc natychmiast wysłać kuriera z wiadomościami. Pożegnania ich były równie czułe ak wprzódy poznanie. Chwila spotkania i chwila rozłączenia to dwie na większe epoki w życiu,
powiada księga Z d. Zadig kochał królową tak, ak e przysięgał, królowa zaś kochała
Zadiga więce , niż mówiła.
Tymczasem Zadig przemówił do Ogula w te słowa:
— Panie, mego bazyliszka nie ada się, cała ego moc musi we ść w ciebie przez pory.
Włożyłem go do małego bukłaczka, szczelnie nadętego i obleczonego cienką skórką: otóż
ty, panie, zechcie rzucać mi ten bukłaczek z całe siły, a zaś będę ci go odsyłał raz po raz.
Po kilka dniach tego ćwiczenia u rzysz, co potraﬁ mo a sztuka.
Pierwszego dnia Ogul zasapał się cały; myślał, że zginie ze zmęczenia. Drugiego czuł
się mnie znużony i spał lepie . W ciągu tygodnia oǳyskał siły, zdrowie, lekkość i wesołość
swych na pięknie szych lat.
— Grałeś w piłkę i byłeś wstrzemięźliwy — rzekł Zadig — dowieǳ się, że nie ma
bazyliszka w przyroǳie, ale że zawsze można zachować zdrowie ǳięki umiarkowanemu
życiu i ćwiczeniu; chcieć zaś pogoǳić zdrowie i obżarstwo, to sztuka równie chimeryczna
ak astrologia, kamień ﬁlozoﬁczny i teologia magów.
Nadworny lekarz Ogula, czu ąc, ak barǳo poglądy przybysza niebezpieczne są dla
medycyny, zmówił się z aptekarzem, aby wyprawić Zadiga na połów bazyliszków na tamtym świecie. Tak Zadig, doznawszy zawsze kary, ilekroć uczynił coś dobrego, omal nie
przypłacił śmiercią tego, że uleczył żarłocznego magnata. Zaproszono go na wyśmienity
obiad. Miano go otruć przy drugim daniu, ale przy pierwszym otrzymał pismo od piękne Astarte. Wstał od stołu i od echał. Człowiek kochany przez piękną kobietę, powiada
wielki Zoroaster, zawsze się akoś wykpi z każde sprawy.
. 
Królową przy ęto w Babilonie z zapałem, aki zawsze buǳi księżniczka piękna, a do tego
nieszczęśliwa. Babilon uspokoił się uż nieco. Książę Hirkanii poległ w akie ś bitwie.
Zwycięzcy Babilończycy oświadczyli, iż Astarte zaślubi tego, kogo oni wybiorą za władcę. Nie chciano, aby pierwsze stanowisko świata, akim miała być godność męża Astarte
i króla Babilonu, było zawisłe od intryg i konszachtów. Wszyscy poprzysięgli uznać za
króla tego, kto się okaże na ǳielnie szym i na mędrszym. O kilka mil za miastem zbudowano wielkie szranki otoczone stro nymi trybunami. Zapaśnicy mieli się tam stawić
uzbro eni od stóp do głów. Każdy z nich posiadał poza trybunami odǳielny apartament,
aby nikt nie mógł go wiǳieć ani poznać. Każdy z zapaśników miał skruszyć cztery kopie.
Ci, którym szczęsny los pozwoliłby pokonać czterech rycerzy, mieli następnie walczyć
przeciw sobie wza em; ten, który wreszcie zostanie ostatni na placu, bęǳie obwołany
zwycięzcą. W cztery dni późnie zwycięzca ma powrócić w te same zbroi i wyłożyć zagadki przedłożone mu przez magów. Jeśli nie wyłoży zagadek, nie zostanie królem i trzeba
bęǳie na nowo rozpocząć orężne gonitwy, dopóki nie zna ǳie się człowieka, który by
wyszedł zwycięzcą z obu zapasów; żądano bowiem bezwarunkowo, aby królem został na ǳielnie szy i na mędrszy. Przez cały ten czas królowa miała zostawać pod pilną strażą;
pozwolono e edynie pod gęstą zasłoną przyglądać się igrzyskom, ale nie wolno e było
przemówić do żadnego z zapaśników, iżby nie było żadnego faworu ani niesprawiedliwości.
Oto, co donosiła Astarte ukochanemu, w naǳiei, iż zagrzany miłością rozwinie więce odwagi i dowcipu niż ktokolwiek inny. Zadig ruszył natychmiast, zasyła ąc modły
do Wenery, aby umocniła ego ǳielność i oświeciła rozum. Przybył nad brzeg Euatu
w wilię wielkiego dnia. Kazał wpisać swo e godło pomięǳy znaki zapaśników, kry ąc, ak
prawo kazało, twarz i imię; następnie udał się na spoczynek do apartamentu wyznaczonego mu przez los. Przy aciel Zadiga, Kador, który wrócił do Babilonu, naszukawszy się
go daremnie w Egipcie, kazał zanieść do ego celki zupełny rynsztunek rycerski, będący
podarkiem królowe . Przesłał mu również z e polecenia na pięknie szego konia w ca () Zadig czyli Los



Miłość, Kobieta

łe Pers i. Zadig poznał Astarte po tych darach: męstwo ego i miłość zaczerpnęły stąd
nowych sił i nowe naǳiei.
Naza utrz, skoro królowa zasiadła pod baldachimem wysaǳanym drogimi kamieniami, trybuny zaś napełniły się damami i szlachtą Babilonu, zapaśnicy ukazali się w szrankach. Każdy podszedł, aby złożyć swo e godło u stóp wielkiego maga. Wyciągnięto losem godła: Zadigowi przypadło ostatnie mie sce. Pierwszy, który się wysunął, był to
pan barǳo bogaty, imieniem Itobad, barǳo próżny, mało odważny, niezręczny i tępego
dowcipu. Domownicy wytłumaczyli mu, że człowiek taki ak on powinien być królem;
oświadczył na to: „Człowiek taki ak a powinien panować”; zaczem uzbro ono go od stóp
aż do głów. Miał zbro ę złotą, emaliowaną na zielono, zielony pióropusz, lancę ozdobioną
zielonymi wstążkami. Już z samego sposobu, w aki Itobad powodował koniem, poznano od razu, że nie takiemu to człowiekowi przeznaczyły nieba berło Babilonu. Pierwszy,
który się z nim potykał, wysaǳił go ze strzemion; drugi zwalił go na ziemię z nogami w powietrzu i rozkrzyżowanymi rękami. Itobad wgramolił się z powrotem, ale tak
niezręcznie, że wszyscy zaczęli się śmiać. Trzeci zapaśnik nie raczył się posłużyć lancą;
mĳa ąc Itobada, chwycił go za prawą nogę i opisu ąc nim półkole, rozciągnął na piasku.
Giermkowie pełniący służbę przy igrzyskach podbiegli śmie ąc się i wsaǳili nieboraka
z powrotem w siodło. Czwarty zapaśnik chwycił go za lewą nogę i obalił w przeciwną
stronę. Wśród powszechnego wycia odprowaǳono Itobada do celki, gǳie wedle prawa
miał spęǳić noc. Krocząc z trudnością, powiadał zǳiwiony:
— Cóż za przygoda dla człowieka takiego ak a!
Inni rycerze lepie wywiązali się z zadań. Byli tacy, którzy zwyciężyli dwóch przeciwników naraz; niektórzy dociągnęli do trzech. Jeden edyny książę Otam pokonał czterech.
Wreszcie Zadig wstąpił z kolei w szranki: wysaǳił z nieopisaną grac ą czterech rycerzy
ze strzemion. Rzecz tedy ważyła się mięǳy Otamem i Zadigiem. Pierwszy miał zbro ę
niebieską ze złotem i takiż pióropusz; barwa Zadiga była biała. Wszystkie życzenia ǳieliły
się mięǳy niebieskiego a białego rycerza. Królowa, które serce biło ak młotem, zasyłała
modły do nieba za kolor biały.
Oba szermierze harcowali na koniach tak zwinnie, tak sprawnie nacierali lancami,
tak mocno trzymali się w strzemionach, że wszyscy, z wy ątkiem królowe , pragnęli niemal, aby mogło być dwóch królów w Babilonie. Skoro wreszcie konie zzia ały się, a kopie
pokruszyły, Zadig użył tego podstępu: za eżdża z tyłu niebieskiego książęcia, skacze na
zad ego konia, chwyta go w pół ciała, zrzuca na ziemię, wskazu e w siodło na ego mie sce
i harcu e dokoła Otama rozciągniętego na piasku. Cały amﬁteatr okrzyku e zwycięstwo
białego rycerza. Otam rozwścieczony podnosi się, dobywa szpady; Zadig zeskaku e z konia z szablą w dłoni. I oto znowuż spotyka ą się oba na arenie, żądni nowe walki, w które
siła i zręczność święcą kole ne tryum. Pióra, gwoźǳie, łuski lecą wokół pod błyskawicznymi ciosami. Naciera ą ostrzem i klingą, z prawa, z lewa, w głowę, w pierś; cofa ą się,
doskaku ą, składa ą, mierzą, zwiera ą, gną się ak węże, naciera ą ak lwy: iskry sypią się
raz po raz od potężnych uderzeń. Wreszcie Zadig, zebrawszy na chwilę zmysły, cofa się,
myli przeciwnika, skacze na Otama, obala go, rozbra a, Otam zaś wykrzyku e:
— O, biały rycerzu, tobie to należy się właǳtwo Babilonu.
Królowa nie posiada się z radości. Odprowaǳono obu rycerzy do ich szatni, tak ak
poprzednio wszystkich innych, wedle brzmienia prawa. Niemi niewolnicy przyszli ich
obsłużyć i przynieśli eść. Można się domyślić, iż ów, który obsłużył Zadiga, był to niemy karzełek, wierny przy aciel królowe . Następnie zostawiono ich, aby się przespali do
rana, w które to porze zwycięzca miał zanieść swe godło przed wielkiego maga, iżby e
sprawǳono i ogłoszono ego imię.
Zadig, mimo że rozkochany, zasnął twardo, tak barǳo był utruǳon. Itobad, pomieszczony tuż obok niego, nie spał. W nocy wstał, wszedł do izdebki Zadiga, wziął białą
zbro ę wraz z ego godłem, a zostawił swo ą, zieloną, w e mie sce. Skoro zaczęło świtać,
udał się dumnie przed wielkiego maga, aby ozna mić, iż człowiek ego pokro u musiał
być zwycięzcą. Nie spoǳiewano się tego, ale obwieszczono tryumf, podczas gdy Zadig
spał eszcze. Astarte, zdumiona, z rozpaczą w sercu, wróciła do Babilonu. Kiedy się Zadig
obuǳił, amﬁteatr był uż niemal próżny. Szuka swego rynsztunku: zasta e tylko zieloną zbro ę. Nie ma ąc nic innego pod ręką, zmuszony był wǳiać ą na siebie. Zdumiony
i oburzony, obleka z wściekłością zohyǳone barwy i wychoǳi na plac w tym okryciu.
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Garść pozostałych eszcze w amﬁteatrze i w cyrku przy mu e go wyciem. Otoczono go, lżono w twarz. Nigdy żaden rycerz nie ścierpiał równie dotkliwych upokorzeń.
Wreszcie Zadigowi zbrakło cierpliwości; płazem szabli usuwa pospólstwo, które go śmiało znieważyć, ale nie wie, co począć dale . Nie mógł ani próbować wiǳieć się z królową;
nie mógł się upomnieć o białą zbro ę, aką mu posłała: to by znaczyło narazić ą. Tak
więc, podczas gdy królowa tonęła w boleści, Zadig przechoǳił wszystkie męki wściekłości i niepoko u. Błąǳił nad brzegami Euatu, przeświadczony, iż snadź⁵³ gwiazda ego
skazu e go na nieszczęście bez ratunku. Przechoǳił w myśli wszystkie swe zawody, od
przygody z kobietą ma ącą wstręt do ednookich aż do te nieszczęsne zamiany na zbro e.
— Oto skutek — mówił — tego, iż obuǳiłem się za późno. Gdybym był mnie szym
śpiochem, byłbym królem Babilonu, posiadałbym Astarte. Nauka, cnota, męstwo, zawsze
były mi eno narzęǳiem niedoli.
Wreszcie wydarło się Zadigowi z piersi szemranie przeciw Opatrzności: był uż skłonny uwierzyć, iż nad wszystkim włada okrutny los, który uciska dobrych, da e zaś kwitnąć
takim rycerzom w zielone zbroi. Jedną z na większych ego zgryzot było to, iż musiał
nosić tę zieloną zbro ę, która stała się przedmiotem pośmiewiska. Przechoǳił akiś kupiec, sprzedał mu ą tedy za byle co, biorąc odeń w zamian prostą suknię i czapkę. W tym
stro u kroczył wzdłuż Euatu, przepełniony rozpaczą, obwinia ąc pota emnie Opatrzność
prześladu ącą go bez ustanku.
. 
Tak idąc, spotkał pustelnika o długie i czcigodne broǳie, spływa ące mu do pasa. Trzymał w ręku książkę i czytał ą z uwagą. Zadig zatrzymał się i złożył głęboki ukłon. Pustelnik pozdrowił go w sposób tak szlachetny i miły, iż Zadig, zaciekawiony, uczuł chęć
pogwarzenia z nim. Spytał, co za książkę czyta.
— To księga losów — rzekł pustelnik — chcesz poznać z nie cośkolwiek?
Podał księgę Zadigowi; ale mimo iż uczony w wielu ęzykach, nie mógł rozpoznać ani
litery. To zdwoiło eszcze ego ciekawość.
— Wyda esz mi się barǳo stroskany — rzekł dobry o ciec.
— Niestety! ileż mam przyczyn po temu! — rzekł Zadig.
— Jeśli pozwolisz, abym ci towarzyszył — odparł starzec — potraﬁę ci może w czym
dopomóc: udawało mi się niekiedy wlać nieco pociechy w dusze nieszczęśliwych.
Zadig uczuł mimowolny szacunek dla postaci, brody i księgi pustelnika. Słowa ego
tchnęły akąś mądrością zaiste wyższą. Pustelnik mówił o losie, o sprawiedliwości, moralności, na wyższym dobru, słabości luǳkie , cnotach i błędach; a wszystko w sposób
tak wymowny i wzrusza ący, iż Zadig ulegał ǳiałaniu ak gdyby nieprzepartego czaru.
Prosił usilnie, aby go nie opuszczał, póki się nie zna dą z powrotem w Babilonie.
— To a proszę cię o tę łaskę — odparł starzec. — Przysięgnĳ mi na Orosmada, że
nie rozstaniesz się ze mną przed upływem kilku dni, co bądź byś wiǳiał, że czynię.
Zadig poprzysiągł i puścili się w drogę.
Pewnego wieczora podróżni przybyli do wspaniałego zamku. Pustelnik poprosił o gościnę dla siebie i dla młodego towarzysza. Odźwierny, który wyglądał sam na wielkiego
pana, wprowaǳił ich do wnętrza z wzgardliwą łaskawością. Przedstawiono przybyszów
marszałkowi dworu, który oprowaǳił ich po wspaniałych komnatach. Posaǳono ich
u stołu na szarym końcu, gǳie pan zamku nie zaszczycił ich ni ednym spo rzeniem, ale
obsłużono ich ak innych, wykwintnie i obﬁcie. Podano następnie dla obmycia rąk złotą
miednicę, wysaǳaną szmaragdami i rubinami; po czym zaprowaǳono obu wędrowców
na spoczynek do piękne izby. Naza utrz służący przyniósł każdemu sztukę złota, po czym
odprawiono ich.
— Pan domu — rzekł w droǳe Zadig — wyda e mi się człowiekiem szlachetnym,
mimo iż nieco dumnym; wspaniale, zaiste, po mu e i wykonywa⁵⁴ gościnność.
Mówiąc te słowa, zauważył, iż głęboka sakwa pustelnika barǳo się coś wyda e spęczniała; akoż u rzał w nie złotą miednicę wysaǳaną drogimi kamieniami, widocznie skraǳioną. Nie śmiał nic okazać, ale zdumiał się niepomału⁵⁵.
⁵³s ad (daw.) — widocznie, prawdopodobnie. [przypis edytorski]
⁵⁴ y o y a — ǳiś racze : wykonu e. [przypis edytorski]
⁵⁵ i o a (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
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Około południa pustelnik zapukał do wrót mizernego domku, gǳie mieszkał bogaty
skąpiec: poprosił o gościnność na kilka goǳin. Stary sługa, licho oǳiany, przy ął go
barǳo szorstko, po czym wpuścił obu przybyszów, pustelnika i Zadiga, do sta ni, gǳie
im dano kilka zgniłych oliwek, czerstwego chleba i skwaśniałego piwa. Pustelnik pił i adł
z twarzą równie pogodną ak wczora ; następnie zwraca ąc się do starego sługi, który
przyglądał się im, bacząc, by nic nie ukradli i wciąż naglił przybyszów do opuszczenia
domu, dał mu dwie sztuki złota otrzymane tegoż samego rana i poǳiękował za wszystkie
względy.
— Proszę cię — dodał — spraw, abym mógł pomówić z twym panem.
Sługa, zdumiony, wprowaǳił obu podróżnych.
— Dosto ny panie — rzekł pustelnik — pozwól, bym ci złożył pokorne ǳięki za
wspaniałomyślność, z aką nas pod ąłeś. Racz przy ąć tę złotą miskę ako słaby zakład me
wǳięczności.
Skąpiec omal nie przewrócił się na wznak. Pustelnik nie czekał, aż skąpiec opatrzy się
ze zdumienia, ale wraz z młodym towarzyszem ruszył co pręǳe w drogę.
— Mó o cze — rzekł Zadig — co znaczy to wszystko? Nie zda esz mi się w niczym podobny do innych luǳi; kradniesz misę złotą, ozdobioną kle notami panu, który
ugaszcza cię wspaniale; da esz ą zaś skąpcowi, który przy mu e cię w sposób niegodny.
— Mó synu — odparł starzec — ów szczodry człowiek, przy mu ący obcych edynie
przez próżność, iżby poǳiwiali ego bogactwa, stanie się przezornie szym; skąpiec zaś
nauczy się gościnności; nie ǳiw się niczemu i idź ze mną.
Zadig nie umiał zdać sobie sprawy, czy ma do czynienia z szaleńcem, czy mędrcem;
ale pustelnik przemawiał z taką powagą, iż Zadig, związany zresztą przysięgą, ruszył z nim
posłusznie w drogę.
Przybyli wieczór do domu zbudowanego wǳięcznie, lecz z prosta, gǳie nic nie trąciło
rozrzutnością ani skąpstwem. Pan domu był to ﬁlozof; z dala od świata, ży ąc w spoko u
ducha, uprawiał mądrość i cnotę, a mimo to nie znał, co nuda. Sam, wedle własne myśli zbudował to ustronie, w którym przy mował cuǳoziemców uczciwie, ale bez cienia
próżności i pokazu. Wyszedł naprzeciw podróżnych i przede wszystkim dał im spocząć
w wygodnym mieszkaniu. W akiś czas potem z awił się, aby ich osobiście zaprosić na
schludny i dobrze przyrząǳony posiłek, podczas którego gwarzył, roztropnie i z umiarkowaniem, o ostatnich za ściach w Babilonie. Zdawał się szczerze przywiązany do królowe
i pragnął gorąco, aby Zadig z awił się w szrankach, by walczyć o koronę:
— Ale luǳie — dodał — nie warci są mieć króla takiego ak Zadig.
Zadig zapłonił się: uczuł, iż odnawia ą się ego rany. Zgoǳili się wśród rozmowy,
iż rzeczy tego świata nie zawsze idą zgodnie z po ęciem na roztropnie szych. Pustelnik
utrzymywał ciągle, iż drogi Opatrzności są nam ta ne i że luǳie błąǳą, sąǳąc o całości,
z które zna ą ledwie nieskończenie drobną cząstkę.
Rozmowa zeszła na namiętności.
— Ach, akże są zgubne! — rzekł Zadig.
— To wiatry, które wzdyma ą żagle okrętu — odparł pustelnik — topią go nieraz,
ale bez nich nie mógłby płynąć. Żółć czyni człowieka złośliwym i chorym, ale bez żółci
człowiek nie mógłby żyć. Wszystko w świecie est niebezpieczne i wszystko est potrzebne.
Wspomniano o rozkoszy; pustelnik dowiódł, iż est to dar Boga:
— Człowiek — powiadał — nie zdolen⁵⁶ est począć w sobie wrażenia ani myśli;
przy mu e wszystko; cierpienie i rozkosz przychoǳą mu z zewnątrz, ak ego istnienie.
Zadig zǳiwił się, ak człowiek popełnia ący rzeczy opaczne, może mieć tak zdrowe
poglądy. Wreszcie, po równie poucza ące ak przy emne gawędce, gospodarz odprowaǳił podróżnych do ich pokoi, błogosławiąc niebo, iż zesłało mu tak światłych i cnotliwych luǳi. Oﬁarował im swą sakiewkę w sposób równie prosty ak szlachetny, tak iż nie
sposób było się urazić. Pustelnik nie przy ął daru, a zarazem pożegnał się z gospodarzem,
ma ąc zamiar przed świtem eszcze puścić się do Babilonu. Pożegnanie było tkliwe; Zadig
zwłaszcza uczuł szczery szacunek i sympatię dla tak godnego człowieka.
Znalazłszy się w swo e izbie pustelnik i Zadig długo rozpływali się w pochwałach nad
gospodarzem. O brzasku starzec zbuǳił towarzysza.
⁵⁶zdol

(daw.) — ǳiś: zdolny. [przypis edytorski]
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— Trzeba ruszać — rzekł — ale póki wszyscy śpią eszcze, chcę zostawić temu człowiekowi dowód mego szacunku i przywiązania.
Mówiąc te słowa, u ął pochodnię i zażegł ogień. Zadig, przerażony, podnosi krzyk
i sili się przeszkoǳić w spełnieniu tak ohydnego czynu. Pustelnik, który wraz ze swym
towarzyszem znalazł się uż dosyć daleko, patrzał spoko nie na pożar.
— Bogu ǳięki — rzekł — dom naszego drogiego gospodarza zniweczony od piwnic
do stropu! Szczęśliwy człowiek!
Słysząc te słowa, Zadig miał ochotę to wybuchnąć śmiechem, to obsypać obelgami
czcigodnego o ca, to wybić go lub uciec. Ale nie uczynił nic i wciąż u arzmiony powagą
pustelnika udał się z nim na ostatni postó .
Nocleg wypadł im u pewne miłosierne i cnotliwe wdowy, która miała siostrzeńca,
czternastoletniego chłopca, pełnego zalet i edyną swą naǳie ę. Pod ęła ich na gościnnie . Naza utrz kazała siostrzeńcowi, aby odprowaǳił podróżnych aż do mostu, który
załamawszy się niedawno, przedstawiał pewne niebezpieczeństwo. Młody człowiek szedł
żwawym krokiem przed nimi. Znaleźli się na moście:
— Pó dź — rzekł pustelnik do młoǳieńca — pragnę okazać wǳięczność two e
ciotce.
Zaczem chwyta go za włosy i rzuca w rzekę. ǲiecko pada, wynurza się na chwilę,
wreszcie ginie w odmętach.
— O potworze! O na ohydnie szy zbrodniarzu na ziemi! — wykrzyknął Zadig.
— Przyrzekłeś mi więce cierpliwości — odparł pustelnik. — Dowieǳ się, że pod
zgliszczami domu, w którym Opatrzność zażegła ogień, pan ego znalazł olbrzymi skarb:
dowieǳ się, że ten młody człowiek, któremu Opatrzność skręciła kark, byłby zamordował
swą ciotkę za rok, a ciebie za dwa lata.
— Kto ci to powieǳiał, barbarzyńco? — wołał Zadig. — A gdybyś nawet i wyczytał
ten wypadek w swo e księǳe losów, czy masz sumienie topić ǳiecko, które nie uczyniło
ci nic złego?
Tak mówiąc, Babilończyk spostrzegł, iż starzec nie ma uż brody i że oblicze ego
przybrało rysy młoǳieńcze. Stró pustelniczy znikł; cztery piękne skrzydła okrywały ciało
ma estatyczne i lśniące od blasku.
— O zesłańcze niebios, o aniele boży! — wykrzyknął Zadig, pada ąc na twarz —
zstąpiłeś tedy z Empirium, aby nauczyć wątłego śmiertelnika, ak się należy poddawać
wiekuistym rozkazom.
— Luǳie — rzekł anioł Jead — sąǳą o wszystkim, nie zna ąc nic: ty barǳie od
innych wart byłeś, aby cię oświecić.
Zadig poprosił, aby mu wolno było się odezwać.
— Nie śmiem uż nic mówić – rzekł — ale czy wolno mi bęǳie prosić o roz aśnienie
wątpliwości: czy nie lepie było poprawić chłopca i przywieść go do cnoty niż topić?
Jead odpowieǳiał:
– Gdyby był cnotliwym i gdyby żył, przeznaczeniem ego było, iż sam miał zginąć
zamordowany wraz z żoną, którą miał po ąć, i synem, który miał się uroǳić.
— Jak to! — rzekł Zadig. — Jest tedy koniecznym, aby istniały zbrodnie i nieszczęścia? I aby te nieszczęścia spadały na zacnych luǳi?
— Źli — odparł Jead — są zawsze nieszczęśliwi: służą na to, aby doświadczać małą
liczbę sprawiedliwych, będących na ziemi; nie ma zaś złego, z którego by się nie roǳiło
dobro.
— Ale — rzekł Zadig — gdyby istniało tylko dobro, a zło wcale?
— Wówczas — odparł Jead — ziemia ta byłaby inną ziemią; związek wydarzeń byłby innym porządkiem mądrości, a porządek ten, który byłby doskonałym, może istnieć
edynie w wiekuistym mieszkaniu na wyższe Istoty, do które zło nie może się zbliżyć.
Istota ta stworzyła miliony światów, z których żaden nie może być podobny do drugiego.
Ta olbrzymia rozmaitość est właściwością Je potęgi. Nie ma dwóch listków na ziemi,
ani dwóch światów w nieskończonych przestworach nieba, które by były podobne do
siebie. Wszystko, co wiǳisz na tym atomie, na którymś się uroǳił, miało się spełnić
w swoim mie scu i w oznaczonym czasie, wedle nieodmiennych wyroków tego, który
ogarnia wszystko. Luǳie myślą, iż to ǳiecię, które zginęło właśnie, wpadło do wody
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przypadkiem, i że takim samym przypadkiem dom spłonął: ale nie ma w świecie przypadku; wszystko est próbą albo karą, albo nagrodą, albo przewidywaniem. Przypomnĳ
sobie owego rybaka, który mniemał, iż est na nieszczęśliwszym z luǳi. Orosmad zesłał
go na two ą drogę, aby odmienić ego los. Nikły śmiertelniku, przestań się spierać z tym,
coć należy ubóstwiać.
— Ale… — rzekł Zadig.
Kiedy wymawiał to „al ”, anioł ulatał uż ku ǳiewiąte streﬁe. Zadig, padłszy na kolana, uwielbił Opatrzność i poddał się e . Z wysokości anioł krzyknął eszcze:
— Uda się do Babilonu.
. 
Zadig, oszołomiony ak człowiek, w pobliżu którego uderzył grom, szedł na oślep przed
siebie. Przybył do Babilonu w dniu, w którym zapaśnicy zgromaǳili się w przedsionku
pałacu, aby wyłożyć zagadki i odpowieǳieć na pytania wielkiego maga. Wszyscy rycerze
stawili się, z wy ątkiem zielone zbroi. Z chwilą gdy Zadig po awił się w mieście, lud skupił się dokoła niego; oczy nie mogły się nasycić ego widokiem, usta błogosławieństwy,
serca życzeniem mu właǳtwa. Na ego widok Za is y zadrżał i odwrócił się. Lud zaniósł
Zadiga na samo mie sce zebrania. Królowa, które doniesiono o ego przybyciu, przechoǳiła nieopisane wzruszenia, waha ące się pomięǳy obawą a naǳie ą; niepokó pożerał
ą; nie mogła zrozumieć, ani dlaczego Zadig est bez zbroi, ani w aki sposób Itobad nosi
barwy białe. Szmer rozległ się na widok Zadiga. Wszyscy spoglądali nań w zdumieniu
i zachwycie; ale wedle uchwały edynie rycerze, którzy walczyli w zapasach, mieli prawo
awić się tuta .
— Walczyłem i a — rzekł — ale inny nosi ǳiś mo ą zbro ę; otóż zanim mi to bęǳie
wolno udowodnić, proszę, abym mógł stanąć z drugimi do rozwiązania zagadek.
Poddano rzecz pod głosowanie: pamięć uczciwości Zadiga tak silnie eszcze mieszkała
we wszystkich sercach, iż nie wahano się dopuścić go do próby.
Wielki mag zadał na pierw to pytanie:
— Co to za rzecz, ze wszystkich na świecie na dłuższa i na krótsza, na szybsza i na wolnie sza, na barǳie poǳielna i na barǳie rozciągła, na barǳie zaniedbywana i na barǳie żałowana, bez które niczego nie da się dokonać, która pożera wszystko co małe,
ożywia zaś wszystko co wielkie?
Pierwszy miał odpowieǳieć Itobad: rzekł, iż człowiek ego stanowiska nie rozumie się
na zagadkach i że wystarcza mu to, iż pobił innych na kopie. Jedni osąǳili, iż przedmiotem
zagadki est Los, inni Ziemia, inni Światło. Zadig rzekł, iż est to zas.
— Nic nie est dłuższe nadeń — dodał — skoroć est miarą wieczności; nic krótsze, skoro zbywa go wszystkim naszym zamiarom; nic wolnie sze dla tego, kto czeka,
nic szybsze temu, kto cieszy się szczęściem; rozciąga się w nieskończoność i ǳieli się
również w nieskończoność; wszyscy luǳie trwonią go, wszyscy żału ą ego straty; nic
nie można dokonać bez niego; pogrąża w zapomnieniu wszystko, co niegodne trwania,
unieśmiertelnia zaś rzeczy wielkie.
Zgromaǳenie uznało, iż Zadig ma słuszność.
Spytano następnie:
— Co to za rzecz, którą otrzymu e się bez poǳiękowania, które zażywa się, nie wieǳąc ak, którą da e się innym bez świadomości o tym i którą traci się, nie spostrzega ąc
kiedy?
Każdy rzekł swo e wytłumaczenie; Zadig eden odgadł, iż to est yci . Z tąż samą
łatwością wyłożył wszystkie inne zagadki. Itobad wołał ciągle, że nie ma nic łatwie szego
i że uporałby się z tym równie łatwo, gdyby się zechciał potruǳić. Treścią dalszych zagadek
była Sprawiedliwość, Na wyższe Dobro, Sztuka Władania. Odpowieǳi Zadiga wszyscy
uznali za na trafnie sze.
— Wielka to szkoda — mówiono — że duch tak bystry mieszka w tak lichym szermierzu.
— Dosto ni panowie — rzekł Zadig — miałem zaszczyt zwyciężyć w szrankach. Ta
biała zbro a est mo ą własnością. Wielmożny Itobad zagarnął ą w czasie, gdy spałem;
uznał snadź, iż lepie go przystroi niż zielona. Gotów mu estem dowieść natychmiast
w wasze obecności, w te sukni i z tą oto szablą przeciw piękne białe zbroi, którą mi
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zabrał, iż to a miałem zaszczyt zwyciężyć ǳielnego Otama.
Itobad przy ął wyzwanie z na większym zadufaniem. Nie wątpił, iż będąc opancerzony,
uhełmiony, unaramienniczony, z łatwością upora się z zapaśnikiem oǳianym w szlaok
i myckę. Zadig dobył szpady, składa ąc ukłon królowe , która patrzała nań prze ęta radością
i obawą. Itobad dobył swo e nie kłania ąc się nikomu. Natarł na Zadiga ak człowiek, który
niczego nie potrzebu e się lękać. Mierzył tak, aby mu rozpłatać głowę. Zadig sparował cios,
nadstawia ąc klingę tak zręcznie, iż szabla Itobada złamała się. Wówczas Zadig, chwyta ąc
przeciwnika w pół, powalił go na ziemię; i przykłada ąc mu sztych do gardła rzekł:
— Odda broń albo cię zabĳę.
Itobad, ciągle zdumiony niepowoǳeniami, akie spadały na człowieka ego uroǳenia, nie stawiał oporu; Zadig zd ął mu spoko nie wspaniały szyszak, pyszny pancerz, naramienniki, ubrał się w nie i pobiegł w tym stro u rzucić się do kolan Astarte. Kador
udowodnił z łatwością, że zbro a należała do Zadiga. Uznano go królem za zgodą wszystkich, a zwłaszcza Astarte, która po tylu niedolach kosztowała te słodyczy, iż kochanek e
w oczach całego świata okazał się godnym zaszczytu e ręki. Itobad od echał do domu,
gǳie się kazał tytułować go os o o ci . Zadig został królem i był szczęśliwy. Miał
wciąż w pamięci to, co mu powieǳiał anioł Jead. Pamiętał nawet o ziarnku piasku,
które się stało diamentem. Obo e z królową złożyli dank⁵⁷ Opatrzności. Zadig pozwolił
kapryśne Missuf uganiać po świecie. Kazał sprowaǳić rozbó nika Arbogada, któremu
dał zaszczytne mie sce w armii, z przyrzeczeniem pierwszych godności, eśli zachowa się
ak prawǳiwy rycerz, szubienicy zaś, eśli bęǳie uprawiał rzemiosło bandyty.
Wezwano z głębi Arabii Setoka wraz z piękną Almoną, aby go postawić na czele
handlu w Babilonie. Kador żył otoczony miłością, akie warte były ego usługi: był przyacielem króla, król zaś był edynym monarchą na ziemi, który miał przy aciela. I o małym niemowie nie zapomniano. Rybak otrzymał piękny dom. Orkanowi kazano zapłacić
znaczną kwotę i oddać mu żonę; ale rybak, nabrawszy rozumu, przy ął tylko pieniąǳe.
Ani piękna Semira nie mogła się pocieszyć, iż uwierzyła, że Zadig postradał oko,
ani Azora nie przestała biadać, iż chciała mu uciąć nos. Ułagoǳił ich boleść ho nymi
podarkami. Za is y umarł z wściekłości i wstydu. Państwo cieszyło się poko em, sławą
i dostatkiem: był to na pięknie szy wiek na ziemi; władała nią sprawiedliwość i miłość.
Błogosławiono Zadiga, Zadig zaś błogosławił niebo⁵⁸.

⁵⁷da (z niem.) — poǳiękowanie. [przypis edytorski]
⁵⁸ ogos a io o Zadiga Zadig za ogos a i i o — tuta kończy się znaleziony rękopis historii Zadiga.
Wiadomo, iż doznał wielu innych przygód, które również wiernie spisano. Uprasza się pp. tłumaczy ęzyków
orientalnych, aby donieśli o nich, skoro do dą do ich wiadomości. [przypis autorski]
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