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Pątnicy dostrzegli wówczas opodal na gościńcu zbliżającego się jeźdźca. Kiedy się z
nimi zrównał, zdjął kapelusz na powitanie, lecz w tym samym momencie jego konisko
potknąwszy się, jak się później okazało, na wyboju, runęło ze swoim panem na
ziemię.
Wszyscy natychmiast rzucili się podróżnemu z pomocą, sądząc, że się dotkliwie
potłukł. Chłopak Antonio złapał konia (był to wielki ogier) za uzdę, a jego panu
pomagano wstać i dano lekarstwo w podobnych wypadkach stosowane: łyk wody.
Stwierdziwszy, że nie odniósł żadnego szwanku, jak się obawiali, powiedzieli mu, że
może z powrotem dosiąść wierzchowca i jechać dalej. On jednak odparł:
Waszmościowie, może to zrządzeniem losu spadłem w tym miejscu na ziemię, abym
mógł powstać z niebezpieczeństw, w które wyobraźnia uwikłała mojego ducha.
Chociaż o to nie pytaliście, pragnę wam oznajmić, że jestem cudzoziemcem i polskiej

nacji. Swój kraj opuściłem będąc jeszcze chłopcem i przyjechałem do Hiszpanii, do
tej Mekki cudzoziemców i wspólnej matki narodów. Służyłem Hiszpanom,
opanowałem język do tego stopnia, jak mnie słyszycie. Gnany powszechnym
pragnieniem ujrzenia obcych krajów, pojechałem do Portugalii zobaczyć wielkie
miasto Lizbonę. W sam wieczór mojego przyjazdu do tego miasta wydarzył mi się
niezwykły wypadek, w który możecie wierzyć lub nie, prawda znajdzie ostoję
chociażby tylko w sobie samej.
Zaimprowizowana lecz doskonała przemowa niefortunnego jeźdźca zdziwiła
Periandra, Huristelę i pozostałych towarzyszy. Pragnąc więc go wysłuchać, prosił go
Periander, aby ciągnął dalej swoją opowieść, gdyż wszyscy mu wierzyli, zarówno
powodowani kurtuazją, jak własną znajomością świata.
Pokrzepiony tym na duchu podróżnik mówił dalej:
– Pierwszego wieczoru w Lizbonie szedłem jedną z głównych ulic zwanych tam 'rua’,
szukając gospody, bo nie podobała mi się ta, w której stanąłem. W pewnej chwili,
kiedy przechodziłem przez wąskie i brudne przejście, jakiś zamaskowany
Portugalczyk trącił mnie z taką mocą, że upadłem. Krzywda, jaką mi wyrządził,
obudziła we mnie tak szalony gniew, że pomstę powierzyłem szpadzie. Dobyłem jej, a
Portugalczyk nie pozostał dłużny, broniąc się dzielnie i zręcznie. Czarna noc i
czarniejszy jeszcze los sprzyjając mi sprawiły, że os-trze mojej szpady raziło go w
twarz, tak że się odwrócił i runął na ziemię, a dusza uleciała Bóg tylko wie dokąd.
Natychmiast strach przywiódł mi mój czyn przed oczy, przeląkłem się i szukałem w
ucieczce ratunku. Chciałem zbiec, lecz nie wiedziałem dokąd? Odgłos ludzi, który
zdawał się iść za mną, dodał nogom moim skrzydeł, więc nerwowymi susami
przemierzyłem ulicę szukając, gdzie by się ukryć lub znaleźć miejsce na otarcie
szpady, aby, gdy mnie zatrzyma straż, nie było wyraźnych śladów zbrodni.
Nieprzytomny już od strachu ujrzałem światło w okazałej kamienicy i wpadłem do
wnętrza sam nie wiedząc, po co. Żnalazłem się w otwartej, pięknie umeblowanej sali.
Wszedłem następnie do równie eleganckiego pokoju i wiedziony przez światło
płonące w dalszym pomieszczeniu, zobaczyłem w wytwornym łożu damę, która
przerażona usiadła pytając kim jestem, czego szukam, dokąd idę i kto mi zezwolił
zapuścić się tak daleko bez żadnego respektu?

Odparłem:
– Pani, nie mogę ci odpowiedzieć na tyle pytań, mogę jedynie objaśnić, że jestem
cudzoziemcem, który, zdaje się, zabił człowieka na tej ulicy bardziej z powodu
nieszczęścia i jego lekkomyślności, niż z własnej winy. Błagam cię na Boga i godność
twoją, obroń mnie przed ręką sprawiedliwości, bo sądzę, że jestem ścigany.
– Jesteś Hiszpanem? – spytała po portugalsku.
– Nie, pani – odpowiedziałem jestem cudzoziemcem. Mieszkam daleko od tej ziemi.
– Nawet, gdybyś był waćpan Hiszpanem, obroniłabym ciebie, gdy-by to było w mojej
mocy. Obronię cię, jeżeli potrafię. Przejdź przez łóżko i schowaj się za arras w niszy,
którą tam znajdziesz. Tylko nie ruszaj się, bo gdy przyjdzie straż, uszanuje mnie i
uwierzy w to, co jej zechcę powiedzieć.
Uczyniłem natychmiast, co mi przykazała. Uniosłem arras, znalazłem wgłębienie i
wcisnąłem się w nie. Wstrzymałem oddech i zacząłem polecać się opiece Boskiej, jak
tylko umiałem. Kiedy pogrążyłem się w tym nastroju, do alkowy wpadł służący
wołając:
– Pani, don Duarte, pan mój, zabity. Niosą go tutaj zgasłego odepchnięcia szpadą na
wylot przez prawe oko. Nie wiadomo, kim jest zabójca i co było przyczyną starcia, bo
nawet szczęku broni nie było słychać. Jedynie chłopak jakiś widział, jak uciekający
mężczyzna wbiegł do tego domu.
– To on bez wątpienia jest jego zabójcą – odpowiedziała pani – i nie ucieknie. Ach, ile
razy obawiałam nieboga, że zobaczę, jak wnoszą syna bez życia, bo jego butne
poczynania nie wróżyły nic innego, jak nieszczęście!
Czterech mężczyzn wniosło na barkach zmarłego i położyło go na ziemi na oczach
bolejącej matki, która zaczęła lamentować.
– Ach, zemsto, jak dobijasz się do drzwi mojej duszy! Ale nie stanie się podług twojej
woli, bo muszę dotrzymać słowa, choć boleść tak mnie ponosi!
– Wyobraźcie sobie państwo, co czułem, słysząc żałościwe słowa matki, której – tak

mi się zdawało – obecność zabitego syna pod-suwała tysiące rodzajów zadania mi
śmierci, by się zemścić, bo było jasne, że musiała mnie uważać za zabójcę syna. Ale
cóż innego mogłem zrobić, niż tylko milczeć i czekać w desperacji. Do pokoju wszedł
strażnik, który z uszanowaniem zwrócił sią do pani;
– Kierowani wyznaniem pewnego chłopca, który twierdzi, że do tego domu uciekł
zabójca panicza, odważyliśmy się wejść.
Nastawiłem ucha i w napięciu oczekiwałem odpowiedzi nieszczęsnej matki, która
okazując wspaniałomyślność ducha i chrześcijańską pobożność, odpowiedziała:
– Jeżeli człowiek ów wszedł do tego domu, to w każdym bądź razie nie do tego
pokoju. Możecie go szukać, choć będę prosiła Boga, byście go nie znaleźli, bo źle
naprawia się śmierć drugą śmiercią, tym bardziej, jeżeli krzywda nie została
wyrządzona ze złej woli.
Strażnicy poszli przeszukać dom, a mój duch wrócił do mnie, bo był mnie już
odszedł.
Pani poleciła wynieść ciało syna i przygotować je do pochówku. Nakazała również,
by ją zostawiono samą, bo nie czuła się na siłach przyjmować kondolencje i
pocieszenia licznych krewnych, przyjaciół i znajomych. Potem zawołała jedną ze
swoich panien, widocznie najzaufańszą, i powiedziawszy jej coś na ucho, kazała jej
zamknąć za sobą drzwi. Zrobiła tak. Wówczas pani usiadła na łóżku a dotknąwszy
arrasu położyła ręce na moim sercu, którego szybkie bicie zdradzała strach, jaki je
ogarniał. Kiedy to poczuła, rzekła łagodnie i smutno:
– Człowieku, ktokolwiek jesteś, wiesz, że zabrałeś mi oddech, światło moich oczu i
życie samo, które mnie na tej ziemi trzymało Ale ponieważ rozumiem, że stało się to
nie z twojej winy, chcę by moje słowo oparło się zemście i dlatego, aby dotrzymać
obietnicy, że cię uwolnię, którą ci dałam, kiedyś tutaj wszedł, musisz zrobić to, co ci
teraz każę. Zasłoń sobie twarz rękami, abym, jeżeli przez pomyłkę otworzę oczy, nie
mogła ciebie w przyszłości rozpoznać. Wyjdź stąd z moją dziewczyną, która zaraz tu
przyjdzie. Ona cię wyprowadzi na ulicę i da ci sto escudów w złocie, aby ułatwić ci
ucieczką. Nikt cię nie zna, nikt nie podejrzewa. Weź się w garść, bo niepokój
zazwyczaj zdradza sprawcę.

Na to weszła panna. Wyszedłem zza arrasu zakrywszy twarz ręką i na znak
wdzięczności na klęczkach pocałowałem łóżko w nogach podążając następnie za
dziewczyną, która milcząc ujęła mnie za ramię i przez tajne drzwiczki wyprowadziła
na ulicę.
Żnalazłszy się tam, najpierw wytarłem szpadę i spokojnym krokiem skierowałem się
na główną ulicę, gdzie rozpoznałem moją gospodę i wszedłem do niej, jakby nic się
nie przydarzyło. Właściciel opowiedział mi o śmierci rycerza wyolbrzymiając
szlachetność jego rodu a także zarozumiałość charakteru, która miała mu stworzyć
tajemniczego wroga i przyspieszyła jego śmierć.
Ową noc spędziłem na modlitwie, Bogu dziękując za odebrane łaski oraz na
rozpamiętywaniu bohaterskiego i nigdy przedtem nie spotkanego ducha
chrześcijańskiego i wspaniałego czynu pani Guiomar de Sosa, bo tak się nazywała
moja dobrodziejka. Rankiem pojechałem nad rzekę i zastałem tam łódź pełną ludzi,
którzy udawali się na pokład wielkiego galeonu stojącego w Sangian, a mającego
płynąć do Indii Wschodnich. Wróciłem do gospody, sprzedałem wierzchowca
właścicielowi i spieniężywszy wszystko, co posiadałem, wróciłem nad rzekę do łodzi.
Następnego dnia stałem daleko od portu na pokładzie galeonu, który podał żagle
wiatrowi i pruł obraną drogą.
W Indiach spędziłem piętnaście lat, służąc jako żołnierz z dzielnymi
Portugalczykami. Spotkało mnie tyle przygód, że można by napisać przyjemną i
prawdziwą opowieść, głównie o czynach nie zwyciężonego w tamtych stronach
narodu portugalskiego, godnych wieczystej chwały naszych czasów i wieków
przyszłych. Tam uzbierałem trochę złota i pereł oraz rzeczy o większej wartości niż
ciężarze i wróciłem z nimi do Lizbony, korzystając z powrotu do niej generała.
Stamtąd wybrałem się w drogę do ojczyzny, zdecydowawszy najpierw zwiedzić
wszystkie większe i piękniejsze miasta hiszpańskie. Dobytek spieniężyłem i wziąłem
przekazy na wydatki potrzebne w podróży, bo najprzód zamierzałem jechać do
Madrytu, do którego niedawno sprowadził się dwór wielkiego Filipa III. Ale fortuna
moja, znudzona noszeniem łodzi mojego losu po morzu życia ludzkiego przy
pomyślnym wietrze, zechciała by łódź ta najechała na mieliznę i doszczętnie się tam
rozbiła. Żrządziła więc, że pewnego wieczoru przybyłem do Talawery, miejscowości
leżącej niedaleko stąd. Za-trzymałem się w pewnym zajeździe, który nie był mi

zajazdem, ale grobem, bo tam pogrzebałem mój honor.
O przemożna mocy miłości, miłości, mówię, nieopatrznej, chciwej i źle zamierzonej, z
jaką łatwością depczesz po dobrych zamiarach, czystych intencjach, rozsądnych
propozycjach! Kiedy więc stałem w owej gospodzie, weszła do niej dziewczyna
mająca lat około szesnastu; tak mnie się przynajmniej wydawało, choć później
dowiedziałem się, że liczyła dwadzieścia dwa lata. Miała upięty warkocz, a odziana
była schludnie w gorset i spódnicę z samodziału. Kiedy przeszła obok mnie, wydało
mi się, że pachnie jak kwitnąca łąka w maju i zapach ten, pobudzający zmysły,
przewyższał wonie Arabii. Podeszła do pewnego młodzieńca w zajeździe i mówiąc mu
coś do ucha parsknęła śmiechem, po czym pokazawszy mu plecy wybiegła z zajazdu
do domu naprzeciwko. Chłopak pobiegł za nią, a nie mogąc jej doścignąć, kopnął ją
tak, że rymnęła jak długa. Widziała to inna dziewczyna z zajazdu i gniewem
uniesiona odezwała się do parobka:
— Na Boga, Alonso, źle robisz, bo Luiza nie zasłużyła na to, byś ją kopał.
— Jako żywo, nie będę jej takich kopniaków żałował — odpowiedział Alonso.
— Zamilcz, droga Martino. Takie żywe panienki zasługują na to, by im nie żałować
nie tylko ręki ale i nogi.
To powiedziawszy zostawił mnie z Martiną, którą spytałem, kim jest Luiza i czy jest
zamężna, czy nie.
— Jest panną — odrzekła Martina — ale wnet będzie żoną tego Alonsa, któregoś
waćpan widział, bo rodzice już się porozumieli w sprawie małżeństwa. Alonso waży
się kopać ją, jak tylko mu dokuczy, a tylko bardzo rzadko na takie traktowanie sobie
nie zasłuży. Bo jeśli mam być szczera, Luiza jest nieco zuchwała, swawolna no i
rozpuszczona. Mówiłam już jej dosyć o tym wszystkim, ale bez skutku. Nie zmieni
się, choćby jej oczy wykłuli. Bo zaprawdę najlepszym posagiem, jaki kobieta może
wnieść, jest skromność. Bóg zapłać mojej matce, która nie pozwalała mi patrzeć na
ulicę nawet przez dziurkę, a co dopiero wychodzić na próg do bramy. Dobrze
wiedziała, że, jak zwykła była mówić, kobieta i kura itd. (padają ofiarą wychodzenia z
domu, przyp. FS)

— Powiedz mi, pani Martino — odpowiedziałem – jak to się stało, że z surowości
owego nowicjatu dostałaś się na szerokie wody zajazdu?
— Dużo by się o tym dało powiedzieć — rzekła Martina, a i ja miałbym więcej o tych
sprawach do powiedzenia, gdyby się na to znalazł czas i pozwoliła boleść, którą w
duszy noszę.
Z zajęciem słuchali pielgrzymi cudzoziemca i bardzo chcieli dowiedzieć sią, jaką to
boleść ów Polak w swoim sercu nosił, gdyż obolałości ciała sami się domyślali.
Odezwał się więc Periander:
Opowiedz waćpan, co chcesz i tak obszernie, jak umiesz, bo często szczegóły
urozmaicają i upiększają opowiadanie. Toć na uczcie przecież obok pieczonego
bażanta stawia się miskę zielonej, świeżej, smacznej sałaty. Sosem każdej opowieści
jest szczególny język, w który jest ubrana. Więc ciągnij pan ową historię, opowiedz o
Luizie i Alonso, kop Luizę, ile ci się tylko podoba, wydaj ją lub nie wydaj za mąż.
Niech będzie swawolna, rozpuszczona jak dziki sokół, bo najważniejszą, rzeczą,
podług mojej astrologii, nie jest jej swawola, ale jej dalsze losy.
– W takim razie – odpowiedział Polak – mogę was zapewnić, że z waszym
przyzwoleniem dam pod wasz osąd wszystko, co wiem. Skupiwszy cały rozsądek,
jakim rozporządzałem, a musiało go być niewiele, przez całą noc rozważałem wdzięk,
urok i swobodę tej, jak mi się wydawało, nie mającej sobie równej, sąsiadki czy
znajomej mojej gospodyni. Układałem tysiące planów, zbudowałem tysiące zamków
na lodzie, żeniłem miałem dzieci i funta kłaków nie dawałem za to, co o mnie
mówiono. W końcu postanowiłem porzucić pierwotny zamiar wyjazdu i pozostać w
Talawerze jako mąż bogini Wenus, bo dziewczyna, chociaż bił ją parobek z zajazdu,
wydała mi się nie mniej piękna od Wenus. Na tym przeszła noc. Rano zbadałem puls
i doszedłem do wniosku, że stracę życie, jeżeli wnet nie poślubię tej chłopki, bo jej
oczy zniewoliły mnie zupełnie. Usuwając wszystkie przeszkody, postanowiłem
pomówić z jej ojcem i poprosić go o jej rękę. Pokazałem mu perły i pieniądze,
chwaliłem swoją przemyślność i gotowość, by bogactwo, nie tylko zachować, ale
jeszcze pomnożyć. Te argumenty i widok moich dóbr sprawiły, że stał się miększy od
rękawiczki i zgodził się na wszystko, szczególnie kiedy widział, że nie żądam posagu
i zadowolę się jedynie urodą córki.

Alonso popadł w rozpacz, a Luiza, moja żona, w gniew, jak to wykazały wypadki,
które się wydarzyły dwa tygodnie później, przynosząc mi ból, a jej niesławę.
Mianowicie, żona moja zabrawszy część klejnotów i pieniędzy, za namową i z
pomocą Alonsa, uciekła z Talawery, zostawiając mnie, żałującego, na pośmiewisko.
Przez długi czas nie mówiono w mieście o niczym innym, jak tylko o jej
przewrotności i szelmostwie. Krzywda nakłaniała mnie do zemsty, ale nie było na
kim się, mścić, chyba na samym sobie. Nieraz brałem do ręki powróz, żeby się
powiesić. Los jednak, może w celu naprawienia szkód mi wyrządzonych, sprawił, że
ujęto moich wrogów i osadzono w więzieniu w Madrycie. Powiadomiono mnie, bym
przyjechał i postawił ich przed trybunałem. Jadę przeto, by ich oskarżyć i zażądać
sprawiedliwości. Jadę zdecydowany, aby krwią zmyć plamy na moim honorze i przez
pozbawienie ich życia zrzucić z barków ciężar ich postępku, który mnie przytłacza i
niszczy. Muszą umrzeć, jak Bóg na niebie. Na Boga, że muszą się zemścić. Bóg mi
świadkiem, że świat cały musi się dowiedzieć, że krzywdy nie darują, a cóż dopiero
takiej, która sięga do dna mojej duszy. Jadę do Madrytu. Już się czuję lepiej po
upadku i mogę dosiąść konia. Nie przepuszczę nawet komarom! Nie chcę słyszeć ani
próśb zakonników, ani płaczu dewotek, ani przyrzeczeń czułych serc, ani darów
bogaczy, ani rozkazów wielmożów, ani całego zgiełku, który zwykł w podobnych
wypadkach powstawać. Mój honor musi wznieść się nad krzywdą, jak oliwa wypływa
na wodę.
To rzekłszy podniósł się szybko i lekko, aby wsiąść na konia i kontynuować wojaż.
Widząc to, Periander ujął go za ramię i zatrzymał mówiąc:
– Waszmość, zaślepiony gniewem, nie umiesz dostrzec, że w ten sposób rozniesiesz i
powiększysz swoją niesławę. Dotąd jesteś zniesławiony tylko u tych, którzy cię znają
w Talawerze, a tych musi być niewielu, a teraz będziesz znany tym, którzy o tobie
usłyszą w Madrycie. Chcesz być tym wieśniakiem, co w zanadrzu hodował żmiją
przez całą zimą i za łąską Niebios nie znalazł jej, bo uciekła, kiedy nastało lato, a ona
mogła użyć jadu. Wieśniak, nie bacząc na łaskę Niebios, począł szukać tego, czego
znalezienie nie wróżyło nic dobrego. Bo głosi przysłowie: 'Uciekającemu
nieprzyjacielowi buduj srebrny most’, a także: 'Największym nieprzyjacielem mąża
jest jego własna żona’. Ale to chyba znajduje usprawiedliwienie u innych wyznań, a
nie u chrześcijan; u wyznań, gdzie małżeństwa są pewnego rodzaju układem i ugodą,
jak wynajęcie domu czy innej nieruchomości. Wedle wiary katolickiej natomiast

małżeństwo jest sakramentem, który jedynie śmierć rozwiązuje lub warunki
surowsze od śmierci, zwalniające małżonków od współżycia z sobą, lecz nie
rozwiązujące wązła, którym zostali związani. Czyżby waćpan co zyskał, oglądając
swych wrogów ujętych przez prawo, związanych i poskromionych na publicznym
widowisku dla tłumnej gawiedzi, widząc, jak błyszczące ostrze toporu na szafocie
godzi w ich karki? Jakby ich krew potrafiła, jak waćpan mówisz, oczyścić twój honor!
Cóż możesz tym zyskać, jak nie powiększenie niesławy? Bo zemsta karze, ale nie
usuwa winy. Krzywdy, które nam wyrządzono, jeśli nie zostały naprawione z dobrej i
nieprzymuszonej woli, wciąż trwają i żyją w pamięci ludzkiej, przynajmniej, póki żyje
osoba pokrzywdzona. Dlatego wejrzyj waćpan w serce swoje i
okazawszy miłosierdzie, nie domagaj siec sprawiedliwości. To nie znaczy, że radzę
żonie wybaczyć i przyjąć jag z powrotem do domu, bo nie ma takiego prawa, które by
do tego zmuszało. Radzę ją porzucić, co jest najciąższą karą, jaką, ją można ukarać.
Żyj z dala od niej, a będziesz żył, co byłoby nieprawdopodobieństwem, gdybyście byli
razem, bo ciągle byście umierali. Rzymianie często używali prawa odrzucenia,
chociaż godniejszym chrześcijanina miłosierdziem byłoby wybaczyć jej, przyjąć ją,
znosić i radzić jej. Trzeba najpierw zmierzyć swoją cierpliwość i poczynać bardzo
roztropnie; przymioty to, którym tylko niewielu może zaufać w tym życiu,
szczególnie, jeśli są one wystawione na tak ciężka próbę. Wreszcie weź pod uwagę,
że popełnisz grzech śmiertelny odbierając im życie, czego czynić nie wolno nawet dla
wszelkich korzyści, które światowa sława przynieść może.
Raptus Polak wysłuchał tych rad Periandra z uwagą, a mierząc go od stóp do głów
spojrzeniem odpowiedział:
— Waćpan mówiłeś ponad swój wiek. Rozum twój idzie przed latami, a dojrzałość
umysłu przed zielonością żywota. Anioł kładł ci w usta słowa, które uśmierzyły moją
zawziętość. Nie pragnę bowiem teraz niczego, jak tylko powrotu do mojej ziemi i
złożenia Bogu podziękowania za okazane łaski. Pomóż mi wstać, bo jeżeli gniew mi
przywrócił siły, nie wypada, by mnie ich zbawiła rozważna cierpliwość.
— Wszyscy chętnie to uczynimy- odparł Antonio, ojciec.
Pomogli mu wsiąść na konia, on zaś uściskawszy każdego oświadczył, że postanowił
wrócić do Talawery, by uregulować sprawy swojego majątku, a potem z Lizbony

odpłynąć do ojczyzny. Podał im swoje nazwisko: Ortel Banedre, co po hiszpańsku
znaczy Marcin Banedre i polecając się ich pamięci zawrócił w stronę Talawery,
zostawiając wszystkich w podziwie dla swoich przygód i umiejętności ich
opowiedzenia.

Miguel Cervantes
Opowiadanie pochodzi z książki „Losy Polaków”, trzy opowiadania hiszpańskie w
tłumaczeniu Floriana Śmieji, wyd. Silcan House, Mississauga 2003 r., projekt
okładki Wilek Markiewiecz.

