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  W pracowni, która zajmowała obie 
izby piwnicy, Paracelsus prosił swo-
jego Boga, swojego nieokreśloœlone-
go Boga, jakiegokolwiek Boga, by ze-
słał mu ucznia. Zmierzchało. Wątły 
ogień na kominku rzucał nieregularne 
cienie. Zbyt wielkim wysiłkiem było 
wstać i zapalić żelazną lampę. Para-
celsus, roztargniony z powodu znu¿e-
nia, zapomniał o swojej prośbie. Noc 
zamazała już tygiel i zakurzone alem-
biki, gdy za³omotano do bramy. Wsta³,
senny, wspiął się po krótkich spiral-
nych schodach i otworzył jedno skrzy-
dło drzwi. Wszedł nieznajomy. On 
również był bardzo zmęczony. Para-
celsus wskazał mu ławę; obcy usiadł 
i czekał. Przez jakiś czas nie zamienili 
słowa. Mistrz przemówił pierwszy:
- Pamiętam twarze z Zachodu i twa-
rze ze Wschodu – powiedział nie bez
pewnego patosu. – Twojej nie pa-
miêtam. Kim jesteś, czego ode mnie 
chcesz?
- Moje imię nie ma znaczenia – od-
rzekł obcy – Trzy dni i trzy noce wêd-
rowałem, aby wejść do twego domu. 
Chcę być twoim uczniem. Przynoszę 
ci cały mój majątek.
  Wydobył sakiewkę i wytrząsnął ją 
nad stołem; uczynił to prawą ręką.
  Monet było wiele i ze złota. Paracel-
sus stanął za jego plecami, by zapaliæ
lampę. Gdy się odwrócił, spostrzegł, 
że lewa ręka przybysza trzyma różę. 
Róża zaniepokoiła go. 
  Pochylił się, złączył koniuszki pal-
ców i powiedział:
- Mniemasz, że potrafię wytworzyć 
kamień, który przemienia wszystkie 
elementy w złoto, a sam złoto mi da-
jesz. Nie złota szukam i jeżeli ty prag-
niesz złota, nigdy nie będziesz moim 
uczniem.
- Złota nie pragnę – odpowiedział 
obcy. – Te monety świadczą tylko o 
tym, jak silna jest moja wola studio-
wania. Chcę, byś nauczył mnie Sztu-
ki. Chcę przebyć u twojego boku dro-
gę, która prowadzi do Kamienia.
  Paracelsus odrzekł powoli:
- Droga jest Kamieniem. Początek jest 
Kamieniem. Jeżeli nie pojmujesz tych 
słów, jeszcze nie zacząłeś pojmować. 
Każdy krok, który uczynisz, jest ce-
lem.
  Obcy spojrzał na niego z niedowie-
rzaniem. Powiedział zmienionym g³o-
sem:
- Ale, czy cel istnieje? 
  Paracelsus uśmiechnął się.
- Oszczercy, którzy są nie mniej liczni
od głupców, twierdzą, że go nie ma, i 
nazywają mnie szalbierzem. Nie przy-
znaję im racji, chociaż niewykluczo-
ne, że cel jest tylko ułudą. Wiem, że 
Droga „istnieje”.
  Zapadło milczenie i odezwał się 
obcy:
- Gotów jestem przemierzyć ją z tobą, 
nawet jeżeli musielibyśmy wędrować 
wiele lat. Pozwól mi przebyć pusty-
nię. Pozwól mi dojrzeć, choć z oddali, 
ziemię obiecaną, nawet gdy gwiazdy
nie pozwolą mi po niej stąpać. Pragnę 
dowodu, nim wyruszę w drogę.
- Kiedy? – zapytał z niepokojem Pa-
racelsus.
- Zaraz – powiedział uczeń z nagłym 
postanowieniem. 
 Zaczęli rozmowę po łacinie, teraz 
mówili po niemiecku. Młodzieniec 
uniósł różę do góry.

Jorge Luis Borges

RÓ¯A PARACELSA
- Powiadają – rzekł – że potrafisz spa-
lić różę i wskrzesić ją mocą twojej 
sztuki. Pozwól mi być świadkiem tego 
cudu. Oto cię proszę, a potem oddam 
ci całe moje życie.
- Jesteś bardzo łatwowierny – powie-
dział mistrz. – Nie łatwowierności mi 
trzeba; żądam wiary.
  Obcy nalegał.
- Dlatego, iż nie jestem łatwowierny, 
pragnę na własne oczy ujrzeć unicest-
wienie i zmartwychwstanie tej oto ró-
ży. 

- WejdŸ – powiedzia³.
  Laura Farina stanê³a w drzwiach 
oczarowana: w powietrzu fruwa³o 
tysi¹ce banknotów, trzepoc¹cych jak 
motyle.  Senator wy³¹czy³ jednak 
wentylator, banknotom zabrak³o po-
wietrza i opad³y na wszystkie znaj-
duj¹ce siê w pokoju przedmioty.
- No i widzisz – zaœmia³ siê. – Nawet 
gówno lata.
  Laura Farina usiad³a jak przyk³adna
uczennica w szkolnej ³awie. Skórê 
mia³a g³adk¹, napiêt¹, tej barwy i tej 
s³onecznej gêstoœci co nafta, jej w³o-
sy by³y grzyw¹ Ÿrebicy, a jej ogrom-
ne oczy by³y jaœniejsze od œwiat³a.  
Senator pod¹¿y³ œladem jej wzroku i 
na koñcu odnalaz³ ró¿ê przysypan¹ 
saletr¹.

- To ró¿a – powiedzia³.
- Tak – powiedzia³a z niepewn¹ min¹ 
– widzia³am ró¿e w Riohacha.
  Senator, rozpinaj¹c koszulê i mówi¹c
o ró¿ach, usiad³ na polowym ³ó¿ku. 
Na boku, w miejscu gdzie, jak przy-
puszcza³, znajdowa³o siê serce, mia³
piracki tatua¿, serce przebite strza³¹. 
Rzuci³ na pod³ogê przemoczon¹ ko-
szulê i poprosi³ Laurê Farina, aby po-
mog³a mu zdj¹æ buty. Przykucnê³a. 
Senator w zamyœleniu wci¹¿ patrzy³ 
na ni¹ i gdy rozsznurowywa³a mu 
buty, zada³ sobie pytanie, dla kogo 
z nich dwojga spotkanie to oka¿e siê
pechowe.
- Jesteœ jeszcze dzieckiem – powie-
dzia³.
- Nie bardzo – odpowiedzia³a. – Skoñ-
czê dziewiêtnaœcie w kwietniu.
  Senator zainteresowa³ siê.
- Którego?
- Jedenastego – odpowiedzia³a.
  I senator poczu³ siê lepiej. „Jesteœmy 
Baranem” powiedzia³. I doda³ uœmie-
chaj¹c siê:
- To znak samotnoœci.
  Laura Farina, nie wiedz¹c, co zrobiæ
z butami, nie zwróci³a na niego uwa-
gi. Senator ze swej strony nie bardzo 
wiedzia³, co zrobiæ z Laur¹ Farina, nie
by³ bowiem przyzwyczajony do nie-
przewidzianych mi³oœci, zreszt¹ dob-
rze wiedzia³, ¿e Ÿród³em ich jest grzech.
Byle tylko zyskaæ na czasie i móc 
wszystko przemyœleæ, kolanami uwiê-
zi³ Laurê Farina, obj¹³ j¹ w talii i po-
³o¿y³ siê na plecach, i wtedy poczu³, 
¿e pod sukni¹ jest naga, bowiem cia³o 
jej zapachnia³o dzikim zwierzêciem, 
a serce jej by³o wystraszone i skóra 
oszo³omiona lodowatym potem.
- Nikt nas nie kocha – westchn¹³.
  Laura Farina chcia³a coœ powiedzieæ,
ale powietrza starcza³o jej tylko na od-
dech. Aby jej dopomóc, u³o¿y³ j¹ przy 
boku, zgasi³ œwiat³o, a pokój zanurzy³
siê w pó³mroku ró¿y. Zda³a siê na ³as-
kê swego losu. Senator powoli j¹ po-
g³aska³, zacz¹³ szukaæ, ledwie jej do-
tykaj¹c, ale tam gdzie spodziewa³ siê 

j¹ znaleŸæ, rêka natrafi³a na ¿elazn¹ 
przeszkodê.
- Co tam masz?
- K³ódkê – odpowiedzia³a.
- Idiotyzm – powiedzia³ rozwœcieczo-
ny senator i zapyta³ o to, o czym sam 
a¿ nadto dobrze wiedzia³. – Gdzie jest 
klucz?
   Laura Farina odetchnê³a z ulg¹.
- Mój tatuœ go ma – odpowiedzia³a. – I 
kaza³ panu powiedzieæ, ¿eby przez po- 
s³añca wys³a³ mu pan pisemn¹ zgodê 
na uregulowanie sytuacji.
  Senator zesztywnia³. „Skurwysyñ-
skie Francuzisko” zasycza³, oburzo-
ny. PóŸniej, dla odprê¿enia, zamkn¹³ 
oczy i znalaz³ siê sam z sob¹ w ciem-
noœciach. Pamiêtaj – przypomnia³ 
sobie – ¿e czy to bêdziesz ty, czy kto-

kolwiek inny, nied³ugo pomrzecie, a 
w czas nied³ugi choæby i nazwisko po 
was nie zostanie. Poczeka³, a¿ minê³y 
mu dreszcze.
- Powiedz mi tak¹ rzecz – zapyta³. – 
Co o mnie mówi¹?
- Najprawdziwsz¹ prawdê?
- Najprawdziwsz¹ prawdê.
- No dobrze – odwa¿y³a siê Laura 
Farina – mówi¹, ¿e jest pan gorszy 
ni¿ tamci, bo jest pan inny.

  Senator nie pogniewa³ siê. Milcza³ 
d³ugo, z przymkniêtymi oczami, a kie-
dy znów uniós³ powieki, zdawa³ siê
powracaæ ze swoich najtajniejszych 
zakamarków.
- Co za cholera – zadecydowa³ – po-
wiedz skurwielowi, twojemu ojcu, ¿e 
za³atwiê jego sprawê.
- Jak pan chce, to sama pójdê po klucz 
– powiedzia³a Laura Farina. Senator 
zatrzyma³ j¹.
- Zapomnij o kluczu – powiedzia³ 
– i przez chwilê spróbuj zasn¹æ przy 
mnie. Dobrze byæ z kimœ, gdy jest siê 
samotnym.
  I wtedy, z oczami utkwionymi w ró¿y,
u³o¿y³a go w swoich ramionach. Se-
nator obj¹³ j¹ w talii. Twarz ukry³ pod
jej ramieniem dzikiego zwierzêcia i 
podda³ siê trwodze. W szeœæ miesiêcy
i jedenaœcie dni póŸniej mia³ umrzeæ 
w tej samej pozycji, zdruzgotany, ode-
pchniêty z powodu skandalu publicz-
nego z Laur¹ Farina, p³acz¹c z wœciek-
³oœci, ¿e umiera bez niej.

prze³o¿y³ Carlos Marrodán
 

 Paracelsus ujął różę i, rozmawiając, 
bawił się nią.
- Jesteś łatwowierny – powiedział. –
Mówisz, że potrafię ją zniszczyć?
- Każdy potrafi ją zniszczyć – powie-
dział uczeń.
- Mylisz się. Czy sądzisz, że cokolwiek 
można zwrócić nicości? Czy sądzisz, 
że pierwszy człowiek w Raju mógł 
był zniszczyć jeden choćby kwiat lub 
źdźbło trawy?
- Nie jesteśmy w Raju – powiedział 
z uporem młodzieniec. – Tu, pod księ-
życem, wszystko jest śmiertelne.

  Paracelsus powstał.
- W jakimże innym miejscu jesteśmy? 
Sądzisz, że boskość może stworzyæ
miejsce, które nie byłoby Rajem? Są-
dzisz, że Upadek jest czymś innym niż 
niewiedza, że jesteśmy w Raju?
- Każda róża może spłonąć – powie-
dział wyzywająco uczeń.
- Jest jeszcze ogień na kominku – po-
wiedział Paracelsus. – Jeżeli rzuci³byœ
tę różę w palenisko, sądziłbyś, że stra-
wił ją ogień i jedynie popiół jest praw-
dziwy. Powiadam ci, róża jest wieczna 
i tylko jej kształt może się zmieniæ.
Wystarczyłoby jedno moje s³owo,
abyś na nowo ją ujrzał.
- Jedno słowo? – zapytał ze zdziwie-
niem uczeń. – Tygiel jest wygaszony i 
alembiki są wypełnione popiołem. Co 
uczynisz, by ją wskrzesić?
 Paracelsus spojrzał na niego ze smut-
kiem.
- Tygiel jest wygaszony – powtórzył 
– i alembiki są wypełnione popiołem. 
O zmierzchu moich długich dni uży-
wam innych narzędzi.
- Nie śmiem pytać, jakich – powiedział 
obcy przebiegle, a może pokornie.
- Mówię o tym, którego użyła boskość, 
aby stworzyć niebo i ziemię i niewi-
dzialny Raj, w którym jesteśmy, lecz 
grzech pierworodny ukrywa go przed 
nami. Mówię o Słowie, o którym na-
ucza nas Kabała.

  Uczeń powiedział chłodno:
- Proszę cię pokornie, ukaż mi, jak 
znika i pojawia się róża. Nie dbam o 
to, czy posłużysz się alembikiem czy 
Słowem. 
  Paracelsus zamyślił się. W końcu 
powiedział: 
- Gdybym to uczynił, rzekłbyś, że to 
kształt nadany przez magię twoich 
oczu. Cud nie dałby ci wiary, której 
szukasz. Zostaw różę w spokoju.
 Młodzieniec patrzył na niego wciąż 
z niedowierzaniem. Mistrz podniósł 
głos i powiedział mu:
- A właściwie, kim ty jesteś, by wejść 
do domu mistrza i żądać od niego 
cudu? Czego żeś dokonał, aby god-
nym być tego daru?
  Uczeń odparł, drżący:
- Wiem, że niczego nie dokonałem. 
Proszę cię, w imię tych wielu lat, które 
poświęcę terminowaniu w cieniu twej 
osoby, pozwól mi ujrzeć popió³, a po-
tem różę. O nic więcej cię nie popro-
szę. Uwierzę w świadectwo moich 
oczu.
  Pochwycił gwałtownie szkarłatną 
różę, którą Paracelsus położył na pul-
picie, i cisnął ją w płomienie. Zniknę-
ła barwa i pozostała tylko smużka po-
piołu. Przez nieskończoną chwilę cze-
kał na słowo i na cud. Paracelsus stał 
niewzruszony. Powiedział z osobliwą 
prostotą:
- Wszyscy medycy i wszyscy apte-
karze Bazylei utrzymują, że jestem 
oszustem. Być może mają słuszność. 
Oto jest popiół, który był różą i który 
już nigdy nią nie będzie.

  Młodzieniec poczuł wstyd. Paracel-
sus jest szarlatanem albo zwykłym wi-
zjonerem a on, intruz, przekroczył jego 
progi i teraz zmusza go do wyznania, 
że jego słynne sztuki magiczne były 
pozorem. Ukląkł i rzekł mu:
- Mój czyn jest niewybaczalny. Za-
brakło mi wiary, której Pan żąda od 
wierzących. Pozwól, bym nadal wi-
dział popiół. Powrócę, gdy będę sil-
niejszy i będę twoim uczniem, a u 
kresu Drogi zobaczę różę. 
 Mówił ze szczerą pasją, lecz jego pa-
sja była litością, jaką wzbudzał w nim 
stary mistrz tak wielbiony, tak l¿ony,
tak sławny, a przez to tak próżny. Kim 
był on, Johannes Grisebach, by doko-
nać świętokradczego odkrycia, że pod 
maską nie ma nikogo? 
 Pozostawienie złotych monet było-
by jałmużną. Zabrał je, wychodząc. 
Paracelsus odprowadził go do pod-
nóża schodów i powiedział mu, że 
w tym domu zawsze będzie oczeki-
wany. Obaj wiedzieli, że już się nigdy 
nie zobaczą. 
  Paracelsus został sam. Zanim zgasił 
lampę i usiadł w znużonym fotelu, na-
sypał w dłoń garść popiołu i wypowie-
dział cicho jedno słowo. Róża zmart-
wychwstała.

prze³o¿y³a Zofia Ch¹dzyñska


